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ხელისათვის” დამახასიათებელ თავისებურებებს და აქედან გამომდინარე ვერ
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კატეგორიას
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საზოგადებრივი არჩევანის ეკონომიკური ანალიზი – ეს არის ახალი
ინსტრუმენტი ეკონომიკის რეგულირებისა და მოიცავს იმ ტექნიკურ კავშირს,
რომელიც პოლიტიკურ პროცესში ბაზრის ანალიზის მეთოდის გამოყენებას
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პოლიტიკის ანალიზისა და აყალიბებს ადამიანის ქცევის პრინციპებს სხვადსხვა
კონტექსტში. ბიუროკრატიის და ინსტიტუტების შედარებითი ანალიზი,
ახლოსაა ეკონომიკაში სახელმწოფოს აქტივობის პრობლემასთან და
გადაიკვეთება არჩევანის რეალიზაციის პრობლემასთან.
მოცემული სტატიის პირველ ნაწილში ჩემი მიზანია შევეხო და
მიმოვიხილო მაკროეკონომიკური პოლიტიკის შესახებ შეხედულებების
ჩამოყალიბებას და პოზიტიური მაკროეკონომიკური თეორიის ძირითადი
კანონზომიერებებზე დაყრდნობით ნორმატიული ეკონომიკური თეორიის
ჩამოყალიბების პროცესს რეტროსპექტიული კუთხით.
სტატიის მეორე ნაწილში მთავარი ყუღადღება სწორედ ნორმატიულ
მაკროეკონომიკურ პოლიტიკის კვლავასა და ანალიზს დაეთმობა. განვიხილავთ
სხვადასხვა მაკროეკონომიკური კონცეფციებისა და შესაბამისი მოდელების

ფუნქციონირების თავად მაკროეკონომიკური პოლიტიკის ფორმირების
კუთხით. კერძოდ შევეხებით თუ რა არხებით და რა გავლენას ახდენს
საზოგადოებრივი არჩევანი პოლიტიკის ფორმირებაზე და პირიქით. როგორია
თავად პოლიტიკური ინსტიტურების მუშაობის მექანიზმი, განვიხილავთ
ბიუროკრატიის პრობლემას და საბოლოოდ როგორ შეიძლება შეფასდეს
ანთროპოგენული ფაქტორების მოქმედება მაკროეკონომიკურ სტაბილურობაზე.
მიმოვიხილავთ
სხვადასხვა
ფაქტორებს,
რომელიც
ერთი
მხრივ
მაკროეკონომიკური პოლიტიკის საშუალებით ეკონომიკურ კონიუნქტურაზე
ზეგავლენას ახსიათებს, მეორე მხრივ, ისეთ ფაქტორებს, რომელიც თავად
მაკროეკონომიკური პოლიტიკის განსაზღვრაზე ახდენს გავლენას.
მესამე ნაწილის კვლევის საგანი იქნება საქართველოში 2000-2009 წლებში
მიმდინარე ეკონომკური და პოლიტიკური პროცესების ურთიერთქმედება და
აგრეთვე შევეხებით ამ პერიოდში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების,
როგორც ეკონომიკური პოლიტიკის ფორმირების ფაქტორის საკითხს. კვლევის
მიზანია ვაჩვენოთ საქართველოს მაკროეკონომიკური გარემის თავისებურებები,
პოლიტიკის ფორმირების პრობლემები და მისი გავლენა ეკონომიკურ
კონიუნქტურაზე.
მაკროეკონომიკური პოლიტიკა და მასზე მოქმედი ფაქტორების
რეტროსპექტიული ანალიზი.

I.

მაკროეკონომიკური პოლიტიკა და მასზე
ფაქტორების რეტროსპექტიული მიმოხილვა

მოქმედი

1.1. მაკროეკონომიკური პოლიტიკის არსი

მაკროეკონომიკური პოლიტიკა არის ხელისუფლების მიერ ეკონომიკის
სფეროში გატარებულ ღონისძიებათა, ქმედებათა სისტემა და სახელმწიფოს
მიზნებიდან, ამოცანებიდან და ინტერესებიდან გამომდინარე ეკონომიკური
პროცესებისათვის განსაზღვრული მიმართულებების მიცემა, ეკონომიკური
ქცევების გაკონტროლების და მათზე ზემოქმედების მიზნით.
მაკროეკონომიკური პოლიტიკა მაკროეკონომიკური მიზნების მიღწევის
სტრატეგიული და ტაქტიკური გზების ერთობლიობაა.
მაკროეკონომიკური პოლიტიკა მოიცავს ეკონომიკის მართვის ორ ძირითად
ბერკეტს: ფისკალურ (საფინანსო-საბიუჯეტო) და მონეტარულ (ფულადსაკრედიტო) პოლიტიკას.
თუმცა,
მაკროეკონოიმიკური
პოლიტიკის
ფორმირებაზე
გარდა
ფისკალური და მონეტარული ინსტრუმენტებისა, რომლებსაც წმინდა
ეკონომიკური ხასიათი აქვთ, სხვა ფაქტორრებიც მოქმედებს (,,არაეკონომიკური
ფაქტორები”), რომელთა გათვალისწინებაც პრაქტიკულად აუცილებელია.
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იმის გათვალისწინებით, რომ მაკროეკონომიკის პოლიტიკის ფორმირებაზე
გადაწყვეტილებას
ადამიანი-სუბიექტი
ღებულობს,
ცხადია
ყველა
გადაწყვეტილების მიღება არ ითვალისწინებს მაკროეკონომიკური პოლიტიკის
მიზნების ინსტრუმენტებისა და სახელმწიფოს ეკონომიკური ფუნქციების
სრულყოფილ ანალიზს და ხშირ შემთხვევაში მიღებული გადაწყვეტილებები
გარკვეულ წილად სუბიექტურია, ანუ არ ჯდება იმ მოდელში რასაც
მაკროეკონომიკური პოლიტიკის თეორია სთავაზობს სახელმწიფოს.
ბევრი ეკონომისტი ფიქრობს, რომ ეკონომიკური თეორიის პრინციპები,
სამართლიანია ნებისმიერ პირობებში. მაგრამ, მათ ავიწყდებათ, რომ ადამიანის
ქცევის პრინციპები ყალიბდება სხვადასხვა კონტექსტში და მასზე უამრავი
ფაქტორი ახდენს გავლენას.
ხშირ შემთხვევაში საინტერესოა არა ფისკალური და მონეტარული
პოლიტიკის გავლენა ეკონომიკაზე, არამედ თვით ამ გადაწყვეტილებათა
მიღების პროცესი. რადგან ადამიანები ხშირ შემთხვევაში გარდა წმინდა
ეკონომიკური მიზნებისა, სოციალურ მიზნებსაც ითვალისწინებენ, ამასთან
ბიზნესი და პოლიტიკა მჭიდრო კავშირშია.
ყველაზე მეტი საფრთხე დემოკრატიას ემუქრება არა დამნაშავის, კანონის
დამრღვევის, დესტრუქციის მატარებელი სხვადასხვა ძალისაგან, არამედ
შეუძღუდავი და უსაზღვრო ძალაუფლების მქონე სახელმწიფოსაგან, რომელიც
სტაბილურობისა და დემოკრატიის შენარჩუნების საფარველით, განუზომლად
ბატონობს და თრგუნავს საკუთარ მოქალაქეებს. დემოკრატიისა და
საბილურობის საფარველში გახვეული უზომო ძალაუფლების სახელმწიფო,
რომელიც განუსაზღვრელად ბატონობს საკუთარ მოქალაქეებზე, არის ყველაზე
დიდი საშიშროება ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისა და საბაზრო
ეკონომიკის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის.
პოლიტიკა და ზოგადად საზოგადოებრივი საქმიანობა ძალიან ხშირად
იზიდავს პოპულარობის, იმიჯის, ფულის, ხელისუფლების მოყვარულ
ადამიანებს... ესეთი ადამიანები ყოველგვარი მეთოდით ცდილობენ საკუთარი
ინტერესების
მომსახურებაზე,
მიუხედავად
იმისა
არიან
თუ
არა
ხელისუფლებაში და რა საზოგადოებრივი პოზიცია უკავიათ...
ეკონომიკაზე უამრავი ფაქტორი ზემოქმედებს. წარმოების ფაქტორების
ტეორიას დიდი ხნის ისტორია აქვს და მან ა. სმითის და ჟ.ბ. სეის დროიდან
დიდი ცვლილებები განიცადა. წარმოების „დომინირებადი“ ფაქტორების
ტეორია მისი ერთ–ერთი თანამედროვე ვერსიაა. მის მიხედვით სამი სახეობის
წარმოებას განასხვავებენ: „კაპიტალდომინირებადს“, „მასახლდომინირებადს“
და „შრომადომინირებადს“.
თუმცა ამ კონცეფციაში შესაძლებელია წარმოების სხვა ფაქტორების
სამეწარმეო უნარისა და სახელმწიფოს ეკონომიკური უნარის გათვალისწინება.
ამ უკანასკნელს ჩვენს ანალიზში საკვანძო ადგილი უჭირავს. შესაძლებელია
წარმოების ისეთი პროცესების გამოყოფა, რომელშიც სახელმწიფო ეკონომიკური
უნარი იქნება „დომინირებული“. „სახელმწიფოდომინირებადი“ წარმოების ის
პროცესია, რომელიშიც განმსაზღვრელი მნიშვნელობა სახელმწიფო ეკონომიკურ
უნარს აქვს, ხოლო წარმოების ყველა დანარჩენი ფაქტორი მასზე
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დაქვემდებარებულ
ფუნქციას
ასრულებს.
წარმოების
„სახელმწიფოდომინირებადი“
პროცესების
რიცხვს,
ბუნებრივია,
საზოგადოებრივი
და
კვაზისაზოგადოებრივი
დოვლათის
წარმოება
მიეკუთვნება. ჩვენი მიზანია ამ პროცესების, მისი ეფექტიანობის და მასზე სხვა
ფაქტორების გავლენის შესწავლა.
რაღათქმაუნდა მაკროეკონომიკური პოლიტიკის ფორმირებაზე უამრავი
არაეკონომიკური ფაქტორი ახდენს გავლენას. არაეკონომიკური ფაქტორები
შეიძლება სტრუქტურირდეს უამრავი სახით:
 სახელმწიფოს ბუნებრივ რესურსული პოტენციალი...
 სოციალ-ეკონომიკური
განვიტარების
არჩეული
მოდელის
ხასიათი....
 საზოგადოების საზოგადოებრივ-პოლიტიკური განვითარების დონე
და ინსტიტუციონალური სტრუქტურა.
 სახელმწიფოს მიერ დაგროვილი გამოცდილება....
 ერის მენტალიტეტი...
 ლიდერის ინსტიტუტი...
 ტრადიციები...
 საზოგადოების ეკოლოგიისადმი დამოკიდებულება...
 კრიმინალური მდგომარეობა...
 ჩრდილოვანი ეკონომიკის დონე...
 დამოკიდებულება ინოვაციებისადმი...
 იდეოლოგია...
 დემოგრაფიული და ინდივიდუალური მახასიათებლები...
 სასამართლო სისტემის მდგომარეობა...
 მასმედია...
 ომები...
 შემთხვევითი მოვლენები...
და ა.შ.
ამრიგად უამრავი არაეკონომიკური ფაქტორი არსებობს, რომელთა
გათვალისწინება (მეტ-ნაკლებად), საჭიროა მაკროეკონომიკური პოლიტიკის
ფორმირებისა და განხორციელების დროს. ფაქტორები შეიძლება დაიყოს ჩვენი
კვლევის მიზნისათვის ორ აგრეგირებულ ჯგუფად: პირველი, ანთროპოგენული
ფაქტორები და მისგან წარმოებული ფაქტორები, რომელიც ენდოგენური
ხასიათისაა; მეორე, სხვა ეგზოგენური ფაქტორები და შეოკები; მაგრამ კვლევის
ძირითადი მიმართულება ანთროპოგენული ფაქტორის და მისგან წარმოებული
ფაქტორების როლის ნორმატიული და პოზიტიური ანალიზი იქნება. ამის
მიზეზი ამ ფაქტორის მნიშვნელოვნებიდან გამომდინარეობს და მიზნად ისახავს
მის განხილვას, არა როგორც ეგზოგენური ფაქტორის, რომელიც ძირითადად
ეკონომიკის ტრადიციული თეორიების, მოდელების თუ მეთოდებისათვის არის
დამახასიათებელი, არამედ როგორც ენდოგენურისა თავად ეკონომიკური
ურთიერთობებისა და პოლიტიკის შემქმნელის. თავად პოლიტიკა თავის თავში
გულისხმობს სწორედ ადამიანთა მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესს.
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ანთროპოგენულ ფაქტორთა რიგს ეკუთვნის სხვადასხვა საზოგადოებრივი
ინსტიტუტების და მათი ურთიერთქმედებათა სისტემაც.
სახელმწიფოს
მხრიდან,
როგორც
კაცობრიობის
განვითარების
თანამედროვე ეტაპზე ისე რეტრისპექტიულ ჭრილში, მართვის სხვადასხვა
სისტემები და ინსტიტუციური წინაპირობების სისტემა არსებობდა. ეს
სისტემები ძირითადად განსხვავდება დომინირებადი ინსტიტუტების
სახეობების
მიხედვით.
კლასიკურად
ეკონომიკური
სისტემები
კლასიფიცირდება შემდეგნაირად:
ადმინისტრაციულ-მბრძანებლური, ანუ გეგმიანი სისტემა, სადაც ქონებას
მთლიანად სახელმწიფო ქმნის მთლიანად მთავრობა ქმნის. ამ ტიპის სისტემას
,,მბრძანებლური” ეწოდება, ვინაიდან მთავრობა გასცემს რა, როგორ და ვისთვის
არჩევანის ბრძანებას.
ტრადიციული სისტემა - როგორც სახელწოდება მიგვანიშნებს,
ტრადიციულ ეკონომიკაში “რა?”, “როგორ?” და “ვინ?” არჩევანი ტრადიციებს,
ზნე-ჩვეულებებს ეყრდნობა. სწორედ წეს ჩვეულებები და არა კერძო
საკუთრების აღიარებული და დაცული უფლებები ან სამთავრობო პოლიტიკა
განსაზღვრავს საქმიანობის, საქონლისა და მომსახურების სახეებს და
საკუთრების მიმართ დამოკიდებულებას.
მსოფლიო ეკონომისტთა უმრავლესობა უმეტესწილად
საბაზრო. ანუ
თავისუფალი მეწარმეობის ეკონომიკაა. სადაც ადამიანები ნებაყოფლობით
ურთიერთგაცვლას ახორციელებენ.
მიუხედავად ამისა, ამჟამად მსოფლიოში ამა თუ იმ ტიპის ეკონომიკა
,,სუფთა” სახით არსად გვხვდება. იმ ქვეყნებშიც კი, სადაც ბაზრებს მეტწილად
ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებზე აკისრიათ პასუხისმგებლობა, მთავრობა
მნიშვნელოვან როლს ასრულებს.
ნებაყოფლობითი გაცვლის, მთავრობის მხრიდან კონტროლისა და
ტრადიციული ელემენტების ამ ნაზავმა ზოგიერთი ეკონომისტი დაარწმუნა,
რომ დემოკრატიული ქვეყნების უმრავლესობის ეკონომიკა შეიძლება
განვიხილოთ, როგორც შერეული ეკონომიკა. მართალია, ამგვარი ეკონომიკური
სისტემები კერძო მფლობელობასა და ნებაყოფლობით გაცვლას ანიჭებენ
პრიორიტეტს, მაგრამ ეკონომიკურ საქმიანობაში მთავრობაც (და სხვა
არაეკონომიკური ფაქტორებიც) მნიშვნელოვან როლს ასრულებს.
შემდეგში
ვისაუბრებთ
საბაზრო
ეკონომიკაზე(დემოკრატიულ
საზოგადოებებზე) მაგრამ იგულისხმება რომ ის ,,სუფთა” სახით არ
არსებობს(ანუ შერეული ეკონომიკაა). ეკონომიკური სისტემა როგორც
ინსტიტუტი ქმნის პოლიტიკის ფორმირების სისტემას და საზოგადოების
ურთიერთქმედების რთულ სისტემას.
ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საბაზრო ეკონომიკა
განიცდის
არაეკონომიკური
ფაქტორების
ძლიერ
ზეგავლენას.
ე.ი.
მაკროეკონომიკური პოლიტიკა ვერ “გაექცევა”არაეკონომიკურ ფაქტორებს და
მათი გაუთვალისწინებლობით (სხვა საკითხია რამდენად შესაძლებელია მათი
გათვალისწინება), ვერ მიაღწევს სასურველ შედეგს.
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ამიტომ მაკრეკონომიკური პოლიტიკის განხორციელება არ დაიყვანება
მხოლოდ ტექნიკურ-ეკონომიკურ პრობლემამდე. იგი თავის თავში მოიცავს
ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, ფსიქოლოგიურ და კულტურულ პრობლემათა
ერთობლიობას.
ხშირ შემთხვევაში სხვადასხვა ეკონომიკური სისტემები განიცდიან მარცხს,
რაც მათი ობიექტურ(იდელურ) სისტემიდან გადახრით და შეუთავსებლობით
არის გამოწვეული, რაც სისტემათა რეფორმირების აუცილებლობას წარმოშობს.
ცხადია, რომ თანამედროვე დემოკრტიის პირობებშიც საქმე არ გვაქვს
იდეალურ ინსტიტუციურ სისტემებთან და ხშირად ადგილი აქვს
ხელისუფლების ფიასკოს. ხელისუფლების ფიასკო ისეთი მდგომარეობაა, როცა
სახელმწიფო უძლურია უზრუნველყოს საზოგადოებრივი რესურსების
ეფექტური განაწილება და მოხმარება.
ფიასკოს გამომწვევი მიზეზებია:
 გადაწყვეტილების
მიღებისათვის
აუცილებელი
ინფორმაციის
დეფიციტი, რაც თავის მხრივ გამოწყეულია საიმედო სტატისტიკური
ინფორმაციის დეფიციტთა და ძლიერი ბიუროკრატიული აპარატისა და
კერძო ინტერესთა ჯგუფების ზემოქმედებით. შედეგად მახინჯება
გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო ინფორმაცია;
 პოლიტიკური პროცესების არასრულფასოვნება. ეს არის: რაციონალური
უვიცობა, ლობიზმი, ხმებით მანიპულირება, ხმებით ვაჭრობა,
პოლიტიკური რენტის ძიება, პოლიტიკურ-ეკონომიკური ციკლები და
სხვა.
 ბიუროკრატიაზე სუსტი კონტროლი.
სახელმწიფო აპარატის ზრდა
იწვევს ახალ-ახალ პრობლემებს ამ სფეროში.
 სახელმწიფოს უუნარობა განსჭვრიტოს და გააკონტროლოს მის მიერ
მიღებული გადაწყვეტილებების უახლოესი და შორეული შედეგები. საქმე
იმაშია, რომ ეკონომიკური აგენტები ხშირად ისე არ რეაგირებენ, როგორც
ხელისუფლება ვარაუდობს. მათი ქცევა ცვლის ხელისუფლების
ქმედებების მიზანსა და შინაარსს და მაშასადამე შედეგებს.
სახელმწიფოს საქმიანობა ეკონომიკაში მიმართულია ბაზრის ფიასკოს
წინააღმდეგ, მაგრამ თუ ბაზრის ფიასკოს თან დაერთო ხელისუფლების ფიასკო,
საჭირო იქნება მისი რეფორმირება.
სწორედ არაეკონომიკური ფაქტორები იწვევენ ბაზრის ფიასკოს და მათი
გაუთვალისწინებლობა არ შეიძლება. მან განაპირობა მრავალი ეკონომისტის
დაინტერესება ამ საკითხებით და თითქმის ყველა ეკონომიკური მიმდინარეობა
“ეხება” ამ საკითხებს.
ამ მიმდინარეობებიდან ყველაზე სრულყოფილად არაეკონომიკურ
ფაქტორებს აანალიზებს ორი თეორია: “საზოგადოებრივი არჩევნის თეორია” და
“ახალი ინსტიტუციონალური თეორია”.
ამ ორ თეორიას ბევრი საერთო აქვს და დიდწილად ჰფენენ ნათელს
არაეკონომიკური
ფაქტორების
ეკონომიკაზე
(და
მაკროეკონომიკურ
პოლიტიკაზე) გავლენის საკითხს.
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1.2. ისტორიული აზრთა სხვადასხვაობა მაკროეკონომიკური პოლიტიკის
ფორმირების საკითხებზე

კლასიკური მაკროეკონომიკური თეორია არ იკვლევს თავად სახელმწიფოს
ქცევას. სახელმწიფოს ქცევა და გადაწყვეტილებები განიხილება, როგორც
ეგზოგენური ცვლადები იმ დაშვებით, რომ ხელისულებას საკუთარი ნებით
დამოუკიდებლად შესწევს უნარი შეცვალოს საგადასახადო განაკვეთები,
სახელმწიფო
ხარჯები,
გამოიყენოს
სხვადასხვა
მონეტარული
ინსტრუმენტები(თუ კი ახორციელებს ცენტრალური ბანკის პოლიტიკაზე
ზემოქმედებას) და სხვა. ამსათან იგულისხმება, რომ სახელმწიფო ამ
გადაწყვეტილებათა მიღების დროს ითვალისწინებს საოჯახო მეურნეობებისა
და ფირმების ქცევას. სწორედ ასეთი მიდგომის ჩამოყალიბებაა საჭირო იმის
მიმართ თუ რა პოლიტიკური შეზღუდვების წინაშე დგება თავად
ხელისუფლება ასეთი გადაწყვეტილებების მიღების დროს და რა მექანიზმები
არსებობს მათი განხორციელებისათვის.
სწორ არჩევანზეა დამოკიდებული როგორც ადამიანის ისე სახელმწიფოს
მომავალი. როგორ მიიღება სწორი გადაწყვეტილება? რა გავლენას ახდენს
თანამოქალაქეებზე, რათა არ იქნას დაშვებული გამოუსწორებელი შეცდომები,
არჩევანი ხომ დემოკრატიულ საზოგადოებაში უმრავლესობის აზრზეა
დამოკიდებული? რატომ ხდება დემოკრატიული იდიალის დამახინჯება და
კანონის კერძო ინტერესების ინტსტრუმენტად გარდაქმნა? რა უნდა გაკეთდეს
დემოკრატიის-ავტორიტარულ რეჟიმად, ხოლო თავისუფალთა სოზოგადიოების
– “მონათა” საზოგადოებად გადაქცევის თავიდან ასაცილებლად? ყველა ამ
პრობლემას საზოგადოებრივი არჩევანის თეორია განიხილავს, დასავლური
ეკონომიკური
აზროვნების
შედარებით
ახალი
და
პერსპექტიული
მიმართულება, რომელიც უდიდეს ზეგავლენას ახდენს მაკროეკონომიკურ
პოლიტიკაზე.
“საზოგადოებრივი არჩევანის თეორია” სათავეებს მე-18 საუკუნიდან ჟ.ა.ნ.
კონდორსეს, ჩ. ლ. დოჯსონის,1 და სხვათა ნაშრომებიდან იღებს, მაგრამ
ეკონომიკური მეცნიერების დამოუკიდებელ მიმართულებად მხოლოდ მე-20
საკუნის 50-60-იან წლებში ჩამოყალიბდა. იგი ნეოკლასიციზმის განახლებულ
ტენდენციებს და ახალი ინსტიტუციონალიზმის ერთ–ერთ მიმართულებას
წარმოადგენს.
საზოგადოებრივი არჩევანის თეორიის ფუძემდებლები არიან ინგლისელი
დ. მიუელერი, შვეიცარიელი ბ. ფრაი, ამერიკელები დ. ბლეიკის, გ. ტალოკი, ჯ.

