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საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: კონ კუ რენ ცი ა, კე თილ დღე ო ბა, თა ვი სუ ფა ლი ბა ზა რი, ინ დექ სი, დემ-

პინ გი, ღო ნის ძი ე ბა, ტა რი ფი.

J.E.L. classification: E6, G28, F53. 

ანო ტა ცია
სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა ემ ყა რე ბა ეკო ნო მი კურ 

თა ვი სუფ ლე ბას, რაც არ ჩე ვა ნის თა ვი სუფ ლე-
ბა ში გა მოვ ლინ დე ბა. არ ჩე ვა ნი კონ კუ რენ ცი ის 
უმ თავ რე სი წი ნა პი რო ბა ა, ხო ლო კონ კუ რენ-
ცი ა –ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის ძი რი თა დი 
მა მოძ რა ვე ბე ლი ძა ლა. ეკო ნო მი კუ რი თა ვი-
სუფ ლე ბა ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბას 
უწყობს ხელს და მას ზე მნიშ ვნე ლოვ ნად არის 
და მო კი დე ბუ ლი ამა თუ იმ ქვეყ ნის მო სახ ლე-
ო ბის კე თილ დღე ო ბა. რამ დე ნად ას რუ ლებს 
ამ პი რო ბებს მსოფ ლი ოს 180-მდე ქვე ყა ნა და 
მათ შო რის, სა ქარ თვე ლო, ამას სა ერ თა შო რი სო 
ფონ დი Heritage 1995 წლი დან ყო ველ წლი უ რად 
იკ ვლევს. სა ქარ თვე ლო ში ეკო ნო მი კუ რი თა ვი-
სუფ ლე ბის ინ დექ სი ყო ველ წლი უ რად იც ვლე-
ბა. 

შე სა ვა ლი
ეკო ნო მი კუ რი თა ვი სუფ ლე ბა - ეს არის ადა-

მი ა ნის უფ ლე ბა შე ეძ ლოს სა კუ თა რი სიმ დიდ-
რის, შე მო სავ ლე ბის, დრო ი სა და ძალ ღო ნის 
თა ვი სუფ ლად გან კარ გვა. ეკო ნო მი კუ რი თა ვი-
სუფ ლე ბა გა მო დის რო გორც ინ დი ვი დის უმ-
თავ რე სი მიზ ნის მიღ წე ვის სა შუ ა ლე ბა. ეს ტერ-

მი ნი გა მო ი ყე ნე ბა ეკო ნო მი კურ და პო ლი ტი-
კურ დე ბა ტებ ში. ეკო ნო მი კუ რი თა ვი სუფ ლე-
ბის ძი რი თა დი მიდ გო მა იწყე ბა ლი ბერ ტა ნი ა-
ლუ რი ტრა დი ცი ი დან, რო მე ლიც ხაზს უს ვამს 
თა ვი სუ ფა ლი ბაზ რი სა და კერ ძო სა კუთ რე ბის 
უაღ რე სად დიდ მნიშ ვნე ლო ბას. იგი ამ ჟა მად 
უმე ტე სად და კავ ში რე ბუ ლია თა ვი სუ ფალ ბა-
ზარ თან და გან საზ ღვრავს სა ქონ ლის და მომ-
სა ხუ რე ბის თა ვი სუფ ლე ბას ყო ველ გვა რი არა-
ე თი კუ რი ქცე ვის წე სე ბის გა რე შე. ის ეფუძ ნე ბა 
კა ნო ნის წე სებს, სა კუთ რე ბის უფ ლე ბას და კონ-
ტრაქ ტის თა ვი სუფ ლე ბას და ხა სი ათ დე ბა ბაზ-
რის ში და და გა რე ფაქ ტო რე ბით, სა კუთ რე ბის 
უფ ლე ბის დაც ვით, ეკო ნო მი კუ რი ინი ცი ა ტი-
ვის თა ვი სუფ ლე ბით (ხი ზა ნიშ ვი ლი, 2012:443) 

