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მიმ   დი  ნა  რე პე  რი  ო  დი უხ   ვია სა  ფი  ნან   სო 

სექ   ტო  რის კო  რექ   ცი  ის   კენ მი  მარ   თუ  ლი რე  გუ  ლი -

რე  ბე  ბის შე  მო  ღე  ბის თვალ   საზ   რი  სით. ნი  ა  და  გი 

აღ   ნიშ   ნუ  ლი ცვლი  ლე  ბე  ბი  სათ   ვის რამ   დე  ნი  მე 

წლის მან   ძილ   ზე მზად   დე  ბო  და, თუმ   ცა გან   ხორ   ცი -

ე  ლე  ბის ინ   ტენ   სი  ვო  ბა ბო  ლო ორ წელ   ზე მო  დის. 

იქ   მ   ნე  ბო  და შთა  ბეჭ   დი  ლე  ბა, რომ ცვლი  ლე  ბე  ბი 

თით   ქოს ერ   თი მა  რე  გუ  ლი  რე  ბე  ლი უწყე  ბის წი  აღ  -

ში აღ   მო  ცენ   და. თუმ   ცა თუ გა  ვიხ   სე  ნებთ ბო  ლო 

პე  რი  ო  დის თა  მამ იდე  ებს, რომ   ლე  ბიც ფი  ნან   ს   თა 

მი  ნის   ტ   რის მი  ერ არის გაჟ   ღე  რე  ბუ  ლი, სარ   წ   მუ  ნო  ა, 

რომ ამ მი  მარ   თუ  ლე  ბით გა  აქ   ტი  უ  რე  ბა უფ   რო ფარ  -

თო სა  ზო  გა  დო  ებ   რი  ვი პრობ   ლე  მე  ბის ანა  რეკ   ლი  ა, 

ვიდ   რე მხო  ლოდ სა  ფი  ნან   სო სექ   ტო  რის კო  რექ  -

ცი  ის მიზ   ნით გან   ხორ   ცი  ე  ლე  ბუ  ლი რე  გუ  ლა  ცი  უ  რი 

მოქ   მე  დე  ბე  ბი. 

კერ   ძოდ, სა  უ  ბა  რია არა მხო  ლოდ ქვე  ყა  ნა  ში 

ყვე  ლა  ზე მგრძნო  ბი  ა  რე მე  წარ   მე სუ  ბი  ექ   ტე  ბის – 

მიკ   რო- და მცი  რე ბიზ   ნე  სი  სათ   ვის ფი  ნან   სებ   თან 

წვდო  მის გა  უმ   ჯო  ბე  სე  ბა  ზე სა  სეს   ხო თუ საწყი -

სი კა  პი  ტა  ლის და  ფი  ნან   სე  ბის ნა  წილ   ში, არა 

მხო  ლოდ სა  ფი  ნან   სო ინ   დუს   ტ   რი  ის მხრი  დან ამ 

პრობ   ლე  მის შე  სამ   სუ  ბუ  ქებ   ლად ეფექ   ტი  ა  ნი ერ   თ  -

ჯე  რა  დი კონ   ტ   რი  ბუ  ცი  ის გა  წე  ვის აუცი  ლებ   ლო  ბა  ზე 

და არა თუნ   დაც ახ   ლა  ხან მთავ   რო  ბის სხდო  მა  ზე 

წარ   დ   გე  ნილ ახალ სა  კა  ნონ   მ   დებ   ლო ინი  ცი  ა  ტი -

ვებ   ზე, რომ   ლე  ბიც სა  ფი  ნან   სო სექ   ტორ   ში მო  სახ  -

ლე  ო  ბის მოწყ   ვ   ლა  დი ჯგუ  ფე  ბის ინ   ტე  რე  სე  ბის 

დაც   ვის სა  შუ  ა  ლე  ბას აფარ   თო  ებს.

სა  უ  ბა  რი შე  ე  ხე  ბა უფ   რო ფარ   თო ცნე  ბებს: სი -

ღა  რი  ბეს, უმუ  შევ   რო  ბას და შე  მო  სავ   ლე  ბის მწვა -

ვე უთა  ნაბ   რო  ბას ქვე  ყა  ნა  ში. ამ   გ   ვა  რად, იქ   მ   ნე  ბა 

შთა  ბეჭ   დი  ლე  ბა, რომ სამ   თავ   რო  ბო დო  ნე  ზე იც  -

ვ   ლე  ბა ძი  რი  თა  დი თხრო  ბის თე  მა  ტი  კა და დღის 

წეს   რიგ   ში ად   გილს ახა  ლი პრი  ო  რი  ტე  ტი – სო  ცი  ა -

ლუ  რი გან   ზო  მი  ლე  ბა იმ   კ   ვიდ   რებს. შე  სა  ბა  მი  სად, 

მო  სა  ლოდ   ნე  ლი  ა, რომ ეროვ   ნულ დი  ა  ლოგ   ში 

ეკო  ნო  მი  კუ  რი ზრდის თე  მას მა  ლე ეკო  ნო  მი  კუ  რი 

გან   ვი  თა  რე  ბის თე  მა ჩა  ე  ნაც   ვ   ლე  ბა.