1

ჟ.ა.ნ. კონდორსემ (1743-1794)პირველმა გამოიყენა მათემატიკური მეთოდი საზოგადოებრივ
მეცნიერებებში და 1785 წელს გამოაქვეყნა თავისი ცნობილი ნაშრომი „მსჯელობა ხმათა
უმრავლესობით არჩევნების შეფასებისათვის ანალიზის მეთოდის გამოყენების შესახებ“; ჩ.ლ.
დოჯსონი(ლუის კეროლი, 1832–1989);
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ბიუქენენი, ფრანგი ჟან ბენარი, ავსტრიელი ფ.ჰაიეკი და სხვები2. ამდენად ჯ.
ბიუქენენმა1986 წ. მიიღო ნობელის პრემია საზოგადოებრივი არჩევანის
თეორიის გამოკვლევაში შეტანილი წვლილისათვის. საზოგადოებრივი
არჩევანის თეორია, აღმოცენდა ეკონომიკური თეორიისა და პოლიტოლოგიის
შერწყმის საფუძველზე. ამ თეორიის ანალიზის ობიექტი, როგორც პირდაპირი
ისე
წარმომადგენლობითი
დემოკრატიაა.
საგანი
კი
ეკონომიკაში
დემოკრატიული სახელმწიფოს როლია, და კონკრეტულად – სახელმწიფო
ფინანსები, რომლის მოცულობა და სტრუქტურა ჯ. ბიუქენენის აზრით
განისაზღვრება არა რაციონალური არჩევანით არამედ განსხვავებული
საზოგადოებრივი ჯგუფების ინტერესთა ურთიერთქმედებით, რომელიც თავის
მხრივ განისაზღვრება კენჭისყრის გზით.
“საზოგადოებრივი
არჩევანის
თეორიას”
სხვაგვარად
“ახალ
საზოგადოებრივ ეკონომიკასაც” უწოდებენ. “საზოგადოებრივი არჩევანის”
სკოლის მიმდევრები აკრიტიკებენ ქეინზიანელებს და ეჭვქვეშ აყენებენ
სახელმწიფოს ეკონომიკაში ჩარევის ეფექტიანობას. იყენებენ რა კლასიკური
ლიბერალიზმის პრინციპებს და მიკროეკონომიკური ანალიზის მეთოდებს
იკვლევენ არა ეკონომიკაზე, ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის
ზემოქმედებას, არამედ თვითონ სახელმწიფოს მიერ გადაწყვეტილების მიღების
პროცესს.
ჯ. ბიუქენენი, კ. ვიქსელს3 მიიჩნევს თანამედროვე “საზოგადოებრივი
არჩევანის თეორიის” ფუძემდებლად. ვინაიდან მან თავის 1886 წლის
დისერტაციაში, “გამოკვლევა ფინანსების თეორიის შესახებ”, ჩამოაყალიბა სამი
ძირითადი წანამძღვარი, რომელსაც ეყრდნობა “საზოგადოებრივი
არჩევანის
თეორია”: მეთოდოლოგიური ინდივიდუალიზმი, „ეკონომიკური ადამიანის”
კონცეფცია (homo ekonomikus), პოლიტიკა როგორც გაცვლის პროცესი.
სწორედ ამ სამ ანალიტიკურ პრინციპზე დაყრდნობით ჩამოყალიბდა
ეკონომიკური პოლიტიკის თეორია, რომელიც აგებულია დასავლეთის
ლიბერალური საზოგადოების ღირებულებებზე.
მიუხედავად ამ პრინციპებისა ეკონომისტებს შორის არ არსებობს სრული
კონსესუსი. მთავარი სადაო საკითხი ინდივიდუალური არჩევნის და
საზოგადოებრივი არჩევნის იმ კონფლიკტურ ელემენტს შეეხება, რომელიც
დაკავშირებულია პარეტოს პრინციპისა და პირადი თავისუფლების პრინცის
შორის შეუთავსებლობასთან.“პარეტოს ლიბერალის შეუძლებლობას” უამრავი
ეკონომისტი იკვლევდა(ბარტი რ.ნ., პატანაიკი პ.კ., ბერნჰოლცი ჰ., ბლაუ ჯ.ჰ.,
2

Black, D. Theory of Commitees and Elctions. Cambridge University Press(1958); Buchanan J. M. Freedom in
Constitutional Contract(1978). Texas A&M University Press, College Station(1977); Buchanan J. M. and
Tullock G. The Calculus of Consent. University of Michigan Press, (1962); Mueller, D. Public Choice.
Cambridge: Cambridge University Press, (1979); Frey В., Stroebe W. Ist das Modell des Homo oeconomicus
"unpsychologisch"? // Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft(1980); Benard (J. Economie publique. Paris,
Economica, 1985; Хайек Ф. Индивидуализм и экономический порядок. — М.: Изограф(2000);

3

Бьюкенeн Дж. Конституция экономической политики. M.(1997) c108
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დები რ., კემბელი დ.ე., ფაინი ბ.ჯ., ჰიბარდი ა., ჰამონდი პ., ჰილინჯერი კ.,
ლაფამი ვ., კარნი ე., კელი ჯ.ს., ნოზიკი რ., პიკოკი., როულიკ., რამაჩანდრა ვ.ს.,
სეიდლი კ., სუზუმურა კ.)4. ამ პრობლემის ანალიზს გვთავაზობს ამარტია კ.
სენი5. მისი შინაარსი შემდეგში მდგომარეობს: 1. პარეტოს პრინციპი: თუ ყოველი
ინდივიდი საზოგადოებაში ანიჭებს უპირატესობას გარკვეულ საზოგადოებრივ
მდგომარეობას ვიდრე სხვას, მაშინ პირველის არჩევა უნდა ჩაითავალოს
უკეთესად მთალი საზოგადოებისათვის (“კონსესუსუს პრინციპი”) 2. პირადი
თავისუფლების პრინციპი: არსებობს პირად საკითხთა ჯგუფი, რომელშიც
ყოველი ადამიანი უნდა იყოს თავისუფდალი არჩევნის გაკეთების დროს, და რაც
არ უნდა აირჩიოს ამ საკითხთა წრიდან ინდივიდმა, უნდა ჩითვალოს, რომ მისი
არჩევანი საუკეთესოა საზოგადოებისათვის მთლიანად სხვათა აზრის
მიუხედავად. ამ საკითხთა წრეს ჰაიეკი6 “დაცულ სფეროებს” უწოდებს და
ლიბერალურ პრინციპს მეთოდილოგიური ინდივიდუალიზმის პრინციპს
უდებს საფიძვლად. აქ სადავოა, როგორც თავად “დაცული სფეროების”
(ლიბერალიზმის გაგების საზღვრები) საზღვრები, ისე პარეტოს პრინციპისა და
პირადი თავისუფლების პრინცის ურთიერთქმედება.
ამარტია კ. სენი განსაზღვრავს, რომ პრინციპის ურთიერთქმედებას
ურთიერთ საწინააღმდეგო ციკლებამდე მივყავართ და შემდეგ პრაქტიკულ
მაგალითს აანალიზებს: “დავუშვათ არსებობს წიგნი (მაგალითად “ლედი
ჩატერლის საყვარელი”) რომელიც შეიძლება წაიკითხოს ბ-ნ A (ფარისეველმა),
ბ-ნ B (გარყვნილმა), ან არცერთმა მათგანმა. თუ სხვა თანაბარ პირობები
მოცემულია ეს სამი შემთხვევა შეესაბამება შესაბამისად სამ მდგომარეობას: a,b
და o. ფარისეველს(A) ყველაზე მეტად მოსწონს ვარიანტი o (არავინ არ
წაიკითხავს წიგნს), შემდეგ a (“მე თავს გავწირავ”) და მხოლოდ შემდეგ b (“ნახეთ
როგორ სიამოვნებას იღებს ეს გარყვნილი”). გარყვნილს(B) ყველაზე მეტად
მოსწონს ვარიანტ a (“ეს შოკში ჩააგდებს ამ უცოდველ კრავს”), b („საინტერესო
იქნება”) და ყველაზე ნაკლებად o (“იკარგება კარგი წიგნი”). პირადი
თავისუფლებიდან გამომდინარე კი B-ს სურს წაიკითხოს წიგნი და არ დაუშვას
ის, რომ წიგნი არავინ წაიკითხოს ე.ი. საზოგადოებისათვის b ჯობია o-ს, ხოლო
A-ს არ სურს წაიკითხოს წიგნი და აქედან გამომდინარე საზოგადოებისათვის o

4

Batra, R. N. and Pattanaik, P. K. (1972): On some suggestions for having non-binary social choice functions.
Theory and Decisions; Bernholz, P. (1974): Is a Paretian liberal really impossible? Public Choice; Blau, J.H.
(1957): The existence of social welfare function.; Blau, J. H. and Deb, R. (1976): Social decision functions and the
veto; Campbell, D. E. (1972): A collective choice rule satisfying Arrow.five conditions in practice.; Deb, R. (1974):
Rational Choice and Cyclical Preferences; Fine, B. J. (1975): Individual liberalism in Paretian society; Gibbard, A.
(1974): A Pareto-consistent libertarian claim; Hammond, P. (1974): On dynamic liberalism; Hillinger, C. and
Lapham, V. (1971): The impossibility of a Paretian liberal: comment by two who are unreconstructed; Karni, E.
(1974a): Individual liberty, the Pareto principle and the possibility of social choice function; Kelly, J. S. (1976a):
The impossibility of just liberal; Nozick, R. (1968): Moral complications and moral structures; Peacock, A. T. and
Rowley, C. K. (1972): Welfare economics and the public regulation of natural monopoly; Ramachandra, V.S.
(1972): Liberalism, non-binary choice and Pareto principle; Seidl, C. (1975): On liberal values; Suzumura, K.
(1976): Remarks on the thery of collective choice.
5

6

Sen, A. K. Liberty, unanimity and raits. Economica 43, August (1967). p. 217–245.
Hayek, F. A. The Constitution of Liberty. London, Routeledge & Kegan Paul (1960).
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ჯობია a-ს. მაგრამ a პარეტო უპირატესია b-ზე, რაც საზოგადოების ციკლურ
უპურატესობებს წარმოშობს.
სენის დაყენებულ ამ პრობლემას ეროუს პარადოქსი7 ეწოდება. კ. ეროუ
საზოგადოების ციკლურ უპურატესობების წარმოშობას შემდეგ პირობათა
შეუსრულებლობით ხსნის: დომინირებადობა:
თუ ერთი ინდივიდი
უპირატესობას ანიჭებს x-ს y-თან მიმართებაში და არცერთი y-ს x-თან
მიმართებაში, მაშინ სოციალურ უპირატესობათა სისტემაში x y-ზე მაღლა დგას;
ცვალებადობა: თუ სოციალურ უპირატესობათა სისტემაში x y-ზე, ხოლო y z-ზე
მაღლა დგას, მაშინ x უპირატესია y-ზე; არამნიშვნელოვან ალტერნატივებისგან
დამოუკიდებლობა: x და y შორის უპირატესობაზე არ ახდენს გავლენას რაიმე
მესამე w არმნიშვნელოვანი ფაქტორი; დიქტატურის არ არსებობა:
ინდივიდუალური
არჩევანის
არსებობა
განსაზღვრავს
სოციალურ
უპირატესობათა სისტემას(არჩევანს), თუ კი ინდივიდი აიგივებს თავის არჩევანს
სოციალურ არჩევანთან მაშინ საქმე გვაქვს დიქტატურასთან.
ეროუს პარადოქსის ახალ ინტერპრეტაციას გვთავაზობს დ. ბრენონი და ლ.
ლომასი წიგნში “დემოკრატია და გამოსავალი” ავტორები ამტკიცებენ, რომ
სარგებლის ინტერსუბიექტური შედარება აუცილებელი ელემენტია სოციალური
ინტერესების და საერთო კეთილდღეობის ანალიზისათვის. ინდივიდუალური
არჩევანის განსხვავებულობა შეუძლებელს ხდის საერთო არჩევანს, რომელიც
დააკმაყოფილებს ეროუს პარადოქსის პირობებს. მაგრამ თუ სარგებლის
მაქსიმიზაცია
წარმოადგენს
მთავარ
ღირებულებას
უმრავლესობა
საზოგადოებაში
უპირატესობას
მიანიჭებს
სტაბილურობას,
მკაცრ
ხელისუფლებას, არასამართლიანობას, უთანასწორობას და თაღლითობას.
აქედან გამომდინარეობს საზოგადოებრივი არჩევნის პრობლემა, თუმცა არ არის
გამორიცხული,
რომ
ინდივიდუალური
არჩევანთა
ჯამი,
ურთიერთსაპირისპირო ღირებულებებზე იქნება დაფუძნებული. მაგრამ მას
(საზოგადოებრივ არჩევანს) მივყავართ საერთო არჩევანის არამნიშვნელოვან
ალტერნატივებზე დამოკიდებულებამდე. ბიუკენენის და ბრენანის1 აზრით
ნებისმიერი პარეტო ოპტიმუმი მიიღწევა იდეალური კონმურენციის პირობებში
და მხოლოდ საბაზრო ინსტიტუტი წყვეტს ეროუს პარადოქსის პრობლემას.
ბიუკენენი ეროუს პარადოქსის პრობლემას სახელმწიფოს ქცევას
უკავშირებს. ის “საბაზრო ურთიერთქმედების მაღალ განვითარებულ” თეორის
უპირისპირებს სახელმწიფო სექტორის გამარტივებულ თეორიას: ”ითვლება რომ
“საზოგადოებრივი არჩევნის” მრავალფეროვნების, სხვადასხვა შეზღუდვების
პირობებში, რომლის ჩარჩოებშიც შეიძლება ადგილი ჰქონდეს საბაზრო ქცევას,
ზემოქმედება ხორციელდება ეგზოგენურად, უპირატესად არა თავად საბაზრო
პროცესის მონაწილე პირების მიერ”8 “საზოგადოებრივი არჩევანის თეორიის”
მთავარი წანამძღვარი არის დაშვება: მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკური
პროცესების ბუნება უზრუნველყოფს ადამიანის მოგების მაქსიმალურ ზრდას,
რომლის მოდელის კოპირება მექანიკურად ეკონომიკური სფეროდან
7

Arrow.s theorem with weak independence. (1971). Economica, #38,p.413–420.
Buchanan J. M. Tollison R. D. Theory of Public Choice: Political Applications of Economics. (1972), Ann Arbor,
MI: University of Michigan Press.p.11
8
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პოლიტიკურ სფერიში არ შეიძლება, რადგან ამ უკანასკნელისათვის სტიმული
არცთუ დამახასიათებელია, საბაზრო ქცევის ანალიზი შეიძლება გამოვიყენოთ
ნებისმიერ მოღვაწეობის სფეროში, სადაც ადამიანი აკეთებს არჩევანს.
ადამიანები პოლიტიკურ სარბიელზე მოქმედებენ პირადი ინტერესებიდან
გამომდინარე და ზემოთ თქმულიდან, არ არსებობს პოლიტიკასა და ბიზნესს
შორის რაიმე გადაულახავი საზღვარი. ეს თეორია უპირისპირდება მოდგომას,
რომ საზოგადოებრივ ინტერესებზე ზრუნვის გარდა სახელმწიფოს არ გააჩნია
სხვა მიზანი. მართლაც ორგანული სახელმწიფოს ღირებულებისა და მოტივების
არსებობა არ არის დამოკიდებული ანალოგიური ტიპის ცალკეულ მოქლაქეზე.
ტერმინი ინდივიდი არცთუ დიდ ადგილს იკავებს წმინდა ორგანულ
კონცეფციაში. ცალკეული ადამიანი განიხილება, როგორც დიდი და უფრო
მნიშვნელოვანი ორგანიზმის – საზოგადოების ნაწილი. “კეთილი ნების ზღვარი
და
სამოქალაქო
“პასუხისმგებლობა”
–
ნორმატიული
მიზნის
განსახორციელებლად უპირობოდ გადაულახავი წინააღმდეგობაა. არ არისი
მართებული დავეყრდნოთ მორალს, როგოც ქცევის საკმარის პირობას. მაშინ,
როც მათ შესრულებას ნებისმიერი ნორმატიული თეორია აპრიორულად
მიიჩნევს. და ამიტომაც უკეთეს შემთხვევაში ბევრ “თეთრ ლაქას” შეიცავს და
უარეს შემთხვევაში ასაბუთებს ისეთ ქცევას, რომელთა შედეგებიც
ეწინააღმდეგება განზრახვებს. ეკონომისტიბი თვლიან, რომ ტრადიციული
პოლიტიკური თეორია მიდრეკილია ამ შეცდომისაკენ”9. “საზოგადოებრივი
არჩევანის თეორია” სწავლობს იმ გზებსა და ხერხებს, რომელთა მეშვეობითაც
ადამიანები სახელმწიფო დაწესებულებებს საკუთარი მიზნებისათვის იყენებენ.
რაციონალურად მოაზროვნე პოლიტიკოსები ცდილობენ მიიღონ ისეთი
გადაწყვეტილებები, რომლებიც მოემსახურებიან მათი პრესტიჟის ზრდას და
უზრუნველყოფენ არჩევნებში გამარჯვებას. აღნიშნული თეორიის შესაბამისად
ინდივიდუალიზმი აუცილებელი და მნიშვნელოვანია, როგორც კერძო ასევე
სახელწიფო სამსახურში.10
თავიდანვე უნდა აღინიშნეოს, რომ თანამედროვე ეკონომიკურ
მეცნიერებაში ადამიანის მოდელის ერთიანი განმარტება არ არსებობს.
მიუხედავად ამისა ყველაზე უფრო გავრცელებულად უნდა ჩაითვალოს ა.
სმითისეული Homo ekonomikus-ის მოდელი. ა. სმითის მირ ჩამოყალიბებული
Homo ekonomikus-ის კონცეფცია 200 წელზე მეტი ბატონობს ეკონომიკურ
თეორიაში. Homo ekonomikus-ი ეს ადამიანი-ფიქციაა, რომელიც ყველაფერში
ხელმძღვანელობს გამოკვეთილად ინდივიდუალური ეგოისტური ინტერესით.
საზოგადოდ Homo ekonomikus-ი ფაქტორთა შემდეგი სამი ჯგუფის
ერთობლიობაა: ადამიანთა მიზნები; მიზნების მიღწევის საშუალებები და
ცოდნა იმ პროცესების შესახებ, რომელთა საფუძველზეც ადამიანი მის ხელთ
არსებული საშუალებებით ცდილობს მიზნების მიღწევას. ერთის მხრივ მიანის
9

Buchanan J. M. Freedom in Constitutional Contract, 1978. Texas A&M University Press, College
Station,(1977), p.201.
10

Нуреев Р.М. Основи экономическоо теорий Вопрocы экономики №7 (1996) c.130
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მიღწევის სურვილი ხოლო მეორეს – კი მოცემული საფინანსო შეზღუდვებისა
და იმ პროცესების ცოდნის დონე, რომელთა საფიძველზეც ამ მიზნების მიღწევა
შეიძლება ადამიანის ეკონომიკურ ქცევას აყალიბებს, რაც „ადამიანის
ცნობიერებასთან“, ანუ ადამიანის „ეკონომიკურ მენტალიტეტთანაა“ უშუალო
კავშირში. კითხვაზე, – თუ რამდენადაა რაციონალური ადამიანის ქცევა –
პასუხი მნიშვნელოვანწილად საზოგადოებრივი სისტემის რაციონალობაზეა
დამოკიდებული. თავის ქცევაში ადამიანი უწინარეს ყოვლისა მის წინაშე
მდგარი მიზნების მიღწევის ოპტიმიზაციის პოზიციიდან გამოდის. ასეთი
მიზნებია სარგებლიანობის სიმდიდრისა და შემოსავლების მაქსიმიზაცია.
სწორედ ეს წანამძღვარი უზრუნველყოფს ეროუს პარადოქსის დაძლევს,
მხოლოდ ბაზრის და თავისუფალი კონკურენციის პირობებში და არ
“პოლიტიკურ ბაზარზე” (ეს ზემოთ აღნიშნულია კიდეც).
“საზოგადოებრივი არჩევნის თეორია” პოლიტიკის ანალიზის დროს Homo
ekonomikus-ის ქცევის პირობების განსაზღვრისას, იკვლევს განსხვავებებს
ინდივიდის მისწარფებასა და მისი ქცევის მეთოდებს შორის. პოლიტიკური
მოღვაწის ქცევის მთავარ მოტივს წარმოადგენს მისწაფება პირადი შემოსავლის
გადიდებისაკენ. შესაბამისად Homo ekonomikus-ის წანამძღვარი უშვებს, რომ
ყველა ადამიანი უბრალო მოკვდავიდან დაწყებული პრეზიდენტით
დამთავრებული საკუთარ უპირატესობებს აიგივებს საქონელთან და ცდილობს
ისეთი გადაწყვეტილების მიღებას, რომელიც მაქსიმალურად გაზრდის მათ
სარგებლიანობას. ადამიანის რაციონალურობა ამ პროცესში გამოიხატება
ეკონომიკური პრინციპებით: ზღვრული სარგებლიანობისა (MB) და ზღვრული
ხარჯების (MC) შედარებით სადაც MB>MC .Homo ekonomikus-ის თანამედროვე
გაგება წმინდა ეკონომიკური მისწრაფების გარდა სოციალურ მიზნებსაც
ითვალისწინებს, რაც რაციონალურობის ფარგლებს აფართოებს.
მაქს ვებერის11 კონცეფციიდან გამომდინარე ადამიანის ეკონომიკური ქცევა
და ეკონომიკური ცნობიერება ენდოგენურად ეკონომიკური სისტემიდან, ხოლო
ეგზოგენურად ეროვნული, ეთიკური, რელიგიური და იდეოლოგიური
ფაქტორებიდან გამომდინარე განისაზღვრება.
დღეს პოლიტიკა ინტერესთა გაცვლის არენად იქცა. ბაზრები კი გაცვლის
ინსტიტუტებია: აქ ხალხი ერთი სახის საქონელს ცვლის მეორე სახის
საქონელზე, მაგრამ არა იმისთვის რომ საკუთარი
ინტერესების
დაკმაყოფილებასთან ერთად მიიღოს გარკვეული საზოგადოებრივი შედეგი.
მიუხედავად ამისა
ქცევის მოტივები გავლენას არ ახდენს ბარზის
ფუნქციონირებაზე, რამდენადაც
ინდივიდები ვერ
აცნობიერებენ,
რომ
ინდივიდუალურ არჩევანს მივყავართ სოციალურ შედეგებამდე. ჯ. ბიუქენენი
ამბობდა, რომ ისევე როგორც ბაზარი “პოლიტიკა ინდივიდთა შორის გაცვლის
რთული სისტემაა, რომელშიც ინდივიდები მიისწარფვიან საკუთარი
ინტერესების დაკმაყოფილებისაკენ, რადგან მათი რეალიზაცია ჩვეულებრივი
საბაზრო წესით არ შეუძლიათ. აქ არ არის სხვა ინტერესი გარდა პირადისა.
ბაზარზე ადამიანები ცვლიან ვაშლს ფორთოხალში, ხოლო პოლიტიკაში
11

Вебер М. Избранное. Образ общества / Пер. с нем. — М.: Юрист, (1994)
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თანახმანი არიან გადაიხადონ გადასახადები იმ დოვლათის სანაცვლოდ,
რომელიც ჭირდება ყველას; “სახანძრო დაცვიდან სასამართლომდე”.12
“საზოგადოებრივი არჩევანის თეორიის” შესაბამისად სახელმწიფო, ბაზრის
ანალოგიურად, ადამიანთა შორის გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე
ზემოქმედებისათვის კონკრეტული არენაა. სახელმწიფო განსაკუთრებული
სახის ბაზარია, რომლის წევრებსაც განსაკუთრებული სახის საკუთრება აქვთ.
ამომრჩევლები საკუთარი ხმების მეშვეობით ირჩევენ წარმომადგენლებს
პარლამენტში, რომლებიც იღებენ კანონებს, ხოლო ჩინოვნიკები თვალყურს
ადევნებენ მათ შესრულებას. ამომრჩევლები და პოლიტიკოსები იმყოფებიან
“ბაზარზე”, სადაც ხმებს ცვლიან დაპირებებზე.
პოლიტიკას, როგორც გაცვლის პროცესს დიდი მნიშვნელობა აქვს
ეკონომიკური პოლიტიკის ფორმირებისათვის.
1.3. თეორიის ფორმირება
საზოგადოებრივი
არჩევნის
ნორმატიულმა
ანალიზმა
მიიღო
„კონსტიტუციური პოლიტიკური ეკონომიკის“ სახელწოდება, რომლის
მათავარი პრობლემაც არის პოლიტიკური პროცესების შედარება იდეალურ
ბაზართან13. ამასთან საზოგადოებრივი არჩევნის კატეგორისა გააჩნია
მეთოდოლოგიური შინაარსი. საზოგადოებრივი არჩევნის ეკონომიკური
ანალიზი ეს არის პოლიტიკური პროცესებისათვის საბაზრო ანალიზის
მეთოდების მისადაგება. ეკონომისტთა უმრავლესობა დარწმუნებულია, რომ
ეკონომიკური თეორიის პრინციპები მართებულია ნაბისმიერ შემთხვევაში. სხვა
ყველა მიდგომა ამახინჯებს პოლიტიკის და ბაზრის ანალიზს. საზოგადოებრივ
არჩევნის თეორიას გააჩნია პოლიტის ფორმირების ანალიზის სტრუქტურა,
რომელიც უკანასკნელი რამოდენიმე ათეული წლის მანძილზე ამ თაორიის
ფარგლებში ყალიბდებოდა და რომლის ჩამოყალიბებაც ჯ. ბიუკენენის14
დამსახურებაა. ამასთან თეორია აყალიბებს ადამიანთა ქცევის პრინციპებს და
აანალიზებს მის შედეგებს სხვა კონტექსტში. ინსტიტუტების შედარებითი
ანალიზი გულისხმობს სწორედ ადამიანთა ქცევის შესწავლაში ეკონომიკური
თეორიის კვლევის მეთოდის გამოყენებას. საზოგადოებრივი არჩევნის ანალიზი
დაკავშირებულია სახელმწიფოს აქტიური მოღვაწეობის სფეროებთან და
გადაჯაჭვულია არჩევნის რეალიზაციის პრობლემასთან. ამიტომ პოლიტიკური
პროცესების შესწავლა მნიშვნელოვანია პოლიტიკური პროცესების მიზეზების
ასახსნელად. თეორია ჰიპთეზების ჩამოსაყალიბებლად იყენებს, როგორც
დედუქციური ანალიზის მეთოდს ისე, ემპირიულ მონაცამთა ანალიზს.
12

