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რა არის “ განვითარება” 

განვითარება არის ცნება, რომელიც თეორიულადაც და პოლიტიკურადაც საკამათოდ მიიჩნევა. 

“განვითარება” თვისებრივად კომპლექსური და მრავალმნიშვნელოვანი ცნებაა ... ბოლო პერიოდში სულ 

უფრო ხშირად დაიყვანება ერთ შედარებით უფრო ვიწრო მნიშვნელობამდე, რომელიც ამ ცნებას 

განვითარების სააგენტოების საქმიანობას უკავშირებს. განსაკუთრებით კი ისეთი სააგენტოების საქმიანობას, 

რომლებიც მიზნად ისახავენ სიღარიბის შემცირებას და ათასწლეულის განვითარების მიზნების შესრულებას 

(Thomas, 2004: 1,2). 

პოსტ-მოდერნული მიდგომის მიხედვით ... სიღარიბე და განვითარება სოციალური წარმონაქმნია, ე. წ. 

სოციალური კონსტრუქტია და გარკვეული ეკონომიკური ცოდნის ნაწილი ხდება, რომელიც ერთ რაიმეს მეტ 

ღირებულებას ანიჭებს ვიდრე რაიმე სხვას. პოსტ-მოდერნიზმი ამით ნათელს ხდის, რომ ეკონომიკის და 

სიღარიბის ინტერპრეტაციები სიტუაციურია და ეძებს სხვა ღირებულებით სისტემებს, რომლებიც საშუალებას 

იძლევა, რომ ღარიბები არ იყვნენ სტიგმატიზებულები, მათი ‘სულიერი’ და კულტურული ღირებულება იყოს 

აღიარებული. (Hickey and Mohan, 2003: 38). 

ერთ-ერთი ყველაზე დამაბნეველი საკითხი განვითარების ლიტერატურაში არის განვითარება როგორც 

გარდაუვალი და დაუგეგმავი პროცესი, ერთი მხრივ და ... განვითარება, როგორც დაგეგმილი პროცესი, 

მეორე მხრივ. (Cowen and Shenton, 1998: 50). 

თუკი განვითარება სასიკეთო ცვლილებას ნიშნავს, ჩნდება კითხვები, რა არის კარგი და რა ტიპის 

ცვლილებას აქვს მნიშვნელობა... განვითარების ნებისმიერი გეგმა ღირებულებითია... იქნებ ჩვენთვის, 

თითოეულისთვის, სწორი იქნებოდა, დავფიქრებულიყავით, ჩამოგვეყალიბებინა და გაგვეზიარებინა ჩვენი 

იდეები და ღირებულბები. თან ისიც გვეღიარებინა, რომ ეს იდეებიც დროებითია და შეიძლება, ვცდებოდეთ 

(Chambers, 2004: iii, 1-2). 

რადგან განვითარება დამოკიდებულია ღირებულებებსა და კარგი ცხოვრების ალტერნატიულ 

კონცეფციებზე, შესაბამისად არ არსებობს რაიმე ერთი და ამომწურავი პასუხი. (Kanbur, 2006: 5) 

 

 შესავალი 

რა არის “განვითარების კვლევების” (DS) ძირითადი საგანი?1 რა გვაინტერესებს ჩვენ? პირველ თავში 

მიმოვიხილავთ სავარაუდოდ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხს:  რა არის განვითარება?  

ავტორები, რომელთა ციტატებსაც განვიხილავთ, რა თქმა უნდა, განეკუთვნებიან მოაზროვნეთა რიგს, 

რომლებიც განვითარებაზე, როგორც ცნებაზე მსჯელობენ. მათი ციტატები შერჩეულია იმ მიზნით, რომ რაც 

შეიძლება მეტი პერსპექტივიდან დავინახოთ ამ ცნების ირგვლივ არსებული აზრთა სხვადასხვაობა.  

რბილად ნათქვამი იქნება, თუკი ვიტყვით, რომ “განვითარების” მნიშვნელობა დროის მანძილზე მრავალჯერ 

შეიცვალა და ბევრი დისკუსიის საბამი გამხდარა.  როგორც თომასი ამბობს (Thomas 2004: 1), განვითარება 

არის “საკამათო ... კომპლექსური და მრავალმნიშვნელოვანი”. Gore (2000: 794-5) აღნიშნავს, რომ 50-იან და 

60-იან წლებში “სტრუქტურული ტრანსფორმაციის” შედეგად “ხალხისა და ხალხების გათავისუფლების იდეა” 

იყო წარმმართველი.  

მეორე თვალთახედვა კარგად ჩანს იმ განსაზღვრებაში, რომელსაც როგორც თომასი აღნიშნავს, 

ძირითადად განვითარების საააგენტოები ეყრდნობოდნენ. ეს არის განვითარების იმგვარი გაგება, რომელიც 

პირდაპირ არის დაკავშირებული სიღარიბის შემცირებასთან და ათასწლეულის განვითარების გეგმებთან 

(MDGs). 

                                                                 

1შემოკლება DS მთელ წიგნში  გამოყენებულია განვითარების  კვლევებისთვის. 
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მესამე თვალთახედვაც არსებობს, რომელიც ავტორების იმ ჯგუფს ეკუთვნის, რომელთაც Hickey და Mohan 

(2003) პოსტ-მოდერნისტებს უწოდებენ.2 “პოსტ-მოდერნისტები” ფიქრობენ, რომ “განვითარება” ისეთი 

“დისკურსია” (იდეების გარკვეული ერთობლიობა), რომელიც ფორმას აძლევს და გარკვეულ ჩარჩოში აქცევს 

რეალობას და ძალთა ურთიერთმიმართებას. ეს კი ხდება, რადგან “დისკურსი” ერთ რამეს უფრო მეტად 

აფასებს ვიდრე მეორეს. მაგალითად, ვისაც ეკონომიკური საქონელი არა აქვს, ის უფრო დაბალ საფეხურზე 

მდგომად ითვლება მატერიალისტური თვალთახედვით. რაც შეეხება “ნამდვილ განვითარებას”, შეიძლება, 

არსებობდეს ახალი “დისკურსი”, რომელიც “ალტერანტიულ ღირებულებათა სისტემაზეა დაფუძნებული” და 

რომელიც კულტურულ და სულიერ სიმდიდრეებს უფრო დიდ ღირებულებას ანიჭებს. ამგვარი სისტემის 

შიგნით ხდება შესაძლებელი, რომ ვისაც არა აქვს მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ქონება, მაინც ითვლებოდეს 

მნიშვნელოვანი სიმდიდრის პატრონად. 

გასაოცარი არ არის, რომ საკმაო დაბნეულობას იწვევს სრულიად განსხვავებული თეორიული მსჯელობების 

მთელი პალიტრა, როგორც Cowen და Shenton აღნიშნავენ (1998: 50). ისინი განასხვავებენ ერთი მხრივ, 

იმანენტურ (დაუგეგმავ ან თავისთავად არსებულ პროცესების) განვითარებას, როგორიც არის მაგალითად 

კაპიტალიზმის განვითარება და მეორე მხრივ, იმინენტურ (დაგეგმილ ან “ნებელობით”) განვითარებას, 

როგორიც არის მიზანმიმართული მცდელობები “მესამე მსოფლიოს” განვითარებისთვის. ეს პროცესი მეორე 

მსოფლიო ომის შემდეგ ჩამოყალიბდა და სათავეს მეტწილად კოლონიზაციაში იღებს. 

თემა, რომელიც ცნება “განვითარების” დეფინიციას ყველაზე ხშირად თან ახლავს, არის “ცვლილება” 

ადამიანების ცხოვრების მრავალ ასპექტში. “განვითარების” ცნების ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი 

განსაზღვრება არის ალბათ Chambers -ის (2004: iii, 2-3), როდესაც იგი “სასიკეთო ცვლილების” გაგებას 

გამოჰყოფს. ეს განსაზღვრებაც ბადებს კითხვების ახალ რიგს (ჩამბერსიც აღიარებს ამას): რას ნიშნავს 

“სიკეთე", რა ტიპის “ცვლილება” არის მნიშვნელოვანი, რა როლი აქვს ღირებულებებს, ასევე რამდენად 

შეგვიძლია, “ცუდი ცვლილებაც” გარკვეულ განვითარებად ჩავთვალოთ. 

იმის გარდა, რომ “ცვლილება” თავისთავად ძალიან ფართო თემაა, რა არის “კარგი ცვლილება” ესეც 

აუცილებლად  საკამათოა, რადგან როგორც Kanbur (2006: 5)ამბობს, ამ თემაზე “არ არსებობს რაიმე ერთიანი 

ან ერთადერთი პასუხი”. შეხედულებები, რომლებიც  საზოგადოების ერთ ნაწილს აქვს ამ თემაზე, შეიძლება, 

სრულებით არ იყოს გაზიარებული სხვა კონკრეტული ჯგუფის ან საზოგადოების მიერ. 

მოცემულ თავში ჩვენ ამ საკითხებს მიმოვიხილავთ და შევეცდებით, ცნება “განვითარების” მნიშვნელობების 

და ინტერპრეტაციების მრავალფეროვნება მოვიცვათ. მეორე ნაწილი დაეთმობა “განვითარების” 

განსხვავებულ განსაზღვრებებს. მესამე ნაწილში ვსვამთ კითხვას, რას ნიშნავს ეს განსხვავებული 

განსაზღვრებები განვითარების კვლევების ფოკუსისთვის (DS) - მაგალითად, რას ნიშნავს “განვითარებადი 

ქვეყანა”. ნაწილი 4 უბრუნდება “განვითარების ინდიკატორებს, ხოლო ნაწილი 5 აჯამებს მთელი ამ თავის 

შინაარსს. 

 

 რა არის “განვითარება” 

ამ თავში განვითარების სამ  განსაზღვრებას განვიხილავთ (იხ. სქემა 1.1). რა თქმა უნდა, თავიდან ვერ 

ავიცილებთ, იმას, რომ იმ ჯგუფის წევრები, რომელთაც ეხებათ განვითარება და/ან მსჯელობენ ამ საკითხზე, 

ამ განმარტებებიდან რომელიმეს ან რამდენიმე მათგანს სრულიად უკუაგდებენ ან რომელიმე ერთს 

გამოარჩევენ ერთადერთ ჭეშმარიტებად. რაც არ უნდა ბევრი ინდივიდუალური მიდგომა არსებობდეს და რაც 

არ უნდა ბევრი ვიკამათოთ, მაინც ყოველთვის რჩება სივრცე მრავალფეროვნებისთვის. ხანდახან ისეც ხდება 

ხოლმე, რომ ერთი შეხედვით დაპირისპირებული სკოლების შეხედულებები ერთმანეთს რომელიმე 

საკითხში ემთხვევა. განსაზღვრებებასთან დაკავშირებული მოსაზრებების მრავალფეროვნების მიუხედავად, 

თანხმდებიან, რომ “განვითარება” მოიცავს განგრძობით “ცვლილებას”, რომელიც ადამიანების 

საზოგადოების სხვადასხვა ასპექტებს ეხება: ეკონომიკურ, სოციალურ, პოლიტიკურ, იურიდიულ და 

                                                                 

2პოსტ-მოდერნი (იხ თავი 3) შეგვიძლია, გავიგოთ, როგორც რეაქცია “მოდერნულობაზე”. ეს არის რეაქცია 
რაციონალურის, პროგრესის რწმენის და მეცნიერების, როგორც ზუსტის წინააღმდეგ. თვლიან, რომ 
უნივერსალისტური პრეტენზია ჭეშმარიტებაზე ე.წ. მეტა-ნარატივები  მიმართულია  სხვების  დაჩაგვრისკენ და 
გაუთვალისწინებლობისკენ (Parfitt 2002: 13). 
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ინსტიტუციონალურ სტრუქტურებს, სხვადასხვა ფორმით შეიძლება შეეხოს ტექნოლოგიებს (მათ შორის, 

ფიზიკისა და სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებებს, ინჟინერიასა და კომუნიკაციას), გარემოს, რელიგიას, 

ხელოვნებასა და კულტურას. ზოგიერთმა მკითხველმა შეიძლება, ჩათვალოს, რომ ეს ფართო ხედვაც კი 

გარკვეულწილად შეზღუდულია.  