ძი რი თა დი ნა წი ლი
რა იგუ ლის ხმე ბა ეკო ნო მი კუ რი თა ვი სუფ ლე-

ბის ქვეშ და რამ დე ნად მი სა ღე ბია ეკო ნო მი კუ-
რი თა ვი სუფ ლე ბის ის ფორ მა, რაც დღეს გვაქვს, 
სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის?  ქვე ყა ნა ეკო ნო მი კუ რად 
თა ვი სუფ ლად ით ვლე ბა, თუ არ ზღუ დავს ინ-
დი ვი დუ ა ლურ არ ჩე ვანს, ნე ბა ყოფ ლო ბით გაც-
ვლას, კონ კუ რენ ცი ის თა ვი სუფ ლე ბას. აუ ცი-
ლე ბე ლი პი რო ბაა კერ ძო სა კუთ რე ბის დაც ვა. 
ეკო ნო მი კუ რად თა ვი სუ ფალ სა ზო გა დო ე ბა ში 
ყო ველ ადა მი ანს აქვს სრუ ლი უფ ლე ბა აქვს, სა-



54

trjyjvbrehb ghjabkb7 1@_7 @_@_2Economic Profile, N20, 2020

კუ თა რი შე ხე დუ ლე ბი სა მებრ და თა ვი სუ ფა ლი 
არ ჩე ვა ნის პი რო ბებ ში, სა კუ თარ მიზ ნებს მი აღ-
წი ოს, სა ხელ მწი ფო მის საქ მი ა ნო ბა სა და არ ჩე-
ვან ში არ ერე ვა.

ეკო ნო მი კუ რი თა ვი სუფ ლე ბის ინ დექ სი 
(Economic Freedom of the World) არის ეკო ნო-
მი კუ რი თა ვი სუფ ლე ბის სა ზო მი, რო მე ლიც 
შედ გე ნი ლია ამე რი კის პო ლი ტი კის კვლე ვის 
წამ ყვა ნი ცენ ტრის Heritage Foundation-სა და 
ჟურ ნალ „The wall street Journal“-ის მი ერ. აღ-
ნიშ ნუ ლი ინ დექ სი 1995 წლი დან დგინ დე ბა. 
“ე კო ნო მი კუ რი თა ვი სუფ ლე ბის” მსოფ ლიო რე-
ი ტინგს დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს ქვე ყა ნა ში ინ-
ვეს ტი ცი ე ბის შემ დგო მი მო ზიდ ვის კუ თხით. 
ეკო ნო მი კუ რი თა ვი სუფ ლე ბის ინ დექ სი ათ 
კრი ტე რი უმს ემ ყა რე ბა. ესე ნი ა: ბიზ ნე სის თა ვი-
სუფ ლე ბა, ვაჭ რო ბის თა ვი სუფ ლე ბა, ფის კა ლუ-
რი თა ვი სუფ ლე ბა, სამ თავ რო ბო და ნა ხარ ჯე ბი, 
მო ნე ტა რუ ლი თა ვი სუფ ლე ბა, ინ ვეს ტი ცი ე ბის 
თა ვი სუფ ლე ბა, ფი ნან სუ რი თა ვი სუფ ლე ბა, სა-
კუთ რე ბის უფ ლე ბე ბი, კო რუფ ცი ის გან თა ვი-
სუფ ლე ბა, შრო მის თა ვი სუფ ლე ბა. 

HERITAGE FOUNDATION  მი ნი ჭე ბუ ლი ინ-
დექ სის მი ხედ ვით ქვეყ ნებს 5 ჯგუ ფად ჰყოფს:

1. თა ვი სუ ფა ლი (80-100%);
2. უპი რა ტე სად თა ვი სუ ფა ლი (70-79.9%);
3. ზო მი ე რად თა ვი სუ ფა ლი (60-69.9%);
4. უპი რა ტე სად არა თა ვი სუ ფა ლი (50-59.9%);
5. რეპ რე სი უ ლი (0-49.9%).
 „სა ქარ თვე ლო ში ეკო ნო მი კურ თა ვი სუფ-