Бьюкенен Дж., Конституция экономической политики Вопрocы экономики №6 1994 c.108
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Thomas H. Hammond and Gary J. Miller.The Core of the Constitution.//American Political Science
Review .(1987),vol. 81, nr4 (December) p.1155-1174.
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Buchanan J. M. Politics without Romance: A Sketch of Positive Public Choice Theory and Its Normative
Implications. 1979. IHS Journal, Zeitschrift des Instituts für Hohere Studien, 3.; Нуреев Р.М. Основи
экономическоо теорий Вопрocы экономики №7 (1996) c.129-144
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საზოგადოებრივი არჩევნის თეორია ეყრდნობა პოლიტიკური სუბიექტების
ქცევის იმ ჩარჩოების განსაზღვრას, რომელშიც ყალიბდება პოლიტიკური
პროცესი. ამ კონტექსტში დემოკრატიის მთავარი ელემენტია – პოლიტიკური
კონკურენცია,
რომელიც
საყოველთაო
არჩევნებზეა
დაფუძნებული.
კანდიდატები, სამთავრობო სტრუქტურები და მათი პროგრამები მუდმივად
იცვლება. არჩევნები უზრუნველყოფენ კანდიდატთა საზოგადოებრივ და
ინდივიდუალურ
ინტერესთა
თანხვედრას
საზოგადოების(მოქალაქეთა)
ინტერესებთან. დემოკრატიის სხვა ელემენტები (მასმედიის თავისუფლება,
ხელისუფლების განაწილება, სამართლებრივი მმართველობა და სხვა)
დამოკიდებულია არჩევნების შედეგებზე. ეს საზოგადოებრივი არჩევნისა და
დემოკრატიის, როგორც პოლიტიკური ფორმაციის ძირითადი მაკავშირებელია.
პოლიტიკური კონკურენცია – დემოკრატიის განმასხვავებელი ნიშანია.
მოქალაქეები
თავიანთი
თავისუფლების
რეალიზაციას
არჩევნებში
მონაწილეობით ახდენენ. ამის გარეშე წარმოუდგენელია საზოგადოების
(მოქალაქეთა) ინტერესების დაკავშირება პოლიტიკოსთა ქცევასთან. თუმცა
საზოგადოებრივი არჩევნის ანალიზმა ეკონომისტები მიიყვანა დემოკრატიული
პროცესების კრიტიკამდე, რომლებიც ვერ უზრუნველყოფენ პარეტოს
ოპტიმუმის პრაქტიკულ რეალიზაციას. ბაზართან შედარებით დემოკრატიულმა
პროცესებმა ინდივიდუალური კეთილდრეობის მიღწევის კუთხით განიცადეს
მარცხი.
საზოგადოებრივი
არჩევნის
თეორია
სწავლობს
პოლიტიკური
კონკურენციის
გავლენას
არჩევნების
შედეგებზე,
რომლისთვისაც
დამახასიათებელია ელექტორეალური პროცესები. ამოსავალს აქ წარმოადგენს
შუალედური ამომრჩევლის პრობლემის შესახებ მსჯელობას. თუ კი
ამომრჩეველთა არჩევანს ერთ განზომილებაში განვიხილავთ, მაშინ ორი
პარტიას (კანდიდატს) შორის არჩევანი დამოკიდებული გამოდის სწორედ
შუალოედურ
ამომრჩეველზე.
ამის
დასტურად
თეორიაში
მოჰყავთ
ცენტრისტული და რადიკალური პარტიების შედარება, რომელთა შორისაც ეს
უკანასკნელი მარცხდება. ეს იდეალური არჩევნის თეორიის ერთერთი მთავარი
პოსტულატია.
არჩევანი (მაგლითად, რომელშიც შედის საზოგადოებრივი დოვლათის
წარმოების დონის განსაზღვრა), რომელიც დამოკიდებულია შუალედურ
ამომრჩეველზე პოლიტიკურ პარტიებს (კანდიდატებს) უბიძგებს პოლიტიკური
კონკურენციის პირობებში ორიენტაცია აიღონ სწორედ მათზე (შუალედურ
ამომრჩეველზე). ჩვენს მიერ მიმოხილული შუალედური ამომრჩევლის მოდელი
და
პოლიტიკური
კონკურენციის
პრობლემა
ე.წ.
ელექტორელური
კონკურენციის მოდელის ფარგლებში ჩამოაყალიბა ჰ.ჰოდელინგმა15 1929 წელს
თავის ცნობილ სტატიაში „სტაბილურობა შეჯიბრში“.
პ. სამუელსონის აზრით ასეთ პირობებში საზოგადოებრივი დოვლათის
მიწოდება ახლოსაა ოპტიმალურთან, თუმცა შუალედური შედეგი არ იძლევა
ცალკეულ ინდივიდთ არჩევნის გათავალისწინების საშუალებას. მაგალითად,
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თუ საზოგადოებრვი დოვლათი ნაკლებ სარგებლის მომტანია საოზგადოების
უმრავლესობისათვის ვიდრე შუალედური ამომრჩევლისათვის ეს არჩევნების
შედეგებზე გავლენას ვერ მოახდენს. აქედან გამომდინარეობს შუალედური
ამომრჩევლის არაოპტიმალობის შედეგიც. პარეტოს ოპტიმალობა გულისხმობს,
რომ არჩევანი უნდა ასახავდეს თითოეული მოქალაქის არჩევანს, მაგრამ ეს
მიუღწეველია თვით დემოკრატიულ სახელმწიფოშიც.
შუალედური ამომრჩვლის პოზიციების შესუსტება რაღა თქმა უნდა
შესაძლებალია დიდი პოლიტიკური არჩევნის და პროგრამათა გააზრების
შესაძლებლობების პირობებში, მაგრამ ეს დიდ დანახარჯებთან არის
დაკავშირებული. ჰოტელინგი მოდელის კიდევ ერთი თავისებურება ის
გახლავთ, რომ შუალედური ამომრჩეველი ზეგავლენას ახდენს პოლიტიკურ
პარტიათა პროგრამებზე, რის შედეგაც ხდება საწყისი პოლიტიკური მიზნების
უარყოფა.
ა. დაუნსმა16 აჩვენა, რომ შუალედური ამომრჩეველის ეფექტი
შესაძლებელს ხდის პოლიტიკური კონკურენციის შედეგის განჭვრდეტას. თუმცა
ემპირიულმა
გამოკვლევებმა
ვერ
დაადასტურეს
ეს
დასკვნა.
მრავალგანზომილებიან სოციალურ–ეკონომიკური პრობლემათა სივრცეში
შუალედური ამომრჩეველი კარგავს დომინირებადი ფაქტორის როლს, რაც
პრაქტიკაში არსებული პერმანენტული პოლიტიკური არასტაბილურობითაც
დასტურდება, რომელთა მიზეზებიც რაღათქმაუნდა სხვავდასხვა ფაქტორების
ურთიერთქმედებით აიხსნება.
ერთგანზომილებიან
სივრცეში
რაღათქმაუნდა
ნაკლებსავარაუდოა
უმრავლესობის
და
კოალიციური
ძალების
წარმოშობა,
რომლებიც
დაუპირისპირდებიან ცენტრისტულ „პროგრამას“. მრავალგანზომილებიან
სივრცეში კი ეს შესაძლებელია. მაგალითად, ცალკეული სოციალური
ჯგუფებისათვის, რომლებისათვისაც მნიშვნელოვანია აგრო–სამრეწველო
კომპლექსი ერთიანდებიან სხვა ექსპორტზე ორიენტირებულ სოციალურ
ჯგუფებთან, ხოლო რომლებისთვისაც მნიშვნელოვანია სამხედრო–სამრეწველო
კომპლექსი ერთიანდებიან სოციალურ დაცვაზე ორიენტირებლ ჯგუფებთან.
ამასთან შესაძლებელია კოალიცია, რომლებისთვისაც არ აქვს მნიშვნელობა
საზოგადოებრი
დოვლათს.
ხოლო
ის
ადამიანები,
ვისთვისაც
ზემოთჩამოთვლილი არ წარმოადგენს საზოგადოებრივ დოვლათას აყალიბებენ
ახალ კოალიციას, რასაც მრავალანზომილებიან სივრცემდე მივყავართ.
ასეთ კოალიციურ თამაშებში სულ უფრო რთულდება „ნამცხვრის
განაწილება“ ისე, რომ ყველა ჯგუფის ინტერესი დაკმაყოფილდეს. სხვადასხვა
კოალიციების მიზნები სხვადასხვა რესურსთა პროპორციებს გულისხმობს, რაც
განაწილების დროს მის სრულყოფილად გათვალისწინების პრობლემას
წარმოშობს (პარეტო ოპტიმალობის პრობლემა). ამასთან პრობლემას
წარმოადგენს
საბაზრო
თვალსაზრისით
თავად
კოალიციის
მიზნის
ოპტიმალობა. ასეთი სიტუციების საერთო წესები ჩამოაყალიბა რ. მაკელვიმ
„ყოველთვის არსებოსბ მოვლენათა განვითარების ჯაჭვი, რომელსაც მხარ უჭაეს
უმრავლესობა და რომლის ნებისმიერი საწყისი მიგვიყვანს შემთხვევით
16
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შედეგებამდე. უფრო რომ დავკონკრეტდეთ უმრავლესობის წონასწორობა არ
არსებობს. იმ შემთხვევაშიც კი, როცა კავშირი არჩევნების შედეგებსა და რეალურ
მოთხოვნებს შორის მინიმალურია. აქედან გამომდინარე: ინდივიდს, რომელსაც
გააჩნია სტრატეგიული ზემოქმედების საშუალება არჩევნების მსვლელობაზე,
ყოველთვის შეუძლია მიაღწიოს სასურველ შედეგს. ასე რომ უმრავლესობის
პრინციმი ვერ ზღუდავს პოლიტიკოსებს“17.
მაშასადამე იმისათვის, რომ თავიდან ავიცილოთ არასტაბილური
უმრავლესობის პრობლემა უნდა შევზღუდოთ ინდივიდუალური პოლიტიკური
არჩევანი. დმოკრატიული პროცესებს არაოპტიმისტურ შედეგებამდე მივყავართ.
ამასთა შუალედური ამომრჩევლის მოდელიც მოკლებულია საფუძველს.
სოციალურ პრობლემათა სივრცე ყოველთვის მრავალგანზომილებიანია
განსაკუთრებით მაშინ, როცა მთავრობა დაკავებულია მისი პირდაპირი
(სახელმწიფო გადასახადები, ტრანსფერტები, თავდაცვა და უსაფრთხოება და
ა.შ.) და არაპირდაპირი (ფასების რეგულირება, საბაჟო გადასახადები,
საწარმოების
სუბსიდიები
და
სხვა)
ფუნქციებით.
განუსაზღვრელი
უმრავლესობის არჩეულ სახელმწიფოს მიერ „საერთო ნამცხვრის“ განაწილებას
განუსაზღვრელ შედეგამდე მივყავართ. არასტაბილური უმრავლესობა ეს არის
დემოკრატიის მთავარი პრობლემა. რადგან ამ შემთხვევაში დემოკრატია
განასახიერებს ცალკეული პირის ინდივიდუალურ არჩევანს, რომელსაც
სტრატეგიული გავლენა აქვს არჩევნების მიმდინარეობაზე. ამის მიზეზი ისეთი
ინსტიტუტების არ არსებობაა, რომელიც შეზღუდავდა ამ პრობლემის გავლენის
სფეროს.
დ.ბრენონი და ლ.ლომასკი ასეთ მიდგომას არ იზიარებენ, რადგან
დემოკრატიის
თეორია
სწავლობს
დემოკრატიულ
პოროცესებს
საზოგადოებრივი არჩევნის ანალიზის გარეშე და არასტაბილურობის ფენომენს
ხსნის, როგორც პოლიტიკური პროცესების შედეგს. მათი აზრით დემოკრატიის
დროს ადგილი აქვს დაპროგრამირებულ ინერციას, რომელიც ეწინააღმდეგება
ცალკეული პირის ინდივიდუალურ არჩევანს. არც პოლიტიკურ პროგრამათა
მეორადი კორექტირება ცვლის რამეს. რაღათქმა უნდა დროდადრო ხდება ასეთი
გადაწყვეტილებების მიღება მაგრამ ან მათზე უარს ამბობენ ან სხვა
გადაწყვეტილებების ზეგავლენა საერთო პროცესებზე უფრო ძლიერია.
დემოკრატიის პირობებში საზოგადოებრივი აზრისგან დამოუკიდებელი ვერ
იქნება პოლიტიკური გადაწყვეტილებები.
ბრენონი და ლომასკი უარყოფენ საზოგადოებრივი არჩევნის თეორიასაც,
რომელიც არ აანალიზებს არასტაბილური უმრავლესობის პრობლემას. რის
გამოც თეორია ვერ აანალიზებს ამ პრობლემის უარყოფით შედეგებს: „საარჩევნო
კამპანია – ეს საფეხბურთო მატჩზე გულშემატკივართა ქცევას ჰგავს და არა
პოლიტიკური აქტივების პაკეტის ნამდვილ არჩევანს. ინდივიდუალური
ელექტორალური არჩევანი არ ემთხვევა არჩევნების შედეგებს. ბაზრის
პირობებში არსებობს ერთმნიშვნელოვანი კავშირი ინდივიდუალურ არჩევანსა
17
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და მის შედეგებს შორის. სამომხმარებლო ქცევის თეორია ეყრდნობა ღია
არჩცევნის ლოგიკას. მაგრამ ეს ლოგიკა არ მოქმედებს ხმის მიცემით არჩევნების
შემთხვევაში. აქედან გამომდინარე ეთიკურ და იდეოლოგიურ ფაქტირებს დიდი
მნიშვნელობა აქვთ პოლიტიკური არჩევნის დროს. თუმცა
ეთიკურ და
იდეოლოგიურ ფაქტირების ფასი არაშედარებითია საბაზრო ფასისგან
განსხვავებით. ბაზარზე ინდივიდუალურ არჩევანს
გააჩნია მოვლენებზე
გადამწყვეტი
ზემოქმედების
ძალა.
საარჩევნო
ურნასთან
ქრება
18
ინდივიდუალური არჩევნის პრინციპები“.
„საერთო ნამცხვრი“ განაწილების დროს ინდივიდთა ქცევის შედეგებს
არარაციონალურ გადაწყვეტილებამდე მივყავართ, რადგან ინდივიდები
არჩევანის გაკეთების დროს უპირატესად ემოციებით ხელმძღვანელობენ.
ამომრჩევლისთვის განსხვავება მილიონ ლარსა და უფასო საქონელს შორის
უმნიშვნელოა, რადგან მისი მონაწილეობა მილიონი ლარის განაწილებაში
რამდენმე თეთრის ტოლია. ბრენანი და ლომასკი დემოკრატიის კიდევ ერთ
პრობლემაზე ამახვილებენ ყურადღებას. მათი აზრით ამომრჩევლები თამაშობენ
„ბრმად“, რადგან ვერ ორიენტირდებიან პოლიტიკურ პროგრამებში და მათ
ნიუანსებში. „ამომრჩევლის ინდივიდუალური არჩევნის ლოგიკა ისეთია, რომ
სავსებით შესაძლებელია ისეთი პროცესების სანქცირება, რომელსაც არ
დაეთანხმებოდა არცერთი ამომრჩეველი, თუ კი მისი ხმა იქნებოდა
გადამწყვეტი.“19 ამომრჩეველი რაღათქმაუნდა საკუთარი ეთიკური და
იდეოლოგიური მოსაზრებებით ხელმძღვანელობს, მაგრამ არჩევნების დროს
ძლიერია
ისეთი
ფაქტორების
ზეგავლენა,
როგორიცა
სიმპატიების
კანდიდატებისა და პარტიების მიმართ, ემოციები, მოწინააღმდეგეების
სიძულვილი და სხვა მრავალი, რომელიც არ არის დაკავშირებული ოპტიმალურ
საერთო არჩევანთან.
ისინი მიიჩნევენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკურ
გადაწყვეტილებებზე გავლენას ახდენს ინდივიდუალური არჩევანი, ის
ყოველთვის ვერ ითვალისწინებს სოცილური ჯგუფების ინტერესებს.
შუალედური ამომრჩევლის მოდელი კი ინარჩუნებს მნიშვნელობას მხოლოდ
ზოგიერთ შემთხვევაში.
ბრენონის და ლომასკის საერთო დასკვნა არა ოპტიმისტურია „პარეტოს
ოპტიმუმი მიუღწეველია .... საბაზრო ინსტიტუტები ქმნის საზოგადოებრივი
დოვლათის პრობლემას. დემოკრატიის პოლიტიკური ინსტიტუტები კი
არასტაბილური უმრავლესობის პრობლემას და ამახინჯებს ამომრჩევლის
ქცევას.... პოლიტიკურ არჩევანში უპირატესობა დემაგოგების მორალს აქვს.
ისინი ამომრჩეველს თავს ახვევენ გულშემატკივრის როლს და არა ნორმატიულ
ეთიკას....დემოკრატიის დროს გაბატონებულია ისეთი დისკურსის მორალური
მეთოდები, რომლებსაც მივყავართ პოლიტიკური წარმატებისაკენ....“20

18

Brennan G., Lomasky L. Democracy and Decision. Cambrige University Press, New Yorl, (1991). p.92.

19

Brennan G., Lomasky L. Democracy and Decision. Cambrige University Press, New Yorl, (1991). p.98
Brennan G., Lomasky L. Democracy and Decision. Cambrige University Press, New Yorl, (1991). p.141

20

17

ასე რომ საზოგადოებრივი არჩცევნის პრობლემა შორსა გადაწყვეტისაგან.
გაურკვეველია სასურველია თუ არა სახელმწიფოს ჩარევა საბაზრო პროცესებში.
ბაზრის
არაეფექტურობა
იძლევა
ჩარევის
საფუძველს,
მხოლოდ
საზოგადოებრივი დოვლათის ფარგლებში. ამასთან სახელმწიფოს ჩარევა
ბაზარში იწვევს საზოგადოებრივი არჩევნის პრობლემის გამწვავებას.
მაგალითად ბრენონის და ლომასკის აზრით „გულშემატკივარი“ ამომრჩევლები
ხელმძრვანელობენ საერთო საზოგადოებრივ ინტერესებზე პოპულისტური
წარმოდგენებით. ეს წარმოდგენები კი განიცდიან ბაზრის არაეფექტურობის
თეორიის ძლიერ ზეგავლენას. ამიტომ სახელმწიფოს სასარგებლო არგუმენტი
საზოგადოებრივი დოვლათის გარანტორის თვალსაზრისით ქმნის ეკონომიკურ
და პოლიტიკურ სტერეოტიპს, რომელსაც იყენებენ პოლიტიკოსები და
მთავრობები.
მხოლოდ საზოგადოებრივ არჩევანში არ არის პრობლემა. მახინჯდება
მთავრობის მიერ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესიც. საზოგადოებრი
არჩევნის თეორია ამ პრობლემასაც აანალიზებს აქ მნიშვნელოვანი ადგილი
უკავია პოლიტიკური რენტის ძიების, ბიუროკრატიის და განსაკუთრებული
ინტერესთა ჯგუფების თეორიას.
საზოგადოებრივ არჩცევნის თეორიაში პოლიტიკური რენტის ძიების
თეორია ანოი კრუგერის მიერ არის შემუშავებული(1974). ის გულისხმობს
პოლიტიკური პროცესების შედეგად
ეკონომიკური რენტის მიღებას.
პოლიტიკოსები და ჩინოვნიკები ცდილობენ მიიღობ მატერიალური სარგებელი,
როგორც საზოგადოებისაგან ისე ცალკეული პიროვნებებისაგან, როცა ისინი
გარკვეული გადაწყვეტილებებს ირებენ პარლამენტში თუ ბიუროკრატიულ
აპარატში. ბიუროკრატები რომლებიც მონაწილეობენ გადაწყვეტილების
პროცესში ცდილობენ მიიღონ ეკონომიკური რენტა საზოგადოების ხარჯზე.
ბიუროკრატიის თეორიის სტრუქტურირებაში დიდი წვლილი მიუძღვის
ამერიკელ ეკონომისტს უილიამ ნისკანენს.21 მისი აზრით, თუ დაყშვებთ რომ
პარლამენტი ახასიათებს საზოგადოების შუალედური ამომრჩევლის მოთხოვნას.
ბიუროკრატი ცდილობს დაარწმუნოს პარლამენტი, როგორც სპონსორი, რომ მას
რაც შეიძლება მაქსიმალური ბიუჯეტი გამოუყოს, ხოლო საზოგადოებრივი
დოვლათის გამოშვების მოცულობა სწორედ ბიუჯეტზეა დამოკიდებული.
ბიუროკრატებების ასეთი ქცევა განპირობებული იმით, რომ ხელფასი, სხვა
არასახელფასო
სამსახურებრივი
საქონლის
მოხმარება,
რეპუტაცია
საზოგადოებაში, ძალაუფლება, მფარველობა და სხვა მსგავსი ცვლადები
წარმოადგენს ბიუროს ბიუჯეტის დადებით ფუნქციას. ამიტომ ბიურო
მოქმედებს
რაციონალურად
ის
ცდილობს
საკუთარი
ბიუჯეტის
მაქსიმიზირებას. ბიურის
აქვს უკონტროლო ზრდისაკენ მიდრეკილება.
შედეგად იზრდება სახელმწიფო აპარატში დასაქმებულთა რაოდენობა, რასაც
საზოგადოებრივი დოვლათის წარმოების არაოპტიმალურობამდე მივყავართ.
შედეგადა ადგილი აქვს შრომის არა რაციონალურ განაწილებას.მიზეზი
ბიუროკრატიის სუსტი კონტროლი, სუსტი კონკურენცია და მისი დიდი
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დამოუკიდებლობაა. ამიტომაც საზოგადოებრივი არჩევანის თეორიის
წარმომადგენლები გამოდიან სახელმწიფოს ეკონომიკაში ჩარევის მაქსიმალური
შეზღუდის სასარგებლოდ.
მნიშვნელოვანია
პოლიტიკურ-ეკონომიკური
ციკლი,
რომელიც
წარმოადგენს არჩევნებს შორის სახელმწიფოს ეკონომიკური აქტივობის ციკლის
ან ციკლთა ერთობლიობას. სახელმწიფოს ქცევა არჩევნებს შორის შუალედში
ემორჩილება გარკვეულ კანონზომიერებას და ეკონომიკაში მსგავსი პროცესები
ეკონომიკური არსტაბილურობს მიზი შეიძლება გახდეს22.
კ. ვიქსელის აზრით უნდა მოხდეს არა თავად პოლიტიკის არამედ
პოლიტკური კონსტიტუციის რეფორმირება. ილუსტრაციისათვის განიხილება
თამაშების თეორია. იგი მიმართულია თამაშში წესების რეფორმირებაზე,
რომელიც თან ხვდება ყველა მოთამაშის ინტერესს, მაგარამ არა ცალკეულ
მოთამაშეთა მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
მაკროეკონომიკურ პოლიტიკაზე ინსტიტუციური მოწყობა უდიდეს
გავლენას ახდენს. ამ ზეგავლენის არსის გასაგებად საკმაოდ წარმატებით
შეიძლება გამოყენებულ იქნას “ახალი ინსტიტუციონალური ეკონომიკური
თეორია”.
აღნიშნული
თეორიის მიხედვით,
ადამიანის
ქცევა
და
მათი
ურთიერთობანი
საზოგადოების
ინსტიტუციონალური
სტრუქტურითაა
განპირობებული, რომელიც დროის ამა თუ იმ პერიოდის განმავლობაში
ადამიანის ქცევის გარკვეულ საზღვრებს აყალიბებს. თვით ინსტიტუტები
ფორმალური და არაფორმალური შეზღუდვებისა და მათი შესრულების
იძულებითი მექანიზმების ერთობლიობაა.
ფსიქოლოგიურ ფაქტორთან, და “პოლიტიკურ არჩევანთან” ერთად სწორედ
ისნტიტუციონალური მოწყობა განაპირობებს მაკროეკონომიკური პოლიტიკის
ფორმირებას, ამასთან სწორედ მასზეა დამოკიდებული, უკვე შემუშავებული
პოლიტიკის გატარების და აღსრულების შესაძლებლობა და წარმატება.
ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ინსტიტუციონალური შეზღუდვისა უნდა
გახდეს სუბიექტების ორიენტირება, პოლიტიკურ გადაწყვეტილებათა
მხარდაჭერაზე. მხოლოდ “ზეწოლის ჯგუფთა” მოთხოვნების დაკმაყოფილებაზე
ორიენტაციამ შეიძლება მოგვაპოვებინოს პოლიტიკური მხარდაჭერა, მაგრამ ეს
მხოლოდ მოკლევადიან პერიოდშია შესაძლებელი, რაც პერსპექტიული
თვალსაზრისით არ არის გასმართლებული. პირიქით უფრო დაბალანსებულმა
პოლიტიკამ შეიძლება ხელისუფლებას მხარდაჭერა შეუნარჩუნოს. ასე რომ
უფრო სამართლიანი პოლიტიკა, უფრო შეამცირებს პოლიტიკური ბაზრის
განუსაზღვრელობას
და
ამასთან
გაზრდის
სამეურნეო
სისტემების
ფუნქციონირების ეფექტურობას.
ავსტრიული
ეკონომიკური
სკოლის
ერთ-ერთი
თვალსაჩინო
წარმომადგენელი ფ. ხ. ჰაიეკი ეკონომიკური პოლიტიკის ფორმირების გზაზე
შეცდომად მიიჩნევს კეინზიანური თუ სხვა ეკონომიკური მიმდინარეობების
მეთოდოლოგიურ პრინციპებს. ვინაიდან მისი აზრით ადამიანის ქცევა არ
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შეიძლება უნიფიცირებული ქცევის ვექტორით განისაზღბროს და ჰაიეკი
ავითარებს მეთოდოლოგიური ინდივიდუალიზმის ქცევის კონცეფციას. ჰაიეკის
აზრით კვლევის საგანი არ უნდა იყოს
საზოგადოების განვითარების
ობიექტური კანონები, არამედ უნდა იქნას შესწავლილი სოციალურეკონომიკური პროცესების საზღვრები. მთავარი ადგილი ჰაიეკის მოძღვრებაში
უკავია საბაზრო წესრიგის სპონტანურობას. მისი აზრით საბაზრო ეკონომიკა
წრმოიშობა საზოგადოების წევრთა ურთიერთობების განვითარების შედეგად.
თუმცა აქედან სულაც არ გამომდინარეობს, საბაზრო ეკონომიკის ფორმირების
ასეთი თავისებურება ადამიანებს საშვალებას აძლევს მიზანმიმართულად
მოახდინონ გავლენა ამ პროცესებზე. საქმე იმაშია, რომ საბაზრო ეკონომიკა
ვითარდება თავისი შინაგანი ლოგიკის მიხედვით, რომელიც განპირობებულია
იმ გარემოებით, რომ მის ფორმირებაში ადამიანები ხელმძღვანელობენ მათი
პრაქტიკული ცოდნით, რომელიც გამოიხატება მათ ჩვევებში. დიდწილად ეს
არაცხადი ცოდნაა, რომელიც მისი მტარებლის მიერ გაუთვითცნობიერებელია
და არ შეიძლება იქნას გამოყოფილი და ფორმალიზებული(განზოგადებული)
რომელიმე თეორიაში და მით უმეტეს შეიძლება დაედოს საფუძვლად
ეკონომიკური პოლიტიკის ფორმირებას.
საოჯახო მეურნეობების მიერ გამოყენებული ეს ცოდნა გაფანტული და
მალფუჭებადი
ხასიათის,
ვინაიდან
ეკონომიკის
კონიუნქტურული
ცვლილებების პირობებში მუდმივად განიცდის განახლებას და ცვლილებას.
ამიტომ ეს ინფორმაცია გიგანტური ხასიათისაა და უდევს საფუძვლად საბაზრო
ეკონომიკის ჩამოყალიბებას. შედეგად მასში ნებისმიერმა ეგზოგენური ჩარევა
არ შეიძლება ჩაიაროს საბაზრო სისტემის ეფექტურობის შეზღუდვის გარეშე.
ამიტომაც, ჰაიეკი კატეგორიულად უარყოფს, რომ ფორმულით გრაფიკით ან
რამე მოდელით შეიძლება საბაზრო ეკონომიკის ობიექტური ბუნების
გამოვლენა.
ჰაიეკი თვლის, რომ მთავარი როლი საბაზრო ეკონომიკის ეკონომიკის
ფორმირებასა და განვითარებაში, რომელიც ამჟამად არსებული საოჯახო
მეურნეობების მიერ პრაქტიკული ცოდნის განვითარებას გულისხმობს,
ეკუთვნის საფასო სისტემას, რომელიც სისტემატურად აწოდებს ინფორმაციას
თუ რა? სად? როგორი? საქონელი უნდა იქნას წარმოებული. აქედან
გამომდინარე მხოლოდ კონკურენცია არის ეფექტური საშუალება საბაზრო
ეკონომიკის განვითარების უცნობი მიზნების მიღწევისათვის, ნებისმიერ
ჩარევას შეუძლია მოახდინოს საბაზრო სისტემის პარალიზება, უფრო მეტიც,
ნებისმიერი კონტროლი (ეკონომიკური პოლიტიკა), რომელიც მიმართულია
გარკვეული მიზნების მიღწევისაკენ (ეს იქნება სრული დასაქმების,
ინფლაციასთან
ბრძოლის,
ფულის
ბაზარზე
მოთხოვნა-მიწოდების
დაბალანსების პოლიტიკა და ა. შ.) ჰაიეკის აზრით შეუძლებელია, რადგანაცას
მას არ შეუძლია გაითვალისწინოს სწორედ ის მასიურად ცვალებადი ცოდნა.
ასევე არანაკლებ ნეგატიური გავლენის მოხდენა შეიძლება საბაზრო
წესრიგის
რეფორმირების
მცდელობის
შემთხვევაშიც.
სპონტანური
განვითარების იდეა ჰაიეკმა გაავრცელა ასევე ფულის ბაზარზე, რადგანაც
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ის(ფული) არ უნდა იყოს სახელმწიფოს პოლიტიკის მიზნის მიღწევის
საშუალება.
ავსტრიული სკოლისაგან განსხვავებუთ, გერმანელი ნეოლიბერალები
კვლევის პრობლემის ცენტრად მოიაზრებენ ინსტიტუციონალურ მოწყობას. და
ამიტომაც
ისინი
გამოდიან
სახელმწიფოს
აქტიური
მონაწილეობის
სასარგებლოდ ამ სფეროში. ამასთან კეინზიანელებისაგან განსხვავებით ისინი
ჩარევის
ობიექტად
განიხილავენ
კონკურენტული
მექანიზმების
ინსტიტუციონალურ საფუძვლებს.
ოიკენი კაცორიობის ისტორიაში მთელ ეკონომიკურ სისტემას ორ
„იდეალურ ტიპად“ ჰყოფს: ცენტრალურ–მართვად და „თავისუფალ (საბაზრო)“
მეურნეობად. იგი მათგან პირველს მიაკუთვნებს მონათმფლობელურ,
ფეოდალურ, ფაშისტურ და სოციალისტურ ეკონომიკას, რომლებიც
საზოგადოების ყოველდღიური ეკონომიკური ცხოვრების გეგმის ერთი
ცენტრიდან რეგულირებით ხასიათდება. მისი აზრით, ეკონომიკური
ორგანიზაციის ერტადერთი რაციონალური ფორმა მოურნეობის მეორე ტიპი –
„თავისუფალი(საბაზრო) მეურნეობაა“,რომელიც ეკონომიკურ პროცესებს
საბაზრო კონკურენციასა და თავისუფალი ფასწარმოქმნის მეშვეობით
არეგულირებს. ამასთან ოიკენი უარყოფს ლიბერალების თეზის სახელმწიფოს
ეკონომიკაში ჩაურევლობის შესახებ.
ოიკენი მიიჩნევდა, რომ ეკონომიკის განვითარების მთავარი პრობლემა
არასრულყოფილი კონკურენციის და მეურნეობის მონოპოლიზაციაში არის,
რომელიც განაპირობებს წარმოების პროცესების საბაზრო რეგულირების
დარღვევას. ის მიიჩნევდა, რომ ამ ყველაფრის მთავარი მიზეზი არის პასიური
და არამიზანმიმართული პოლიტიკა. ამიტომაც თვლის, რომ კაპიტალიზმი
საზოგადოების განვითარების კარგი საშუალებაა. ამასთან მისი აზრით,
ეკონომიკური პოლიტიკის მიზანი ქმედითი და ჰუმანური წყობილების
შექმნაშია. იგი არ ეთანხმება მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ ასეთი წყობილება
სპონტანური განვითარებიდან შეიძლება წარმოიქმნას.
ოიკენი და ერჰარდი თვლიდნენ, რომ, ეკონომიკური პოლიტიკის ერთერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი არის სოციალური კომპრომისი. ამიტომაც
საბოლოო ჯამში ჩვენ შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ ორდოლიბერალების სამი
მთავარი პოსტულატი: 1) თავისუფალი საზოგადოებრივი არჩევანი: 2)
ანტიმონოპოლიური პოლიტიკა და 3) სოციალური პოლიტიკა.