 

“განვითარების”  სამ ერთმანეთისგან განსხვავებულ განსაზღვრებას გამოვყოფთ (სქემა 1.1). პირველი 

ისტორიულია, გრძელვადიან მიზანზე გათვლილი და სავარაუდოდ ღირებულებებითი შეფასებისგან ყველაზე 

თავისუფალი - “განვითარება” როგორც ცვლილების პროცესი.  

 

მეორე პოლიტიკასთან არის დაკავშირებული და ფასდება ან ინდიკატორებით იზომება და ღირებულებით 

მსჯელობაზეა დაფუძნებული. ჩვეულებრივ ის გათვლილია საშუალო ან მოკლე ვადიან მიზნებზე. ასეთია 

მაგალითად, ათასწლეულის გამოწვევის მიზნების მიღწევა.  

 

მესამე პოსტ-მოდერნულია, ყურადღებას ამახვილებს ეთნოცენტრულ და იდეოლოგიურად დატვირთულ 

დასავლურ “განვითარების” კონცეფციებზე და სხვა კონცეფციების არსებობის შესაძლებლობას განიხილავს. 

 

სქემა 1.1 რა არის “განვითარება” 

 

 

 

 

 

 

 

  

"განვითარება" როგორც 

საზოგადოების 

სტრუქტურული 

ტრანსფორმაციის 

გრძელვადიანი პროცესი 

 

"განვითარება" როგორც 

"მოკლე და საშუალო 

ვადიანი" შედეგი 

სასურველი სამიზნით 

"განვითარება" როგორც 

დასავლური 

მოდერნულობის 

დომინანტური "დისკურსი” 
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1.2ა. "განვითარება" როგორც საზოგადოების სტრუქტურული ტრანსფორმაციის  

გრძელვადიანი პროცესი 

პირველი განმარტების მიხედვით “განვითარება” არის სტრუქტურული სოციალური ცვლილების პროცესი. 

Thomas (2000, 2004) ამ განსაზღვრებაში ხედავს “ისტორიული ცვლილებების პროცესს”. ამგვარი ხედვა, 

რომელიც “სტრუქტურული ტრანსფორმაციის”, ეკონომიებისა და საზოგადოებების გრძელვადიან 

ტრანსფორმციას” გულისხმობს, Gore-ს აზრით 1950-იან 60-იან წლებში ყველაზე მეტად იყო გავრცელებული. 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ შესავალში, დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ განსაზღვრებას ძირითადად 

აკადემიური და კვლევითი წრეები ეყრდნობიან, თუმცა ნაკლებად - პრაქტიკოსები. ამ პერსპექტივის 

ძირითადი მახასიათებელია, სტრუქტურული სოციალური ცვლილებები, რომელიც ისტორულია და 

გრძელვადიანი ხედვა აქვს. ეს ნიშნავს, რომ რომელიმე მნიშვნელოვან სოციალურ გარდატეხას ერთ 

სფეროში, მაგალითად, სოფლის ტიპის ან სოფლის მეურნეობაზე დაფუძნებული საზოგადოებიდან ქალაქური 

ტიპის ან ინდუსტრიაზე დაფუძნებულ  საზოგადოებად ცვლილებას (ხანდახან “ტრადიციულიდან” 

“მოდერნულზე” გადასვლასაც უწოდნენ ხოლმე ამ ცვლილებას) სხვა სფეროზეც ექნებოდა რადიკალური 

ზეგავლენა. მაგალითად, სტრუქტურულად შეიცვლებოდა საზოგადოებრივი კლასების და ჯგუფების პოზიცია 

წარმოებით ურთიერთობებში ( კაპიტალის მფლობელსა და შრომით ძალას შორის ურთიერთობას). ეს 

ნიშნავს, რომ განვითარება გულისხმობს სოციო-ეკონომიკური სტრუქტურების ცვლილებას - მათ შორის, 

მფლობელობის, წარმოების ორგანიზების, ტექნოლოგიის, ინსტიტუციური სტრუქტურისა და კანონის.3 

ამგვარად გაგებული განვითარების ცნება დაკავშირებულია სხვადასხვა სოციო-ეკონომიკურ ცვლილებების 

ფართო ხედვასთან. ეს პროცესი ერთ რომელიმე მიზნების წყებას არ უკავშირდება და მაინცდამაინც 

წინასწარ განსაზღვრულ სქემას არ გვთავაზობს. შესაბამისად, ამ ხედვის მიმდევრები თავიანთ ანალიზს არ 

აფუძნებენ მოლოდინზე, რომ ყველა საზოგადოებამ დაახლოებით ერთი და იგივე განვითარების პროცესი 

უნდა გაიაროს. 

 

დროთა განმავლობაში ყველა ქვეყანა განიცდის ცვლილებას. ძირითადად, ეკონომიკურ ზრდასა და 

საზოგადოებრივ ცვლილებას განიცდიან. ამგვარი ცვლილება საუკუნეების განმავლობაში ხდება და ამ 

დისკუსიის ფარგლებში შეიძლება, ის ზოგადად “განვითარებად” ჩავთვალოთ. განვითარების ამგვარი 

გააზრება არ ხედავს მასში კარგ ან დაგეგმილ ცვლილებას. მართლაც, ზოგ შემთხვევაში განვითარებას 

მივყავართ დაქვეითებამდე, კრიზისამდე და სხვა პრობლემურ სიტუაციებამდე - მაგრამ ყველა ეს ცვლილება 

თავსდება სოციო-ეკონომიკური ცვლილების ფართო პერსპექტივაში. 

 

Hickey და Mohan (2003) თვლიან, რომ მოლოდინმა, საერთაშორიო განვითარების კვლევები რელევანტური 

ყოფილიყო, ეს ძველი მიღებული განსაზღვრება უფრო ახალი, ინსტრუმენტული განსაზღვრებით 

ჩანაცვლებულიყო. გრძელ ვადიანი, ფართო ხედვა  ფართო სურათს შეიძლება მოიცავდეს, მაგრამ 

გარკვეული შეზღუდვები არსებობს განვითარების პრაქტიკაში გამოსაყენებლად ისეთ საქმიანობაში, 

როგორიცაა მაგალითად პოლიტიკის ჩამოყალიბება. პოლიტიკის ჩამოყალიბება როგორც წესი უფრო 

მოკლე ვადიანია (ხელისუფლებაში ყოფნის ოთხ ან სამ წელზეა გათვლილი),  მაგალითად, სიღარიბის 

შემცირების სტრატეგიული დოკუმენტების შემუშავება(PRSP). 

 

  

                                                                 

3 Deane (1965) ამ პერსპექტივის მაგალითია. 
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1.2ბ "განვითარება" როგორც "მოკლე და საშუალო ვადიანი" შედეგი სასურველი სამიზნით 

“განვითარებაზე” მსჯელობის მეორე პერსპექტივას შეგვიძლია, შევხედოთ გარკვეული კრიტიკის 

გათვალისწინებით, რომელზეც ზემოთ ვისაუბრეთ. Thomas (2000, 2004) ახასიათებს ამ მეორე მიდგომას, 

როგორც “პროგრესული ცვლილების ხედვას ან საზომს”, ხოლო Gore (2000: 794) მას აკავშირებს 

“განხორციელების შეფასებასთან”. ეს ხედვა უფრო ვიწროა განსაზღვრებისას და ტექნოკრატიულია ან 

ინსტრუმენტული. შეიძლება, ითქვას, რომ ზედმეტად ტექნოკრატიულიც კია. ყველაზე ელემენტარულ დონეზე 

მას აინტერესებს განვითარება, რომელიც შეიძლება შეფასდეს მოკლე და საშუალო ვადიანი “შესრულების 

ინდიკატორებით”. ეს არის შედეგები ამ მიზნების, რომლებიც გაზომვადია და დარდება დასახულ მიზანს 

(მაგალითად, სიღარის დონის ცვლილება ან შემოსავლის დონის ცვლილება). შესაბამისად, ამგვარ 

განსაზღვრებას აქვს გაცილებით უფრო ინსტრუმენტული ხასიათი, რაც განაპირობებს მის პოპულარობას 

სხვადასხვა საერთაშორისო განვითარების სააგენტოებში.4 სიღარიბის შემცირების მიზნები ზოგადად, 

განსაკუთრებით კი, ათასწლეულის განვითარების მიზნები, გადამწყვეტ როლს ასრულებენ ისეთი 

საერთაშორისო სააგენტოების მოღვაწეობაში, როგორიცაა ეკონომიკური თანამშრომლობისა და 

განვითარების ორგანიზაციის (OECD) განვითარების ხელშეწყობის კომიტეტი (2001), გაეროს  განვითარების 

პროგრამა (UNDP), მსოფლიო ბანკი (2000) ან ორმხრივი დახმარების სააგენტოები. 

 

ამ მეორე პერსპექტივის ძირითადი მახასიათებელი არის მისი ფოკუსი ცვლილების შედეგებზე, შესაბამისად, 

მისი ხედვა მოკლე-ვადიანია, რაც ზოგიერთ მკვლევარს უბიძგებს, ამ ხედვას არა-ისტორიული უწოდოს 

(როგორც მაგალითად ამას აკეთებს Gore). ამგვარი მიდგომა პრობლემატურია უფრო აკადემიური 

წრეებისთვის, რადგან იგი გულისხმობს მიზნების გარკვეულ რიგს (ძირითადად, ბიუროკრატიულ ან 

მთავრობის მიერ შედგენილს), რომელსაც ხშირად ის ხალხი, ვისაც დადებითად უნდა შეეხოს ეს ცვლილება, 

არ იზიარებს. ეს ნიშნავს, რომ არსებობს პატერნალისტური ვარაუდი, რა არის კარგი ხალხის 

კეთილდღეობისთვის და ეს ვარაუდი ეფუძნება უნივერსალისტურ ღირებულებებს და მახასიათებლებს. ეს 

ქმნის “კუთვნილების” პრობლემას, რომელიც დაკავშირებულია არა იმდენად მთავრობასთან ან ქვეყნებთან, 

არამედ ხალხთან, განსაკუთრებით, ღარიბ მოსახლეობასთან. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ვისი მიზნები და 

ღირებულებებია წარმოდგენილი განვითარების ამ მეორე მიდგომაში და რამდენად შეგვიძლია ვთქვათ, 

რომ ამ მიზნების ჩამოყალიბება დემოკრატიულია ან რამდენად იყო მასში ჩართული სამოქალაქო 

საზოგადოება.  (ეს საკითხი უფრო დეტალურად არის განხილული კრებულში Booth 2005, რომელიც თავს 

უყრის სიღარიბის შემცირების სტრატეგიული გეგმების განხილვას ქვეყნების მიხედვით).  