ლე ბას ორი და მო უ კი დე ბე ლი სა ერ თა შო რი სო 
კვლე ვი თი ორ გა ნი ზა ცი ა–Heritage Foundation 
და Fraser Institute ზო მავს. ორი ვე მათ გა ნი თან-
ხმდე ბა, რომ ეკო ნო მი კუ რი თა ვი სუფ ლე ბა 
მსოფ ლი ოს მას შტა ბით ბო ლო 20 წლის მან ძილ-
ზე პირ ვე ლად 2008-2009 წლებ ში შემ ცირ და. ამ 
ორი ორ გა ნი ზა ცი ის კვლე ვის მე თო დი ერ თმა-

ნე თის გან გან სხვავ დე ბა. Heritage Foundation-
ის ეკო ნო მი კუ რი თა ვი სუფ ლე ბის ინ დექ სი 10 
ტი პის თა ვი სუფ ლე ბას ცნობს: ბიზ ნე სის, ვაჭ-
რო ბის, მო ნე ტა რუ ლი, ფის კა ლუ რი, სა ინ ვეს-
ტი ცი ო, ფი ნან სუ რი, შრო მის თა ვი სუფ ლე ბა, 
კო რუფ ცი ის გან თა ვი სუფ ლე ბა, სა კუთ რე ბის 
უფ ლე ბე ბის დაც ვა და მთავ რო ბის ზო მა“ (ჩინ-
ჩა ლა ძე, 2018:152). თი თო ე უ ლი ფას დე ბა 0-100 
შკა ლით, სა დაც 100 ქუ ლა მაქ სი მა ლურ თა ვი-
სუფ ლე ბას ნიშ ნავს. Fraser Institute-ის კვლე-
ვა ეყ რდნო ბა 42 სხვა დას ხვა სა ზომს და 5 კომ-
პო ნენტს – მთავ რო ბის ზო მა; სა კა ნონ მდებ ლო 
სტრუქ ტუ რა და სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის და ცუ-
ლო ბა; ჯან სა ღი ფუ ლის მი საწ ვდო მო ბა; სა ერ-
თა შო რი სო ვაჭ რო ბის თა ვი სუფ ლე ბა; კრე დი-
ტის, შრო მის და ბიზ ნე სის რე გუ ლი რე ბა. კომ-
პო ნენ ტე ბი იზო მე ბა 1–10 შკა ლით, უფ რო მა-
ღა ლი ქუ ლა მეტ ეკო ნო მი კურ თა ვი სუფ ლე ბას 
ნიშ ნავს.