II.

მაკროეკონომიკური
თავისებურებანი

პოლიტიკის

ფორმირების

2.1. საზოგადოებრივი არჩევანის გავლენა მაკროეკონომიკური პოლიტიკის
ფორმირებაზე
თუ კი ყველას საზოგადოებაში ერთნაირი გემოვნება და შესაძლებლობა
ექნებოდა, მაშინ მსჯელობა ოპტიმალური სახელმწიფო პოლიტიკის შესახებ
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დაკარგავდა შინაარს. თუ შესაძლებელი იქნებოდა საზოგადოების ინტერესის
განხილვა ერთი ”ტიპიური” ინდივიდის მაგალითზე, მაშინ სახელმწიფოს
ფუნქციები შემცირდებოდა და ის მხოლოდ საზოგადოების გადაწყვეტილებათა
უბრალო აღმასრულებლამდე დავიდოდა.
მაგრამ სწორედ განსხვავებულობის არსებობა და ინდივიდთა და
საზოგადოების ჯგუფებს შორის ინტერესთა კონფლიქტი წარმოშობს
სახელმწიფოს პოლიტიკის გატარების აუცილებლობას. ამიტომ ასეთი
ფაქტორების ანალიზი მნიშვნელოვანია, რადგან ისინი წარმოადგენენ
პოლიტიკის განმაპირობებელ ფაქტორებს.
ამ მიმართულებით საზოგადოებრივი არჩევანის თეორიის ანალიზის
ობიექტია
საზოგადოებრივი
არჩევანი,
როგორც
პირდაპირი
ისე
წარმომადგენლობითი დემოკრატიის პირობებში.
პირდაპირი დემოკრატია _ ეს ისეთი პოლიტიკური სისტემაა, რომლის
დროსაც ყოველ მოქალაქეს აქვს უფლება პირადად დააფიქსიროს თავისი აზრი
და მხარი დაუჭიროს ნებისმიერ კონკრეტულ საკითხს. იგი შენარჩუნებულია
თანამედროვე საზოგადოებაშიც. სახელმწიფოს მაშტაბით კი ის ვლინდება
პარლამენტის დეპუტატთა ან პრეზიდენტის არჩევისას, რეფერენდუმის
ჩატარებისას და სხვა. აგრეთვე ახალი ინდლისის და შვეიცარიის
მუნიციპალიტეტების სახალხო კრებები, სადაც გადაწყვეტილება მიიღება ხმის
მიცემის ცალკეული მონაწილეების მიერ პირდაპირ, და არა მრავალდონიანი წარმომადგენლების არჩევნის გზით.
ანალიზისთვის უპირველეს ყოვლისა უნდა განისაზღვროს, თუ როგორია
ხმის მიცემის პრინციპი: ერთსულოვნება, უბრალო უმრავლესობა თუ სხვა,
ამაზეა დამოკიდებული მისი შედეგები. ამიტომ აღნიშნული თეორიის
წარმომადგენლები
ინტერესდებიან
–
კონსტიტუციური
ანუ
რეგლამენტირებული არჩევის წესების საფუძვლებით, სწორედ მასზეა
დამოკიდებული დემოკრატიის განვითარება. პირდაპირი დემოკრატიის
პირობებში გადამწყვეტი ხმა შუალედური ამომრჩევლის ხელშია. ამისათვის
განვიხილოთ მაგალითი:
საზოგადოება
თავისი
არსით
მიისწრავფის
საზოგადოებრივი
კეთილდღეობისაკენ, მაგრამ საზოგადოებრივი კეთილდღეობა არ გულისხმობს
ცალკეულ ინდივიდთა კეთილდღეობის გაუარესებას. სახელმწიფოს როლი
თანამედროვე პირობებში საზოგადოებრივი კეთილდღეობისათვის საჭირო
საზოგადოებრივი დოვლათის წარმოებაში მდგომარეობს, რომელიც ხასიათდება
შემდეგი თავისებურებებით, როგორიცაა მისი აუცილებლობა მოხმარებისთვის,
არაგამორიცხვადობა და არაკონკურენტულობა. მაგრამ საზოგადოებრივი
დოვლათის წარმოების პირობები შეიძლება სხვადასხვა გვარი იყოს, რაც ცალკე
აღებული დოვლათის ოპტიმალური წარმოების პრობლემას წარმოშობს. ხოლო
არაოპტიმალობა ნებისმიერი მიმართულებით, ეს იქნება ოპტიმალურზე მეტი
თუ ნაკლები საზოგადოების კეთულდღეობის დანაკარგებს წარმოშობს. ამის
დემონსტრირებისათვის
მოვიყვანოთ
მაგალითი23
:
დავუშვათ,
რომ
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საზოგადოება სამი აგრეგირებული ინტერესთა ჯგუფისგან (A,B და C) შესდგება
და რომ ერთეული დოვლათის საწარმოებლად
საჭიროა
60 ლარი. ეს
ნიშნავს,რომ ზღვრული ხარჯები 60 ლარის ტოლია. თუ ისინი ხარჯს თანაბრად
ინაწილებენ, ყოველმა ჯგუფმა 20 ლარი უნდა გადაიხადოს, დავუშვათ, რომ
პირველი ერთეულით მიღწეული სარგებლიანობა 180-ის ტოლია, მომდევნო
ერთეულის ზღვრული სარგებლიანობა 160, 140, 100 და ა.შ.
თუ ხარჯები და სარგებელი თანაბრად ნაწილდება, მაშინ საზოგადოებრივი
წარმოება Q7 ტოლი იქნება. ამის დემონსტრირებისათვის ავაგოთ გრაფიკი, სადაც
აბსცისათა ღერძზე გვექნება წარმოების მოცულობა (Q), ხოლო ორდინატზე
ზღვრული სარგებლიანობა და ხარჯები. ზღვრული ხარჯების ფუნქცია
მუდმივია და იგი 60-ის ტოლია, ხოლო ზღვრული სარგებლიანობა კლებადი
ფუნქციაა. წარმოების მოცულობის ოპტიმალური მნიშვნელობა განისაზღვრება
ზღვრული სარგებლიანობისა და ზღვრული ხარჯების ფუნქციების გადაკვეთით
და Q7 –ის ტოლია (ნახ 1.).
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ნახ1. საზოგადოებრივი დოვლათის
ოპტიმალური ოდენობა

მაგრამ შეიძლება პირობები განსხვავებული იყოს, კერძოდ შეიძლება
ხარჯები თანაბრად ნაწილდებოდეს, ხოლო სარგებელი არა; ხარჯები
არათანაბრად ნაწილდებოდეს და სახგებელი თანაბრად ან არც სარგებელი და
არც ხარჯები არ ნაწილდებოდეს თანაბრად.
დავუშვათ, რომ ხარჯები თანაბრად ნაწილდება, ხოლო სარგებელი არა.
საზოგადოების A ჯგუფი ღებულობს საერთო სარგებლის 50%, B ჯგუფი 30%,
ხოლო C 20% (ცხრ.2). თუ გადაწყვეტილება მიიღება ხმათა უმრავლესობით ამ
შემთხვევაში საზოგადოებრივი წარმოება უფრო ნაკლები იქნება ვიდრე პირველ
შემთხვევაში. საქმე იმაშია, რომ C ჯგუფისათვის Q6 დონე წამგებიანია, ხოლო B
ჯგუფისთვის Q7 დონეა წამგებიანი რასაც ვერ ვიტყვით უმცირესობაში მოქცეულ
A ჯგუფზე. Q7 დონის წინააღმდეგ ხმას მისცემს B და C ჯგუფები, ხოლო Q5
დონის წინააღმდეგ A და B ჯგუფები, რათა მეტი სარგებელი მიიღონ. აქდენა
გამომდინარე თუ ხარჯები თანაბრად ნაწილდება და სარგებელი არა, მაშინ საქმე
გვაქვს საზოგადოებრივი დოვლათის არასრულ წარმოებასთან (ნახ.2).
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ცხრ.1 სარგებლის არათანაბარი განაწილების ცხრილი
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ნახ.3 საზოგადოებრივი დოვლათის წარმოება
ხარჯების არათანაბარი განაწილების
პირობებში

დავუშვათ, რომ ხარჯები არ ნაწილდება, ხოლო სარგებელი კი ნაწილდება
თანაბრად. A ჯგუფს წილად ხვდება ხარჯების 60%, B-ჯგუფს-20%. ხოლო C ჯგუფს- 10%. ამ შემთხვევაში B და C ჯგუფები მხარს დაუჭერს Q8 დონეს, ხოლო
A ჯგუფი ამის წინააღმდეგი იქნება. საქმე იმაშია, რომ B და C ჯგუფების
ზღვრული სარგებლიანობა მეტი იქნება ვიდრე ზღვრული ხარჯების (ნახ.3).
აქედან გამომდინარე თუ მოგება თანაბრად ნაწილდება, ხოლო ხარჯები არა,
საქმე გვექნება საზოგადოებრივი დოვლათის ზედმეტ წარმოებასთან.
თუ არც ხარჯები და არც სარგებელი არ ნაწილდება თანაბრად, მაშინ
რამდენად შესაძლებელია ოპტიმალური არჩევნის მიღწევა. A ჯგუფს წილად
ხვდება ხარჯების 50% და ღებულობს საერთო სარგებლის 50%, B-ჯგუფს-30%
და 30%. ხოლო C - ჯგუფს- 20% და 20%. ამ შემთხვევაში, რადგან ხარჯების და
სარგებლის ვექტორი ერთი მიმართულებით არის მიმართული ინტერესთა
კონფლიკტი არ წარმოიშობა და საზოგადოება მხარს დაუჭერს Q7 დონეს(ნახ 4).
მაგრამ სახელმწიფო ბაზირსგან განსხვავებით ვერ უზრუნველყოფს ასეთ
სრულყოფილ განაწილებას, ის მხოლოდ შემთხვევით შეიძლება დადგეს. თუმცა
ხარჯების და სარგებლის ვექტორების ერთი მიმართულებით მიმართვა
ამსუბუქებს პრობლემას მაგრამ ბოლომდე ვერ წყვეტს.
რეალურ ცხოვრებაში სარგებლის და ხარჯების ვექტორები სხვადასხვა
მიმართულებით არის მიმართული. კერძოდ ჩვენს მაგალითზე: A ჯგუფს წილად
ხვდება ხარჯების 50% და ღებულობს საერთო სარგებლის 20%, B-ჯგუფს-30%
და 30%. ხოლო C - ჯგუფს- 20% და 50%. ამ შემთხვევაში B და C ჯგუფები მხარს
დაუჭერს Q7 დონეს, ხოლო A ჯგუფი ამის წინააღმდეგი იქნება. საქმე იმაშია,
რომ B და C ჯგუფების ზღვრული სარგებლიანობა მეტი იქნება ვიდრე
ზღვრული ხარჯების (ნახ.4). მაგრამ წარმოების ეს დონე იქნება კი ოპრიმალური?
რაღა თქმა უნდა ის პარეტო ოპტიმალობის პირობებს არ აკმაყოფილებს. აქედან
გამომდინარე საზოგადოებრივი არჩევანი საზოგადობრივი დოვლათის
24

მონიპოლიური ინსტიტუტით წარმოების შემთხვევაში ვერ აღწევს მისი
ოპტიმალური ოდენობით წარმოებას. ამიტომ შედეგის გაუმჯობესება მხოლოდ
დეცენტრალიზაციით არის შესაძლებელი.
ყურადღება მივაქციოთ იმას, რომ კენჭისყრის დროს გადამწყვეტი ხმა
ჰქონდა B ჯგუფს, რომელსაც ცენტრალური ადგილი ეკავა. ასეთმა სიტუაციამ
ეკონომიკურ პოლიტიკაში შუალედური ამომრჩევლის სახელწოდება მიიღო.
შუალედური ამომრჩევლის მოდელი _ ეს არის ისეთი მოდელი, რომელიც
ახასიათებს დემოკრატიის ჩარჩოებში არსებულ ტენდენციებს, რომლის
თანახმადაც
მიღებული
გადაწყვეტილება
ხორციელდება
ცენტრისტი
ამომრჩევლის
ინტერესების შესაბამისად. იგი ერთის მხრივ იცავს
საზოგადოებას ცალმხრივი გადაწყვეტილების მიღებისაგან და მეორეს მხრივ
ყოველთვის ვერ უზრუნველყოფს ოპტიმალური გადაწყვეტილების მიღებას,
ჩვენმა მაგალითმა დაგვანახა, რომ თვით პირდაპირი დემოკრატიის პირობებშიც
კი, სადაც გადაწყვეტილება ხმათა უმრავლესობით მიიღება, შესაძლებელია
არჩევანი ეკონომიკურად არაეფექტიანი აღმოჩნდეს. მაგ: საზოგადოებრივი
დოვლათის არასრული ან ჭარბი წარმოება. პირდაპირი დემოკრატიის
პირობებში ყველა გადაწყვეტილებას აქვს ტენდენცია იყოს შუალედური
ამომრჩევლის შესაბამისი, რაც ყოველთვის არ არის ეკონომიკურად
მიზანშეწონილი.
ეს გარემოება არ არის საკმარისი ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესების
ასახსნელად. შუალედური ამომრჩეველი ყოველთვის შეიძლება არ იყოს
დომინირებული, როლის მქონე.
კერძოდ შემოსავლებისა უთანაბრო
განაწილებამ შეიძლება ერთის მხროვ დომინირებადი ჯგუფები, ხოლო მეორეს
მხრივ კოალიციების წარმოშობა განაპირობოს. ეს პროცესები, როგორ ეს ჩვენი
მაგალითის ბოლო შემთხვევამ გვაჩვენა იწვევს საზოგადოებრივი დოვლათის
ჭარბწარმოებას, რასაც შესაძლოა ტენდენციის სახეც ჰქონეს.
საზოგადოებრივი არჩევანის ეკონომიკური ანალიზი კონცენტრირდება
პოლიტიკური სუბიექტების მოქმედების არეალის განმსაზღვრელ ელემენტებზე.
დემოკრატიის მთავარი ელემენტი არის პოლიტიკური კონკურენცია, რომელიც
დაფუძნებულია საყოველთაო არჩევნებზე. არჩევნები ეს არის კანდიდატების,
ინდივიდების
და მათი საერთო ინტერესების თანაყოფიერების გარანტი,
რომლებიც შესაბამისობაში მოდიან მოქალაქეთა ინტერესებთან. პოლიტიკური
კონკურენცია შესანიშნავი განსხახიერებაა დემოკრატიისა. მოქალაქეები თავის
თავისუფლებას უზრუნველყოფენ არჩევნებში მონაწილეობით. ამის გარეშე
შეუძლებელია ინტერესთა კავშირი მოქალაქეებსა და მოქმედ პოლიტიკოსებს
შორის.
თუმცა საზოგადოებრივმა არჩევანმა მიგვიყვანა პოლიტიკური პროცესების
დემოკრატიულობის კრიტიკამდე. ბაზართან შედარებით დემოკრატიული
პოლიტიკა აგებს ინდივიდუალური კეთილდღეობის შექმნაში. რობერტ დალის
და ჩარლზ ლინდბლომის აზრით: ”სახელმწიდო ისეთი ორგანიზაციია,
რომელსაც საკმაო მონოპოლია გააჩნია ძალაუფლებაზე, იმისათვის რომ
დაარეგულიროს საკუთარ ტერიტორიაზე ორგანიზაციებს შორის კონფლიკტი ...
მას ვინც ხელისუფლებაშია დავაში ბოლო სიტყვაც მას ეკუთვნის; ის ვინც
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აკონტროლებს ხელისუფლებას უსაზღვრავს მოცემულ ტერიტორიაზე სხვა
ორგანიზაციებს
გადწყვეტილებებს”24.
ხელისუფლება
განსაზღვრავს
”დემოკრატიის” წესებსაც: საზოგადოება ირჩევს ერთ ან კოალიციურ პარტიას
სამმართველო აპარატის მართვისათვის; არჩევნები გარკვეული სიხშირით
ტარდება; ნებისმიერი პარტია რომელიც მიიღებს ხმათა უმრავლესობას მართავს
მომდევნო არჩევნებამდე და ა.შ.
აღსანიშნავია რომ პარტიების ქცევა ოპორტუნისტულია - ხელისუფლებაში
მოსვლისას მათ შეიძლება ნებისმიერი პოლიტიკა გაატარონ. ამიტომ
რაციონალური ამომრჩევლები ორიენტაციას უნდა
იღებდნენ არა წინა
საარჩევნო დაპირებებზე, არამედ პარტიების ხელისუფლებაში
მოსვლის
შემხვევაში მათი რეალური მოქმედებების შეფასებაზე. თავისმხრივ იმისათვის,
რომ ოპოზიციამ ხელისუფლებაში მოსვლა შეძლოს მან თვალყური უნდა
ადევნოს საზოგადოებაში განწყობის ცვლილებას და თუ მას ხელისუფლება არ
ითვალისწინებს მასზე გააკეთოს აპელირება სხვა მხრივ კი გაიზიაროს
ხელისუფლების პოზიცია. თუმცა ესეც ვერ უზრუნველყოფს არჩევნებში
წარმატების მიღწევას. ერთ ერთი გზა არჩევნებზე პოლიტიკური პროგრამის
მართველ პარტიის პროგრამის, იდენტური ვერსიის შეთავაზება, რაც
ამომრჩეველ ართმევს საშუალებას გადაწყვეტილება პროგრამების შედარების
გზით მიიღოს. ან დაიკავოს განსხვავებული პრინციპული პოზიციები რიგ
საკითხებში, მაგრამ თუკი პარტიები ბევრია და საზოგადოების უმრავლესობა
თანხმდება მათთან შეფარდებით ყველა სხვა გადაწყვეტილებაზე მაშინ ეს გზაც
არაეფექტურია. დოუნსის აზრით ოპოზიციის ხელისუფლებაში მოსვლისთვის
საჭიროა
არ
მხოლოდ
თანხმობა
რაგაც
საკითხებზე,
არამედ
საზოგადოებისათვის ამ საკითხების მნიშვბელოვნებაც. ეს გარემოება ნათელს
ჰფენს უბრალო ხმათა უმრავლესობის პრინციპით გადაწყვეტილების მიღების
არამიზანშეწონილებას, ყველა საკითხზე გადაწყეტილებათა შეთანხმების
სასარგებლოდ.
ეს საკითხი განსაკუთრებით მწვავედ დგას თუ დაუშვებთ, რომ რეალურ
ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გაურკვევლობის ელემენტს. მას
ადგილი აქვს ინფორმაციის არ არსებობის შემთხვევაში. გაურკვევლობის
პირობებში პოლიტიკურ პარტიებს (”მსახიობებს”), კარგად ინფორმირებულ
ამომრჩევლებს (”აგიტატორებს”) და სხვადასხვა მრავალფეროვან ინტერესთა
ჯგუფებს, რომლებიც მიისწრაფიან გარკვეული პოლიტიკური მიზნებისაკენ,
ცდილობენ გავლენა მოახდინონ ამომრჩეველზე. ”ინტერესთა ჯგუფებს”
დოუნსი ჰყოფს ორად. პირველი, ჯგუფები რომლებიც ზემოქმედებენ
ამომრჩეველზე, ისე რომ მათ მხარი დაუჭირონ პარტიას, რომელიც ატარებს
გარკვეულ პლიტიკას; მეორე, ”კეთილდღეობის მყიდველები”, რომლებიც
გავლენას ახდენენ პოლიტიკურ პარტიებზე და გააჩნიათ საზოგადოების
მხარდაჭერა.
მეორე მხარე დგანან ამომრჩევლები, რომლებზეც ახდენენ გავლენას.
დოუნსი25 მათ შემდეგ ჯგუფებად ჰყოფს: ამომრჩეველი, რომელიც იღებს
24
25

Dahl R. and Lindblom C. Politics, Economics and Welfafe. New York.(1953) p.42.
Downs A. An Economic Theory of Democracy. Harper & Row, New York,(1957) p.85.
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მონაწილეობას არჩევნებში და ამომრჩეველი, რომელიც არ იღებს მონაწილეობას
არცევნებში. პირველი მათგანი არჩევანში დარწმუნებულობის მიხედვით იყოფა:
1. ”აგიტატორებად” - კარგად ინფორმირებული ამომრჩევლების ჯგუფი; 2.
”პასიურები” - კარგად ინფორმირებული ამომრჩევლების ჯგუფი, რომლებიც
ერთ კონკრეტულ პარტიას აძლევენ ხმას; 3. ”ლოიალურები” - რომლებიც ერთ
კონკრეტულ პარტიას აძლევენ ხმას; 4. ”კვაზიინფორმირებული პასიურები”რომლებიც გაურკვევლობის პირობებში იღებენ გადაწყვეტილებას და
ღებულობენ მონაწილეობას არჩევნებში; მეორე მათგანი ანალოგიური
პრინციპის მიხედვით იყოფა: 1. ”ნეიტრალურები” - კარგად ინფორმირებული
ამომრჩევლების ჯგუფი, მაგრამ არ იღებენ მონაწილეობას არჩევნებში;
2.”აპათიურები” რომლებიც უბრალოდ თავს იკავებენ არჩევნებში
მონაწილეობისგან; 3. ”კვაზიინფორმირებული ნეიტრალურები”- რომლებიც
გაურკვევლობის პირობებში იღებენ გადაწყვეტილებას და არ ღებულობენ
მონაწილეობას არჩევნებში; 4. ”შეფიქრიანებულები” - რომლებმაც არ იციან ვის
მისცენ ხმა;
დოუნსის მტკიცებით მხოლოდ ხუთი ტიპი ექვემდებარება გავლენას.
გავლენის მოხდენის სიძლიერის მიხედვით ესენია ”შეფიქრიანებულები”,
”კვაზიინფორმირებული ნეიტრალურები”, ”კვაზიინფორმირებული პასიურები”,
”აპათიურები”, ”ლოიალურები”.
ჩამოთვლი ჯგუფებზე ზეგავლენის მოსახდენად სახელისუფლებო პარტიას
სჭრდება რესურსები, რომლებსაც ის იღებს ჯგუფებისაგან, რომლებიც
დაინტერესებულნი არიან გარკვეული პოლიტიკის გატარებით და აფიანსებენ
თავიანთ დაინტერესებულობას. ოპოზიციაც იგივეს აკეთებს ოგონდ
”განვადებით”. თუმცა პოლიტიკური პარტიები ისე არ უნდა განვიხილოთ , რომ
ისინი თითქოს ამ ინტერესთა ჯგუფების აგენტები არიან, არამედ უფრო,
როგორც პოლიტიკური ბაზრის ავტონომიურ სუბიექტებად, რომლებიც
მიისწრაფიან ხელისუფლებისაკენ და ამისათვის იყენებე ინტერესთა ჯგუფებს.
საზოგადოებრივი
არჩევანის
ანალიზი
სწავლობს
პოლიტიკურ
კონკურენციას
არჩევნების
შედეგებზე
დაყრდნობით.
აქაც,
წარმომადგენლობითი
დემოკრატიის პირობებშიც,
მსჯელობის საგანს
შუალედური ამომრჩეველი წარმოადგენს, თუმცა აქ, განსხვავებით პირდაპირი
დემოკრატიისა, პროცედურა უფრო გართულებულია. ნებისმიერმა კანდიდატმა
თუ პარტიამ შედეგის მისაღწევად, როგორც მინიმუმ, ორჯერ უნდა მოახდინოს
ცენტრიდულ-ამომრჩეველზე აპელირება. ჯერ პარტიის შიგნით შემდეგ, მთელი
მოსახლეობის შუალედურ ამომრჩეველზე. ამასთან, რათა მოპოვებულ იქნას
საზოგადოების უმრავლესობის სიმპათია, პოლიტიკოსებმა უნდა მოახდინონ
პროგრამის კორექტირება ან თუნდაც შეცვლა.
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ნახ.5

ნახ.6

თუ შუალედური ამომრჩევლის პოზიცია მოთავსებულია ერთი
პოლიტიკური სპექტრის ჩარჩოში, ორი კანდიდატის კონკურენცია გვაძლევს იმ
შედეგს, რომელიც ახლოსაა, შუალედური ამომრჩევლის იდეალთან (ნახ 5.). ამ
შემთხვევაში კანდიდატებს პოლიტიკური კონკურენცია უბიძგებს იმოძრაონ
შუალედური ამომრჩევლის იდეალისაკენ. ამასთან კანდიდატებს წარმოდგენა
არა აქვთ ამომრჩევლის პოლიტიკურ პოზიციაზე რამდენადაც მთლიანად
ემორჩილებიან თავისი პარტიის პრორგამას.
შუალედური შედეგი არ ითვალისწინებს ცალკეული ინდივიდების
არჩევანს, მაგალითად თუ ამომრჩეველი ნაკლებად არის დამოკიდებული
საზოგადოებრივ კეთილდღეობაზე, ვიდრე შუალედური ამომრჩეველი, ეს
არავითარ გავლენას არ ახდენს არჩევნების შედეგებზე. აქედან გამომდინარეობს,
რომ თუ არჩევნების შედეგები თანხვდება შუალედური ამომრჩევლის მოდელს
იგი არაოპტიმალიურია. პარეტოს აზრით ოპტიმალური არჩევანი ნიშნავს იმას,
რომ მისი შედეგები წარმოადგენენ ყოველი მოქალაქის არჩევანის შედეგს, მაგრამ
ეს დემოკრატიულ სახელმწიფოში შეუძლებელია. აქედან გამომდინარე
პოლიტიკური პარტიების პროგრამები იძულებულნი არიან დაემორჩილონ
შუალედური ამომრჩევლის ეფექტს. ასე ხდება პარტიული და პროგრამული
მიზნების უარყოფა.
ამასთან ჰოტელინგისეული ორპარტიულლი სქემისგან განსხვაებით
დოუნსის უპირატესობათ ბიმოდალური განაწილების შემთხვევაში (ნახ. 6)
შუალედური ამომრჩეველი აღარ თამაშობს გადამწყვეტ როლს (საქმე იმაშია,
რომ შუალედური ამომრჩეველი განსაზღვრავს არა მარტო საზოგადოების
არჩევანს არამედ პოლიტიკურ პარტიათა კურსს, რასაც შაიძლება შუალედური
ამომრჩევლის დიქტატიც კი უწოდოთ). ასეთ სიტუაციაში თითოეულ პარტიას
აქვს მიდრეკილება იმოძრაონ არა პოზიციების დაახლოების
არამედ
რადიკალიზაციის მიმართულებით.
თანაბარი პოლიმოდალური განაწილების პირობებში, მრავალპარტიულობა
თითქმის გარდუვალია. პარტიების რაოდენობა დამოკიდებულია ამომრჩევლის
უპირატესობის განაწილების ექსტრემუმების რაოდენობაზე. შესაბამისად
მრავალპარტიულობა უზრუნველყოფს, შუალედური ამომრჩევლის გავლენის
შესუსტებას საზოგადოებრივ არჩევანზე. თუმცა მათზე ამომრჩევლის
უპირატესობის განაწილების სისტემა ახდენს გავლენას, რომელზეც ზეგავლენის
ბერკეტები მათაც გააჩნიათ.
წარმოდგენლობითი პოლიტიკური კონკურენციის მოდელი ძალზედ
აბსტრაქტულია,
მაგრამ
მიუხედავად
ამისა
წარმოდგენას
გვიქმნის
პოლიტიკური კანდიდატების ქცევის მოტივებზე.
წარმომადგენლობითი
დემოკრატიის
პირობებში
საზოგადოებრივი
არჩევანი გარკვეული პერიოდის შემდეგ ხორციელდება, იგი პრეტენდენტების
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გარკვეული წრითაც არის განსაზღვრული, რომლებიც გვთავაზობენ თავიანთ
პროგრამათა პაკეტს, ეს უკანასკნელი კი ნიშნავს, რომ ამომრჩეველი გარკვეულ
წილად შეზღუდულია დეპუტატთა არჩევისას. იგი იძულებულია აირჩიოს
ერთი დეპუტატი, რომლის პოზიციაც არც თუ თანხვდება მის პოზიციას.
ამიტომაც ამომრჩეველი იძულებულია აირჩიოს ორი უბედურებიდან ყველაზე
მცირე.
გართულებულია ხმის მიცემის პროცესიც, ვინაიდან ამომრჩეველი შეილება
შეზღუდული იყოს გარკვეული ცენზით, კანდიდატის არჩევისას შეიძლება
საჭირო იყოს შეფარდებითი ან აბსოლუტური უმრავლესობა, ამიტომაც
ამომრჩეველი უნდა ფლობდეს ინფორმაციას მოსალოდნელი არჩევნების
შესახებ. ინფორმაციას კი თავისმხრივ გააჩნია, ალტერნატიული ღირებულება.
მის მისაღებად საჭიროა დრო და ფული. ამასთან ყველა ამომრჩეველს არ
შეუძლია გასწიოს მნიშვნელოვანი ხარჯები, რომლებიც დაკავშირებულია
მოსალოდნელ
არჩევნებთან.
უმრავლესობა
მიისწრაფვის
ხარჯების
მინიმალიზაციისაკენ. და ეს რაციონალურია.
გამოკითხვებმა
დაადასტურეს,
რომ
თანამედროვე
პირობებში
ამომრჩეველთა უმრავლესობის აზრს, ძირითადად მასმედია განსაზღვრავს.
აღსანიშნავია, რომ ეს არა მარტო მოსახერხებელი, არამედ ძალზე იაფია. ამასთან
უნდა აღინიშნოს საზოგადოების იმ ნაწილის შესახებ, რომელიც ვერ ხედავს
აზრს მის პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობაში. ეს მოვლენა
საზოგადოებრივ არჩევნის თეორიაში იწოდება “რაციონალურ უვიცობად”.
არსებობს თავისებური ზღვრული ეფექტი, ეს არის სარგებლის მინიმალური
მნიშვნელობა, რომელიც უნდა განხორციელდეს, რათა ამომრჩეველმა მიიღოს
მონაწილეობა პოლიტიკურ პროცესში. როცა იგი იმაზე დაბალია ვიდრე ეს
საჭიროა, ამომრჩეველი ცდილობს გაექცეს თავის მოქალაქეობრივ მოვალეობას.
წარმომადგენლობით დემოკრატიას გააჩნია გარკვეული უპირატესობები.
იგი წარმატებით იყენებს საზოგადოებრივი შრომის დანაწილების შედეგს.
საკანონმდებლო ხელისუფლება წყვეტს გარკვეულ პრობლემებს და
აკონტროლებს აღმასრულებელ ხელისუფლებას რათა მან რეალურად დაიცვას
დადგენილი ნორმები და გაატაროს მიღებული გადაწყვეტილებები. მაგრამ ამავე
დროს შესაძლებელია ისეთი გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც შორს არის
მოსახლეობის უმრავლესობის ინტერესებისაგან და მითუმეტეს შუალედური
ამომრჩევლის ინტერესისაგან. ეს ნიშნავს, რომ იქმნება წანამღძვრები, რომ
მიღებილი გადაწყვეტილება არის ვიწრო ჯგუფის ინტერესის შესაბამისი.
თვით დემოკრატიულ საზოგადოებებისთვისაც კი დამახასიათებელია
გარკვეული ნაკლოვანებები.
კენჭისყრის დროს ხშირად ვხვდებით პარადოქსებს. მაგალითად ირღვევა
ტრანზიტულობის პრინციპი და შეიძლება კენჭისყრამ საწინააღმდეგო შედეგი
აჩვენოს.
საზოგადოებრივი
არჩევანის
თეორიის
თანახმად
სახელწმიფო
განსაკუთრებული სახის ბაზარია და პოლიტიკა გაცვლის არენა.
სწორედ
გაცვლის პროცესია დეპუტატების საქმიანობა. კანონებს, როგორც წესი იღებენ
პოლიტიკოსები და არა პროფესიონალები, თანაც მიუხედავად კენჭისყრის მეტ29