არსებობს მოსაზრება, რომ ეს მოკლე ვადიანი და ინსტრუმენტული ხედვა იმისა, თუ რა არის განვითარება, 

გვაკარგვინებს საზოგადოებრივი ტრანსფორმაციის (ფართო) ხედვას (როგორც აყალიბებდა Gore) და 

აცალკევებს განვითარების კონცეფციას სოციო-ეკონომიკური სტრუქტურებისგან, სოციალური 

ურთიერთობისგან და პოლიტიკისგან. Harriss, მაგალითად, თვლის, რომ ანალიზის გამოცალკევება  

“სიმდიდრის დაგროვებისა და განაწილების სოციალური პროცესისგან ... 

(მიგვიყვანს)...დეპოლიტიზაციამდე... (აუცილებელია, გადავიდეთ) ინდივიდუალური შემთხვევების 

                                                                 

4მაგალითად ბრიტანულ დონორს The Departments for International Development (DfID) წერია ამგვარი მიდგომის შესახებ. 
DfID შეთანხმება ბრიტანეთის ხაზინასთან მოიცავს მის ძირითად მიზნებს და ამოცანებს.მათ შორისაა: ”სიღარიბის 
შემცირება უფრო ღარიბ ქვეყნებში, განსაკუთრებით, 2015 წლისთვის ათასწლეულის განვითარების მიზნების მიღწევით 
” ამ დოკუმენტის სრული ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ DFLDვებ-გვერდზე  

განვითარების სააგენტოებს შორის სხვაობაა, მიდგომა Drivers of Change, რომელსაც იყენებს DFLD უფრო ეხმიანება 
განვითარების დეფინიციას, რომლის მიხედვითაც განვითარება არის სტრქტურულ სოციალური ცვლილება, ეს არის 
ჩარჩო რომლითაც ხდება იმ ფაქტორების დადგენა, რომელსაც ქვეყნების სპეციფიკის გათვალისწინებით მივყავართ 
”ცვლილებამდე”. მას აქვს სამი კომპონენტი: 1. სტრუქტურები (გამომწვევი ეკონოიკური, სოციალური და პოლიტიკური 
მოვლენები და მისი რესურსები, რომლებიც გამოხატულია ქონებაში, ეკონომიკურ პროცესებში, სოციალურ 
ურთიერთობებში, ნაწილია პოლიტიკური ლეგიტიმაციის და მთავრობის ფორმის”), 2. ინსტიტუციები (”იმ წესების 
ჩარჩო, რომელიც მართავს მოქმედი პირების  ქცევას - ბაზარი, კულტურული თავისებურება, სამართლებრივი და 
ადმინისტრაციული ჩარჩოები და ნორმები”), 3. აგენტები / მოქმედი პირები (”ინდივიდები და ორგანიზაციები, 
რომლებიც გარკვეულ ინტერესებისთვის მოქმედებენ”) DFLD-ის ვებ გვერდზე შეგიძლიათ იხილოთ Drivers of Change 
სრული ვერსია. 
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განხილვიდან უთანასწორობის, ძალაუფლების, სიმდიდრისა და შესაძლებლობების განაწილების 

განხილვაზე”. (2006: 5) 

ეს სიტყვები ეხმაურება შეშფოთებას, რომ კვლევა შეიძლევა იქცეს დეპოლიტიზაციის ინსტრუმენტად 

(Ferguson, 1994: 19). ასევე არსებობს საფრთხე, რომ სიღარიბეზე ფოკუსირება  მიგვიყვანს განვითარების სხვა 

მნიშვნელოვანი და ერთმანეთს გადაჯაჭვული განზომილებების უგულვებელყოფამდე. 

 

1.2.გ "განვითარება" როგორც დასავლური მოდერნულობის დომინანტური "დისკურსი" 

განვითარების მესამე კონცეპტუალიზაცია იმდენად რადიკალურად განსხვავებულ მიდგომას იყენებს, რომ 

წინა ორ მიდგომასთან მისი შედარება რთულია. ამის გამო მას უფრო მეტ ყურადღებას დავუთმობთ, ვიდრე 

დავუთმეთ ორ სხვა განსაზღვრებას. 

პირველი ორი განმარტება, თუ რას ნიშნავს განვითარება, ეყრდნობოდა ცვლილებასა და შედეგებზე ფოკუსს. 

მესამე განსაზღვრება ეყრდნობა ხედვას, რომ განვითარება ეფუძნებოდა “ცუდ” ცვლილებას და “ცუდ” 

შედეგებს, რაც იყო დასავლური სამყაროს ეთნოცენტრული განვითარების ხედვის თავსმოხვევა მესამე 

სამყაროზე. ეს არის განვითარების “პოსტ-მოდერნული” კონცეპტუალიზაცია (მას ასევე შეგვიძლია, ვუწოდოთ 

“პოსტ-განვითარების”, “პოსტ-კოლონიური” ან “პოსტ-სტრუქტურალისტური” პოზიცია - იხ. თავი 3 უფრო 

დეტალური დისკუსიისთვის). 

 

ეს მესამე პერსპექტივა ჩამოყალიბდა, როგორც რეაქცია იმ გამიზნულ მცდელობებზე, რომლებიც 

განსაკუთრებით მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ პროგრესის მიღწევას ისახავდა მიზნად და 

განვითარების სახელით გავრცელდა. ამერიკის პრეზიდენტის, ტრუმანის სიტყვებმა 1949 წლის 

დეკლარაციაში მას განსაკუთრებული ბიძგი მისცა: 

“ჩვენ უნდა შევუდგეთ სრულიად ახლებური პროგრამის განხორციელებას, რომელიც საშუალებას მოგვცემს, 

ჩვენი სამეცნიერო მიღწევები და ინდუსტრიული პროგრესი ხელმისწავდომი გავხადოთ განუვითარებელი 

რეგიონების წინსვლისა და ზრდისთვის”. (ციტირებულია Esteva, 1992: 6) 

 

პოსტ-მოდერნული მიდგომა იმდენად განვითარების კონცეპლუატილიზაცია კი არ არის, რამდენადაც შეტევა 

“განვითარების ინდუსტრიაზე” (მათ შორის, მკვლევარებზე, პრაქტიკოსებზე და ინსტიტუციებზე). ჩანართში 1.1. 

შეჯამებულია “პოსტ-მოდერნული” წარმოდგენა. 

 

“პოსტ-მოდერნული” მიდგომა სხვა ავტორებთან ერთად, მიშელ ფუკოს ეყრდნობა (Foucault 1966, 1969). ეს 

მიდგომა ეფუძნება მოსაზრებას, რომ სიღარიბეცა და სიმდიდრეც სოციალური კონსტრუქტებია, რომელიც არ 

არსებობს ობიექტურად დისკურსის გარეთ (ანუ იდეების, კონცეპტებისა და თეორიის გარკვეული წყების 

გარეთ) და ადამიანი “რეალობას” იცნობს მხოლოდ დისკურსის მეშვეობით. ამ მიდგომისთვის “ობიექტური 

რეალობა” საერთოდ არ არსებობს. ამგავრი მიდგომა, რომელიც “დისკურსს” ეყრდნობა, შეიძლება ითქვას, 

“შეისწავლის, ადამიანები როგორ გამოიყენებენ გარკვეულ ენას და წარმოსახვას გარკვეული ფორმით  

თვითპრეზენტაციისა და სხვების პრეზენტაციისთვის. ძირითადი ყურადღება ეთმობა იმას, თუ ეს წარმოსახვა 

როგორ არის ჩამოყალიბებული და როგორ ხდება მისი რეპროდუცირება ძალთა შორის მიმართებით და რა 

არის მათი სოციალური, პოლიტიკური, ეკონომიკური ეფექტები - და არა იმას, “ჭეშმარიტია” ისინი თუ არა... 

რეალობის განსაზღვრის ძალა ძალაუფლების ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტია და ერთ-ერთი ძირითადი 

საშუალება, რომლითაც ... გარკვეულ ჯგუფებს აჩუმებენ და ჩაგრავენ. (Booth et al.,2006, 12-13). 
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ჩანართი 1.1. განვითარების პოსტ-მოდერნული კონცეპტუალიზაცია 

[განვითარება არის] მესამე სამყაროს ჩამოყალიბებისა და მენეჯმენტის მექანიზმი... როდესაც ხდება 

მესამე სამყროს შესახებ ჭეშმარიტების პროდუცირება ... განვითარებამ მოახერხა რეალობის 

კოლონიზება, ის იქცა რეალობად ... 1950-იან წლებში პოლიტიკოსების და თეორისტების მიერ 

დაპირებული სიუხვის ნაცვლად განვითარების დისკურსმა და სტრატეგიამ მისი საპირისპირო შედეგი 

მოგვცა: მასობრივი განუვითარებლობა, გაღარიბება, აუწერელი ექსპლუატაცია და ჩაგვრა... 

განვითარება ეფუძნებოდა - და ძირითადად, ისევ არის - ზემოდან ქვემოთ მიდგომას, ეთნოცენტრულ 

და ტექნოკრატიულ მიდგომას, რომელიც ხალხებს და კულტურებს როგორც ასბტრაქტულ 

კონცეპტებს უყურებს, სტატისტიკურ მონაცემებს, რომლებიც შეიძლება, რომ პროგრესის სხვადასხვა 

ცხრილებში და გამოთვლებში აქეთ-იქით გადააადგილო... [განვითარების] დისკურსი ქმნის იმ 

პრობლემებს, რომელთა ანალიზსა და გადაჭრასაც ისახავს მიზნად. (Escobar, 1992: 413-4, 419; 1995: 

4, 44-5) 

 განვითარების იდეა დღეს ინტელექტუალური ლანდშაფტის ნანგრევებში დგას. მისი ჩრდილი ჩვენს 

ხედვას ფარავს... ილუზიების და იმედების დაკარგვა, შეცდომები და დანაშაული მუდამ თან სდევდა 

განვითარებას და ერთ რამეზე მიგვანიშნებენ: განვითარების იდეამ არ იმუშავა... მაგრამ რაც 

ყველაზე მნიშვნელოვანია, იმედები და სურვილები, რომლითაც საზრდოობდნენ ეს იდეები, ჩაქრა: 

განვითარება გამოუსადეგარი გახდა.(Sachs, 1992:1) 

განვითარება გახდა ნგრევის და ძალადობის სიმბოლოდ, ყველაზე მძიმე პაციენტის შერჩევის 

მექანიზმად. (Alvares,1992: 1) 

სიღარიბე მითია, კონსტრუქციაა და ერთი გარკვეული ცივილიზაციის გამოგონება. (Rahnema, 1997: 

158) 

 კულტურის შიგნით აღქმული სიღარიბე არ არის აუცილებელი, რომ მატერიალური სიღარიბე იყოს. 

