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                                                        აბსტრაქტი 

 

არსებული ნაშრომის კვლევის მიზანია ახსნას, თუ რატომ ვერ აღწევს საგარეო 

დახმარება განვითარებად ქვეყნებში თავის მიზანს, რატომ ვერ უმკლადება 

სიღარიბეს, მიუხედავად დახარჯული მილიონობით ამერიკული დოლარისა. 

ნაშრომში განხილული იქნება ზიმბაბვეს და ბოცვანას მაგალითი. ორივე 

დამოუკიდებლობის მოპოვების დღიდან საგარეო დახმარების მიმღები ქვეყანაა, 

მაგრამ შედეგი განსხვავებულია.  

ნაშრომის საკვლევი კითხვა წარმოადგენს შემდეგს, რა პირობებში მუშაობს 

ეფექტიანად საგარეო დახმარება?კვლევაში წარმოდგენილია ჰიპოთეზა, რომლის 

საგარეო დახმარების განხორციელება დამოკიდებულია მიმღები ქვეყნის შიდა 

პოლიტიკურ ფაქტორებზე.  

ნაშრომის ჰიპოთეზის დასადასტურებლად, გამოყენებული იქნება კვლევის 

თვისობრივი მეთოდოლოგია. ნაშორმის კვლევის თვისობრივი ჩარჩოა ლარი 

დაიმონდის ნაშრომი  

„Foreign Aid in the National Interest: The Importance of Democracy and Governance“ იმის 

გათვალისწინებით, რომ საგარეო დახმარება და მასთან დაკავშირებული 

პრობლემები დღემდე აქტუალურია და კონკრეტული პასუხებიც არ არის, ეს ნაშრომი 

საინტერესო მკითხველებისთვის, განსაკუთრებით მათთვის, ვინც 

დაინტერესებულია განვითარებადი სამყაროთი. 

ძირითადი საძიებო სიტყვები : საგარეო დახმარება, ეფექტურობა,ბოცვანა, ზიმბაბვე, 

მმართველობა 
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                                                 Abstract 

 

The purpose of this paper is to explain, why foreign aid cannot reach its definite aims in 

developing countries, why cannot handle poverty, despite of spending millions of USA 

dollar. In this paper it will be discussed the example of Zimbabwe and Botswana, both are 

recipient country of foreign aid since the independent. However, despite of this, there is 

difference between them according to development.  

    The research question of this paper is: in what circumstances is effective implementation 

of foreign aid. The research develops the hypothesis, according to which, implementation of 

foreign aid is depended on recipient country’s political patterns. 

    In order to prove hypothesis this paper uses qualitative research methodology. The 

theoretical framework is Larry Diamond's work- "Foreign Aid in the National Interest: The 

Importance of Democracy and Governance”  

   Due the actuality of this issue, this paper will be interesting for readers, especially those 

who are interested in developing world. 

Key words: Foreign aid, Effectiveness, Botswana, Zimbabwe, Governance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