ეკო ნო მი კუ რი თა ვი სუფ ლე ბა არ ნიშ ნავს ეკო-
ნო მი კურ და მო უ კი დებ ლო ბას. სა ზო გა დო ე ბის 
გან ვი თა რე ბის დღე ვან დელ ეტაპ ზე ნე ბის მი-
ე რი სა მე ურ ნეო სუ ბი ექ ტე ბის ეკო ნო მი კუ რი 
საქ მი ა ნო ბე ბი იმ დე ნად არის ერ თმა ნეთ ში გა-
დახ ლარ თუ ლი, იმ დე ნად დი ნა მი უ რი და სიღ-
რმი სე უ ლი კავ ში რურ თი ერ თო ბე ბი ა, რომ ეკო-
ნო მი კუ რი და მო უ კი დებ ლო ბის ცნე ბა უფ რო 
ანაქ რო ნიზ მად ჟღერს, ვიდ რე XXI სა უ კუ ნის 
მო ნა პოვ რად. ეს ეხე ბა რო გორც ქვეყ ნებს შო რის 
ურ თი ერ თო ბებს, ისე ფი ზი კურ, თუ იუ რი დი-
ულ პი რებს შო რის ურ თი ერ თო ბებს. ეკო ნო-
მი კუ რი თა ვი სუფ ლე ბის ქვეშ იგუ ლის ხმე ბა, 
უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, არ ჩე ვა ნის თა ვი სუფ ლე-
ბა (ა ქუ ბარ დი ა, 2012:22) მსოფ ლიო კრი ზი სე ბის 
გა ჭი ა ნუ რე ბულ მა მიმ დი ნა რე ო ბამ სა ზო გა დო-
ე ბის ეკო ნო მი კუ რი მო წყო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის 
აუ ცი ლებ ლო ბა დღის წეს რიგ ში და ა ყე ნა. იმი-
სათ ვის, რომ ეკო ნო მი კუ რი თა ვი სუფ ლე ბა არ 
შე იზ ღუ დოს, სა ხელ მწი ფო ვალ დე ბუ ლია და-
იც ვას იგი.
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თა ნა მედ რო ვე სა ზო გა დო ე ბა თან ხმდე ბა ეკო-
ნო მი კუ რი თა ვი სუფ ლე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა ში. 
თუმ ცა ის მის ბუ ნებ რი ვი კითხ ვა, თუ რო დის 
უნ და მოხ დეს ეკო ნო მი კუ რი თა ვი სუფ ლე ბის 
და სა ცა ვად სა ხელ მწი ფოს მხრი დან მი სი პო ლი-
ტი კის მეშ ვე ო ბით ეკო ნო მი კის რე გუ ლი რე ბა? 
პა სუ ხი ერ თი შე ხედ ვით მარ ტი ვია – მა შინ, რო-
დე საც არ ჩე ვა ნი იზ ღუ დე ბა, აქე დან გა მომ დი-
ნა რე, სა ხელ მწი ფოს მხრი დან ხორ ცი ელ დე ბა 
ეკო ნო მი კუ რი რე გუ ლი რე ბა, რო ცა ირ ღვე ვა თა-
ვი სუ ფა ლი, ალ ტერ ნა ტი უ ლი და ოპ ტი მა ლუ რი 
არ ჩე ვა ნი, ეკო ნო მი კა ში მოქ მედ ერ თე ულ თათ-
ვის ისე, რომ მას სა ბაზ რო რე გუ ლა ტო რე ბი (მო-
თხოვ ნა, მი წო დე ბა, ჯან სა ღი კონ კუ რენ ტუ ლი 
გა რე მო და ა.შ.) ვერ არე გუ ლი რე ბენ. (გერ ლი ა-
ნი, 2011)

სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კი სა და მდგრა დი 
გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტროს ოფი ცი ა ლურ ვებ-
გვერ დზე გან თავ სე ბუ ლია ინ ფორ მა ცია Heritage 
Foundation „ე კო ნო მი კუ რი თა ვი სუფ ლე ბის ინ-
დექ სი“-ს 2020 წლის კვლე ვის შე დე გე ბის შე სა-
ხებ, რომ ლის თა ნახ მად: „Heritage Foundation 
„ე კო ნო მი კუ რი თა ვი სუფ ლე ბის ინ დექ სი“ 2020 
წლის კვლე ვის მი ხედ ვით, სა ქარ თვე ლოს სა-
რე ი ტინ გო ქუ ლამ ის ტო რი უ ლი მაქ სი მუ მი 77.1 
ქუ ლა შე ად გი ნა, მსოფ ლიო რე ი ტინ გში 4 პო ზი-
ცი ით და წი ნა ურ და და მე-12 პო ზი ცია და ი კა ვა. 
წი ნა წელ თან შე და რე ბით სა ქარ თვე ლო ევ რო-
პის რე გი ონ ში 2 პო ზი ცი ით და წი ნა ურ და - ამ 
შე დე გით სა ქარ თვე ლო ევ რო პის რე გი ო ნის 45 
ქვე ყა ნას შო რის მე-6 ად გილ ზეა „უ მე ტე სად თა-
ვი სუ ფა ლი“ სტა ტუ სით. სა ქარ თვე ლოს სა ერ თო 
ქუ ლა აღე მა ტე ბა რო გორც რე გი ო ნის (69.8 ქუ-
ლა), ისე მსოფ ლი ოს სა შუ ა ლო ქუ ლას (61.6 ქუ-
ლა). (Heritage Foundation, 2020)

2020 წლის რე ი ტინ გი შე ფა სე ბას აკე თებს შემ-
დე გი 4 მი მარ თუ ლე ბით: 

 კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბა; 
 მთავ რო ბის მო ცუ ლო ბა; 
 რე გუ ლა ცი ე ბის ეფექ ტი ა ნო ბა;

 ღია ბა ზა რი.
აღ ნიშ ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბი, თა ვის მხრივ, 

მო ი ცავს 12 კომ პო ნენტს. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
რე ი ტინ გის 12 კომ პო ნენ ტი დან სა ქარ თვე ლომ 
მდგო მა რე ო ბა გა ი უმ ჯო ბე სა 5 ისე თი მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი მი მარ თუ ლე ბე ბით, რო გო რი ცა ა: 

 სა კუთ რე ბის უფ ლე ბა (68.6 ქუ ლა); 
 მთავ რო ბის სა მარ თლი ა ნო ბა (64.8 ქუ-

ლა); 
 სა სა მარ თლოს ეფექ ტი ა ნო ბა (57.9 ქუ-

ლა); 
 მო ნე ტა რუ ლი თა ვი სუფ ლე ბა (78.3 ქუ-

ლა);
 ფის კა ლუ რი თა ვი სუფ ლე ბა (94.4 ქუ ლა). 

2020 წელს სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის ინ დი კა-
ტორ ში სა ქარ თვე ლომ აღი ა რე ბა მო ი პო ვა და 
ქვეყ ნის შე ფა სე ბამ 68.6 ქუ ლა შე ად გი ნა. 2012 
წელს ქვე ყა ნას აღ ნიშ ნულ ინ დი კა ტორ ში მხო-
ლოდ 40.0 ქუ ლა ჰქონ და. მთავ რო ბის სა მარ-
თლი ა ნო ბის კომ პო ნენ ტში სა ქარ თვე ლოს შე ფა-
სე ბა 6.3. ქუ ლით გა უმ ჯო ბეს და და 64.8 ქუ ლა 
შე ად გი ნა (ე კონ. სა მი ნის ტრო, 2020). კომ პო ნენ-
ტის შე ფა სე ბა ეფუძ ნე ბა მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ-
რი ფო რუ მის „გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი-
ა ნო ბის ინ დექსს“, მსოფ ლიო მარ თლმსა ჯუ ლე-
ბის ინ დექსს (WJP), სა ერ თა შო რი სო გამ ჭვირ ვა-
ლო ბის „კო რუფ ცი ის აღ ქმის ინ დექსს“ და „Trace 
Matrix” რე ი ტინგს. აღ ნიშ ნუ ლი კი დევ ერ თხელ 
ადას ტუ რებს სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
მი ერ სა ქარ თვე ლო ში კო რუფ ცი ის არ არ სე ბო-
ბის აღი ა რე ბას და მთავ რო ბის ეფექ ტი ა ნო ბას. 
მო ნე ტა რუ ლი თა ვი სუფ ლე ბის ინ დი კა ტო რი 
აფა სებს ქვე ყა ნა ში ინ ფლა ცი ის მაჩ ვე ნე ბელს და 
ფას დე ბა ბო ლო 3 წლის პე რი ო დის ინ ფლა ცი ის 
სა შუ ა ლო მაჩ ვე ნე ბე ლი. სა ქარ თვე ლო წინ უს-
წრებს ისეთ ქვეყ ნებს, რო გო რი ცა ა: ის ლან დი ა, 
ნი დერ ლან დე ბი, ლი ე ტუ ვა, აშშ, ლუქ სემ ბურ-
გი, ფი ნე თი, შვე დე თი, ჩე ხე თი, კო რე ა, გერ-
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მა ნი ა, ნორ ვე გი ა, ავ სტრი ა, ია პო ნი ა, ყა ტა რი, 
ლატ ვი ა, სომ ხე თი, ბულ გა რე თი, აზერ ბა ი ჯა ნი, 
რუ სე თი, ბე ლო რუ სი ა, უკ რა ი ნა და სხვა.    