რამ   დე  ნად მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნია ან სა  ერ   თოდ 

შე  საძ   ლე  ბე  ლია კი პრი  ო  რი  ტე  ტე  ბის ამ   გ   ვა  რი 

დი  ა  მეტ   რუ  ლი ცვლი  ლე  ბა ქარ   თულ სა  ფი  ნან   სო სივ   რ  -

ცე  ში? სა  ზო  გა  დო  ებ   რივ აღ   ქ   მა  ში სა  ფი  ნან   სო სექ   ტო -

რის ხედ   ვა ბო  ლო ორი ათ   წ   ლე  უ  ლის გან   მავ   ლო  ბა  ში 

ხომ გა  ი  გი  ვე  ბუ  ლი იყო ეგო  ცენ   ტ   რის   ტულ მო  დელ   თან, 

რომ   ლის თა  ნახ   მა  დაც ერ   თ   -ერ   თი მთა  ვა  რი სა  ზო  გა -

დო  ებ   რი  ვი ფა  სე  უ  ლო  ბა გუ  ლის   ხ   მობ   და სა  ფი  ნან   სო 

სექ   ტო  რი  სათ   ვის მაქ   სი  მა  ლუ  რად, ყვე  ლა სა  შუ  ა  ლე  ბით 

შე  საძ   ლე  ბე  ლი ხელ   საყ   რე  ლი პი  რო  ბე  ბის შექ   მ   ნას, 

ახა  ლი თე  ზი  სე  ბის სა  ფუძ   ველ   ზე კი ძი  რი  თა  დი ფა  სე  უ -

ლო  ბე  ბი უკ   ვე ინაც   ვ   ლებს ფარ   თო სა  ზო  გა  დო  ებ   რი  ვი 

ინ   ტე  რე  სე  ბის უპი  რა  ტე  სი აღი  ა  რე  ბი  სა  კენ.

შე  სა  ბა  მი  სად, არის თუ არა ბო  ლო დრო  ის მცდე -

ლო  ბე  ბი დრო  ე  ბი  თი ხა  სი  ა  თის და წარ   მო  ად   გე  ნენ თუ 

არა ისი  ნი მხო  ლოდ მიმ   დი  ნა  რე მმარ   თ   ვე  ლო  ბი  თი 

კო  ნი  უნ   ქ   ტუ  რის გა  მო  ხა  ტუ  ლე  ბას? 

რო  გორც ჩანს, იდე  ე  ბი აღ   ნიშ   ნუ  ლი ცვლი  ლე  ბე  ბის 

თა  ო  ბა  ზე არ წარ   მო  ად   გე  ნენ მხო  ლოდ ად   გი  ლობ   რივ, 

ქარ   თულ წი  აღ   ში აღ   მო  ცე  ნე  ბულ დრო  ე  ბით შე  ხე  დუ -

ლე  ბებს. სა  ვა  რა  უ  დო  ა, რომ ცვლი  ლე  ბე  ბის ტალ   ღა გა -

ცი  ლე  ბით შორს, გლო  ბა  ლურ სა  ზო  გა  დო  ებ   რივ   -   პო  ლი -

ტი  კურ ცენ   ტ   რებ   სა და სა  ერ   თა  შო  რი  სო ეკო  ნო  მი  კურ 

ინ   ს   ტი  ტუ  ტებ   ში იღებს სა  თა  ვეს, რა  საც თა  ვი  სი წი  ნა  რე 

ის   ტო  რია გა  აჩ   ნი  ა. 

რო  გორც ცნო  ბი  ლი  ა, 1990-იანი წლე  ბის ბო  ლომ   დე 

სა  ერ   თა  შო  რი  სო თა  ნა  მე  გობ   რო  ბის, გან   სა  კუთ   რე -

ბით კი ე.წ. ბრე  ტონ   -   ვუდ   სის სის   ტე  მის ინ   ს   ტი  ტუ  ტე -

ბის – მსოფ   ლიო ბან   კის, სა  ერ   თა  შო  რი  სო სა  ვა  ლუ  ტო 

ფონ   დი  სა და ასე  ვე მსოფ   ლიო სა  ვაჭ   რო ორ   გა  ნი  ზა  ცი -

ის სა  ხელ   მ   ძღ   ვა  ნე  ლო პოს   ტუ  ლა  ტე  ბი მაქ   სი  მა  ლუ  რად 

იყო მორ   გე  ბუ  ლი ბაზ   რის უნი  ვერ   სა  ლუ  რო  ბის თე  ზისს. 

შემ   დეგ ამ თე  ზის   მა თან   და  თა  ნო  ბით დე  ვალ   ვა  ცია 

გა  ნი  ცა  და. სა  ზო  გა  დო  ე  ბე  ბის გან   ს   ხ   ვა  ვე  ბულ გან   ვი  თა -

რე  ბას მოგ   ვი  ა  ნე  ბით სი  ღა  რი  ბი  სა და უთა  ნაბ   რო  ბის 

მწვა  ვე ტენ   დენ   ცი  ე  ბი მოჰ   ყ   ვა გლო  ბა  ლუ  რი მას   შ   ტა  ბით, 

რა  მაც სა  ერ   თა  შო  რი  სო ინ   ს   ტი  ტუ  ტე  ბის დღის წეს   რიგ  -

ში ახა  ლი, სო  ცი  ა  ლუ  რი გან   ზო  მი  ლე  ბა და  ა  ყე  ნა. 

ამი  ე  რი  დან შრო  მის სა  ერ   თა  შო  რი  სო ორ   გა  ნი  ზა  ცია 

აღარ წარ   მო  ად   გენ   და გან   ვი  თა  რე  ბად და გარ   და  მა -

ვა  ლი ეკო  ნო  მი  კის ქვეყ   ნებ   ში მოშ   ლი  ლი სო  ცი  ა  ლუ  რი 

უსაფ   რ   თხო  ე  ბის სის   ტე  მე  ბის ერ   თა  დერთ ქო  მაგს. მას 

თან   და  თა  ნო  ბით შე  ე  მა  ტა გა  ე  როს სხვა  დას   ხ   ვა ქვე -

მიმდინარე 
მოვლენები

ავტორი:
დიმიტრი ჯაფარიძე

ქართული საბანკო ისტორია
ათწლეულის მიჯნაზე

მოსაზრება