გამოკვებაზე ორიენტირებული ეკონომიკები, რომელიც ძირითადი მოთხოვნილებების 

დაკმაყოფილებას ახერხებს თვით მომარაგებით, არ არის ღატაკი იმ გაგებით, რომ მათ რაღაც არა 

აქვთ. მაგრამ განვითარების იდეოლოგია მათ ღარიბებად აცხადებს. (Shiva, 1988: 10) 

 

ჩვენი პირველი კონცეპტუალური მსჯელობა განვითარების შესახებ მოიცავს სტრუქტურული ცვლილების 

ფართო ხედვას, რომელსაც ორი ხაზი აქვს: ერთი უფრო პრესკრიპტიულია (წინასწარ განსაზღვრავს 

მიმართულებას), მეორე კი - ნაკლებად. უფრო პრესკრიპტიულია მიმართულება, რომელთანაც 

დაკავშირებულია განვითარების თეორიები “მოდერნიზაციის” იდეით (ანუ როდესაც ჩამოყალიბებულია 

“იდეალური ტიპი” რომლისკენაც ქვეყნების უმრავლესობა უნდა მიისწრაფვოდეს როგორც განვითარების 

მიზნისკენ გრძელვადიან პერსპექტივაში) და რომელშიც პოლიტიკური მეცნიერებების (Apter, 1967), 

ეკონომიკისა და ეკონომიკის ისტორიის (Rostow, 1960) წილი დიდია. ამ ორი ხაზიდან პირველი ხაზი 

(რომელიც პრესკრიპტიულია) და მეორე კონცეპტუალური მსჯელობა განვითარების განსაზღვრების შესახებ 

მთლიანად, პოსტ-მოდერნისტების აზრით, ეყრდნობა მოსაზრებას, რომ ზოგიერთი ხალხები და ქვეყნები 

უფრო დაბალ საფეხურზე დგანან ვიდრე უფრო განვითარებული ხალხები და ქვეყნები. პოსტ-მოდერნისტების 

აზრით, ის, ვინც ქმნის ამ კონცეფციას ან “დისკურსს” (როგორიცაა მაგალითად მოსაზრება, რომ სოფლის 

თემი უფრო “ჩამორჩენილია” სოფლის მეურნეობის ტექნოლოგიის მხრივ) ემყარებიან მოსაზრებას, რომ ზოგი 

დაბალ საფეხურზეა და ზოგი - მაღალზე. პოსტ-მოდერნული კრიტიკისთვის ცენტრალური მნიშვნელობისაა 

მოსაზრება, რომ განვითარება განისაზღვრება, როგორც “მოდერნულობის” სინონიმი. “მოდერნულობა” კი 

დისკურსში წარმოდგენილია, როგორც უფრო მაღალი მდგომარეობა.5 ეს მოსაზრება საფუძვლად უდევს 

პოსტ-მოდერნული თეორეტიკოსების მიერ განვითარების როგორც ჩრდილოეთში ჩამოყალიბებული 

                                                                 

5 “მოდერნულობა” აღნიშნავს “მდგომარეობას”,როცა ხარ მოდერნული, ანუ ისეთი როგორიც არის დასავლეთ ევროპის 
ან ჩრდილოეთ ამერიკის ინდუსტრიული ქვეყნები, ეს მოიცავს ინდუსტრალიზაციას, ურბანიზაციას, ტექნოლოგიის 
მზარდ გამოყენებას, რაციონალური აზროვნების და სამეცნიერო აზროვნების პრინციპების გამოყენებას პროგრესის 
და სამედიცინო სამართლებრივი და პოლიტიკური სისტემების გასაგებად. (Willis, 2005: 2-3). 
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დისკურსის უარყოფას. განვითარების ამგვარ კონცეპტს ჩრდილოეთი უტოლებს “მოდერნულობას” და თავს 

ახვევს სამხრეთს.6 ამგვარი დისკურსი სოციალური კონსტრუირებულია და თავს ახვევს სამხრეთ იმ 

ღირებულებების დიდ მნიშვნელობას, რაც მას არა აქვს. ამის გამო, სამხრეთი ითვლება უფრო “დაბლა 

მდგომად”. მაგალითად, ტრადიციული, არა-დასავლური მიდგომა მედიცინისადმი ან საზოგადოების სხვა 

ასპექტები, “დაბალ საფეხურად” აღიქმება. ედვარდ საიდი (E. Said), რომელმაც განავითარა ზოგიერთი ეს 

იდეა, ამტკიცებს, რომ “მესამე სამყაროს” პოლიტიკურ-ინტელექტუალური რეპრეზენტაცია დასავლური 

ხედვიდან იყო მესამე სამყაროს დაქვემდებარების შემადგენელი ნაწილი ორიენტალიზმის კონცეპტის 

საშუალებით. (იხ. ჩანართი 1. 2) 

  ჩანართი 1. 2 ედვარდ საიდი და “ორიენტალიზმი” 

ედვარდ საიდის მნიშვნელოვანი თეორიული კონტრიბუცია იყო “ორიენტალიზმი” (1993, 1995). საიდმა 

გაანალიზა დასავლური ნოველები, ანთროპოლოგიური და მოგზაურების ჩანაწერები, ოპერები და 

მედია. საიდმა დასავლური იმპერიალიზმი დასავლურ კულტურას დაუკავშირა. იგი ამტკიცებდა, რომ 

დასავლეთის კულტურული რეპრეზენტაცია და მესამე სამყაროს დაქვემდებარება დასავლური 

ლიტერატურის წამყავნი ხაზია (განსაკუთრებით, დიკენსის, ოსტინის, ჯეიმსის და ჰარდის 

შემთხვევაში), ისევე როგორც მესამე სამყაროს თანამედროვე მოვლენების გაშუქებისას. საიდის 

აზრით, რეპრეზენტაციები არ არის ნეიტრალური. მათში არის “ძალაუფლების ნება”.  ორიენტალიზმი 

არის “სისტემატური დისციპლინა, რომლითაც ევროპული კულტურისთვის შესაძლებელია მართოს - 

და შექმნას კიდეც - ორიენტი/აღმოსავლეთი პოლიტიკურად, სოციოლოგიურად, მილიტარულად, 

იდეოლოგიურად, მეცნიერულად და წარმოსახვით”. 

“ორიენტი” მთელი მესამე სამყაროს ან არადასავლური საზოგადოებების სინონიმია. პოსტ-

კოლონიური და პოსტ-განვითარების ავტორებისთვის საზრუნავია ის, რომ ინტელექტუალები და 

განვითარების სფეროში მომუშავე ადამიანები, შეიძლება ეხმარებოდნენ ნეოკოლონიური ცოდნის 

შექმნას ან უარესი, მათი ქმედების წყალობით შეიძლება უჩინარნი გახდნენ განვითარებად ქვეყნებში 

მარგინალიზებული ჯგუფები. 

 

განვითარების პოსტ-მოდერნული შეხედულების კრიტიკა ძირითად კონცენტრირდება მის ნიჰილისტურ 

ბუნებაზე, არქონის/სიღარიბის, როგორც კულტურული ავტონომიის გააზრებასა და მოწონებაზე, 

“კეთილშობილი ველურის” რომანტიკულ ხედვაზე და ა.შ. პოსტ-მოდერნიზმს ასევე ახასიათებს და აწუხებს 

შინაგანი წინააღმდეგობა (ფუკო ამას უწოდებდა “პერფორმატიულ წინააღმდეგობას”): ეს ნიშნავს, რომ თუ 

მართალია, რომ ჩვენ რეალობას მხოლოდ დისკურსის მეშვეობით ვიცნობთ, მაშინ რატომ უნდა გვჯეროდეს 

რომელიმე ერთი მსჯელობის (მაგალითად, პოსტ-მოდერნული ახსნის) უფორ მეტად, ვიდრე სხვისი - 

ყველანაირი მსჯელობა, გამოდის, რომ “სოციალურად კონსტრუირებული” შეიძლება, იყოს. 

 

 განვითარების კვლევების არეალი (კვლევის სფერო) 

1.3.ა. განვითარების კვლევები და “მესამე სამყარო” 

განვითარების თითოეული განსაზღვრება გავლენას ახდენს განვითარების კვლევების არეალზე და 

განსაზღვრავს განვითარებადი ქვეყნის დეფინიციას. ისტორიულად, განვითარების კვლევები ფოკუსირდება 

განვითარებად ქვეყნებზე, რომელთაც ხშირად მესამე სამყაროს უწოდებენ - ტერმინი, რომელიც არასდროს 

განუმარტავთ ზუსტად.7 ეს იყო საკმაოდ შეუკავშირებელი გაერთიანება იმ ქვეყნებისა, რომლებმაც 1950-იან 

                                                                 

6ამ წიგნში უმეტესად გამოყენებულია ტერმინი ”ინდუსტრიული ქვეყნები” უფრო მდიდარი, განვითარებული  ქვეყნების 
აღსანიშნავად. ყველა ამგვარ ტერმინს თავისი შეზღუდვები აქვს. პოსტ-მოდერნული სკოლის დისკუსიის კონტექსტში 
ჩავთვალეთ, რომ ამ ტერმინის გამოყენება უფრო მიესადაგება ”ჩრდილოეთის” და ”სამხრეთის” გამოყენება. 

7ტ ერ მინი “მესამე სამყარ ო” შემო იღ ო ფ რ ანგმა ეკო ნო მისტ მა Alfred Sauvy-მ 1952 წელ ს. ის ეყრ დ ნო ბა საფ რ ანგეთ 
ის რ ევო ლ უ ციის დ რ ო ს გავრ ცელ ებუ ლ    ცნებას “მესამე მამუ ლ ის” შესახებ, რ ო მელ იც აღ ნიშნავდ ა საზ ო გად 
ო ების გაყო ფ ას სამ ნაწილ  ად: კეთ ილ  შო ბილ  ები, სასუ ლ  ი ერ ო  პირ ები და ჩვეუ ლ  ებრ ივი ხალ ხი. Sauvy 
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60-იან წლებში ცოტა ხნით ადრე მოიპოვეს დამოუკიდებლობა და დაკავშირებულები იყვნენ “მიუმხრობელი 

წევრების მოძრაობასთან” (ანუ არ იყვნენ ასოცირებული არც აშშ-თან და არც საბჭოთა კავშირთან ცივი ომის 

პერიოდში). ეს მოძრაობა სათავეს იღებს 1955 წელს. ტერმინი “მესამე სამყარო” ასევე ასოცირდება 

ალიანსთან, რომელიც ცნობილი იყო როგორც G77 (77-ის ჯგუფი) და რომელიც UNCTAD-ში შეიქმნა 1960-იან 

წლებში.8 ტერმინი მესამე სამყარო ცივი ომის პერიოდში ყალიბდება, როდესაც არსებობდა პირველი 

სამყარო (ინდუსტრიული ქვეყნები) და მეორე სამყარო (კომუნისტური ბლოკი). როდესაც ცივი ომი 

დასრულდა, “მესამე სამყაროს” იარლიყი კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა.  

განვითარების კონცეპტის ამგავრი პოზიციონირება თითქოს უბიძგებს, რომ განვითარების კვლევები 

მხოლოდ ღარიბი ქვეყნებისკენ იყოს მიმართული. ღარიბ ქვეყნებად იმ ქვეყნებს მიიჩნევენ ხოლმე, 

რომლებსაც აბსოლუტური სიღარიბის მონაცემი და დაბალი შემოსავალი აქვთ თითოეულ მოსახლეზე. 