Heritage Foundation „ე კო ნო მი კუ რი თა ვი-
სუფ ლე ბის ინ დექ სი“ 2020 წლის კვლე ვის შე ფა-
სე ბით, სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კა კვლავ აგ რძე-
ლებს თა ვის შთამ ბეჭ დავ 7 წლი ა ნი ზრდას თა-
ვი სუფ ლე ბის სხვა დას ხვა მი მარ თუ ლე ბე ბით. 
ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თვე ლოს 
მთავ რო ბამ გა ნა ხორ ცი ე ლა არა ერ თი მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი რე ფორ მე ბი. მრა ვალ წლი ა ნი რე ფორ-
მე ბის შე დე გია კო რუფ ცი ის აღ მოფხ ვრა, რე-
გუ ლა ცი ე ბის შემ ცი რე ბა და გა და სა ხა დე ბის 
გა მარ ტი ვე ბა. ყო ვე ლი ვემ ხე ლი შე უ წყო ყვე ლა 
ას პექ ტში ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი თა ვი სუფ ლე-
ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას. (Heritage Foundation, 2020) 
ეკო ნო მი კუ რი თა ვი სუფ ლე ბის ინ დექ სის შე-
ფა სე ბა ძი რი თა დად ეყ რდნო ბა ისე თი სა ერ თა-
შო რი სო რე ი ტინ გე ბის წყა რო ებს, რო გო რი ცაა 
მსოფ ლიო ბან კის ბიზ ნე სის  კე თე ბის რე ი ტინ-
გი (Doing Business), გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ-
ნა რი ა ნო ბის ინ დექ სი (GCI), კო რუფ ცი ის აღ ქმის 
ინ დექ სი (CPI) და მსოფ ლიო მარ თლმსა ჯუ ლე-
ბის ინ დექ სი (WJP).

შე ფა სე ბის ამ დიდ სის ტე მა ში უმ ნიშ ვნე ლო-
ვა ნე სია სა კუთ რე ბის უფ ლე ბა.  კერ ძო სა კუთ-
რე ბის პი რო ბებ ში, სარ გე ბე ლი თუ ზა რა ლი 
მე სა კუთ რე სი ა, რის გა მოც მას რე სურ სის ეფექ-
ტი ა ნად გა მო ყე ნე ბის სტი მუ ლი უჩ ნდე ბა. რო ცა 
რე სურ სი კო ლექ ტი ურ სა კუთ რე ბა ში გა და დის 
პა სუ ხის მგებ ლო ბა იფან ტე ბა, მე სა კუთ რე თა 
გან სხვა ვე ბუ ლი მო ტი ვე ბი კი, სა ბო ლოო ჯამ-
ში, ამ რე სურ სის შე ნარ ჩუ ნე ბას და გო ნივ რულ 
გა მო ყე ნე ბას ნაკ ლებ მო სა ლოდ ნელს ხდის. კი-
დევ უა რე სი შე დე გი დგე ბა, თუ კი აქ ტი ვი სა-
ხელ მწი ფო სა კუთ რე ბა ში გა და დის, რად გან 
მა შინ სარ გე ბელ სა და ზა რალ ზე პა სუ ხის მგებ-
ლო ბა არა თუ გა ფან ტუ ლი ა, არა მედ გან სხვა ვე-

ბულ ჯგუ ფებ ზე ნა წილ დე ბა. ცნო ბი ლია ჩე ხე-
თის, პო ლო ნე თი სა და უნ გრე თის შემ თხვე ვე ბი, 
სა დაც სო ცი ა ლიზ მის დას რუ ლე ბის შემ დეგ, 
კერ ძო სა კუთ რე ბა ში გა და სუ ლი კომ პა ნი ე ბის 
მომ გე ბი ა ნო ბა სულ რამ დე ნი მე წე ლი წად ში, სა-
შუ ა ლოდ, 77%-ით გა ი ზარ და. ასე თი ის ტო რი-
ე ბი, ბევ რია ყო ფილ სო ცი ა ლის ტურ ქვეყ ნებ ში, 
თუმ ცა პრი ვა ტი ზა ცია გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ-
შიც პერ მა ნენ ტუ ლი პრო ცე სია და მსოფ ლიო 
მას შტა ბით კერ ძო სა კუთ რე ბა ში გა და სუ ლი 
აქ ტი ვე ბის ღი რე ბუ ლე ბა, 1980-ი ა ნი წლე ბი დან 
მო ყო ლე ბუ ლი, ფაქ ტობ რი ვად, ყო ველ წლი უ-
რად იზ რდე ბა (რაქ ვი აშ ვი ლი..., 2020).