ნაკლებად დემოკრატიული ფორმებისა. ეკონომიკურად არაეფექტიანი კანონის
მიღებას ხელს არაფერი უშლის ანუ რეალურისგან განსხვავებულ შედეგს
ვიღებთ ამავე რეალობაში. შესაძლოა ხმის მიმცემი, უპირატესობას სხვა
გადაწყვეტილებას აძლევდეს, მაგრამ სულ სხვა გადაწყვეტილებას დაუჭიროს
მხარი: ანუ საზოგადოევრივ და არჩევით ორგანოებში
გამორიცხულია
რაციონალური მიდგომა და უპირატესობის ტრანზიტულობის პრინციპიც
ირღვევა, რასაც უ. კონდორსემ ხმის მიცემის პარადოქსი უწოდა. ეს პრობლემა
განავრცო, ასევე ნობელის პრემიის ლაურეატმა ქ. ეროუმ, რომელიც ამბობს, რომ
ხმის მიცემის პარადოქსი _ ესაა წინააღმდეგობა, რომელიც ვლინდება
გადაწყვეტილების ხმათა უმრავლესობით მიღებაში, როდესაც უმრავლესობის
მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ვერ ავლენს ეკონომიკური თვალსაზრისით
ნამდვილ უპირატესობებს.
როგორც უკვე ვნახეთ საზოგადოება, რომელშიც ჩვენ ვარსებობთ
მრავალფეროვანია თავისი კონკრეტული მისწრაფებებით, თუმცა საკუთარი
სარგებლის მაქსიმიზაციისკენ მისწრაფების კუთხით ერთიანია, რაც
შეზრუდული რესურსების სამყაროში ცალკეულ ინდივიდთა სტრატეგიების
კონფლიქტს წარმოშობს. ეს მოსაზრება ამ საერთო წესიდან ვერ გამორიცხავს იმ
ადამიანებს, რომლებიც ხელისუფლებაში არიან, რადგან ჩვენ არ გვაქვს
საფუძველი
ვივარაუდოთ,
რომ
ხელისუფლების
წარმომადგენლები
ალტრუისტები არიან. ამასთან არაერთგვაროვანია თავად ხელისუფლება, რისი
შედეგიც არის ის, რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილება მიიღება ხელისიფლების
სხვადასხვა დონეზე. საქმე მხოლოდ ის იმაში როდია, რომ ხელისუფლება იყოფა
სხვადასხვა დონეებად და განშტოებებად როგორიცაა აღმასრულებელი,
საკანონმდებლო, სასამართლო, რეგიონული ხელისუფლება, ცენტრალური
ბანკი, სახელმწიო საწარმოები და ა.შ. რომლებიც რაღათქმა უნდა გავლენას
ახდენენ
სახელმწიფოს
ეკონომიკური
პოლიტიკის
მიმართულენების
ჩამოყალიბებაში, არამედ არსებობს საზოგადოებაში “განსაკუთრებულ
ინტერესთა” უამრავი “ჯგუფი”.
ამის გააზრება გვჭირდება იმდენად, რამდენადაც ხელისუფლების მიერ
ნებისმიერი გდაწყვეტლების მიღება, სხვადასხვა სუბიექტების ეკონომიკურ
კომპრომისს ნიშნავს (ისევე როგორც მთლიანად სახელმწიფოს არსებობა). ამ
მხრივ საინტერესოა ფისკალური ექსპანსია, რომლის როლიც თანდათან
იზრდება. ჭარბი ფისკალური ექსპანსიის პრობლემა თავისმხრივ საზოგადოების
მხრიდან სხვადასხვა კომპრომისს გულისხმობს ერთერთი მათგანი ეხება
ინფლაციას, სხვა შემოსავლების დროში გადანაწილებას და ა.შ.
მიზეზი
მაგალითად
არის
ხელისუფლების
მხრიდან
ხელიხიფლების
შენარჩუნებისათვის ბრძოლა, რის გამოც ხშირ შემთხვევაში მთავრობა
არჩევნების წინ ფისკალური ექსპანსიის პოლიტიკას მიმართავს; აგრეთვე
მოტივი
შეიძლება იყოს კონკურენტი პარტიისათვის არასახარბიელო
მდგომარეობის დატოვება მათი (კონკურენტი პარტიის) ხელისუფლებაში
მოსვლის შემთხვევაში; ხშირად სახელმწიფო იმის გამო რომ ვერ ზრუდავს
საკუთარ თავს (რისი მოტივიც არ გააჩნია) დიდი რაოდენობით სახსრებს
სესხულობს, შედეგად კი დადი ვალი მძიმე ტვირთად აწვება საზოგადოებას.
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ამიტომ სახელმწიფო ეკონომიკური პოლიტიკის გამოყენებას ბავრი
მოწინაარმდეგე ჰყავს, რომლების ხელისუფლებას მძარცველებთან აიგივებენ.
მნიშვნელოვანია
პოლიტიკურ-ეკონომიკური
ციკლი
რომელიც
წარმოადგენს არჩევნებს შორის სახელმწიფოს ეკონომიკური აქტივობის ციკლის
ან ციკლთა ერთობლიობას. სახელმწიფოს ქცევა არჩევნებს შორის შუალედში
ემორჩილება გარკვეულ კანონზომიერებას. დასაწყისში იგი ახორციელებს რიგ
ცვლილებებს,
რომელიც
მიმართულია
წინამორბედი
ხელისუფლების
ნამოქმედართა გარდაქმნაზე. ეს ზომები ატარებს განსაკუთრებით რადიკალურ
ხასიათს, როცა მთავრობაში მოდის პარტია, რომელიც ოპოზიციაში
იმყოფებოდა. ისინი მიმართვენ მცდელობებს ბიუჯეტის დეფიციტის
შემცირებისა და არაპოპულარული პროგრამების შეწყვეტისა და სახელმწიფო
აპარატის გარდაქმნისაკენ. ხელისუფლებაში ხელმეორედ მოსული პარტია კი
ცდილობს შეასრულოს თუნდაც ნაწილი წინასაარჩევნო დაპირებებისა.
უნდა აღინიშნოს, რომ ახალი აქტივობის პიკი არ უნდა იმყოფებოდეს
ძალიან შორს მომავალი არჩევნებისაგან და ამავე დროს არ უნდა იმყოფებოდეს
წინამორბედ პიკზე დაბლა, წინააღმდეგ შემთხვევაში დავიწყებას მიეცემა
ამომრჩევლების მხრიდან ხელისუფლების აქტივობის პერიოდი და მომავალ
არჩევნებში მარცხის ალბათობა გაიზრდება.
უფრო კონკრეტულად და სისტემურად ამ საკითხების შესწავლა ახალი
პოლიტიკური ეკონომიის თეორიის შემდგომი განვითარების ეტაპზე მოხდა.
1970-იან წლებში გამოჩნდა უამრავი ნაშრომი, სადაც აყენებდნენ და იკვლევდნენ
პოლიტიკური და ეკონმომიკური ციკლების ურთიერთქმედებას. კერძოდ
ზოგიერთი ეკონომიკური ინდიკატორი არჩევნებთნ ერთად სინქრონულად
მერყეობს. ალტი და კრისტალი26 განსაზღვრავენ, რომ ეკონომიკის
წინასაარჩევნო
ეკონომიკის
სტიმულირება,
რომელიც
პოლიტიკურეკონომიკური ციკლის საფუძლეს წარმოადგენს, შეიძლება იყოს სტრატეგია
რომელსაც პოლიტიკოსები ხან მიმართავენ ხან არა, მაგრამ არ არსებობს
თეორია, რომელიც განმარტავდა თუ ხანდახან რატომ მიმართავენ ან უარს
ამბობენ ამ სტრატეგიის გამოყენებაზე.
ამ მიმართულებით არსებობს რამოდენიმე მოდელი: უილიამ ნორდჰაუსის,
ედვადრ ტაფტის, დუგლას ჰიბსის და პოლ მოსლის27. ყველა ეს მოდელი
ეყრდნობა შემდეგ წანამძღვრებს: ხელისუფლება ცდილობს არჩევნებზე ხმათა
მაქსიმიზირებას რათა მოიგოს არჩევნები; ამომრჩეველს აქვს საკუთარი
დამოკიდებულება მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების მიმართ, რაც მათ
ქცევაშიც აისახება; სახელმწიფოს შეუძლია ეკონომიკით მანიპულირება
ხელისუფლებაში ხელახალი მოსვლის შანსების გაზრდის მიზნით.

26

Alt J. and Chrisral A. Politichal economics. Berkeley: university of California Press. (1983).

27

Nordhaus W. The Political Rusiness Cycle. Review of Econimic Studies, 75, #42. p.160-190; Hibbs D.
Political Parties and Macroeconomics Polisy. American Political Science Review, #71. pp.1467-1487.
Tufte E. The Political control of the Economy. Princeton university Press. (1978); Mosley P. Images of the
Floatind Voter, or the Political Business Cycle. Political Studies, #26. (1978).
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ალტის და კრისტალის აზრით წანამძღვრები არა ერთმნიშვნელოვანია.
მაგალითად, პირველი - გასაკვირი იქნებოდა, რომ პოლიტიკოსები არ
ცდილობდნენ არჩევნებში გამარჯვებას, მაგრამ ეს არ არის მათი დომინირებული
მოტივაცია ყოველთვის. მეტიც პოლიტიკოსები არ არიან ერთადერთი
”მსახიობები”, ვინც პოლიტიკურ კურს განსაზღვრავს. ბიუროკრატების
ძალაუფლება, პარტიული სისტებისა და მასობრივი საინფორმაციო
საშუალებების გავლენა ზღუდავს მათ. მეორე, რომ მოსახლეობა ხმას
ეკონომიკური პოლიტიკისათვის უპირატესობის მინიჭებით აძლევს არა ერთმნ
იშვნელოვანია. და ბოლოს კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას ხელისუფლების მხრიდან
ეკონომიკურ პოლიტიკაზე კონტროლის საკითხი გაურკვევლობის პირობებში,
როგორც დროითი ისე ჩარევის პირდაპირი ეფექტი. მართალია ეს ხელს არ
უშლის არჩევნებზე ორიენტირებული ეკოონომიკური პოლიტიკის გატარებას,
მაგრამ ართულებს მისი წარმატებით დასრულების საკითხს.28
ცხრილი 2 -ში მოცემულია ორ განზომილებიან მოდელი პოლიტიკური
ციკლის ვარიაციებით, რომელიც ალტის და კრისტალის მიერ არის
ჩამოყალიბებული. პირველი განზომილება გვიჩვენებს პოლიტიკოსთა კურის
განსაზღვრის სქემას: ”მოქმედი” და ”სტრატეგიული”. ”მოქმედი” პოლიტიკური
პოლიტიკური კურსი გულისხმობს პარტიის მომხრეთა მოთხოვნების
დაკმაყოფილებას, ხოლო ”სტრატეგიულის” მიზაანია ხმათა უმრავლესობის
მოპოვება არჩევნებზე, მაშინაც კი თუ პოლიტიკური კურსი არ შეესაბამება
მომხრეთა შეხედულებებს.
მეორე განზომილება განსაზღვრავს ამომრჩევლის უპირატესობების
ჩამოყალიბების ხასიათს. ერთი მიდგომა გულისხმობს რომ ეს უპირატესობები
ეკონომნიკური შედეგების მიმართ ”ფიქსირებული”, ხოლო მეორე ”დინამიურია”(ცვალებადი).
პოლიტიკურ ი ციკლის მ ოდელი
ამომრჩევლის უპირატეობათა
პოლიტიკური კურსის არჩევა
ჩამოყალიბების ხასიათი
”სტრატეგიული” ”მოქმედი”
”ფიქსირებილი”
I
II
”დინამიური”
III
IV

ცხრილი 2
პოლიტიკური
კურსის
სტრატეგიული
ფორმირების
მოდელი
ფიქსირებული ამომრჩევლის უპირატესობების პირობებში (I ვატიანტი),
ჩამოაყალიბა უილიამ ნორდჰაუსმა. იგი ეყრდნობა ფილიფსის მრუდის ანალიზს
და აღწეს ინფლაციასა და უმუშევრობას შორის კომპრომისს. უფრო ფართო
გაგებით მეთოდოლოგია გამოიყენება სახელმწიფო ინტერვენციების ფართო
სპექტრის მიმართ, როცა სახელმწიფო აცნობიერებს ღონისძიებების
განხორციელებასა და მის შედეგებს შორის ლაგის არსებობას, ხოლო
ამომრჩეველი კი ვერა. ანუ სტრატეგიული პოლიტიკური კურსი ეყრდნობა
ასიმერტიული ანფორმაციის გამოყენებას და მოკლევადიანი მიზნების
მისაღწევად გრძელვადიანი შედეგების უგულვებელყოფას.

28

Alt J. and Chrisral A. Politichal economics. Berkeley: university of California Press. (1983) p.104-105.
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ნორდჰაუსის მოდელი იყენებს შემდეგიი სახის ფილიფსის მრუდს:
  f (u )   e
სადაც,  - ინფლაციის დონეა; u - უმუშევრობის დონეა;  e - მოსალოდნელი ინფლაცია.
მოდელის მიხედვით განსხვადება მოკლევადიანი(S) და გრძელვადიანი(L)
ფილიფსის მრუდები. კერძოდ გრძელვადიანი ფილიფსის მრუდი უფრო
დახრილია ვიდრე მოკლევადიანი, რადაგან გრძელვადიან პერიოდში
უმუშევრობა უფრო მეტად განსაზღვრავს ინფლაციას აკუმულირებული
მოლოდინების ხრჯზე, მაშინ როცა მოკლევადიან პერსპექტივაში ინფლაციის
”ფასი” უმუშევრობის შემცირებაში შედარებით მცირეა.

π

u

ნახ.7
სახელმწიფო, რომელიც ცდილობს არჩევნებზე
ხმათა მაქსიმიზებას, იცის
ამომრჩეველთა უპირატესობები, რომლებიც თავისმხრივ პოლიტიკოსებს
აფასებენ წინა საარჩევნო პერიოდში ინფლაციის და უმუშევრობის მაჩვენებლით.
შეფასების ეს მაჩვენებელი დაკავშირებულია ამომრჩეველთა მხარდაჭერის
დონესთან. ინფლაციის და უმუშევრობის ყველა კომბინაციის შემაერთებელი
მრუდი(”განურჩევლობის მრუდი”), განსაზღვრული ხმათა ოდენობისთვის
აღნიშნულია P ასოთ (ნახ.7).
ხელისუფლება ფილიფსის მრუდის შეზღუდვის პირობებში ეძებს
ინფლაციის და უმუშევრობის ისეთ კომბინაციას, რომელიც მას არჩევნებზე
ხმების მაქსიმალურ რაოდენობას მოუტანს. ნორდჰაუსი ამტკიცებს, რომ
ხელისუფლება მოკლევადიანი ფილიფსის მრუდზე ისეთ წერტილს ირჩევს,
რომელიც ყველაზე დაბლა მდგომ განურჩევლობის მრუდს ეხება. თუ S1 ასეთი
მოკლევადიანი ფულიფსის მრუდია, მაშინ E1 - ეს წერტილია. ხელისუფლებამ
იცის,რომ E1 კურსი მას ხმების P1 რაოდენობას მოუტანს. თუ E1 გრძელვადიანი
ფილიფსის მრუდის მარცხნივ მდებარეობს, მაშინ ინფლაციის და უმუშევრობის
ეს დონე სტაბილური იქნება მხოლოდ მოკლევადიან პერიოდში, ხოლო
გრძელვადიან პერიოდში ინფლაცია გაიზრდება. ამიტომ გრძელვადიან
პერიოდში E1 კურსის გატარება აღარ იქნება შესაძლებელი და საჭირო იქნება
პოლიტიკის კორექტირება. სიტუაცია განმეორდება ყველა არჩევნებზე მანამ
სანამ პოლიტიკური კურსი არ მიაღწევს E*.(ანალოგიური პრინციპით
განვითარდება მოვლენები თუ დაუშვებთ, რომ E1 გრძელვადიანი ფილიფსის
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მრუდის მარჯვნივ მდებარეობს). თავისმხრივ ყოველი გამარჯვებული პარტიის
მიზანი იქნება გაზარდოს უმუშევრობა ინფლაციის დონის შესამცირებლად და
არჩევნების მოახლოების კვალობაზა უმუშევრობის დონე შეამციროს.
ნორდჰაუსის აზრით სწორედ ასე იქცევა სახელმწიფო, ორიენტირდება რა
მოკლევადიან მიზნებზე, რომელსად გრძელვადიან პერიოდში ინფლაციის
მაღალი დონისაკენ მივყავართ. ხელისუფლება, რომ გრძელვადიან G*
წერტილზე ორიენტირდეს ეს მას უფრო სტაბილურ შედეგს და გრძელვადიან
მაქსიმალურ მხარდაჭარას მოაპოვებინებდა.
ნორდჰაუსისგან განსხვავებით დუგლას ჰიბსი თვლის, რომ მომხრეთა
უპირატესობები მნიშვნელოვან შეზღუდვას უკეთებს პოლიტიკურ კურსს
(ვარიანტი II).
I და II ვარიანტებს შორის არჩევანს ბრუნო ფრაი შემდეგნაირად
განმარტავს, რომ საკუთარი ამომრჩევლის მხარდაჭერაში დარწმუნებული
ხელისუფლება ირჩევს ”მოქმედ” პოლიტიკურ კურსს, ხოლო თუ არ არის
დარწმუნებული - ”სტრატეგიულ” კურსს.
ჰიბსი
II ვარიანტს უფრო სხვაგვარად განმარტავს. გარკვეული
პოლიტიკური ორიენტაციის პარტიები მოქმედებენ თავიანთი პოლიტიკური
მრწამსის შესაბამისად და მოკლევადიან ფილიფსის მრუდზე, ინფლაციასა და
უმუშევრობას შორის არჩევენს ამის შესაბამისად აკეთებენ. ასე მაგალითად
მემარცხენეები აქცენტს დასაქმების ზრდაზე აკეთებენ, რაც ნიშნევს რომ ასეთ
ხელისუფლებას უნდა ჰქონდეს ნაკლები უმუშერობის დონე და მეტი
ინფლაციის მაჩვენებელი, ვდრე მემარჯვენე და ცენტრისტულ ხელისუფლებებს.
ჰიბსმა ამის დასამტკიცებლად მოიყვანა მაგალითიც.
1960-იან წლებში
სკანდინავიის ქვეყნებში საშუალო წლიური ინფლაცია იყო 4-5%, ხოლო
უმუშევრობის დონე 1-2%, მაშინ როცა აშშ-ში და კანადაში, სადაც ნაკლებია
მემარცხენეების გავლენა ინფლაცია შეადგენს 2-3%, 5%-იანი უმუშევრობის
პირობებში.
პოლიტიკური ციკლის შემდეგ ვარიანტს განიხილავს ედვარდ ტაფტი
(ვარიანტი III), რომელიც თვლის რომ მოსახლეობის უპირატესობები იცვლება
მასმედიის, მთავრობის და სხვა ფაქტორების ზემოქმედებით. მთავრობას კი
სტრატეგიული მაკროეკონომიკური მანიპულაციების შესაძლებლობა გააჩნია.
მას შეუძლია გავლენა მოახდინოს რეალურ განკარგვად შემოსავალსა და
უმუშევრობის დონეზე. ტაფტის აზრით, არჩევნების დროს ხდება რეალური
განკარგვად შემოსავლებში ”აჩქარება”, რაც აშშ-ში იწვევ ორწლიან ეკონომიკურ
ციკლს. ანუ რეალური შემოსავალი არჩევნების პერიოდში იზრდებოდა უფრო
სწრაფად, ვიდრე მანამდე, მაშინ როც უმუშევრობის დონე შემცირებას წელიწადწელიწადნახევრით ადრე იწყება. ტაფტის აზრით ხელისუფლება ამ პერიოდში
აქცენტს აკეთებს ორ ინსტრუმენტზე - საგადასახადო (საგადასახადო
განაკვეთებზე) და ტრანსფერტებზე.
ზემოთ ჩამოთვლილ მოდელებს ავსებს მიდგომა, რომ კურსი ყალიბდება
საზოგადობრივი უპირატესობების შესაბამისად, რომელიც ცავლებადია
(ვარიანტი IV), რაც აუცილებელს ხდის მხოლოდ ეკონომიკური კატეგორიებით
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შეზღუდვისგან
გამოსვლას
და
უშვებს
”საკმარისობის”
კატეგორიას
ეკონომიკური პოლიტიკის ჩამოყალიბებაში.
პოლ მოსლის ”საკმარისობის” მოდელში პოლიტიკოსები არ ცდილობენ
ეკონომიკაში მანიპულაციებით მოკლევადიანი შედეგების მიღწევას და
ორიენტაციას პოლიტიკურ მიზნებზე აკეთებენ (მოქმედებენ პოლიტიკური
მრწამსით). ამომრჩევლის განწყობა იცვლება კრიზისის შესაბამისად ამიტომ
სახელმწიფო არ ახორციელებს ზუსტ ეკონომიკურ პოლიტიკას გრძელვადიანი
ეკონომიკური მიზნების მღწევისათვის და ეკონომიკაში ერევა მხოლოდ მაშინ,
როცა ეკონომიკა მოძრაობას იწყებს ”კრიზისი”-საკენ. ასეთი მიდგომის
მიხედვით, პირველი - ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესება ამცირებს
ხელისუფლებაში მოსვლის შანსებს და მეორე - მოქმედი პოლიტიკოსები ვერ
იღებენ სარგებელს კარგი ეკონომიკური პოლიტიკიდან, ამიტომ ეკონომიკური
პოლიტიკის მხოლოდ პოლიტიკურ მიზნებს შეუძლიათ მისი კრიზისიდან
გამოყვანა. შედეგად თუ ხელისუფლების პოპულარობას განსაზღვრავს
ეკონომიკური კრიზისი, მაშინ ხელისუფლებისთვის მომგებიანია ეკონომიკურ
პოლიტიკაში ”საკმარისობის” სტრატეგიის არჩევა. ამასთან აღსანიშნავია რომ
ციკლები შეიძლება წარმოიშვას როგორ პოლიტიკის ოპტიმიზაციის სტრატეგიან
გამომდინაე ნორდჰაუსის ასიმეტრიული ინფორმაციის საფუძველზე, ისე ჰიბსის
შემოთავაზებულმა სტრატეგიიდან, საკუთარი ამომრჩევლის უცვლელი
ინტერესების შესაბამისად მოქმედებამ.
გასათვალისწინებელია ისიც, რომ გადაწყვეტილების მიღებაზე დიდ
გავლენას
ახდენს,
როგორც
მისაღები
გადაწყვეტილების
შესახებ
ამომწურავი ინფორმაცია, ასევე სტიმულები. ცხადია უბრალო ამომრჩევლის
როლი გადაწყვეტილების მიღებაში შეზღუდულია, მას შეუძლია მისწეროს
წერილი მინისტრს, დეპუტატს, პარლამენტარს, პრეზიდენტს, დაასაბუთოს
თავისი სიმართლე, ბოლოს მიმართოს პრესას გადავიდეს ლანძღვაზე და მაინც
ვერაფერს ვერ მიაღწევს.
რაციონალური ამომრჩევლები კი ცდილობენ მინიმალური დანახარჯებით
მოახდინონ გავლენა პოლიტიკოსთა გადაწყვეტილებებზე. დაინტერესებული
ამომრჩევლები, რომლებიც ერთიანდებიან ანალოგიური ინტერესის მქონე სხვა
ამომრჩევლებთან აყალიბებენ თავის მოსაზრებებს, რომლებსაც მათთვის ყოფნაარყოფნის მნიშვნელობა აქვთ. ისინი მიმართავენ ყველა ზომას მათთვის საჭირო
გადაწყვეტილებების მისაღებად. ატარებენ მიტინგებს, აწყობენ საჯარო
განხილვებს, შიმშილობენ, იკერავენ პირებს და რა თქმა უნდა იძლევიან
ქრთამებს. ყველა ის მეთოდი, რომელიც გამოიყენება მოსახლეობის
შეზღუდული, რაოდენობის მიერ საკუთარი ინტერესით განპირობებული
გადაწყვეტილების მისაღებად ცნობილია ლობიზმის სახელწოდებით.
ცხადია ქრთამს არ იძლევიან, თუ არ არიან დარწმულებულნი, რომ
მიღებული გადაწყვეტილების შემდეგ, გაწეული ხარჯები ერთი ათად
დაიფარება, ანუ ხარჯებს გადაწყვეტილების მიღებაზე გასწევს მთელი
საზოგადოება, ხოლო მოგებულნი დარჩებიან მხოლოდ გადაწყვეტილების
მიმღებნი და დაინტერესებული პირები.
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სწორედ ასეთი ქმედებით თუ აიხსნება ის პარადოქსები, რომლებიც
თითქმის ყველა სახელმწიფოს ეკონომიკურ პოლიტიკაში გვხვდება. ეს ეხება
საგადასახადო თუ სხვა სახის შეღავათებს, ტრანსფერტების გამოყოფას
რეგულირების განსაკუთრებულ წესებს და სხვა.
ლობიზმით, მხოლოდ ის ფენა არ არის დაინტერესებული, რომლისთვისაც
საჭირო გადაწყვეტილებების მიღებაც ხდება. ლობიზმი ხელს აძლევს
ხელისუფლებასაც. ამ გზით ხდება მომავალი არჩევნების დასაფინანსებლად
სახსრების მოძიება.
ლობიზმის გამოვლენა გვხვდება არა მარტო საკანონმდებლო, არამედ
აღმასრულებელ
ხელისუფლებაშიც,
რომელზეც
დამოკიდებულია
გადაწყვეტილების შესრულება. ცხადია განზე არც სასამართლო ხელისუფლება
და ე.წ. მეოთხე ხელისუფლება_პრესა რჩება.
საკანონმდებლო
ხელისუფლებაში
ფართოდაა
გავრცელებული
გადაწყვეტილების მიღება ლოგროლინგის ანუ “ხმებით ვაჭრობის” გზით.
დეპუტატები ერთმანეთს “უცვლიან ხმებს” მათთვის საჭირო კანონპროექტის
მხარდაჭერის სანაცვლოდ.
“ხმებით ვაჭრობა” ყოველთვის უარყოფით მოვლენად არ ითვლება რადგან
ამ გზით ხშირად რესურსების ოპტიმალური გადანაწილებაა შესაძლებელი.
თუმცა არის შემთხვევები, როცა ამ ფორმით იზრდება სახელმწიფო ბიუჯეტის
დეფიციტი და ეროვნულ ეკონომიკაში არასასურველი პროცესების დაწყების
საფუძველი ხდება.
“ლოგროლინგის კლასიკური ფორმაა “ქონის კასრი” ანუ კანონების ერთ
პაკეტად განხილვა და ვიდრე არ იქნებიან დარწმუნებულნი, რომ კანონპროექტი
მიღებული იქნება მას უმატებენ და უმატებენ ქონს, ანუ სხვა დეპუტატების
წინადადებებს. “ამიტომაც აღნიშნული პროცესები ბევრ ცნობილ ბიზნესმენს
აიძულებს კერძო საკმაოდ წარმატებული საქმე დეპუტატის, მით უფრო
მინისტრის სავარძელში გაცვალოს”.29
სახელმწიფო საქმიანობა ეკონომიკაში მიმართულია ბაზრის ფიასკოს
წინააღმდეგ, მაგრამ ბაზრის ფიასკოს თან დაერთვის, ხოლმე ხელისუფლების
ფიასკო, ამიტომაც საზოგადოებრივი არჩევანის თეორიის თანახმად საჭიროა
ნებისმიერი მაკროეკონომიკური პოლიტიკის მკაცრი კონტროლი, რასაც თან
უნდა
ახლდეს
მისი
ისნტიტუციონალური
რეფორმირება.
სწორედ
ინსტიტუციონალური მოწყობა განაპირობებს მაკროეკონომიკური პოლიტიკის
ფორმირების და სწორედ მასზეა დამოკიდებული უკვე შემუშავებული
პოლიტიკის სრულფასოვნად გატარების და აღსრულების, შესაძლებლობა და
წარმატება.
2.2. მაკროეკონომიკური პოლიტიკის ფორმირების ინსტიტუციონალური
საფუძვლები