განვითარების მიზნების ამგვარი გააზრება ეხმიანება განვითარების მეორე დეფინიციას, რომლის მიზანიცაა 

მოკლე და საშუალო ვადიანი შედეგების მიღწევა და დაკავშირებულია ისეთ მიზნებთან, როგორიცაა 

სიღარიბის შემცირება ან შემოსავლის მატება. ტერმინ “მესამე სამყაროს” ან განვითარებადი ქვეყნის” 

გამოყენება შეიძლება მიგვანიშნებდეს, თითქოს განვითარებადი და განუვითარებელი ქვეყნები იმდენად 

განსხვავდებოდნენ ერთმანეთისგან, რომ მათი შედარება არ შეიძლებოდეს. სამხრეთის კომისია, რომელსაც 

ტანზანიის ყოფილი პრეზიდენტი ჯულიუს ნეირერე ხელმძღვანელობდა, თვლიდა, რომ განვითარებადი 

ქვეყნების საერთო მახასიათებლები აღემატებოდა მათ შორის არსებულ განსხვავებებს. Toey-სთვის ნიშანი, 

რომელსაც განვითარებადი ქვეყნების უმეტესობა იზიარებს, არის კოლონიზაციის გამოცდილება. აზრთა 

სხვადასხვაობაა ისეთ თემებზე, როგორიცაა შესაფერისი ტერმინოლოგია “მესამე სამყაროსთვის”, ასევე თუ 

რამდენად მნიშვნელოვანია ჰეტეროგენულობა მესამე სამყაროს შიგნით (უფრო დაწვრილებით იხ. ჩანართი 

1. 3). პოსტ-მოდერნისტები ძირითადად ამტკიცებენ, რომ ნებისმიერი სახის იარლიყი განვითარებად ქვეყნებს 

დაბალ საფეხურზე ათავსებს და შესაბამისად, ამგვარი ტერმინი უკავშირდება კონტროლს, რომელსაც 

განვითარებული ქვეყნები მათზე ფლობენ. მოკლედ რომ ჩამოვაყალიბოთ, პოსტ-მოდერნისტების თქმით, 

“განვითარების დისკურსის” ფუნქციაა ხალხის კატეგორიზება მათი კონტროლის მიზნით, რაც ხერხდება 

პრობლემური კატეგორიების ჩამოყალიბებით (ფუკო ამას უწოდებდა “მმართველობითობას”). პოსტ-

მოდერნისტები ბრალად სდებენ განვითარების კვლევებს, რომ მათ შექმნეს ასეთი პრობლემური 

კატეგორიები იმისთვის, რომ ჩარევა გაემართლებინათ (ეს საკითხი უფრო დაწვრილებით განხილულია 

მეორე თავში). 

 

ლიტერატურაში წარმოიშვა დაჯგუფებების სხვადასხვა აღწერა, რომლებიც ახარისხებენ ქვეყნებს 

“ცვლილების” ხასიათის მიხედვით: ქვეყნები, რომლებმაც განიცადეს რაიმე სახის “კარგი” ცვლილება (ანუ 

ისინი “ვითარდებიან”) და ქვეყნები, რომლებმაც ამგვარი ცვლილება არ განიცადეს (ანუ ყველაზე “ნაკლებად 

განვითარებულები”) (უფრო დეტალურად ამ საკითხზე იხ. ჩანართი 1.4). ამგვარი აღწერების საერთო ნიშანია 

ჯგუფების ხასიათის განსაზღვრისას ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე აქცენტი  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

მესამე სამყარ ო ს გამო იყენებდ ა მათ ი  გამო რ თ უ ლ ო ბის აღსანიშნავად  და  არ აყენებდ ა მათ  უ ფრ ო დაბალ   
საფ ეხუ რ ზ ე (Sheyvens and Storey, 2003: 13). ჩვენ შევეცად ეთ , ეს  ტ ერ მინი არ გამოგვეყენებინა დ ა ის სხვა ტ ერ მინით 
“განვით არ ებად ი ქვეყნებით” ჩავანაცვლ ეთ . 

8ჯ გუ ფ ი 77 შეიცვალ ა და ახლ ა 131 ქვეყანას მო იცავს, თუ მცა სახელი იგივე აქვს. დ ეტ ალ  ები შეგიძლ  იათ , იხილ ო თ   
G77 ვებ-გვერდ ზ ე: http://www.g77.org/ 
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ჩანართი 1. 3. განვითარებადი ქვეყნებისთვის გავრცელებული ტერმინები და მათი კრიტიკა 

განვითარებადი ქვეყნები: ზედმეტად არაფაქტობრივი ან ოპტიმისტური ტერმინი მრავალი 

ქვეყნისთვის 

ნაკლებად განვითარებული ქვეყნები: ზემოდან, აღმატებული პოზიციიდან მისადაგებული ტერმინია 

და არასრულფასოვნებაზე მიანიშნებს 

დაბალი შემოსავლის ქვეყნები: ზედმეტად ეკონომიკურად განსაზღვრულია 

სამხრეთი: გეოგრაფიულად უზადო არ არის, მაგრამ ტერმინს გამოიყენებს როგორც 1980 წლის 

ბრანდტის კომისია და 1990 წლის სამხრეთის კომისია 

სამყაროს უმეტესობა: ზედმეტად ზოგადია. ამგვარ ქვეყნებში მსოფლიოს მოსახლეობის 80% 

ცხოვრობს 

პოსტ-კოლონიური საზოგადოებები: ზედმეტად ისტორიულად განსაზღვრულია - მაგალითად, 

რამდენად არიან ის ქვეყნები, რომელთაც უკვე რამდენიმე ასეული წელია დამოუკიდებლობა აქვთ 

მოპოვებული, ჯერ კიდევ კოლონიური გამოცდილების გავლენის ქვეშ? 

ქვეყნები, რომლებიც არ არიან OECD წევრები. ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც ინდუსტრიული 

ქვეყნების ეკონომიკურ ინტერესებს წარმოადგენს. 

 

ჩანართი 1. 4. დაჯგუფებები, რომელსაც საერთაშორისო განვითარების სააგენტოები 

იყენებენ 

ქვეყნები, რომელთან სულ მოსახლეზე დაბალი შემოსავალი აქვთ 

მსოფლიო ბანკი აჯგუფებს ქვეყნებს შემოსავლის მიხედვით და ეყრდნობა 2005 წლის მონაცემს 

მთლიანი ეროვნული შემოსავალი თითო სულ მოსახლეზე. დაბალი შემოსავალია თუკი შემოსავლის 

რაოდენობა ერთ სულ მოსახლეზე 875$ ამერიკული დოლარია. საშალოდ დაბალია შემოსავალი 

876$-დან 3,465$-მდე. მაღალი საშუალო შემოსავალია 3,466-დან 10,725$-მდე და მაღალი 

შემოსავალია 10,726$ ან მეტი. (მსოფლიო ბანკი, 2007: 285) 

 

ქვეყნები დაბალი “ადამიანური განვითარებით” 

UNDP-ს აქვს დაბალი, საშუალო და მაღალი განვითარების ქვეყნებად დაყოფა, რომლის მთავარი 

კრიტერიუმია განათლება და ჯანმრთელობის კრიტერიუმები, ისევე როგორც შემოსავალი. ამ 

კრიტერიუმებს იგი იყენებს Human Development Index განსაზღვრისთვის (ნაერთი საზომია 

შემოსავლის, ჯანმრთელობისა და განათლების - იხ. დისკუსია ქვემოთ). (UNDP, 2006: 393-9, 413) 

 

ქვეყნები, რომლებიც არიან “ყველაზე ნაკლებად განვითარებულები” 

UNCTAD აქვს კრიტერიუმები, რომლითაც გამოყოფს ყველაზე ნაკლებად განვითარებული ქვეყნების 

რიგს (50 ქვეყანა იყო 2006 წელს). ეს კრიტერიუმები სამი კომპონენტისგან შედგება - ა. მთლიანი 

ეროვნული შემოსავალი ერთ სულ მოსახლეზე ან 750$-900$ შემოსავალი ერთ სულ მოსახლეზე (სამი 

წლის საშუალო მონაცემი 2002-2004) ბ. ადამიანის აქტივების ინდიკატორები (მოიცავს კვებას, 

ბავშვების სიკვდილიანობას, სკოლაში სიარულს, ზრდასრულებში წერა-კითხვის ცოდნას) და გ. 

ეკონომიკური მოწყვლადობის ინდიკატორი (მოიცავს საოფლის მეურნეობის არასტაბილურობის 

საზომს, მოსახლეობას, რომელიც ბუნებრივი კატასტროფების გამო ლტოლვილია, ექსპორტის 

არასტაბილურობას, სოფლის მეურნეობის წილს GDP-ში, ასევე ექსპორტის და ეკონომიკის 

“სიმცირის” მონაცემს (75 მილიონ ადამიანზე ნაკლები). (UNCTAD, 2006: 25-32) 
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მრავალი აკრონიმი არსებობს, რომელიც ამ კომპლექსურობას უსვამს ხაზს. ასეთებია - NICs, MICs და BRICs. 

შევეცადეთ, მათი უმრავლესობის განმარტებას ჩანართ 1. 5-ში. იმისთვის, რომ უფრო ნათელი რომ იყოს: 

ჯგუფი, რომელიც მოიცავს “დაბალი შემოსავლის ქვეყნებს სტრესის ქვეშ”, ეხება ქვეყნებს, რომლებსაც გარდა 

დაბალი შემოსავლისა ერთ სულ მოსახლეზე სუსტი ინსტიტუციები აქვთ.  

1990-იანი წლებიდან “გარდამავლი ქვეყნები” დაემატა ცალკე კატეგორიად (მსოფლიო ბანკი, 1996). ეს არის 

აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, საბჭოთა კავშირის ყოფილი წევრები და სხვა ქვეყნები, რომლებიც 

გეგმიური ეკონომიკიდან საბაზრო ეკონომიკაზე გადადიან - ასეთებია ჩინეთი, მონღოლეთი, ვიეტნამი, 

კამბოჯა და ლაოსი. 

სხვა კატეგორიები მოიცავს ქვეყნებს კონფლიქტურ ზონებში და პოსტ-კონფლიქტურ სიტუაციებში, ქვეყნებს, 

სადაც შიდსის /აივ ვირუსი მაღალია და ქვეყნებს, რომლებიც მეტწილად დამოკიდებულები არიან 

დახმარებაზე (0.2% კლუბი და 20% კლუბი, მონაცემი მიანიშნებს GDP-ში დახმარების წილზე).9 

 

1. 3. ბ განვითარების კვლევები “მესამე სამყაროს” მიღმა 

განვითარების კვლევების ინტერესი არ შემოიფარგლება მხოლოდ განვითარებადი ქვეყნებით. სიღარიბე და 

სიმდიდრე ყველა ქვეყანაში არსებობს. მაგალითად, ჩინეთი “განვითარებადი ქვეყანაა” და ამავდროულად 

ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ეკონომიკა, სადაც ამავე დროს სიღარიბის დონე მაღალია. უთანასწორობა 

მაღალი შემოსავლის ქვეყნებში ნათელს ხდის, რომ პოლიტიკის ანალიზი, რომელიც გამოიყენება 

განვითარებად ქვეყნებში სიღარიბესთან გამკლავებისთვის, უფრო ფართოდ შეიძლება იყოს გამოყენებული. 

სიცოცხლის ხანგრძლივობა გლაზგოსთან ახლოს კალტონის რეგიონში 53.9 წელია, რაც გაცილებით უფრო 

                                                                 

920% კლუბი შედის ქვეყნები, რომელთა GDP 20% მოდის დახმარებიდან. ეს ქვეყნები იქნებიან 2005 წლის ორმაგი 
დახმარების შეთჱანხმების ძირითადი ბენეფიციარები. მათ დღის წესრიგში იქნება პროდუქციის მიღების და 
გადამუშავების უნარის განვითარება, პოლიტიკური განვითარება და დახმარების გამოყენება ზრდასა და ადამიანური 
განვითარებისთვის, დონორები მათ მიაწვდიან დახმარებას მათ მიერ დადებულ პირობების და შესრულების 
სანაცვლოდ აქტიურ მონაწილეობას მიიღებენ დახმარების არქიტექტურის აგებაში 

0.2% კლუბში შედიან ქვეყნები, რომლებშიც დახმარებას გაცილებით მეტი მნიშვნელობა აქვს. ამ ქვეყნებში უფრო მეტად 
პრობლემურია ცვლილებების მენეჯმენტი და გლობალიზაციის გამოწვევებთან გამკლავება. რეგიონულ და ინტერ 
რეგიონული თანამშრომლობის აწყობა და კავშირი ისეთ საკითხებთან,რომელიც არ არის მიბმული განვითარებას და 
როგორიცაა უსაფრთხოება და გლობალური  მენეჯმენტი  (Maxwell, 2006: iv). 