დას კვნა 
ეკო ნო მი კუ რი თა ვი სუფ ლე ბის ინ დექ სის შე-

დე გე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა რამ დე ნი მე მი ზე ზის 
გა მოა მნიშ ვნე ლო ვა ნი:

1. ინ ვეს ტო რე ბი სწო რედ ასე თი ტი პის ინ-
დექ სე ბის შე დე გე ბის სა ფუძ ველ ზე იღე ბენ ქვე-
ყა ნებ ში ინ ვეს ტი ცი ე ბის და ბან დე ბის გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბას.

2. მა ღა ლი ეკო ნო მი კუ რი თა ვი სუფ ლე ბის 
მქო ნე ქვეყ ნე ბი არი ან უფ რო დე მოკ რა ტი უ ლე-
ბი, ხო ლო მა თი მო სახ ლე ო ბა - უფ რო მდი და რი, 
ჯან მრთე ლი და გა ნათ ლე ბუ ლი.

3. ინ დექ სის მი ზა ნია გა მო ავ ლი ნოს სი სუს ტე-
ე ბი სხვა დას ხვა ქვეყ ნის ეკო ნო მი კა ში, რა თა მათ 
შეძ ლონ სა ხელ მწი ფო რე სურ სე ბის ყვე ლა ზე სა-
ჭი რო მი მარ თუ ლე ბე ბით მი მარ თვა.

4. სა ქარ თვე ლოს თვის კვლავ რჩე ბა გა მოწ ვე-
ვად ფი ნან სუ რი სექ ტო რის თა ვი სუფ ლე ბი სა და 
კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბის და ბა ლი დო ნე, კონ კრე-
ტუ ლად კი სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის და უც ვე ლო-
ბა, სა სა მარ თლო ხე ლი სუფ ლე ბის არა საკ მა რი სი 
და მო უ კი დებ ლო ბა.

5. ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ რე ფორ მე ბის გან-
ხორ ცი ე ლე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნია ქვეყ ნის ეკო ნო-
მი კუ რი პო ტენ ცი ა ლის გან ვი თა რე ბის თვის და 
სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე თა კე თილ დღე ო ბის 
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უზ რუნ ველ ყო ფის თვის.
6.   ეკო ნო მი კუ რი თა ვი სუფ ლე ბის პი რო ბებ ში 

ინ დი ვი დებს მე ტი შე საძ ლებ ლო ბა აქვთ სა კუ-
თა რი ყო ველ დღი უ რი ცხოვ რე ბა და მო უ კი დებ-
ლად გა ა კონ ტრო ლონ. ამ დე ნად, ეკო ნო მი კუ რი 
თა ვი სუფ ლე ბა ხელს უწყობს ქვეყ ნის დე მოკ რა-
ტი ულ გან ვი თა რე ბა საც.

7.    სა ქარ თვე ლო და ბა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის 
ქვე ყა ნა ა, რის გა მოც პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბა 
ჩვენ უფ რო ძვი რი გვიჯ დე ბა, ვიდ რე გან ვი თა-
რე ბულ ქვეყ ნებს. ჩვე ნი აზ რით, ყვე ლა ამ მო-
ცე მუ ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, ჩვენ თვის ან ტი-
დემ პინ გუ რი კა ნო ნის ამოქ მე დე ბა უაღ რე სად 
სა ჭი რო და მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა. იმ პორ ტუ ლი 
პრო დუქ ტის ნა წი ლობ რი ვი ჩა ნაც ვლე ბაც რომ 
მო ვა ხერ ხოთ, მიგ ვაჩ ნი ა, რომ კა ნო ნი ძა ლი ან 
და ეხ მა რე ბა ად გი ლობ რივ წარ მო ე ბას. 
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