29

ხადური ნ. ეკონომიკური პოლიტიკის ფორმირების თავისებურებანი პოსტკომუნისტური
ტრანსფორმაციის პირობებში. თბ, (2000) გვ.95.
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საზოგადოება რომელიც ცდილობს საკუთარი სარგებლის მაქსიმიზაციას
იყენებს სხვადასხვა რესურსებს და წარმოებსი ფაქტორთა კომბინირებით ახდენს
საკუთარი მოთხოვნილებათა მაქსიმალურ დაკმაყოფილებას. ჩვენთვის
ცნობილო დომინირებადი ფაქტრთა თეორიაში მოცემული ფაქტორების გარდა
შეგვიძლია გამოვყოთ ინდივიდთა სოციალური ურთიერთობათა რესურსი.
ადამიანები მხოლოდ წარმოების ”ცნობილ” ფაქტორთა კომბინირებით არ
აღწევენ საკუთარ მიზნებს, ერთ ერტი მთავარი ფაქტორი შრომის
საზოგადოებრივი დანაწილებაა. თავად შრომის საზოგადოებრივი განაწილების
უმთავრეს ინსტიტუტს ბაზარი წარმოადგენს. ბაზარი უზრუნველყოფს
ინფორმაციის თავისუფალ გაცვლას, ოპტიმალურ საზოგადოებრივ არჩევანს და
რესურსების ეფექტურედ განაწილებას. ბაზარი წარმოადგენს კონსესუსური
საზოგადოებრივი არჩევნის ინსტიტუტს. მაგრამ საბაზრო ინსტიტუტი თავისი
დეცენტრალიზებული საფასო მექანიზმით, საკონტრაქტო სისტემით და ა.შ. ვერ
უზრუნველყოფს ყველა საქონელსა და მიმსახურებაზე მოთხოვნილების
ოპტიმალურ დაკმაყოფილებას.
ნეოინსტიტუციონალიზმის ფუძემდებელი რონალდ კოუზი თვლის რომ
ეკონომიკის
ფუნქციონირებისათვის
მნიშვნელოვანია
ინსტიტუციური
წარმოების პროცესის ინსტიტუციური მოწყობა. კოუზი საბაზრო ინსტიტუთან
დაკავშირებით გამოჰყოფს ე.წ. ტრანსაქციულ დანახრჯებს, როგორც საბაზრო
მექანიზმით სარგებლობის დანახარჯებს. მათ უკავშირდება ყველა ის
დანახარჯი
რომელიც
დაკავშირებულია
ეკონომიკური
აგენტების
ურთიერტობასთან. შემდგომში ეს ცნება გაფართოვდა ყველა სხვა
ინსტიტუტისათვის. კერძოდ ისინი მოიცავს: ინფორმაციის მოძიების
დანახარჯებს (რესურსების და დროითი დანახარჯები რომელიც გაიწევა
ფასების, საქონლისა და მომსახურების, მომწოდებლების და მომხმარებლების
შესახებ ინფორმაციის გადამუშავებაზე);
მოლაპარაკების წარმოების
დანახარჯები;
ოპოერტუნისტული
ქცევის
დანახარჯები;
საკუთრების
უფლებების დაცვესთან დაკავშირებული დანახარჯები და სხვა.
უმთავრესი ადგილი ინსტიტუციურ მოწყობაში უკავია საკუთრების
უფლებიას. სწორედ ის განსაზღვრავს თამაშის წესების, ქცევის მოტივებსა და
სტრატეგიას ... საკუთრების უფლების სისტემი ქვეშ ახალ ინსტიტუციურ
თეორიაში მოიაზრება ყველა შესაძლო ნორმა, რომელიც არეგულირებს
რესურსების ხელმისაწვდომობის პროცესს. ასეთი წესები და ნორმები შეიძლება
შემოღებულ იქნას არ მხოლოდ სახელმწიფოს მიერ, არამედ სხვადასხვა
სოციალური მექანიზმების საშუალებითაც - წეს ჩეულებები, მორალი,
რელიგიური მცნებები და სხვა. საკუთერების უფლება ეხება როგორც არსებით
ისე არა არსებით (ინტელექტუალური საქმიანობა) საგნებს.
საკუთრებად ითველება არა რესურსი, არამედ მხოლოდ უფლების წილი
ამ რესურსზე. შესაბამისად გაცვლის პროცესში ინდივიდები ცვლიან არა
საქონელსა და მომსახურებას, არამედ უფლებას ამ საქონელზე.
საკუთრების უფლების არსებობა გულისხმობს არა მხოლოდ ფორმალურ
დონეზე მის დაცვას, კანონის და სასამართლოს მეშვეობით, აგრეთვე
არაფორმალურ დონეზეც. საკუტრების უფლება გავლენას ახდენს ადამიანთა
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ქცევაზე. ის განსაზღვრავს ქცევის ნორმებს რომელიც უკავშირდება დოვლათს
და რომელიც უნდა დაცულ იქნას ადამინურ ურთიერთობებში და მისი
დაუცველობა უნდა იწვევდეს დანახარჯებს. ამასთან აკრძალვები ვერ ხსნის
არასანქცირებული ქცევის პრობლემას და მოქმედებენ როგორც უარყოფითი
სტიმულები, ზრდიან რა მასთან დაკავშირებულ დანახარჯებს.
ა.ონორე გამოჰყოფს საკუთრების უფლების 11 ფორმას: 1) უფლობის
უფლება - საგნის ფიზიკური კონტროლი; 2) გამოყენების უფლება; 3) მართვის
უფლება - ანუ როგორ უნდა იქნას გამოყენებული ესა თუ ის საგანი; 4)
შემოსავლის უფლება (მითვისებუს უფლება); 5) ”საგნის კაპიტალური
ღირებულების უფლება - ნივთის გარდაქმნის და ყოველგვარი მოხმარების
უფლება; 6) უსაფრთხოების უფლება; 7) მემკვიდრეობის უფლება; 8) უვადობა; 9)
საზიანო გამოყენების აკძალვა - ნივთის არ გამოყენების უფლება;
10)
პასუხისმგებლობა - საკუთრების უფლების წართმევა ვალის სანაცვლოდ; 11)
მოლოდინი უფლება საკუთრებაზე რომელზეც უფლება დაკარგულია ზალით ან
რაიმე სხვა მიზეზით. ამ უფლებათა კომბინირებით შეიძლება ათასობით
სხვადასხვა წესების განსაზღვრა.
ბაზრის ეფექტური ფუნქციონირებისათვის დიდ მნიშვნელობას
წარმოადგენს საკუთრების უფლებების ზუსტი განსაზღვრა ან სპეციფიკაცია.
რაც უფრო ზუსტად არის განსაზღვრული და დაცული საკუთრების უფლებები,
მით უფრო მყარია ეკონომიკურ აგენტებსა და საერთო კეთილდღეობას შორის
კავშირი.
ის
უბიძგებს
საზოგადოებას
უფრო
ეფექტური
გადაწყვეტილებებისაკენ. საკუთრების უფლების დაუცველობა ამახინჯებს
ინფორმაციის გაცვლის პროცეს ბაზარზე და აქედან გამომდინარე ეკონომიკურ
აგენტთა სტიმულებს, ხოლო მისი დაუცველობა წარმოშობს ვალდებულებათა
შეუსრულებლობის რისკს. ამ ყველაფერს კი ეკონომიკის არასტაბილურობამდე
მივყავართ.
ნორტი თვლის, რომ ხშირ შემთხვევაში რადიკალური განსხვავება
ქვეყნებს შორის ეკონომიკის ეფექტურიბაში, ამ ქვეყნებში თეორიისა და
დასახული მიზნების შეუტავსებლობაში მდგომარეობს. ნეოკლასიკური თეორია
უშვებს თავისუფალი კონკურენციის, სრულყოფილი გაცვლის, საკუთრების
უფლებების განსაზღვრულობის და ინფორმაციის თავისუფალი მიღების
შესაძლებლობას ყოველგვარი დანახარჯების გარეშე. ნორტის აზრით
საზოგადოების კოორდინაციისა და კოოპერაციის პრობლემა არ არის
გათვალისწინებული ნეოკლასიკურ კონცეფციაში.
საზოგადოების კოოპარაცია და კოორდინაცია კი შესაძლებელი იმ
შემთხვევაში თუ თამაში მეორდება, მოტამაშეები ფლობენ სრულყოფილ
ინფორმაციას სხვათა ქცევის სტრატეგიის შესახებ და თუ მოთამაშეები
შედარებით ცოტაა. მაგრამ კოორდინაცია და კოოპერაცია რთულდება თუ
ინფორმაცია არასრულყოფილია, მოტამაშეთა რაოდენობა დიდია და თამაშს
განმეორება შემოსაზღვრულია დისკრეტული სიდიდით. თუმცა ამ გარემოებას
ეწინააღმდეგება ევროპის და ამერიკის განვითარებული ცივილიზაციის
არსებობა. მიზეზი სინამდვილეში არა წინააღმდეგობრივია.
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ნორტი ასკვნის რომ ინსტიტუტები უდიდეს ზეგავლენას ახდენს
ადამიანების ქცევაზე გაურკვევლობის პირობებში (და ესეთი პირობები
რეალური
”საზოგადოებრივი
თამაშებისათვის”
დამახასიათებელია)
ინფორმაციის გადამუშავებისა და მოტივაციაზე ზეგავლენის მოხდენის
კუთხით. ისინი წარმოადგენენ კომინიკაციისა და კოორდინაციის გადაწყვეტის
საშუალებას. ბაზრის პირობებში სადაც დიდია ინფორმაციული ასიმეტრიები
შესაბამის საზოგადოებრივ ურთიერთობებში ჩამოყალიბებული ურთიერთობის
წესები ინფორმაციის მიღების დანახარჯებს ამცირებს და ზრდის სისტემი
ეფექტურობას.
ინსტიტუციური ცვლილებები რთულად მიმდინარეობს, რადგან
ზღვრული
ცვლილებები
შეიძლება
იყოს
წესების,
არაფორმალური
შეზღუდვების ხარისხის და კონტროლის საშუალებების ეფექტურობის
ცვლილების შედეგი. ინსტიტუციური ცვლილებები ხდება არა დისკრეტულად
არამედ უწყვეტად მცირედი ცვლილებებით. მაგრამ თავისი არსით დისკრეტულ
(რევოლუციურ) ცვლილებებიც კი არ ახდენს იმდენად რევოლუციურ გავლენას
ვიდრე ეს შეიძლება ერთი შეხედვით მოგვეჩვენოს. ამის მიზეზი
არაფორმალური ინსტიტუტებია რომლებიც წარმოადგენენ მიმდინარა
ცვლილებების მიზეზს და აკავშირებენ წარსულს მყობადთან.
ეკონომიკური
ზრდა
დამოკიედბულია
ფორმალურ
წესთა
თანაფარდობაზე, რომლებიც ასტიმულირებენ მწარმოებლურობის ზრდას და
წესთა, რომლებიც ხელს უწყობს რენტაორიენტირებული ქცევის ჩამოყალიბებას
(მონოპოლიზმის განვითარებას, შემოსავლების გადანაწილებას და რესურსების
არაეფექტურ გამოყენებას). თუ სახელმწიფოს ინსტიტუციურ სტრუქტურაში
პირველი უპირატესია მეორეზე მაშჳნ იქმნება გრძელვადიანი ეკონომიკური
ზრდის პირობები.

საქონლისა და მომსახურების ტიპოლოგია
დოვლათის თვისება

გამორიცხვადი

არაგამორიხვადი

კონკურენტული

კერძო საქონელი

სოციალურად
მნიშვნელოვანი საქონელი

არაკონკურენტული

საერთო საქონელი

საზოგადოებრივი
საქონელი

ცხრილი 2

საქართველოს შემთხვევაში არსებობს გარემოება, რომ როგორც
პოლიტიკურ ისე ეკონომიკურ ბაზრებზე მოქმედ აგენტებს განსხვავებული
შესაძლებლობები და პირობები აქვთ, რომელიც ასტიმულირებს საქმიანობის
გადანაწილებასა და მონოპოლიების წარმოქმნეს. ესთი პროცესები არ ქმნიან
ადამიანურ კაპიტალში ინვესტიციების განხორციელების სტიმულებს.
მიუხედავად იმისა რომ ასეთ პირობებში წარმოება ეფქტურობაზე არის
ორიენტირებული, მაინც არ ხდება ის საზოგადოების კეთილდღეობის ზრდის
საფუძველი. მიზეზი ჩამოუყალიბებელი ინსტიტუციური გარემოა, რომელიც
ასიმეტრიული ინფორმაციის გამო ასიმეტრიულ ურთიერტობებს წარმოშობს.
აგრეთვე თავად პოლიტიკური და ეკონომიკური ბაზრების როგორც ერთიანი
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სისტემის არსებობაა. საქონელი და მომსახურება რომელიც საზოგადოების
სარგებლის მაქსიმიზაციას გულისხმობს სხვადასხვა ბუნებით ხასიათდება(ცხრ
1) და ამიტომ დიდი მნიშვნელობა მათ წარმოებისათვის სწორედ ინსტიტუციურ
ფაქტორს ენიჭება. მისი წარმოება როგორც სახელმწიფო ისე საბაზრო
მექანიზმით უნდა მოხდეს, რომელთა შორისაც ინსტიტუციურ ჰარმონიზაცის
დიდი მნიშვნელობა აქვს. ინსტიტუტები არაფორმალურ დონეზე სახელმწიფოს
გარეშეც განმეორებადი იტერაციული თამაშის პირობებში შეიძლება
ჩამოყალიბდეს, მაგრამ სახლემწიფოს მიერ ფორმალურ ინსტიტუტების
განსაზღვრა მნიშვნელოვანი სტაბილურობისათვის. მაგრამ აქვე წარმოიშვება
პრობლემა რომელიც თავად სახელმწიფო ინსტიტუტის მიერ ”სწორი”
ინსტიტუციური ვექტორის ჩამოყალიბებას უკავშირდება.

ზღვრული წარმობის დანახარჯები

სოციალურად მნიშვნელოვანი
საქონელი და მომსახურება

საზოგადოებრივი საქონელი

კერძო საქონელი
ეროვნული განათლება

ავტომობილი

ჯანდაცვა
გზა

შუქურა

ეროვნული
უსაფრთხოება

მოხმარებიდან გამორიცხვის დანახარჯები

ლოკალური
საზოგადოებრივი
საზონელი

ნახ.8

მთავრობის
პოლიტიკის
გავლენა
სახელმწიფოს
ეკონომიკურ
განვითარებაზე ძალიან ფართო საკითხთა სპექტრს მოიცავს. ამიტომ ჩვენს
ყურადღებას მოცემულ ქვეთავში უშვალოდ საზოგადოებრივი არჩევანისა და
პოლიტიკური გადაწყვეტილების პროცესზე შევაჩერებთ. წინამორბედ თავებში
ჩვენ ამ საკითხებს ნაწილობრივ შევეხეთ კიდეც. მაკროეკონომიკური
პოლიტიკის ფორმირება გარდა ეკონომიკური ხასიათის პრობლემებისა ბევრი
სხვა გარე ფაქტორების ზემოქმედებას გულისხმობს.
იმის
გათვალისწინებით,
რომ
მაკროეკონომიკის
პოლიტიკის
ფორმირებაზე გადაწყვეტილებას ადამიანი – სუბიექტი ღებულობს, ცხადია
ყველა გადაწყვეტილების მიღება არ ითვალისწინებს მაკროეკონომიკური
პოლიტიკის მიზნების ინსტრუმენტებისა და სახელმწიფოს ეკონომიკური
ფუნქციების სრულყოფილ ანალიზს და ხშირ შემთხვევაში მიღებული
გადაწყვეტილებები გარკვეულ წილად სუბიექტურია, ანუ არ ჯდება იმ
მოდელში, რასაც მაკროეკონომიკური პოლიტიკის თეორია სთავაზობს
სახელმწიფოს.30
30

ხადური ნ. ეკონომიკური პოლიტიკის ფორმირების თავისებურებანი პოსტკომუნისტური ტრანსფორმაციის
პირობებში. თბ, (2000) გვ.88.
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ვ. ნესკერენი,31 რომელიც ბიუროკრატიის ქცევის პრობლემას და მის
ეკონომიკურ პოლიტიკაზე გავლენას სწავლობს გვთავაზობს მოდელს, რომლის
მიხედვითაც სახელმწიფო აპარატის ბუროკრატია საკუთარი საქმიანობიდან,
რომელიც საზოგადოებრივი დოვლათის წარმოებასთან არის დაკავშირებული
იღებს ორი სახის სარგებელს: მისი თანამდებობის შესაბამის შემოსავალს  W და
სხვადასხვა არაფულად სარგებელს  P , რომელიც უკავშირდება მის
თანამდებობას. რაშიც იგულისხმება ოფისის საქონლი და მომსახურება,
თავისუფალი დრო, სოციალური და ფიზიკური სარგებელი, პატივისცემა
საზოადოებაში და სხვა. ამასთან ვუშვებთ, რომ პარლამენტი, რომელიც
ბიუროკრატიას უმტკიცებს ბიუჯეტს, ახასიათებს საზოგადოების შუალედური
ამომრჩევლის მოთხოვნას, საზოდაგოებაში საზოგადოებრივი დოვლათის
ხარჯები და მისგან მიღებული სარგებელი თანაბრად ნაწილდება და
ბიუროკრატიას არ შეუძლია ოპტიმალურ დონეზე მეტი დოვლათის წარმოება.
ჩავწეროთ ბიუროკრატის სარგებლიანობის ფუნქცია და “ჯილდოს”
სტრუქტურის განტოლება:
U  1W 1 P  1
W   2Q  2 ( B  C ) 2
P   3Q  3 ( B  C ) 3

(1 )
(2)
(3)

სადაც, Q  ბიუროს გამოშვება (საზოგადოებრივი დოვლათი), B 
მაქსიმალური ბიუჯეტი, რომელსაც დაამტკიცებს პარლამენტი და რომელსაც
წარუდგენს ბიუროს, C  მინიმალური ხარჯები, რომელიც ბიუროს სჭირდება
გამოშვებისათვის, ( B  C )  ე.წ. ბიუროს “დისკრეტული ბიუჯეტი,” რაც იგივე
“პოლიტიკური რენტაა”. ბიუროკრატი ცდილობს დაარწმუნოს პარლამენტი,
როგორც სპონსორი, რომ მას რაც შეიძლება მაქსიმალური ბიუჯეტი გამოუყოს,
ხოლო საზოგადოებრივი დოვლათის გამოშვების მოცულობა სწორედ
ბიუჯეტზეა დამოკიდებული. ვინაიდან ბიურო მოქმედებს რაციონალურად ის
ცდილობს “დისკრეტული ბიუჯეტის” მაქსიმიზირებას.
აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფო ბიუროკრატიისათვის  2  კოეფიციენტი
დაბალია ვიდრე  2 ,  3 ,  3 , კოეფიციებტები, რადგან მას არ შეუძლია მიიღოს
“დისკრეტული ბიუჯეტიდან” ფულადი სახით სარგებელი.
თუკი (2) და (3 განტოლებებს ჩავსვამთ (1)-ში და გავამარტივებთ
მივიღებთ:
U  Q  ( B  C )

(4)

სადაც,   1 21 31 ,   1 2  3 1 ,   1 2   1 3 ;

B(Q)  aQ  bQ
თუ
ბიუჯეტი” იქნება:

31

2

და

C (Q)  cQ  dQ 2
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მაშინ “დისკრეტული

B  C  ( a  c )Q  ( b  d )Q 2

(5)

თუ (5) განტოლებას ჩავსვამთ (4) განტოლებაში მოვიღებთ:

U  Q  ((a  c)Q  (b  d )Q 2 )
საზოგადოებრივი დოვლათის
მაქსიმიზაციის პირობიდან გვექნება:

Q

მიმართ

ბიუროკრატის

სარგებლის

  a c
  2 b  d

ბიუროკრატის ქცევის საზღვრების დასადგენად განვიხილოთ ორი
უკიდურესი შემთხვევა: პირველი, როცა   0 ანუ როცა ბიუროკრატის მიერ
საზოგადოებრივი დოვლათის გამოშვება არ ცვლის არც მის შემოსავალს და არც
მის არაფულად სარგებელს. ამ შემთხვევაში Qmin  1 / 2(a  c) /(b  d ) გამოშვების ეს მოცულობა იქნება გამოშვების ნონიმალური მოცულობა,
რომელსაც ბიუროკრატი დათანხმდება ბიუჯეტის ნებისმიერი დონის
პირობებში. მეორე, როცა   0 ანუ როცა ბიუროკრატის მიერ საზოგადოებრივი
დოვლათის გამოშვებისას არ შეუძლია მიითვისოს დისკრეციული ბიუჯეტი არც
შემოსავლის და არც სხვა არაფულადი სარგებლის სახით. მაშასადამე ეს ის
შემთხვევაა
როცა
მაგალითად
პარლამენტს
შეუძლია
განსაზღვროს
საზოგადოებრივი დოვლათის ოპტიმალური დონე. ამ შემთხვევაში
Qmax  (a  c) /(b  d ) - გამოშვების ეს მოცულობა იქნება გამოშვების
მაქსიმალური მოცულობა (ნახ.9).
C(G)
B,C

B,C

C(Q)

B(Q)

Y(G)
G
Qmin

Qmax

Q

Gm

Gopt GB

1

nax. 2.11

nax. 2.10

თუ დაუშვებდით, რომ საზოგადოებაში საზოგადოებრივი დოვლათიდან
მიღებული სარგებელი და ხარჯები არათანაბრად ნაწილდება, მაშინ

Qmax 

არ
იქნება საზოგადოებრივი დოვლათის ოპტიმალური დონე, ხოლო Qmin 
შემთხვევით შეიძლება დაემთხვეს მას.
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ფინდლი-უილსონის მოდელში ნაჩვენებია, სახელმწიფოს ოპტიმალურ
ზომასთან მიმართებაში, სახელმწიფოს ქცევის საზრვრები, როგორც
საზოგადოებრივი დოვლათის მონოპოლისტი მწარმოებლის და როგორც
ბიუროკრატის. მოდელის მიხედვით სახელმწიფო, როგორც მონოპოლისტი
გამოდის მოგების მაქსიმიზაციის პირობიდან (Y (G)  C (G)  max). ამიტომ
სახელმწიფოს ზომა ამ შემთხვევაში მიდრეკილია იყოს ოპტიმალურზე ნაკლები