ჩანართი 1. 5 საერთაშორისო განვითარებასთან დაკავშირებული აკრონიმები (შემოკლებები) 

BRIC - ბრაზილია, რუსეთი, ინდოეთი და ჩინეთი 

BRICET – ბრაზილია, რუსეთი, ინდოეთი, ჩინეთი, აღმოსავლეთ ევროპა და თურქეთი 

HIPC - ღრმად ვალში ჩაფლული ღარიბი ქვეყნები 

LDC - ნაკლებად განვითარებული ქვეყნები 

LIC - დაბალი შემოსავლის ქვეყნები 

LICUS - დაბალი შემოსავლის ქვეყანა სტრესის ქვეშ 

LLDC - ჩიხში მოქცეული განვითარებადი ქვეყნების სია 

LMC - დაბალი საშუალო შემოსავლის ქვეყანა 

MIC - საშუალო შემოსავლის ქვეყანა 

NIC - ახალი ინდუსტრიული ქვეყნები 

UMC - მაღალი საშუალო შემოსავლის ქვეყანა 
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დაბალია, ვიდრე მრავალ განვითარებად ქვეყანაში.10 დემოგრაფიული და ტექნოლოგიური დინამიკის 

სოციო-ეკონომიკური გავლენა (როგორც სტრუქტურული ცვლილების მაგალითი) მოითხოვს ინდუსტრიულ 

ქვეყნებში ისევე გულდასმით შესწავლას პოლიტიკის შესამუშავებლად, როგორც განვითარებად ქვეყნებშია 

საჭირო. ყველა ქვეყანა ვითარდება ამ ტერმინის რომელიმე გაგებით, ინდუსტრიული ქვეყნები განიცდიან 

სოციო-ეკონომიკური ხასიათის სტრუქტურულ ცვლილებას იმავე დონეზე, როგორც განვითარებადი ქვეყნები. 

შესაამისად კროს-დისციპლინური ანალიზი, რომელსაც კარგად იცნობენ განვითარების მკვლევრები, 

რელევანტურია ინდუსტრიული ქვეყნებისთვისაც (Bown and Veitch, 1986). 

ერთი მაგალითი რომ ავიღოთ, განვითარებადი ქვეყნების დემოგრაფიული მახასიათებლები,  ზოგადად 

მაღალი ზრდით, სიცოცხლის დაბალი ხანგრძლივობითა და მოსახლეობაში ბავშვების მაღალი 

რაოდენობით ხასიათდება. ინდუსტრიალიზებული ქვეყნებისთვის დამახასიათებელია მოსახლეობის 

დაბალი ტემპით ზრდა, შედარებით მაღალი სიცოცხლის ხანგრძლივობა და მოსახლეობაის საერთო 

რაოდენობაში მოხუცების სიჭარბე. სიკვდილიანობის მაჩვენებელი მაღალია განვითარებად ქვეყნებში, ასევე 

ინდუსტრიული ქვეყნებისგან განსხვავდება იმ ფაქტორების კომბინაცია, რომელიც სიკვდილიანობას იწვევს.11 

ამ განსხვავებებზე ყურადღება უკიდურესად მნიშვნელოვანია, როდესაც ყალიბდება განათლების ან 

ჯანდაცვის პოლიტიკა. ასევე ყურადღება უნდა მიექცეს დინამიკას წლების მანძილზე, თუ როგორ იცვლება 

ერთი ან მეორე ფაქტორი განვითარებად თუ ინდუსტრიულ ქვეყნებში და შესაბამისად უნდა იქნას პოლიტიკა 

შემუშავებული.  

ინდუსტრიულ ქვეყნებში კიდევ სხვა საკითხებია, რომლითაც განვითარების კვლევები ინტერესდება. 

მაგალითად, ასეთია ინდუსტრიულ ქვეყნებში “ზე-განვითარების” პრობლემები.  მაგალითად არაჯანსაღი 

კვება და სიმსუქნე. მათ კომპლექსური სოციო-ეკონომიკური გამომწვევი მიზეზები და ეფექტები აქვთ. 

ნახშირორჟანგის გამოყოფის მაღალი დონე ინდუსტრიულ ქვეყნებში გავლენას ახდენს არა მხოლოდ ამ 

ქვეყნებზე, არამედ განვითარებად ქვეყნებზეც, რადგან ზოგადად გარემოზე მოქმედებს. განვითარებადი 

ქვეყნების და ინდუსტრიული ქვეყნების გადაჯაჭვულობის სხვა მაგალითებია ტერორიზმის გლობალიზაცია, 

უსაფრთხოების პრობლემების და პანდემიების გავრცელება (იქნება ეს შიდსი თუ ფრინველის გრიპი). ეს კი 

ნიშნავს, რომ სულ უფრო დიდი მნიშვნელობა ენიჭება საერთაშორისო დონეზე კროს-ინტერდისციპლინურ 

მიდგომას კვლევებში და პოლიტიკის ანალიზისას (Mehta et al., 2006). 

Seers-მა (1963) დაწერა მნიშვნელოვანი ნაშრომი, სადაც განიხილა განვითარებული ქვეყნების 

მახასიათებლები და თუ რამდენად განსხვავდებიან ისინი განვითარებადი ქვეყნების მახასიათებელი 

ნიშნებისგან. ამის საფუძველზე იგი გამართლებულად მიიჩნევს განვითარებულ ან ინდუსტრიულ ქვეყნებს 

”განსაკუთრებული შემთხვევა” უწოდოს. განმსაზღვრელ ფაქტორებს შორისაა ისეთი ფაქტორები, 

როგორიცაა მაგალითად, მუშა-ხელის წიგნიერება და მობილობა; ეკონომიკის სექტორები (მაგალითად, 

მანუფაქტურა უფრო დიდია ვიდრე სოფლის მეურნეობა ან წიაღისეულის მოპოვება), საჯარო ფინანსები 

(მაგალითად, პირდაპირი გადასახადებიდან აკრეფილი თანხა), ოჯახები (მაგალითად, როცა ძალიან ცოტაა 

სიღარიბის ზღვარს მიღმა და საშუალოდ თანაბარი განაწილებაა შემოსავლების), გადანახული ფინანსები და 

ინვესტიციები (მაგალითად, კარგად განვითარებული ფინანსური შუალედური ორგანიზაციები), და 

“დინამიური გავლენები” (მაგალითად მოსახლეობის ნელი ზრდა და სწრაფი ურბანიზაცია). როდესაც 35 

წლის შემდეგ მაქსველმა სირსის არგუმენტებს გადახედა, დაასკვნა, რომ ისინი უკვე აღარ მიესადაგებოდა ამ 

ქვეყნებს, რადგან განვითარებულ და განვითარებად ქვეყნებს შორის განსხვავება ნაკლებად თვალსაჩინო 

გახდა ბოლო წლებში. 

 

მიუხედავად ამისა, “სიღარიბის დონის ხაზი ბრიტანეთში ....17-ჯერ უფრო მაღალია ვიდრე განვითარებადი 

ქვეყნებისთვის. (მსოფლიო ბანკის მიერ დადგენილი დონე (ითვლება დოლარი დღეში)).... შესაბამისად, 

შედარების მომხრეების არგუმენტი ემყარება არა იმდენად ცხოვრების დონეს, რამდენადაც ეკონომიკურ, 

სოციალურ, პოლიტიკურ და სოციალურ ნიშან-თვისებებს, რომლითაც ხასიათდებიან სხვადასხვა ქვეყნები 

და იმ ინსტრუმენტებს, რომლებიც მათ შესასწავლად გამოიყენება.  

                                                                 

10იხ. http://politics.guardian.co.uk/publicservices/story/0,11032,1691742,00.html 

11გრძელვადიან ცვლილებას, რომელიც იწვევს განვითარებადი ქვეყნების დემოგრაფიული მახასიათებლებიდან 
განვითარებული ქვეყნების მახასიათებლებზე გადასვლას, დემოგრაფიული ტრანზიცია ეწოდება. 
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განვითარების კვლევების ამგვარი საერთაშორისო გაფართოება ასევე შეესაბამება განვითარების, როგორც 

სტრუქტურული ცვლილების გაგებას და ასევე პასუხობს პოსტ-მოდერნულ ხედვას, რომლის მიხედვითაც 

განვითარება დისკურსის ფარგლებში ხდება. როგორც უკვე აღინიშნა, მეტწილად პოსტ-მოდერნისტული 

კრიტიკა ემყარება მოსაზრებას, რომ დასავლური მოდერნულობის იდეის თავსმოხვევა ხდება მესამე 

სამყაროსთვის. ამავე დროს “განვითარება” ფართოვდება და მთელ პლანეტას მოიცავს, რათა მოიცვას ის 

ურთიერთდამოკიდებულება, რომელიც მზარდმა გლობალიზაციის პროცესმა მოიტანა, ამავე დროს, 

ანგარიში გაუწიოს ღირებულებების სისტემის სხვადასხვაობას (კულტურულს ან სულიერს) და არ დაიწყოს 

მათი დაჯგუფება აღმატებულ და დაბალ საფეხურზე მდგომად. ამგვარი მიდგომით, შეხედულებებს შორის 

შეუსაბამობა, რომელზეც ზემოთ ვსაუბრობდით, შესამჩნევად შემცირდებოდა. ამ არგუმენტის 

საწინააღმდეგოდ პოსტ-მოდერნისტები ალბათ იტყოდნენ, რომ საუკეთესო იქნება, თუ განვითარებას თავს კი 

არ მოვახვევთ სხვებს, არამედ იმ ქვეყნის მოსახლეობას მივაბარებთ და რომ განვითარების კვლევების 

გაფართოება მთელ სამყაროზე უბრალოდ კიდევ ერთი გზაა, ინდუსტრიული ქვეყნების ღირებულებები თავს 

მოვახვიოთ განვითარებად ქვეყნებს. თუმცა ასეთი პასუხი იქნებოდა საერთაშორისო განვითარების ძალიან 

დანაწევრებული ხედვის შედეგი მითუმეტეს იმ დროს, როცა საზღვრები სულ უფრო უმნიშვნელო ხდება 

ადამიანური მოღვაწეობის სულ უფრო მეტ და მეტ სფეროში. 

 

  “განვითარების” ინდიკატორები 

1 4.ა ინდიკატორების მოკლე ისტორია 

როგორ შეგვიძლია, შევაფასოთ, მოხდა თუ არა ცვლილება და თუ რამდენად შეიცვალა ესა თუ ის ასპექტი? 

ნებისმიერი მცდელობა, პასუხი გავცეთ ამ კითხვებს, მოითხოვს სტატისტიკურ და სხვა აღწერილობით 

მონაცემებს, რომლებიც სისტემურად უნდა გაანალიზდეს. ამის გამოა, რომ ბოლო 50 წლის მანძილზე ძალიან 

გაიზარდა ლიტერატურის მოცულობა განვითარების ინდიკატორების შესახებ. ეს ლიტერატურა აფრთხილებს 

მკვლევრებს, რომ ყველა ინდიკატორს სიფრთხილით მოეპყრან.  

