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რატომ არ იმართება სახელმწიფო ისე, როგორც კომპანია?

(ზოგიერთი მოსაზრება პოლ კრუგმანის სტატიაზე –
„სახელმწიფო არ არის კომპანია“)

ვლადიმერ პაპავა
აკადემიკოსი, 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
 სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი

უკ ვე ორ ათე ულ წელ ზე მე ტი ა, რაც სა ქარ თვე ლო ში ნელ -ნე ლა ად გი ლი 
და იმ კვიდ რა მცდარ მა აზ რმა, რომ მი ნის ტრი უნ და იყოს კარ გი მე ნე ჯე რი, ხო-
ლო მის პრო ფე სი ულ შე სატყ ვი სო ბას იმ დარ გთან, რო მე ლი სა მი ნის ტროს ხელ-
მძღვა ნე ლიც უნ და გახ დეს ეს „კარგი მენეჯერი“, პო ლი ტი კურ წრე ებ ში, რო-
გორც წე სი, სა ერ თოდ არ აქ ცე ვენ ყუ რადღ ე ბას. სწო რედ ამის შე დე გი ა, რომ 
წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ქვეყ ნის ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს ხელ მძღვა ნე ლობ და 
ფი ზი კო სი (რო მე ლიც ამა ყობ და კი დეც იმით, რომ კარ გი მე ნე ჯე რი იყო), ეკო-
ნო მი კის სა მი ნის ტროს – ბი ო ლო გი და ექი მე ბი, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის-
ტროს – იუ რის ტი, ენერ გე ტი კის სა მი ნის ტროს – სპორ ტსმე ნი, ჯან დაც ვის სა-
მი ნის ტროს – ჯერ იუ რის ტი, შემ დეგ ფი ლო სო ფო სი, რო მე ლიც ის ტო რი კოს მა 
ჩა ა ნაც ვლა...

იბა დე ბა კითხ ვე ბი, თუ რამ დე ნა დაა სა ჭი რო მა ღა ლი პო ლი ტი კუ რი თა ნამ-
დე ბო ბის და კა ვე ბი სას პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბა, ან რამ დე ნა დაა საკ მა რი სი, 
რომ მი ნის ტრი მხო ლოდ კარ გი მე ნე ჯე რი იყოს? უფ რო კონ კრე ტუ ლად კი, ვინ 
უნ და ხელ მძღვა ნე ლობ დეს ქვეყ ნის ეკო ნო მი კას – ეკო ნო მის ტი თუ მე ნე ჯე რი?

ამ კითხ ვებ ზე პა სუ ხის გა სა ცე მად აუ ცი ლე ბე ლია იმის გა აზ რე ბა, თუ რა 
გან სხვა ვე ბაა სა ხელ მწი ფო სა და კომ პა ნი ას შო რის.

ორ ათე ულ წელ ზე მე ტი დრო გა ვი და, რაც ცნო ბილ მა ამე რი კელ მა ეკო ნო-
მის ტმა, ნო ბე ლის პრე მი ის ლა უ რე ატ მა ეკო ნო მი კა ში, პრო ფე სორ მა პოლ კრუგ-
მან მა გა მო აქ ვეყ ნა სტა ტია და მა ინ ტრი გე ბე ლი სა თა უ რით – „სახელმწიფო არ 
არის კომპანია“, სა დაც დე ტა ლუ რა დაა გა მახ ვი ლე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბა იმ პრინ-
ცი პულ გან სხვა ვე ბა ზე სა ხელ მწი ფო სა და კომ პა ნი ას შო რის, რომ ლის მი ხედ ვი-
თაც პირ ვე ლი – და ხუ რუ ლი სის ტე მა ა, ხო ლო მე ო რე – ღია (Krugman, 1996). ამ 
სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლია არა ერ თი თვალ სა ჩი ნო მა გა ლი თი იმი სა, თუ რა პრინ-
ცი პუ ლი გან სხვა ვე ბაა ეკო ნო მის ტის აზ როვ ნე ბის სტილ სა და მე ნე ჯე რის აზ-
როვ ნე ბის სტილს შო რის.

სა ხელ მწი ფოს მმარ თველ თათ ვის ამო სა ვა ლია სა კუ თა რი მო სახ ლე ო ბის 
კე თილ დღე ო ბის ამაღ ლე ბა, სტა ბი ლუ რი ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის, ინ კლუ-
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ზი უ რი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის მიღ წე ვა. რაც შე ე ხე ბა კომ პა ნი ას, მის თვის გან-
მსაზღ ვრე ლია მო გე ბის ან /და თა ვად კომ პა ნი ის ღი რე ბუ ლე ბის ზრდა. სწო რედ 
ესაა სა ხელ მწი ფო სა და კომ პა ნი ის მიზ ნებ სა და წარ მა ტე ბუ ლო ბის შე ფა სე ბის 
კრი ტე რი უ მებს შო რის პრინ ცი პუ ლი გან სხვა ვე ბა (პა პა ვა, 2018).

გა მომ დი ნა რე იქი დან, რომ სა ხელ მწი ფოს და კომ პა ნი ას გან სხვა ვე ბუ ლი 
მიზ ნე ბი აქვთ, პა სუ ხი დას მულ კითხ ვებ ზე მარ ტი ვი ა: რა თქმა უნ და, მთავ-
რო ბა ში მა ღალ პო ლი ტი კურ თა ნამ დე ბო ბებ ზე აუ ცი ლე ბე ლია პრო ფე სი ო ნა ლი 
ეკო ნო მის ტე ბის და ნიშ ვნა, ხო ლო მე ნე ჯე რე ბის ად გი ლი მხო ლოდ და მხო ლოდ 
ბიზ ნეს ში ა.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ პრო ფე სორ კრუგ მა ნის სტა ტი ის გა მოს ვლი დან 
საკ მა ოდ დი დი დრო გა ვი და, მას აქ ტუ ა ლუ რო ბა არ და უ კარ გავს და ის აუ ცი-
ლებ ლად უნ და ჰქონ დეთ წა კითხ უ ლი ამა თუ იმ ქვეყ ნის ხელ მძღვა ნე ლებს, პო-
ლი ტი კო სებს, ჟურ ნა ლის ტებს, ეკო ნო მის ტებს და ეკო ნო მი კუ რი ფა კულ ტე ტე-
ბის სტუ დენ ტებს.

ჟურნალ „ეკონომიკა და ბიზნესის“ რე დაქ ცი ის დამ სა ხუ რე ბით, უკ ვე ქარ-
თულ ენა ზე გახ და შე საძ ლე ბე ლი პოლ კრუგ მა ნის ხსე ნე ბუ ლი სტა ტი ის გაც ნო-
ბა და დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ, რომ ის მკითხ ველს სა შუ ა ლე ბას მის ცემს ეკო ნო მის-
ტის პრო ფე სი ის ბევრ სა ინ ტე რე სო ას პექტს მი აქ ცი ოს სა თა ნა დო ყუ რადღ ე ბა. 
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