(Gm ) და ადგილი ექნება საზოგადოებრივი დოვლათის არასრულყოფილ
წარმოებას. ხოლო, როგორც ბიუროკრატი მას აქვს უკონტროლო ზრდისაკენ
მიდრეკილება. შედეგად იზრდება სახელმწიფო აპარატში დასაქმებულთა
რაოდენობა (პოლიტიკური რენტის მაძიებელთა რაოდენობა) ეს ზრდა ხდება
მანამ, სანამ სახელმწიფო აპარატში დასაქმებულთა რაოდებო ოპტიმალური არ
გახდება (Y (G)  C (G)  max). ამ შემთხვევაში საზოგადოებრივი დოვლათის
წარმოება ოპტიმალურზე მეტი იქნება (GB ) და ადგილი ექნება შრომის არა
რაციონალურ განაწილებას (ნახ.10).
მიზეზი ბიუროკრატიის სუსტი კონტროლი, სუსტი კონკურენცია და მისი
დიდი დამოუკიდებლობაა. ამიტომაც საზოგადოებრივი არჩევანის თეორიის
წარმომადგენლები გამოდიან სახელმწიფოს ეკონომიკაში ჩარევის მაქსიმალური
შეზღუდის სასარგებლოდ. მათი აზრით საზოგადოებრივი დოვლათის
წარმოებაც კი, არ არის მიზეზი სახელმწიფოს ეკონომიკაში აქტიური ჩარევისა.
რამდენადაც სხვადასხვა გადასახადის გადამხდელები იღებენ არათანაბარ
მოგებას სახელმწიფო პროგრამებიდან. ეფექტური იარაღი ბიუროკრატიის
წინააღმდეგ არის პრივატიზაცია, მისი მიზანია სწორედ კონსტიტუციური
ეკონმიკის ფორმირება, ადამიანის ეკონომიკური უფლებების გაფართოება და
სახელმწიფოს მოქმედების არეალის შევიწროება.
მნიშვნელოვანია
პოლიტიკურ-ეკონომიკური
ციკლი,
რომელიც
წარმოადგენს არჩევნებს შორის სახელმწიფოს ეკონომიკური აქტივობის ციკლის
ან ციკლთა ერთობლიობას. სახელმწიფოს ქცევა არჩევნებს შორის შუალედში
ემორჩილება გარკვეულ კანონზომიერებას. დასაწყისში იგი ახორციელებს რიგ
ცვლილებებს,
რომელიც
მიმართულია
წინამორბედი
ხელისუფლების
ნამოქმედართა გარდაქმნაზე. ეს ზომები ატარებს განსაკუთრებით რადიკალურ
ხასიათს, როცა მთავრობაში მოდის პარტია, რომელიც ოპოზიციაში
იმყოფებოდა. ისინი მიმართვენ ბიუჯეტის დეფიციტის შემცირების და
არაპოპულარული პროგრამების შეწყვეტისა და სახელმწიფო აპარატის
გარდაქმნის მცდელობებს. ხელისუფლებაში ხელმეორედ მოსული პარტია კი
ცდილობს შეასრულოს თუნდაც ნაწილი წინასაარჩევნო დაპირებებისა.
უნდა აღინიშნოს, რომ ახალი აქტივობის პიკი არ უნდა იმყოფებოდეს
ძალიან შორს მომავალი არჩევნებისაგან და ამავე დროს არ უნდა იმყოფებოდეს
წინამორბედ პიკზე დაბლა, წინააღმდეგ შემთხვევაში დავიწყებას მიეცემა
ამომრჩევლების მხრიდან ხელისუფლების აქტივობის პერიოდი და მომავალ
არჩევნებში მარცხის ალბათობა გაიზრდება.
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ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორად იქნას გაგებული საბაზრო
ეკონომიკის ფორმირების და განვითარების პროცესებზე პოლიტიკური
ფაქტორების ზემოქმედების მექანიზმი. იმისათვის, რათა გავაანალიზოთ თუ რა
როლს თამაშობს ეს მექანიზმი ეკონომიკის განვითარების დამუხრუჭებასა თუ
დაჩქარებაში.
ყოველივე
ზემოთთქმულიდან
გამომდინარე
მიმაჩნია,
რომ
მნიშვნელოვანია გრძელვადიანი თამაშის წესების შემუშავება, მასზე შეთანხმება
და მისი დაცვა. კონსტიტუციური წესრიგი და ისნტიტუციონალური მოწყობა
განაპირობებს მაკროეკონომიკური პოლიტიკის ფორმირების ჩარჩოებს, ამასთან
სწორედ მასზეა დამოკიდებული, უკვე შემუშავებული პოლიტიკის გატარების
და აღსრულების შესაძლებლობა და წარმატება.
2.3. მაკროეკონომიკურ პოლიტიკაზე მოქმედი სხვა ფაქტორების ანალიზი
მაკროეკონომიკური პოლიტიკის ფორმირებაზე და მის განხორციელებაზე,
გარდა ზემოდგანხილულისა, უამრავი ფაქტორი ახდენს გავლენას.
მათი
გათვალისწინება აუცილებელია მაკროეკონომიკური პოლიტიკის დაგეგმვისა
და განხორციელების პროცესში, სხვა საკითხია, რამდენად შეიძლება მათი მეტ–
ნაკლებად სრულყოფილი გათვალისწინება.
დღეს, გლობალიზაციის პირობეში, ძნელია მოიძებნოს ქვეყანა რომლის
ეკონომიკა არ არის დამოკიდებული მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებზე.
ამდენად,
მაკროეკონომიკური
პოლიტიკის
ფორმირებისა
და
განხორციელებისას აუცილებელია გათვალისწინებულ იქნას დანარჩენ
მსოფლიოში მიიმდინარე და მოსალოდნელი ეკონომიკური და სხვა
(პოლიტიკური, სოციალური, საომარი და სხვ. ) პროცესები. ეკონომიკის
საერთაშორისო ინტეგრაციულ პროცესებს და მსოფლიო ეკონომიკის დინამიკას
მეგაეკონომიკური თეორია შეისწავლის.
მაკროეკონომიკური პოლიტიკის ფორმირებისა და განხორციელების
პროცესში უდიდესი როლი ენიჭება „ჩრდილოვან“ ეკონომიკაში არსებული
მდგომარეობის, გათვალისწინება. „ჩრდილოვანი“ ეკონომიკა შეიძლება იყოს
როგორც მიკროეკონომიკურ ასევე მაკროეკონომიკურ დონეზე. დღეს უკვე
„ჩრდილოვან“ ეკონომიკას საზღვრები არა აქვს და ის მეგაეკონომიკური
პროცესების განუყოფელი ნაწილია. ამდენად მის წინააღმდდეგ უნდა იქნას
გამოყენეული, როგორც შიგასახელმწიფოებრივი, ასევე ინტერნაციონაალური
საშუალებები...
მაკროეკონომიკური
პოლიტიკის
დაგეგმვისას
აუცილებელია
გათვალისწინებულ იქნას ქვეყნის ეკონომიკის მატერიალურ ტექნიკური ბაზა,
ამაზე დიდადაა დამოკიდებული მაკროეკონომიკური პოლიტიკის შედეგიანობა.
ე. წ. პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოში, ჯერ კიდევ
მწვავედ დგას „ნეკროეკონომიკის“ (ბერძნულად „ნეკროს“ მკვდარს ნიშნავს)
პრობლემა. რადგან ეკონომიკის ერთი ნაწილი „მკვდარია“, აუცილებლად არის
მეორე ნაწილიც – „ვიტაეკონომიკა“ (ლათინურად „ვიტა“ სიცოცხლეს ნიშნავს).
„ნეკროეკონომიკაში“ წარმოებულ პროდუქციაზე, უხარისხობის გამო, მოთხოვნა
არ არსებობს. მაგრამ მისი შენარჩუნება მაინც ხდება სახელმწიფო დოტაციების
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ხარჯზე. ვინაიდან სახელმწიფო ბიუჯეტის ძირითადი წყარო საგადასახადო
შემოსავლებია, გამოდის რომ ნეკროეკონომიკა ვიტაეკონომიკის ხარჯზე
„არსებობს“.
ყოფილი კომუნისტური ორიენტაციის ეკონომიკის მატერიალურ–
ტექნიკური ბაზის მნიშვნელოვანი ნაწილი პოსტკომუნისტურ ქვეყნებშ
ნეკროეკონომიკის საფუძველი გახდა. ნეკროეკონომიკა შეიძლება არსებობდეს,
როგორც სახელმწიფო სექტორში ასევე კერძო სექტორში32.
ხშირ
შემთხვევაში
ხდება
სახელმწიფო
სექტორში
არსებული
ნეკროეკონომიკის პრივატიზება, მაგრამ ეს ვერ ცვლის მდგომარეობას... ამავე
დროს ხშირად თავს იჩენს ისეთი პრობლემა, როგორიცაა ინვესტიციები,
რომელიც მორალურად გაცვეთილ ტექნოლოგიებს იყენებს, რის გამოც იგი
მალე ხდება კონკურენტუუნარო...
ნეკროეკონომიკაზე საუბარს მივყავართ „რუტინის“ პრობლემამდე. რადგან,
ხშირ შემთხვევაში, წლების მანძილზე ჩამოყალიბებული შეხედულებები
ძნელად იცვლება.
ვინაიდან ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებს ადამიანები იღებენ, ამიტომ
სახელმწიფო თუ კერძო სექტორში არსებული ნეკროეკონომიკის უკან
„პოსტსაქმოსნები“ დგანან და რუტინის „ინიციატორებიც“ ისინი არიან.
მაკროეკონომიკური პოლიტიკის გატარების პროცესში დიდი მნიშვნელობა
აქვს ქვეყანაში სოციალური სიმშვიდის არსებობას, რაც სახელმწიფოს მიერ
გატარებული პოლიტიკის (უფრო სწორად ეკონომიკური პოლიტიკის) შედეგად
შექმნილი ეგალიტარული დოვლათით მიიღწევა.
ამავე დროს თავისუფალი ბაზრის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის
მნიშვნელოვანია სამართლებრივი ბაზის და ჯანსაღი საზოგადოებრივი
ატმოსფეროს შექმნა...
აქვე უნდა აღინიშნოს შრომითი კანონმდებლობის როლი. მოქნილი და
„სამართლიანი“ შრომითი კანონმდებლობა ამცირებს უმუშევრობას, რაც თავის
მხრივ, უზრუნველყოფს ჯანსაღი სოციალური ფონის არსებობას.
მნიშვნელოვან პრიორიტეტთა შორის არის დამოუკიდებელი და
მიუკერძოებელი სასამართლო სისტემის არსებობა. სწორედ სასამართლოს მიერ
უნდა იქნას დაცული საკუთრების ხელშეუხებლობა. ბიზნესის და ეკონომიკის
ნორმალურად
ფუნქციონირებისათვის
მნიშვნელოვანია
შესაბამისი
საკანონმდებლო (იურიდიული) ბაზის არსებობა. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ
დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სამართლებრივი ბაზის სტაბილურობას და
კანონისადმი ჯანსაღი დამოკიდებულებას როგორც სახელმწიფოს ასევე
ცალკეული მოქალაქეების მხრიდან.
ეკონომიკის ზრდისა და განვითარებისათვის დიდი მნნიშვნელობა აქვს
იმას თუ რამდენადაა ადვილი და მიმზიდველია ახალი ბიზნესის წამოწყება და
განვითარება. ეს დიდწილად სახელმწიფოს მაკროეკონომიკური პოლიტიკაზეა
დამოკიდებული.
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ახალი ბიზნესის შექმნა დიდადაა დამოკიდებული მოქალაქეთა
განათლების დონეზე, ასევე რამდენად არიან ინოვაციებისადმი მიდრეკილნი...
ეკონომიკის ნორმალური ფუნქციონირების ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი
ხელისშემშლელი ფაქტორია კრიმინალი... რაც საკუთრების დაუცველობის
რისკს ქმნის და ადამიანებს ბიზნესის წარმოების სურვილს „უკლავს“. რაც
დამანგრევლად მოქმედებს ეკონომიკაზე.
და პირიქითაც, თუ ქვეყანაში
ეკონომიკური გარემო ხელსაყრელია და ბიზნესის ნორმალური ფუნქციონირება
შესაძლებელია, მაშინ კრიმინალი ნაკლებია.
სახელმწიფო უნდა ცდილობდეს კრიმინალური დონის მაქსიმალურად
მინიმიზაციას, მაგრამ სამწუხაროდ, ხშირად სახელმწიფოც გვევლაინება
კრიმინალის როლში, ე. წ. რეკეტის სახით. რაც მნიშვნელოვნად ზღუდავს ახალ
ბიზნეს ინიციატივების განხორციელებას განხორციელებას და უფრო მეტიც,
იხურება უკვე არსებული ბიზნესებიც, რაც ზრდის უმუშევრობას, უმუშევრობა
კი ზრდის კრიმინალს....
ამასთან აღსანიშნავია კანონმდებლობაც, რომელიც შეიძლება კრიმინალის
ლეგიტიმაციის იარაღად იქცეს. აქ იგულისხმება სახელმწიფოზე მორგებული
ინსტიტები, რომელიც ბიუროკრატიულ და განსაკუთრებულ ინტერესთა
ჯგუფების ინტერესებს ემსახურება, აგრეთვე ხარვეზები კანონმდებლობაში
რომელიც ამძიმებს ადმინისტრაციულ წნეხს საზოგადოებაზე და ა.შ.
მაღალი პოლიტიკური კულტურა და პოლიტიკური სტაბილურობა ერთ–
ერთი
მნიშვნელოვანი
ფაქტორთაგანია,
რომელიც
უზრუნველყოფს
მაკროეკონომიკური ოლიტიკის ღონისძიებათა მაქსიმალურ ეფექტურობას.
ხშირ შემთხვევაში, მაგალითად ომის დროს, სახელმწიფოს აქვს უფლება
(და ვალდებულიცაა) ჩაერიოს ბაზრის ფუნქციონირებაში და „უხილავი ხელი“
შეცვალოს „ხილული ხელით“ . ამ დროს, მას განსაკუთრებული ყურადღება
მართებს, რადგან მისი ჩარევა არ გაცდეს „ლეგიტიმური საჭიროების“ ფარგლებს.
მაკროეკონომიკური პოლიტიკის დაგეგმვისა და განხორციელების
პროცესში
აუცილებლად
უნდა
იქნას
გათვალისწინებული
ისეთი
მნიშვნელოვანი
ფაქტორები,
როგორიცაა
მოცემულ
ქვეყანაში
არსებულიკულტურა,
ჩვევები,
ტრადიციები,
ეკოლოგიისადმი
დამოკიდებულება, დემოგრაფიული და პირადი მახასიათებლები და სხვ.
და
ბოლოს,
მაკროეკონომიკური
პოლიტიკის
დაგეგმვისას
მნბიშვნელოვანია კარგად იქნას შესწავლილი თუ რაში აქვს მოცემულ ქვეყანას
კონკურენტუნარიანი
უპირატესობა.
კონკურენტუნარიანობის
მთავარი
განმსაზღვრელი არის პროდუქტიულობა.
ახლო წარსულში, ერის სიმდიდრის წყაროს წარმოადგენდა მის
ტერიტორიაზე არსებული ბუნებრივი რესურსები, გეოგრაფიული მდებარეობა,
ტერიტორიის სიდიდე და იაფი მუშახელის არსებობა. ეს ფაქტორები აძლევდა
ქვეყანას „შეფარდებით უპირატესობას“ სხვა ქვეყნებთან. მაგრამ დღევანდელი
გლობალიზაციის პირობებში, „შედარებითმა უპირატესობამ“, როგორც ქვეყნის
სიმდიდრისა
და
კეთილდღეობის
წყარომ,
ადგილი
დაუთმო
„კონკურენტუნარიან უპირატესობას“. გლობალური ეკონომიკის პირობებში,
დაწინაურდებიან ის ერები და ორგანიზაციები, რომლებსაც აქვთ
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„კონკურენტუნარიანი უპირატესობა“, რაც გამოიხატება მათ მაღალნაყოფიერ
შრომის ორგანიზებაში, ინოვაციაში, მაღალღირებული ცოდნის პროდუქტისა
და მომსახურების შექმნაში, შრომისადმი დამოკიდებულების კულტურაში,
საზოგადოების სოლიდარობის და სოციალური კაპიტალის შექმნაში, მოწინავე
ტექნოლიგიის ინტეგრირებაში, ეფექტური ფიზიკური და სოციალური
ინფრასტრუქტურის შექმნაში, სასამართლო სისტემის დამოუკიდებელ და
სამართლიან ფუნქციონირებაში, კონტრაქტისა და საკუთრების უფლების
ხელშეუხებლობაში, საზოგადოებაში მაღალი ზნეობრივი პრინციპების
არსებობასა და წახალისებაში, მაღალკვალიფიციური კადრის მომზადებაში,
სამართლიან და მარტივ მარეგულირებელ სისტემაში, ბიზნესის წარმოების
გაიაფება–ლიბერალიზებაში, კრიმინალის შემცირებაში.
როგორც ვხედავთ, უამრავი ფაქტორია, რომელიც გავლენას ახდენს
მაკროეკონომიკური ინსტრუნენტების (ფისკალური და მონეტარული)
ეფექტურობაზე და ამ ფაქტორების გაუთვალისწინებლობის შემთხვევაში
მაკროეკონომიკური პოლიტიკა ვერ მიაღწევს დასახულ მიზანს.

III.

მაკროეკონომიკური
საქართველოში

პოლიტიკის

პრობლემები

3.1. საქართველოს ეკონომიკური თავისებურებების მიმოხილვა
ეკონომიური ტრანსფორმაციის პორობებში, რომელსაც თანამედროვე
ეტაპზე საქართველოში ვაკვირდებით, განსაკუთრებით დიდია პოლიტიკურ
ფაქტორთა ზემოქმედების განუსაზღვრელობა. ს.აფრონცევი33 გარდამავალ
ქვეყნებთან მიმართებაში, სადაც საბარზრო სუბიექტთა შორის სამეურნეო
საქმიანობისა და სახელმწიფო საკუთრების უფლებების გადანაწილების
პროცესი მიმდინარეობს, ავითარებს აზრს რომ, ასეთი გადანაწილება
თავდაპირველად განხორციელდება ელიტარული ჯგუფების ინტერესების
შესაბამისად, რომლებიც მჭიდრო კავშირში არიან სამთავრობო ჯგუფებთან და
ასევე “ზეწოლის ჯგუფებთან”, რომლებიც უზრუნველყოფენ რესურსების
ტრანსფერტს იმ პოლიტიკური სუბიექტების სასარგებლოდ, რომლებიც იღებენ
გადაწყვეტილებებს. ამის მიზეზი არის პოლიტიკურ ბაზარზე არსებული
განუსაზღვრელობა. პრივატიზაციის პროცესი, რომელიც მიმართულია
სახელმწიფო
საკუთრების
კერძო
საკუთრებად
ტრანსფორმაციისაკენ,
მეურნეობათა
უფლებამოსილების
გადანაწილების
პროცესი
გახდება,
განსაკუთრებულ ინტერესთა ჯგუფის დაინტერესების ობიექტი. ისინი გავლენას
ახდენენ რა პარლამენტის გადაწყვეტილებაზე იღებენ გარკვეულ სარგებელს,
ხოლო ზეწოლის ჯგუფები, რომლებიც ვერ მოახერხებენ საკუთარი ინტერესების
რეალიზაციას რჩებიან “ჩაგრულნი”.
33
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გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებში პრივატიზაციის დაჩქარებული
ტიპის პირობებში ხდება ბევრი ობიექტის პრივატიზაცია პოლიტიკური
ლობირების და არა თავისუფალი კონკურებციის პირობებში. რაც რესურსების
არასამართლიან და არაეფექტურ განაწილებას იწვევს.
პოლიტიკური ბაზრის განუსაზღვრელობის პირობებში, რაც უფრო
დამოკიდებული ხდება მთავრობა ზეწოლის ჯგუფების მხარდაჭერაზე, მით
მატულობს
ალბათობა იმისა, რომ მათი მოთხოვნები და ინტერესები
დაკმაყოფილებული იქნება პოლიტიკური გადაწყვეტილებების შემუშავებით.
პოლიტიკურ ბაზარზე არსებობს კონკურენცია ზეწოლის ჯგუფებს შორის.
თუმცა იგი არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას რაიმე სასარგებლო ეფექტის
მისაღებად.
პოლიტიკურ
ბაზარზე
ბრძოლამ
შეიძლება გამოიწვიოს
ხელისუფლების პარალიზება, რაც განსაკუთრებით მწვავე ფორმებს
გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებში ღებულობს, ვინაიდან აქ არსებობს
პოლიტიკური ბაზრის განუსაზღვრელობის ზრდის ყველა წინაპირობა. ეს არის:
“მოგებაზე” და “წაგებაზე” პოლარიზებული საზოგადოება; მეურნეობრივი და
საკუთრების უფლებების პირველადი განაწილების შემდეგ იწყება ბრძოლის
პროცესი ხელახალი გადანაწილებისათვის; ამავე დროს სწორედ გარდამავალი
ქვეყნებისათვის არის დამახასიათებელი ისეთ. პოლიტიკურ ძალთა
თანაყოფიერება, რომლებიც რადიკალურად უპირისპირდებიან ხელისუფლებას,
ეს კი გარდამავალი ქვეყნისათვის წარმოადგენს ხიფათს. ამან შეიძლება ხელი
შეუშალოს
ეფექტური
გზების
ძიებას,
რომელიც
მიმართულია
ტრანსფორმაციული კრიზისიდან გამოსვლისაკენ და აიძულოს მთავრობა
სულმთლიანად დაივიწყოს ეკონომიკური გარდაქმნების მიზანი.
როგორც, ვხედავთ საზოგადოებრივი არჩევანის პრობლემა მწვავედ დგას
ეკონომიკური ტრანსფორმაციის პირობებში, სადაც საკმაოდ დიდია
პოლიტიკური ფაქტორების ზემოქმედების ფაქტორი. კერძოდ ეს პრობლემა
შედეგებს იძლევა ამ პროცესების დაჩქარების თუ დამუხრუჭების მექანიზმების
ანალიზისათვის.
ყოველივე ზემოთთქმულიდან გამომდინარეობს, რომ მნიშვნელოვანია,
არჩეული პოლიტიკური კურსის დაცვა და მისი დაცვის გარანტიების
განსაზღვრა. ამიტომაც ეკონომიკის რეფორმების პირობებში აუცილებელია
“ძლიერი ხელისუფლება”.
ფსიქოლოგიურ ფაქტორთან, და “პოლიტიკურ არჩევანთან” ერთად
ისნტიტუციონალური
მოწყობაც
მნიშვნელოვან
წილდ
განაპირობებს
მაკროეკონომიკური პოლიტიკის ფორმირებას, ამასთან სწორედ მასზეა
დამოკიდებული, უკვე შემუშავებული პოლიტიკის გატარების და აღსრულების
შესაძლებლობა და წარმატება.
ინსტიტუციონალური შეზღუდვის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი უნდა
გახდეს პოლიტიკური სუბიექტების ორიენტირება, პოლიტიკური პროცესების
შედეგად გადაწყვეტილებათა მხარდაჭერაზე. მხოლოდ “ზეწოლის ჯგუფთა”
მოთხოვნების დაკმაყოფილებაზე ორიენტაციამ შეიძლება მოგვაპოვებინოს
პოლიტიკური მხარდაჭერა, მაგრამ ეს მხოლოდ მოკლევადიან პერიოდშია
შესაძლებელი, რაც პერსპექტიული თვალსაზრისით არ არის გამართლებული.
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ასე, რომ უფრო მეტად სამართლებრივი პოლიტიკა, უფრო შეამცირებს
პოლიტიკური ბაზრის განუსაზღვრელობას და ამასთან გაზრდის სამეურნეო
სისტემების ფუნქციონირების ეფექტურობას.

3.2. ემპირიული მოდელების თეორიული დასაბუთება
მოცემულ ნაშრომში ნორმატიული აზრი ძირითადად ეხება სახელმწიფო
ბიუჯეტის დონეს, ბიუროს მწარმოებლურობას,სახელმწიფო მომსახურების
გამოშვების დონეს, წარმოების ფაქტორების უკეტ კომბინირების ინსტიტუციურ
წინაპირობებს, ბიუროკრატიის სტრუქტურის და მისი კონტროლის
პრობლემებს. ყველა ეს ჰიპოთეზა სამართლიანია საქართველოსათვისაც.
ბიუროს მონოპოლისტური ძალაუფლება გამომდინარეობს ხელისუფლების
მონოპოლიზმისაგან, რომელიც მის მომსახურებასაც აფინანსებს. სახელმწიფო
მოკლებულია მოქმედების თავისუფლებას თავად შეარჩიოს თავისუფლად
ნებისმიერი ფიქრმა, რომელიც მას უკეთ მოემსახურებოდა. შედეგად ბიურო
ითვისებს მონოპოლისტური ხელისუფლების ნაწილს. პოლიტიკური პორობები
დგება ბიუროსა და წარმომადგენლობითი დემოკრატიის ”შეთანხმების”
შედეგად. დღეს საქართველოში, რომელიც 2004 წლიდან რადიკალური
რეფორმების გზას დაადგე ვერ შეძლო ბიუროკრატიული ინსტიტუტის შეცვლა
და
დასუსტება.
რაც
უფრო
ძლიერდება
მემარცხენე
ორიენტაცია
საზოგადოებაში, რაც უფრო ძლიერია ”ზეწოლის ჯგუფები” (რომლთა შორისაც
პოლიტიკასა და ბიზნეს შორის მოძრაობის შედეგად ჩამოყალიბებული
ჯგუფებიც არიან) მით იზრდება ბიუროკრატიის მხარდაჭერა სხვადასხვა
მოტივებითა და მიზნებით.
როგორც წესი ჩვენ არ გვაქვს შესაძლებლობა დავაკვირდეთ ბიუროებისა
და ხელისუფლების
ქცევას, როგორც ფირმების ქცევას ბაზარზე
დავაკვირდებოდით. ამიტომ ემპირიული დაკვირვევბები არ გვაძლევენ
დამაკმაყოფილებებლ შეფასებებს ბიუროებისა და მთავრობის ეფექტურობის
შესაფასებლად. თუმცა საკითხის განზოგადებული შეფასება წარმოდგენას
გვიქმნის საქართველოში ამ პრობლემის მნიშვნელობაზე.
მთავარი ჰიპოთეზა ესება სახელმწიფოს მხრიდამ ჭარბ დანახარჯებს,
რომლის მხედვითაც სახელმწიფოს ხარჯები ან ზალიან მაღალია ან/და მისი
სტრუქტურა არ პროპორციულია ბიუჯეტის სხვა მუხლებთან შედარებით. ანუ
ის აჭარბებს მის ოპტიმალურ ოდენობას. ამასთან სიჭარბე მით მეტია, რაც უფრო
ძლიარია როგორც ხელისუფლების, ისე ბიუროს მონოპოლისტურობა, რომელიც
მომსახურებას უწევენ საზოგადოებას.
ნისკანენის აზრით მასზე მნიშვნელოვან გავლენას უნდა ახდენდეს ხმის
მიცემის შედეგები, ანუ ხალხის მანდატი. მისი აზრით მაღლი მხარდაჭერა და
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ჭარბი სახელმწიფო დანახარჯები კორელაციაშია ერთმანეთთან. თუმცა
ვფიქრობ რომ ხმის მიცემის შედეგები მნიშვნელოვანი ფაქტორია ბიუროსა და
ხელისუფლების ქცევის ჩამოყალიბებაში, მაგრამ იგი არაერთმნიშვნელოვანი
ზემოქმედებით ხასიათდება. და ვთვლი რომ ბიუჯეტის სტრუქტურა და მისი
ცვლილება უფრო მნიშვნელოვანი ფაქტორია ამ თვალსაზრისით.
ხელფასის და საერთო დანიშნულების სახელმწიფო ხარჯების ცვლილება
კარგი ინდიკატორია ბიუროკრატიული აპარატის გაძლიერების შესაფასებლად.
განსაკუთრებით თუ იგი არაპროპორციული ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდასა და
სახელმწიფო გამოშვებასთან მიმართებაში. ხშირ შემთხვევაში ბიუროსა და
ხელისუფლების
ინტერესები
ერთმანეთს
ემთხვევა
და
ის
უფრო
დამახასიათებელია მემარცხენე ტენდენციების პირობებში. ამ უკანასკნელის
წინაპირობები კი საქართველოში უკანასკნელ პერიოდში შიმჩნევა. აგრეთვე
მუდმივი პოლიტიკური არასტაბულურობა ხელისუფლებას აიძულებს
გაზარდოს ბიუროკრატიის მხარდაჭერა. ამ კუთხით კი საინტერესოა
სახელმწიფო სტრუქტურაში დასაქმების მაჩვენებელი, რომლის ზრდაც
შეიძლება არა თნადროული იყოს ეკონომიკური ზრდისა.
სახელმწიფო
ხარჯებისა
და
ზოგადად
ზომის
ოპტიმალობის
შესაფასებლად ეკონომიკაში არსებობს ლაფერის ეფექტის ჰიპოთეზა, რომლის
მიხედვითაც არსებობს გადასახედების თეორიული დონე რომელიც
უზრუნველყოფს ეკონომიკის მაქსიმალური ზრდის ტემპებს. ლაფერის ეს
ჰიპოთეა გამოსახავს ერთი შეხედვით პარადოქსალურ იდეას, ერთობლივი
საგადასახადო განაკვეთის შემცირებით საგადასახადო შემოსავლების გაზრდის
შესაძლებლობას. ეს იდეა ეყრდნობა მოსაზრებას, რომ შედარებით დაბალი
გადასახადები გაზრდიან შრომის, ინვესტიციების, ინოვაციების, საქმიანი
რისკების მიღების შესაძლებლობასრაც თავისთავად გამოიწვევს ეროვნული
წარმოების და ეროვნული შემოსავლის ზრდას.
ამასთან ერთობლივი
საგადასახადო განაკვეთის შემცირებას შეუძლია “ჩრდილოვანი ეკონომიკის”
ლეგალიზაციას მისცეს ბიძგი და შეამციროს გადასახადების გადახდისაგან
თავის არიდების მასშტაბები, რაც დამატებით გაზრდის რესურსებს შექმნის
საგადასახადო შემოსავლებს.
როგორც ვხედავთ საზოგადოება დგას ალტერნატივის წინაშე, საბაზრო
და საზოგადოებრივ დოვლათს შორის. მაქსიმალური სარგებლიანობის
მისაღწევად საჭიროა ორივე დოვლათზე მოთხოვნილების დაკმაყოფილება.
რომელიც სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის ოპტიმალური თანაფარდობით
მიიღწევა.
მიუხედავად ზემოთქმულისა, “ლაფერის მრუდი” არ გვაძლევდა
ოპტიმალური საგადასახადო სისტემის, რაოდენობრივად ზუსტად განსაზღვრის
კრიტერიუმებს, თუმცა მოგვაიენებით იქნა შემუშავებული გარკვეული
რაოდენობრივი პარამეტრები და ოპტიმალურად მიიჩნეოდა შემოსავლის 1/3-ის
ანუ პირობითად 30-40% სიდიდის ამოღება.
სხვადასხვა კონცეფციის წარმომადგენლებს სხვადასხვა მიდგომა და
დამოკიდებულება აქვთ საბიუჯეტო პოლიტიკის მიმართ. კლასიკოსები
ეთანხმებიან რიკარდოს ექვივალენტურობის თეორიას, რომლის მიხედვითაც
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ერთმანეთისაგან არ განსხვავდება ეკონომიკაზე გადასახადების ცვლილების და
ხარჯების ცვლილების ეფექტი. ამიტომ სეხელმწიფო ხარჯების ოპტიმალობის
შესაფასებლად შეგვიძლია შემდეგი ფუნქცია გამოვიყენოთ:
სადაც
ხარჯები;

რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტია;

3.3.
საქართველოში
მოქმედი
არაეკონომიკური
მაკროეკონომიკურ პოლიტიკაზე ზეგავლენის ანალიზი

სახელმწიფო

ფაქტორების

ერთ ერთი ჰიპოთეზა, რომელიც ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ იყო ზედმეტი
დანახარჯების ჰიპოთეზა (საზოგადოების მხარდაჭერა გავლენას ახდენს
ხელისუფლების სტრატეგიაზე და მისი შეცვლისკენ უბიძგებს). საქართველოში
აღნიშნული ჰიპოთეზა შეგვიძლია მთავრობის ქცევაზე დაკვირვებით
შევამოწმოთ, კერძოდ როგორ ცვლის ის საკუთარ უპირატესობებს. 2004 წელს
საპრეზიდენტო არჩევნებში მნიშვნელოვანი უპირატესობით (96%) გაიმარჯვა
მიხეილ სააკაშვილმა, ხოლო საპარლამენტო არჩევნებში ნაციონალურმა
მოძრაობა დემოკრატებმა (66%) რამაც ხელისუფლების მონოპოლიზაცია
გამოიწვია. ხელისუფლება რომელისაც საზოგადოებისგან მაღალი მანდატი
ჰქონდა მოქმედებდა თავისი პოლიტიკური მრწამსის შესაბამისად და
არჩევანსაც ამის შესაბამისად აკეთებენ. ასე მაგალითად ბიუჯეტის ხარჯების
სტრუქტურის ფუნქციონალური კლასიფიკაციის 14 ძირითად ჯგუფი
მნიშვნელოვანი ძვრებით არ ხასიათდებოდა. სხვადასხვა ჯგუფებში წილების
უმნიშვნელო გადახრების ფონზე მთავარ სტრუქტურულ ცვლილებას
სოციალური დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯების წილის
მნიშვნელოვნად შემცირება და თავდაცვის და საზოგადოებრივი წესრიგისა და
უსაფრთხოების ხარჯების წილის მნიშვნელოვანი მატება
წარმოადგენდა.
კერძოდ 2002 წლიდან 2008 წლამდე სოციალური დაცვისა და სოციალური
უზრუნველყოფის ხარჯების წილი სახელმწიფო ბიუჯეტში 25.4%-დან 13%-მდე
შემცირდა, მართალია ხარჯები ფარდობით მოცულობაშიც შემცირდა, მაგრამ
ანგარიშგასაწევია ბოლო წლებში ამ სფეროს დაფინანსების მკვეთრი ზრდა (3.08ჯერ). უპრეცენდენტო ზრდით ხასიათდებოდა თავდაცვის ხარჯები. მისი
მოცულობა 2002 წელთან შედარებით 2007 წელს 39.9-ჯერ გაიზარდა და
აბსოლუტურ გამოსახულებაში 1,502 მლნ ლარი შეადგინა. ანუ ხელისუფლების
ქცევა(მრწამსი) იყო სოციალურად მნიშვნელოვანი საქონლისა და მომსახურების
წარმოებიდან წმინდა საზოგადოებრივ საქონლისა და მომსახურებისკენ
მოძრაობა.
2007 წლის მასობრივი მანიფესტაციებისა და 2008 წლის საპრეზიდენტო
და საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ სადაც მოქმედმა პრეზიდენტმა ხმების
53%, ხოლო საპარლამენტო უმრავლესობამ 59% მოიპოვეს, რაც საზოგადოების
მხარდაჭერის შემცირებას ნიშნავდა, შეცვალა ხელისუფლების სტრატეგია. 1,851

ჯერ გაიზარდა სოციალური დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის
ხარჯები (564 მლნ. ლარიდან 1037 მლნ. ლარამდე) და 2,4-ჯერ გაიზარდა საერთო
დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების ხარჯები(534 მლნ. ლარიდან-1284
მლნ. ლარამდე). რაც ნიშნავს სახელმწიფოს მოქმედების სტრატეგიის შეცვლას
სოციალურად მნიშვნელოვანი საქონლისა და მომსახურების წარმოების
სასარგებლოდ და ბიუროკრატიული აპარატის გაფართოვების რესურსი
პოლიტიკური და არაეკონომიკური მიზნბისათვის გამოყენებას.
მეორე, ეფექტური თუ არაეფექტური წარმოების ჰიპოთეზა. ამ გარემოებაზე
გარკვეულ წარმოდგენას ზემოთ განხილული ჰიპოთეზაც იძლევა მაგრამ აქ
უფრო დავკონკრეტდეთ ჩვენს მიზნებში. მსჯელობა შეიძლება ორ ნაწილად
გაიყოს: 1. ბიუროკრატიული და სხვა სახელმწიფო ხარჯებში ცვლილებები რა
გავლენას ახდენს სახელმწიფო გამოშვებაზე 2. ბიუროკრატიული, სხვა
სახელმწიფო ხარჯებში ცვლილებები და მთლიანად სახელმწიფო გამოშვება რა
გავლენას ახდენს ეკონომიკურ ზრდაზე.
 ამ კუთხით საინტერესოა ბიუროკრატიული აპარატის გაფართივება, რა
გავლენას ახდენს სახელმწიფო გამოშვებაზე?
რეგრესიული მოდელისათვის გამოვიყენოთ შემდეგი მოდელი:
სადაც
რეალური სახელმწიფო ხარჯები საერთო
დანიშნულების ხარჯების გამოკლებით;
საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო ხარჯები;
სახელმწიფო სექტორში დასაქმება;
სახელმწიფოს მიერ გაწეული ხელფასის ხარჯი რეალურ მაჩვენებლებში.
მოდელის შეფასება გვაძლევს:

Gt  246.4 0.47 ADt  0.08 Lg ,t  0.26Wg ,t
(t )

( 4.87)

( 1.81)

( 3.39)

კრ

( 3.27)

კრ

მოდელი აგებული 2003-2008 კვარტლების მიხედვით არსებული
დროითი მწკრივების მიხედვით (სულ 20 დაკვირვების წერტილი.)34.
მოდელი სტატისტიკურად ნორმალურია.
̃
̃
̃
მოდელიდან ჩანს, რომ სახელმწიფო სექტორში დასაქმების ზრდა
უარყოფით გავლენას ახდენს გამოშვებაზე, რაც ბიუროკრატიის
არაკანონზომიერი და არაეფექტური გაფართოვების ჰიპოთეზის
დასტურია, ამასთან ადმინისტრაციული ხარჯებისა და ხელფასის
ხარჯების გავლენა გამოშვებაზე მცირეა. სახელფასო ხარჯების დადებითი
კორელაცია სახელმწიფოს ხარჯებთან წინამდებარე გარემოებების
გათვალისწინებით
სახელმწიფო
ხარჯების
ბიუროკრატიული
ინტერესების შესაბამისად გაფართოვებაზე მიუთითებს.
წინამდებარე მსჯელობა მიუთითებს პირველი, იმ გარემოებაზე,
რომ ხშირად ბიუჯეტის დაგეგმვა ისე ეფექტურად ვერ ხდება
(ობიექტური გარემოებების გამო), როგორ ამას ”კეთილმოსურნე
34

იხ.დანართი.

52

პოლიტიკოსები” ისურვებენ. ბიუროები თავად ახვევენ პოლიტიკოსებს
საკუთარ ინტერესებს; მეორე, ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური
არასტაბილურობა აძლიერებს ბიუროს და ხელისუფლებას მემარცხენე
სოცილურად ორიენტირებულ ვექტორისკენ უბიძგებს.
ბიუჯეტი უკანასკნელ წლებში მაღალი ეკონომიკური ზრდის
ტემპებით ხასიათდებოდა, რაც ეკონომიკური ზრდის ერთერთი
განმაპირობებელი ფაქტორი იყო. 2004-2007 წლებში მნიშვნელოვნად
გაუმჯობესდა ფისკალური ადმინისტრირების დონე, ამ მიმართულებით
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო 2005 წელს საგადასახადო
კანონმდებლობის სრულყოფა, რამაც შეამცირა, როგორც გადასახადების
რაოდენობა და განაკვეთები, ისე გაამარტივა მათი გაანგარიშება და
ამოღების
მექანიზმი.
მოცემულ
პერიოდში
მთლიანად
კონსოლიდირებული ბიუჯეტი 6.2-ჯერ გაიზარდა და ნომინალურ
გამოსახულებაში 6,578,200 ათასი ლარი შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ
ხშირ შემთხვევაში მნიშვნელოვნად აჭარბებდა გეგმიურ მონაცემებს და
წლის განმავლობაში განიცდიდა ხშირ კორექტირებას.
რეგრესიული მოდელისათვის გამოვიყენოთ შემდეგი მოდელი:
სადაც
რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტია;
სახელმწიფო ხარჯები;
პირველი კვარტალი.
მოდელის შეფასება გვაძლევს:
log( Yt )  6.27  0.26 log( Gt )  0.07  D1
(t )

( 48.8 )

( 13.6 )

კრ

( 2.6 )

კრ

მოდელი აგებული 2002-2008 კვარტლების მიხედვით არსებული
დროითი მწკრივების მიხედვით (სულ 28 დაკვირვების წერტილი.)35.
მოდელი სტატისტიკურად ნორმალურია.
მოდელიდან დასტურდება სახელმწიფო ხარჯების ზრდის
დადებითი გავლენა მთლიან შიდა პროდუქტის ზრდაზე. კერძოდ
სახელმწიფო ხარჯების 1%-ით ზრდა მშპ-ს 26%-ით ზრდას იწვევს.
ჩემი აზრით დღევანდელი მდგომარეობით სახელმწიფოს
ხარჯებისა და გადასახადების ტვირთი ეროვნულ ეკონომიკაზე არც ისე
დიდია, თუმცა საგანგაშოა სახელმწიფო ხარჯების ზრდის ტემპები
მთლიან შიდა პროდუქტთან შეფარდებით, კერძოდ სახელმწიფო
ბიუჯეტის ხარჯების წილი მშპ-სთან მიმართებაში 2002 წლიდან 2008
წლამდე 11%-დან 30.4%-მდე, ხოლო საგადასახადო შემოსავლების წილმა
მშპ-სთან მიმართებაში შესაბამისად 9.7%-დან 23.8%-მდე გაიზარდა.
მოკლევადიან პერიოდში სახელმწიფოს ხარჯებისა და გადასახადების
ტვირთი მასშტაბურ ზრდას შესაძლოა უარყოფითი გავლენა მოეხდინა
ეკონომიკურ ზრდაზე.
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თუმცა
საგადასახადო
კანონმდებლობის
სრულყოფამ,
გადასახადების დონის შემცირებამ და ადმინისტრაციული კონტროლის
გაუმჯობესებამ ჩრდილოვანი ეკონომიკის ლეგალიზაცია და მთლინად
ეკონომიკაზე საგადასახადო ტვირთის შემსუბუქება გამოიწვია, რამაც
ეკონომიკის სტიმულირებას შეუწყო ხელი.
ვფიქრობ ეკონომიკაში საბიუჯეტო ხარჯების ზრდის დადებითი გავლენა
ეკონომიკურ ზრდაზე გამოწვეული იყო იმით, რომ აღნიშნულ პერიოდში
ადგილი ჰქონდა საზოგადოების მოხმარების ჩანაცვლების ეფექტს, აგრეთვე
ინფრასტრუქტურული პროექტების ზრდამ ეკონომიკაში მასტიმულირებელი
ფისკალური ეფექტი მოახდინა.
ამასთან მიმაჩნია, რომ ბიუჯეტი და გრძელვადიანი საბიუჯეტო
პოლიტიკა არის ქვეყნის სტაბილურობის საფუძველი ამოტომ, ის არ უნდა იქცეს
“ზეწოლის ჯგუფების”, ლობიზმისა და პოლიტიკური დაპირებების მსხვერპლი,
არამედ უნდა იყოს პროგნოზირებადი. ამისათვის პირველ რიგში გეზი აღებულ
უნდა იქნას ბიუჯეტის სტრუქტურულ სრულყოფაზე, რომელმაც უნდა
უზრუნველყოს ბიუჯეტის ხარჯების ზრდის შეზღუდვა. რისი მიზანიც არის
ბიუჯეტის ზრდის ტემპების ჩამორჩენა ეკონომიკურ ზრდის ტემპებთან
შედარებით, რათა მოითოკოს სახელმწიფოს მხრიდან ეკონომიკის ექსპანსია.
ამიტომ, როცა ვამბობთ ბიუჯეტის სტრუქტურულ დაგეგმვაზე, ეს
გულისხმობს
ბიუჯეტის
სტრუქტურის
ადექვატურობას,
სახელმწიფო
მოხმარების
შემცირებასა
და
სახელმწიფო
ხარჯების
შემცირებას.
სტრუქტურული დაგეგმვისას უნდა განისაზრვროს სახელმწიფოს მოქმედების
არეალი, რომ ის სწორედ რომ საზოგადოებრივი დოვლათის მწარმოებელია.
სახელმწიფოს ხარჯების სტრუქტურამ უნდა უზრუნველყოს შემდეგი მიზნების
მიღწევა: უსაფრთხოება; სოციალური სტაბილურობა; ეროვნული ეკონომიკის
კონკურენტუნარიანობის ზრდა; სიღარიბის შემცირება; საკუთრების უფლების
დაცვა; მდგრადი ეკოლოგიური გარემოს შენარჩუნება; თავისუფალი
კონკურენციის დაცვა; დადებითი საინვესტიციო კლიმატი;
ბიუჯეტის ხარჯების დაგეგმვისას სახელმწიფომ უარი უნდა თქვას
ხარჯთაღრიცხვის ცენტრალური ადმინისტრაციული წესით განსაზღვრაზე და
გამოვიდეს იმ მოთხოვნებიდან რასაც, მას საზოგადოება უყენებს, რისთვისაც
მნიშვნელოვანია გაიმიჯნოს ცენტრალირ ხელისუფლებასა და ადგილობრივ
თვითმართველობას
შორის
კომპეტენციები
და
ამ
უკანასკნელთ
გაუფართოვდეთ
საბიუჯეტო
დამოუკიდებლობა
და
გაეზარდოთ
პასუხისმგებლობა.

დასკვნები

1. მაკროეკონომიკური პოლიტიკა არის ხელისუფლების მიერ ეკონომიკის
სფეროში გატარებულ ღონისძიებათა, ქმედებათა სისტემა და
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სახელმწიფოს მიზნებიდან, ამოცანებიდან და ინტერესებიდან
გამომდინარე
ეკონომიკური
პროცესებისათვის
განსაზღვრული
მიმართულებების მიცემა, ეკონომიკური ქცევების გაკონტროლების და
მათზე ზემოქმედების მიზნით.
2. იმის
გათვალისწინებით,
რომ
მაკროეკონომიკის
პოლიტიკის
ფორმირებაზე გადაწყვეტილებას ადამიანი-სუბიექტი ღებულობს,
ცხადია ყველა გადაწყვეტილების მიღება არ ითვალისწინებს
მაკროეკონომიკური პოლიტიკის მიზნების ინსტრუმენტებისა და
სახელმწიფოს ეკონომიკური ფუნქციების სრულყოფილ ანალიზს და
ხშირ შემთხვევაში მიღებული გადაწყვეტილებები გარკვეულ წილად
სუბიექტურია, ანუ არ ჯდება იმ მოდელში რასაც მაკროეკონომიკური
პოლიტიკის თეორია სთავაზობს სახელმწიფოს. ამრიგად უამრავი
არაეკონომიკური ფაქტორი არსებობს, რომელთა გათვალისწინება (მეტნაკლებად), საჭიროა მაკროეკონომიკური პოლიტიკის ფორმირებისა და
განხორციელების დროს.
3. ჩვენთვის ცნობილო დომინირებადი ფაქტრთა თეორიაში მოცემული
ფაქტორების გარდა შეგვიძლია გამოვყოთ ინდივიდთა სოციალური
ურთიერთობათა რესურსი. ადამიანები მხოლოდ წარმოების ”ცნობილ”
ფაქტორთა კომბინირებით არ აღწევენ საკუთარ მიზნებს, ერთ ერთი
მთავარი ფაქტორი შრომის საზოგადოებრივი დანაწილებაა. თავად
შრომის საზოგადოებრივი განაწილების უმთავრეს ინსტიტუტს ბაზარი
წარმოადგენს. ბაზარი უზრუნველყოფს ინფორმაციის თავისუფალ
გაცვლას, ოპტიმალურ საზოგადოებრივ არჩევანს და რესურსების
ეფექტურედ განაწილებას. ბაზარი წარმოადგენს კონსესუსური
საზოგადოებრივი არჩევნის ინსტიტუტს. მაგრამ საბაზრო ინსტიტუტი
თავისი დეცენტრალიზებული საფასო მექანიზმით, საკონტრაქტო
სისტემით და ა.შ. ვერ უზრუნველყოფს ყველა საქონელსა და
მიმსახურებაზე მოთხოვნილების ოპტიმალურ დაკმაყოფილებას.
4. პრობლემები რომლებიც საზოგადოებრივ არჩევანს უკავშირდება
შეიძლება შემდეგნაირად კლასიფიცირდეს:
 გადაწყვეტილების მიღებისათვის აუცილებელი ინფორმაციის
დეფიციტი, რაც თავის მხრივ გამოწყეულია საიმედო
სტატისტიკური ინფორმაციის დეფიციტთა და ძლიერი
ბიუროკრატიული აპარატისა და კერძო ინტერესთა ჯგუფების
ზემოქმედებით.
შედეგად
მახინჯება
გადაწყვეტილების
მისაღებად საჭირო ინფორმაცია;
 პოლიტიკური პროცესების არასრულფასოვნება. ეს არის:
რაციონალური უვიცობა, ლობიზმი, ხმებით მანიპულირება,
ხმებით ვაჭრობა, პოლიტიკური რენტის ძიება, პოლიტიკურეკონომიკური ციკლები და სხვა.
 ბიუროკრატიაზე სუსტი კონტროლი. სახელმწიფო აპარატის
ზრდა იწვევს ახალ-ახალ პრობლემებს ამ სფეროში.
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სახელმწიფოს უუნარობა განსჭვრიტოს და გააკონტროლოს მის
მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების უახლოესი და შორეული
შედეგები. საქმე იმაშია, რომ ეკონომიკური აგენტები ხშირად ისე
არ რეაგირებენ, როგორც ხელისუფლება ვარაუდობს. მათი ქცევა
ცვლის ხელისუფლების ქმედებების მიზანსა და შინაარსს და
მაშასადამე შედეგებს.
5. აუცილებელია გრძელვადიანი თამაშის წესების შემუშავება, მასზე
შეთანხმება და მისი დაცვა. კონსტიტუციური წესრიგი და
ისნტიტუციონალური მოწყობა განაპირობებს მაკროეკონომიკური
პოლიტიკის ფორმირების ჩარჩოებს, ამასთან სწორედ მასზეა
დამოკიდებული, უკვე შემუშავებული პოლიტიკის გატარების და
აღსრულების შესაძლებლობა და წარმატება.
6. ზედმეტი დანახარჯების ჰიპოთეზა - საზოგადოების მხარდაჭერა
გავლენას ახდენს ხელისუფლების სტრატეგიაზე და მისი შეცვლისკენ
უბიძგებს. საქართველოში ხელისუფლების ქცევა(მრწამსი) იყო
სოციალურად
მნიშვნელოვანი
საქონლისა
და
მომსახურების
წარმოებიდან წმინდა საზოგადოებრივ საქონლისა და მომსახურებისკენ
მოძრაობა. 2007 წლის მასობრივი მანიფესტაციებისა და 2008 წლის
საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ რის შემდეგაც
არსებული ხელისუფლების საზოგადოების მხარდაჭერა შემცირდა
შეიცვალა ხელისუფლების სტრატეგია სოციალურად მნიშვნელოვანი
საქონლისა და მომსახურების წარმოების სასარგებლოდ. აგრეთვე
ვაკვირდებით ბიუროკრატიული აპარატის გაფართოვების რესურსი
პოლიტიკური და არაეკონომიკური მიზნბისათვის გამოყენებას.
7. ეფექტური თუ არაეფექტური წარმოების ჰიპოთეზა.
 ამ
კუთხით
საინტერესოა
ბიუროკრატიული
აპარატის
გაფართივება. ემპირიულმა დაკვირვებამ აჩვენა, რომ სახელმწიფო
სექტორში დასაქმების ზრდა უარყოფით გავლენას ახდენს
გამოშვებაზე, რაც ბიუროკრატიის არაკანონზომიერი და
არაეფექტური გაფართოვების ჰიპოთეზის დასტურია, ამასთან
ადმინისტრაციული ხარჯებისა და ხელფასის ხარჯების გავლენა
გამოშვებაზე
მცირეა.
სახელფასო
ხარჯების
დადებითი
კორელაცია სახელმწიფოს ხარჯებთან წინამდებარე გარემოებების
გათვალისწინებით სახელმწიფო ხარჯების ბიუროკრატიული
ინტერესების შესაბამისად გაფართოვებაზე მიუთითებს.
 ჩემი აზრით დღევანდელი მდგომარეობით სახელმწიფოს
ხარჯებისა და გადასახადების ტვირთი ეროვნულ ეკონომიკაზე
არც ისე დიდია, თუმცა საგანგაშოა სახელმწიფო ხარჯების ზრდის
ტემპები მთლიან შიდა პროდუქტთან შეფარდებით. მოკლევადიან
პერიოდში სახელმწიფოს ხარჯებისა და გადასახადების ტვირთი
მასშტაბურ ზრდას შესაძლოა უარყოფითი გავლენა მოეხდინა
ეკონომიკურ ზრდაზე. თუმცა საგადასახადო კანონმდებლობის
სრულყოფამ,
გადასახადების
დონის
შემცირებამ
და
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ადმინისტრაციული კონტროლის გაუმჯობესებამ ჩრდილოვანი
ეკონომიკის
ლეგალიზაცია
და
მთლინად
ეკონომიკაზე
საგადასახადო
ტვირთის
შემსუბუქება
გამოიწვია,
რამაც
ეკონომიკის სტიმულირებას შეუწყო ხელი.
ბიუჯეტი უკანასკნელ წლებში მაღალი
ზრდის ტემპებით
ხასიათდებოდა,
რაც
ეკონომიკური
ზრდის
ერთერთი
განმაპირობებელი ფაქტორი იყო. ეკონომეტრიკული კვლევიდან
დასტურდება სახელმწიფო ხარჯების ზრდის დადებითი გავლენა
მთლიან შიდა პროდუქტის ზრდაზე. კერძოდ სახელმწიფო
ხარჯების 1%-ით ზრდა მშპ-ს 0.26%-ით ზრდას იწვევს.
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ცხრილი

მოდელი მონაცემებისათვის
დაკვირვება

G

AD

W

2004Q1
2004Q2
2004Q3
2004Q4
2005Q1
2005Q2
2005Q3
2005Q4
2006Q1
2006Q2
2006Q3

250.7000
273.4000
309.1000
500.4000
313.7000
418.8000
441.4000
538.3000
379.0000
519.6000
572.4000

18722.80
42729.30
37270.60
35489.10
36936.80
29395.40
34307.10
41161.40
36102.00
45638.60
47517.50

47.10000
28.60000
49.10000
75.70000
55.90000
70.10000
71.20000
79.20000
121.0000
135.4000
143.6000
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2006Q4
2007Q1
2007Q2
2007Q3
2007Q4
2008Q1
2008Q2
2008Q3
2008Q4

656.8000
466.9000
560.3000
662.2000
902.8000
586.9000
686.0000
712.8000
834.6000

65787.60
55239.20
67872.80
61859.10
96177.50
57873.00
71942.00
77943.20
124374.0

ცხრილი

163.3000
145.8000
155.9000
159.7000
235.5000
233.2000
255.9000
252.4000
266.6000

მოდელი მონაცემებისათვის

დაკვირვება

Y

GEXP

დაკვირვება

Y

GEXP

2002Q1
2002Q2
2002Q3
2002Q4
2003Q1
2003Q2
2003Q3
2003Q4
2004Q1
2004Q2
2004Q3
2004Q4
2005Q1
2005Q2

2055.496
2136.720
2325.431
2502.692
2170.809
2389.983
2567.217
2893.011
2311.445
2565.169
2694.209
3035.841
2509.481
2823.240

155.1000
222.3000
218.4000
444.9000
333.4000
364.3000
430.7000
392.7000
417.5000
516.9000
576.1000
901.7000
621.2000
773.4000

2005Q3
2005Q4
2006Q1
2006Q2
2006Q3
2006Q4
2007Q1
2007Q2
2007Q3
2007Q4
2008Q1
2008Q2
2008Q3
2008Q4

3032.859
3255.363
2739.649
3022.482
3334.564
3617.839
3032.658
3414.262
3792.635
4041.316
3309.813
3698.099
3643.843
3941.135

827.8000
1058.400
766.7000
1074.500
1178.100
1444.800
1033.864
1295.559
1512.348
2241.337
1122.621
1265.377
1183.427
1181.231
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