განვითარების ინდიკატორები 1960-იანი წლების შემდეგ საგრძნობლად დაიხვეწა. პირველი, ბევრ 

განვითარებად ქვეყანას, რომლებისთვისაც სჭირდებათ მეორადი მონაცემები ინდიკატორების 

შესამუშავებლად, არა აქვს ამგვარი მონაცემები, ან არასრულად აქვს ან არასანდოა გარკვეული პერიოდის 

მანძილზე, რაც მნიშვნელოვანი იქნებოდა ანალიზისთვის. მეორე, აღიარებულია, რომ არ არის თანხვედრა 

ეკონომიკურ მონაცემთა რიგსა (მაგალითად, როგორიცაა ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავალი) და იმ 

კონცეპტებს შორის, რომლისთვისაც ამ მონაცემებს აგროვებენ (მაგალითად როგორიცაა განვითარება, 

კეთილდღეობა და სიღარიბე). მესამე, ზოგიერთი კონცეპტი, რომლისთვისაც მონაცემები გროვდება, თავისი 

ხასიათით არარაოდენობრივია. შესაბამისად, საჭირო გახდა ალტერნატიული გზების მოძებნა შესაფერისი 

ინდიკატორების შესამუშავებლად.12 

 

Kuznets-ის მიერ ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის რაოდენობრივი ასპექტების ანალიზის სერიების Bauer 

სოციალური ინდიკატორების და Seers განსაკუთრებული შემთხვევების შეზღუდვების. "რას ნიშნავს 

განვითარება”  და “რის გაზომვას ვცდილობთ”  გამოქვეყნების შემდეგ მოხდა განვითარების ინდიკატორების 

გადააზრება და ის აღარ ეყრდნობა ძირითადად მხოლოდ ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავლის ინდიკატორს: 

 

კითხვები, რომლებიც უნდა დავსვათ, როდესაც ქვეყნის განვითარების შესახებ გვინდა, გავიგოთ:  

                                                                 

12განვითარებასთან და სიღარიბის ინდკატორებთან დაკავშირებული ბევრი ტექნიკური საკითხი მიმოხილულია 

დაწვრილებით და  სრულად გამოცემაში Technical Notes in the appendices to Volume 1 of the PRSP Sourcebook 

(Klugman 2002: 405ff). 
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 რა მოსდის სიღარიბეს?  

 რა მოსდის უმუშევრობას?  

 რა მოსდის უთანასწორობას?  

თუ ყველა ამ ასპექტში გვაქვს გაუმჯობესება, მაშინ ამ ქვეყნისთვის ეჭვგარეშეა განვითარება... თუკი ერთი ან 

ორი ძირითადი პრობლემის შემთხვევაში გაუარესება გვაქვს, განსაკუთრებით, თუ სამივეში ხდება ასე, მაშინ 

უცნაური იქნებოდა ამგვარი შედეგისთვის “განვითარება” გვეწოდებინა, მიუხედავად იმისა, ერთ სულ 

მოსახლეზე შემოსავალი გაიზრდება თუ არა. (Seers, 1972: 24) 

Seers-მა კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა ძირითადი საკითხი, არის თუ არა ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავლის 

ზრდა განვითარების ადეკვატური საზომი თუ განვითარება აღიწერება, როგორც ძირითადი 

მოთხოვნილბებების დაკმაყოფილება. განვითარების ინდიკატორები საჭირო იყო საბაზისო 

მოთხოვნილებების ელემენტებისთვის, მაგალითად ფიზიკური საჭიროებებისთვის როგორიცაა საკვები, 

საცხოვრებელი, საჯარო მომსახურება, ასევე შესაძლებლობა, შეიძინო ისინი დასაქმების და შემოსავლის 

წყალობით. ამ უფრო ფართო საზომების გავრცელებამ ხელი შეუწყო ჯანმრთელობისა და განათლების 

შესახებ მეტი მონაცემის არსებობას, როგორც ეს მოხდა მრავალი განვითარებადი ქვეყნისთვის 1970-იან 

წლებში.  კვლევამ განაწილების ფაქტორების შესახებ გვაჩვენა, რომ  ეკონომიკური ზრდის სარგებელი 

კარგად არ მიეწოდებოდა დაბალი შემოსავლის მქონე ჯგუფებს როგორც ქალაქში, ისევე სოფლებში. 

მოცემულმა ფაქტმა გამოიწვია ამ მიმართულების მიმართ ინტერესი (Adelman and Morris, 1973; Chenery 

Ahluwalia et al., 1974). 

 

კვლევების უმეტესობას შრომის საერთაშორისო ბიურო (ILO) ხელმძღვანელობდა, განსაკუთრებით 

მსოფლიო დასაქმების პროგრამით (იხ. მაგალითად ILO, 1976, 1977). ამასთან ერთად 1960 და 1970-იან 

წლებში ჩამოყალიბდა ცხოვრების დონის ინდიკატორები იმ უკმაყოფილების საპასუხოდ, რასაც იწვევდა 

ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავალი როგორც კეთილდღეობის და განვითარების საზომი.  

 

1.4ბ. თანამედროვე უნივერსალური და კონტექსტიდან გამომდინარე განვითარების ინდიკატორები 

UNDP ადამიანის განვითარების ინდექსი 1990 წელს ჩამოყალიბდა. მივიღეთ ახალი ჩარჩო, რომელიც 

ცნობილია “ადამიანის განვითარების” ან “შესაძლებლობების მიდგომის” სახელით (იხ. ჩანართი 1. 6). 

ამასთან ერთად ჩამოყალიბდა ნაერთი ინდიკატორების წყება ადამიანის განვითარების ინდიკატორების 

სახელით UNDP-ის ქვეშ (იხ. ცხრილი 1.1).13 

სენისთვის მნიშვნელოვანია ფოკუსი იმაზე, თუ რისი გაკეთება შეუძლია ადამიანს, რაც შედეგება 

საშუალებებისგან, შესაძლებლობებისგან ან არსებითი თავისუფლებისგან. ყველაფერი ეს შესაძლებელს 

ხდის, ადამიანებმა აკეთონ ის, რასაც ღირებულად თვლიან, რომ აკეთონ. ეს კი, სენის თვალსაზრისით, 

არის ადამიანის განვითარების ქვაკუთხედი. 14 მაგრამ რადგანაც “შესაძლებლობები” ძნელი გასაზომია, 

ადამიანური განვითარების ინდექსის ბევრი კომპონენტი “ფუნქციონირებას” ეყრდნობა.  

UNDP ინდიციები ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პოპულარულია და ყველაზე ფართოდ გამოიყენება UNDP-

ის Human Development Index (HDI), Gender development Index (GDI) ანუ გენდერის განვითარების ინდექსი და 

Human Poverty Index (HPI) ანუ ადამიანის სიღარიბის ინდექსი. ამ ბოლო ინდექსისთვის, ადამიანის 

სიღარიბის ინდექსისთვის ორი ვერსია გამოიყენება: განვითარებადი ქვეყნებისთვის (HPI-1) და მეორე 

ინდექსი ინდუსტრიული ქვეყნებისთვის (HDI-2). HPI-1 მიუთითებს სრულ არქონაზე, მაშინ როდესაც 

მეორე ინდექსი HPI-2 ფარდობით არქონას ზომავს. ცხრილი 1.1 აჯამებს თითოეულის კომპონენტებს. 

HDI, GDI, HPI-1, HPI-2 - თითოეული მათგანი ითვალისწინებს კეთილდღეობას, რომელიც ეფუძნება 

                                                                 

13 1990წლიდან ადამიანის განვითარების ინდექსი შეიცვალა კრიტიკის გავლენით და , როგორც მოცემულია ცხრილში1.1. 

14გამოყენებულია ამარტ ია სენის სპეციალზებული ტერიმინი (Sen 1999). 
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სიცოცხლის ხანგრძლივობას, ჯანმრთელობას, ცოდნას და განათლებას. გარდა ამისა, თითოეულში რაღაც 

ფორმით არის მსყიდველობის უნარი მორგებული ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავალს, რათა გაიზომოს 

ცხოვრების სტანდარტი. UNDP ასევე აქვეყნებს გენდერული უფლებების გაძლიერების საზომს (GEM), 

რომლითაც იზომება გენდერული თანასწორობა პოლიტიკაში, ბიზნესსა და შრომის ანაზღაურებაში. 

ხანგრძლივობა ცოდნა ცხოვრების სტანდარტი 

 

HDI ცხოვრების ხანგრძლივობა 

ზრდასრულების წიგნიერება 

(2/3 წონა ) კომბინირებული 

სკოლაში სიარულთან (1/3 

წონა) 

შემოსავალი ერთ სულ მოსახლეზე- 

დოლარი ($PPP) 

GDIცხოვრების ხანგრძლივობა 

(კაცი. ქალი) 

ზრდასრულების წიგნიერება 

(კაცი,ქალი) კომბინირებული 

სკოლაში სიარულთან 

ქალის და კაცის წილი შემოსავალში 

HPI-1ალბათობა დაბადებისას, 

რომ 40 წელს ვერ მიაღწევს 

ზრდასრულების წიგნიერება -

შეუწონელი 

პროცენტი 

მოსახლეობისა, რომელსაც არა აქვს 

წვდომა წყალზე და მცირეწონიანი 

ბავშვები 

HPI-2ალბათობა დაბადებისას, 

რომ 60 წელს ვერ მიაღწევს 

ზრდასრულების პროცენტი, 

რომელთაც 

აკლიათ ფუნქციონირებისთვის 

საჭირო 

წიგნიერების უნარები  

სიღარიბის ზღვარს მიღმა საშუალო, 

დაზუსტებული, საყოფაცხოვრებო 

შემოსავალი; ხანგრძლივი 

უმუშევრობის დონე- რომელიც 

გრძელდება 12 თვეს და მეტ ხანს  

 

წყარო: UNDP (2006: 393-9) 

90-იანი წლების ბოლოდან არსებობს საერთაშორისოდ გაზიარებული განვითარების ინდიკატორების 

კომპლექტი,რომელიც ცნობილია გაეროს MDGs-ის სახელით (იხ. ჩანართი 1.7). MDGs ჩამოყალიბდა გაეროს 

საერთაშორისო კონფერენციებზე სააგენტოებს შორის შეთანხმებების შედეგად, რაც მათ აძლევს სასურველი 

შედეგების და განვითარების სამიზნეების ლეგიტიმურობას. ათასწლეულის დეკლარაციაზე ხელმოწერით 

(გაერო, 2000) გაეროს წევრმა ქვეყნებმა გაეროს ათასწლეულის ასამბლეაზე ნიუ იორკში, საფუძველი 

ჩაუყარეს გარკვეული გაგებით მიმართულების განმსაზღვრელ რუკას, როგორადაც იქცა MDGs, რომელიც 

გაეროს გენერალური სამდივნოსთვის მოამზადა სამუშაო ჯგუფმა, რომლის შემადგენლობაშიც შედიოდნენ 

UNDP, გაეროს სხვა სპეციალიზებული სააგენტოები, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, მსოფლიო ბანკი და 

ეუთო (Poston et al., 2004). ათასწლეულის დეკლარაცია (გაერო, 2000) ჩამოთვლის ექვს “ფუნდამენტურ 

ღირებულებას”, რომელთაგან ზოგიერთი მხოლოდ ნაწილობრივაა წარმოდგენილია MDGs-ში(Maxwell, 2006: 

3): ეს არის: 

1. თავისუფლება (MDG 1, 2, 3, 4, 5, 6);  

2. თანასწორობა (MDG 2);  

3. სოლიდარობა (MDG 8);  

4. ტოლერანტობა (MDG შესაბამისი არ აქვს);  

5. ბუნების პატივისცემა (MDG 7)   

6. გაზიარებული პასუხისმგებლობა (MDG8).  

 

თავად ეს MDGs რვა მიზანს მოიცავს 18 სამიზნით და 47 ინდიკატორით (იხ. ჩანართი 1.7 და გაერო, 2007). 
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ჩანართი 1. 7 გაეროს ათასწლეულის განვითარების მიზნები (MDGs) 

MDG 1. უკიდურესი სიღატაკის და შიმშილის აღმოფხვრა. 

MDG 2. მთელ მსოფლიოში საბაზისო განათლების უზრუნველყოფა 

MDG 3. გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა და ქალთა უფლებების გაძლიერება. 

MDG 4. ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება. 

MDG 5. დედათა ჯანმრთელობის გაუმჯობესება. 

MDG 6. შიდსის/აივ ინფექციის, მალარიის და სხვა სნეულებების დამარცხება. 

MDG 7. გარემოს მდგრადობის უზრუნველყოფა. 

MDG 8. განვითარებისთვის მსოფლიო პარტნიორობის განვითარება. 

წყარო: გაერო (2007) 

კრიტიკა, რა თქმა უნდა, MDGs-ს მიმართაც გამოითქმის. Saith (2007: 1184) დარწმუნებულია, რომ MDGs 

“შეფუთვა” გეტოში ათავსებს განვითარებას იმით, რომ განვითარებას მხოლოდ მესამე მსოფლიოს 

უსადაგებს. გარდა ამისა, მისი დღის წესრიგი შემუშავებულია თითქმის მხოლოდ ინდუსტრიული ქვეყნების 

მიერ ადეკვატური კონსულტაციების გარეშე და ეყრდნობა ცხოვრების აბსოლუტურ სტანდარტებს. დეტალური 

მეთოდოლოგიური კრიტიკის გარდა, Saith ამბობს, რომ შესაძლებელია MDG -მა მიმართულება შეუცვალოს 

სოციალური მეცნიერებების კვლევით პროგრამებს, რომლებიც თავის მხრივ, მეტწილად დამოკიდებული 

არიან მთავრობების მიერ დაფინანსებულ კვლევით საბჭოებზე ან განვითარების სააგენტოებზე, რომლებიც 

“MDG-ზე არიან ორიენტირებული”. მისი აზრით, სააგენტოების მხრიდან პრაქტიკის დამახინჯების საფრთხეც 

არსებობს, რადგან საერთაშორისო განვითარების სააგენტოები და მთავრობის ბიუროკარტიები ხშირად 

ხასიათდებიან “სტატისტიკისა ბოროტი გამოყენებითა და მანიპულაციით და შედეგების არასწორი 

წარმოდგენით” (Saith, 2007: 1174). იგი აგრძელებს მოსაზრებით, რომ მონაცემების ხელმისაწვდომობა და 

ხარისხი ძალიან არათანაბარია ან სუსტია, გარდა ამისა, ბევრი MDGS ადეკვატურად არ მოიცავს 

კეთილდღეობის გაგებას (მაგალითად, რას გვეუბნება სკოლაში სიარულის ან სკოლის დასრულების 

მონაცემი განათლების მიღწევაზე?). Saith ფიქრობს, რომ MDGS მნიშვნელოვანად არის მცდარი 

განვითარების ახალ განზომილებებთან მიმართებაში (როგორიცაა ჩართულობა, დემოკრატია, მდგრადი 

საარსებო გარემო, მოწყვლადობა და რისკი). White და Black ამატებენ, რომ MDGS მიდგომა გენდერული 

თანასწორობისადმი და მდგრადობისადმი პრობლემურია და ზოგადად, ზემოდან ქვემოთ მიდგომით 

ხასიათდება  

კონტექსტზე მორგებული ან “სპეციალური” ინდიკატორების გარკვეული წყება შემუშავდა მას შემდეგ, რაც 

გაიაზრეს, რომ განვითარების უნივერსალური ინდიკატორები განვითარებისა და კეთილდღეობის სუბიექტურ 

აღქმებს ეწინააღმდეგებოდა. ეს მიდგომა განსაკუთრებით უკავშირდება ისეთ ავტორს, როგორიცაა Chambers 

(1983, 1997), რომელიც თვლის, რომ ღარიბი ხალხის აღქმა (მდიდრების, სააგენტოების ოფიციალური 

პირების ან განვითარებაში მოღვაწე თემის წევრებისგან განსხვავებით) უნდა იყოს ამოსავალი წერტილი, 

რადგან ზემოდან-ქვემოთ შემუშავებული ინდიკატორები შეიძლება, სულაც არ შეესაბამებოდეს იმ ხედვას, 

როგორც წარმოუდგენიათ ღარიბ ადამიანებს სვლა კეთილდღეობისკენ. დაცულობა, ღირსება, ხმის უფლება 

და მოწყვლადობა შეიძლება, ზოგიერთ ვითარებაში მეტს ნიშნავდეს, ვიდრე რაიმეს შეძენა. ამ არგუმენტების 

წყალობით მნიშვნელოვნად გაიზარდა ჩართულობითი კვლევა (უფრო დეტალურად იხ. თავი 6), მათ 

შორისაა მსოფლიო ბანკის კვლევა “ღარიბთა ხმები” (განხილულია მე-5 თავში). Kingdon და Knight თვლიან, 

რომ  

“მიდგომა, რომელიც ამოსავალ წერტილად იყენებს თავად ინდივიდის გაგებას, რას ნიშნავს მისთვის 

კეთილდღეობა, უფრო სრულყოფილია ან უფრო უკეთ ექვემდებარება რაოდენობრიობას, ან ორივე ერთად, 

იმისთვის, რომ გამოვიყენოთ სახელმძღვანელოდ ღირებულებების შესახებ მსჯელობისას, ვიდრე სხვა 

რომელიმე მიდგომა. (2004: 1) 

განვითარების ინდიკატორების ამ ფსიქოლოგიური ელემენტების წყალობით შესაძლებელი გახდა 

ობიექტური კეთილდღეობიდან სუბიექტურ კეთილდღეობაზე გადასულიყო აქცენტი, ფიზიოლოგიური 
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მდგომარეობიდან (ინდივიდის ობიექტური ფიზიკური მდგომარეობიდან) ფსიქოლოგიურ მდგომარეობამდე 

(ინდივიდის სუბიექტური ფსიქოლოგიური მდგომარეობა).15 მოკლედ რომ ჩამოვაყალიბოთ, ეს არის “რაც 

აქვს ადამიანს, რისი გაკეთებაც შეუძლია იმით, რაც აქვს და რას ფიქრობენ, რას ფლობენ და რისი გაკეთება 

შეუძლიათ” (McGregor, 2006: 1). 

 თავის შეჯამება 

ამ თავში სამ საკითხს შევეხეთ. 

1. 5ა. რას ნიშნავს განვითარება 

განვითარების განმარტება განსხვავებული მოსაზრებების დაპირისპირების ერთ-ერთი ძირითადი წყაროა. 

მასში ჩადებული მოსაზრება ღირებულებაზე და შესაბამისად, პოლიტიკა, როგორც პასუხი მასზე, 

ლოგიკურად ებმის იმ დეფინიციების ბუნებას, რომელსაც განმარტებისთვის ეყრდნობიან. ღირებულებების 

საკითხი ცენტრალური მნიშვნელობისაა კამათში განვითარების დეფინიციის შესახებ - რა უნდა 

გამოსწორდეს, როგორ უნდა გამოსწორდეს და განსაკუთრებით, ვინ იღებს გადაწყვეტილებას ამის შესახებ? 

მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი პერიოდი დიდწილად ხედავდა განვითარებას, როგორც გრძელ ვადიან 

სოციო-ეკონომიკურ სტრუქტურულ ტრანსფორმაციას (მაგალითად, აგრარულიდან ინდუსტრიულზე 

გადასვლა). თუმცა, 1990-იანი წლებიდან განვითარების განმარტებაში დიდი წვლილი შეაქვს უფრო მოკლე 

ხედვას, რომელიც დაკავშირებულია პოლიტიკის მიზნებთან და შესრულების ინდიკატორებთან (როგორიცაა, 

ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავლის ზრდა და სიღარიბის შემცირება). გაეროს სიღარიბის შემცირების მიზნები 

2015 წლისთვის, რომელთან MDGs უწოდებენ, ამ ბოლო კონტექტსში განსაკუთრებულ ადგილს იკავებენ 

საერთაშორისო სააგენტოებს შორის. 

1. 5ბ. განვითარების კვლევების არეალი 

საერთაშორისო განვითარების კონტექსტი სწრაფად იცვლება. თუ მანამდე საუბრობდნენ შედარებით უფრო 

ერთგვარ მესამე სამყაროზე ახლა ხაზი ესმევა განსხვავებულობას და მოიცავს ისეთი ჯგუფებს როგორიცაა 

ახალი ინდუსტრიული ქვეყნები (NICs), საშუალო შემოსავლის ქვეყნები (MICs) და ბრაზილია, რუსეთი, 

ინდოეთი და ჩინეთი (BRICs). ცალკე გამოიყოფა ყველაზე ნაკლებად განვითარებული ქვეყნები ან 

დაბალშემოსავლიანი ქვეყნების სტრესულ სიტუაციაში (LICUS). განვითარების კვლევები უმეტესწილად 

მესამე სამყაროთი იყო დაკავებული, მაგრამ ჩვენ შევეცადეთ, გვეჩვენებინა, რომ უფრო ფართო ხედვით თუ 

მივუდგებით (დემოგრაფიული, ტექნიკური და კულტურული ცვლილების ჩართვით), ვნახავთ, რომ მაღალ-

შემოსავლიან ინდუსტრიული ქვეყნებიც ანალიტიკურად დიდად განსხვავებული არ იქნება განვითარებად 

ქვეყნებთან ან ქვეყნების სხვა ჯგუფებთან შედარებითი ანალიზისთვის. ამ ამიდგომის მიხედვით, ყველა 

ქვეყანა განიცდის განვითარებას ამ გაგებით. ზრუნვის საგანია სიღარიბის შემცირება, როგორც ინდუსტრიულ, 

ისე განვითარებად ქვეყნებში და განსაკუთრებული ყურადღება გადადის ღარიბებზე და მარგინალურ 

ჯგუფებზე. უფრო ფართო ხედვით, მდიდრები და ძალაუფლების მქონენი “ღარიბ” ქვეყნებში 

არაპროპორციულად ძლიერ გავლენას ახდენენ მნიშვნელოვანი პოლიტიკის მექანიზმების შემუშავებისთვის, 

რომელიც ღარიბებს უნდა გამოადგეს, ზუსტად ისევე, როგორც ეს ხდება მდიდარ და ძლიერ  ინდუსტრიულ 

ქვეყნებში (განსაკუთრებით G8 ქვეყნებში).  

1. 5გ. განვითარების ინდიკატორები 

განვითარების ინდიკატორები 1960-იანი წლებიდან მოყოლებული ძალიან დაიხვეწა. ეს ევოლუცია 

გადაჯაჭვულია კამათთან განვითარების მნიშვნელობის შესახებ. მისი ძირითადი ნიშანია არა მარტო 

ეკონომიკური ინდიკატორების, არამედ განვითარების და კეთილდღეობის უფრო ფართო ხედვა, რომელიც 

სოციალურ და ფსიქოლოგიურ განზომილებასაც მოიცავს. უკანასკნელ პერიოდში განსაკუთრებულ ფოკუსში 

მოხვდა განსხვავება უნივერსალურ ან ობიექტურ კეთილდღეობასა და სუბიექტურ ანუ კონტექსტუალურ 

კეთილდღეობას შორის. 

                                                                 

15ამ მიდგომის შესახებ დამატებითი კვლევები ჩაატარა იხ.Wellbeing in developing Countries (WeD) Research Group, Bath 
University, Uk, ინფორმაცია მათი პუბლიკაციების შესახებ იხ. http://www.bath.ac.uk/econ-dev/wellbeing/ 
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