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გასავითარებელი დახმარება - კონცეფციები და მცდარი 
წარმოდგენები  

  

იან ვორისეკი 

საგარეო დახმარებების პრაქტიკა უკვე საუკუნეზე მეტია რაც არსებობს, მაგრამ 
ტერმინი - „გასავითარებელი დახმარება” შედარებით ახალია და დროთა 
განმავლობაში მისი მნიშვნელობა იცვლება. დღესაც კი ეს ტერმინი საკმაოდ 
განსხვავებული მნიშვნელობებით გამოიყენება იმის მიხედვით, თუ ვინ და 
როგორ იყენებს.  

ამ საკითხის უკეთ გასააზრებლად გთავაზობთ მოკლე ისტორიულ ექსკურსს.  

ეს ყველაფერი წინა საუკუნეების გზაგასაყარზე დაიწყო, როდესაც 
კოლონიზატორებმა ადგილობრივ მოსახლეობას სხვადასხვა ტიპის 
დახმარებები შესთავაზეს. იმ დროისათვის ფრანგი, ბრიტანელი და სხვა 
კოლონიზატორები, ძირითადად, დაინტერესებული იყვნენ იმით, რომ რაც 
შეიძლება მეტი ბუნებრივი რესურსი დაესაკუთრებინათ და მათ მიერ 
გაკეთებული ინვესტიციებიც პირველ რიგში ამ მიზანს ემსახურებოდა - 
სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის, მაგალითად, ნავსადგურების მშენებლობას, 
ადმინისტრაციის დაფუძნებას, და სხვ. ამასთანავე, მისიონერების მეშვეობით 
ისინი ცდილობდნენ „ადგილობრივ პრიმიტიულ კულტურებში ცივილიზაციის” 
შეტანას. მისიონერების დიდი ნაწილი რელიგიის წარმომადგენელი იყო, 
რომლებიც სოციალური ინფრასტრუქტურის დაფუძნებასთან ერთად (მაგ. 
სკოლები, საავადმყოფოები) ადგილობრივ მოსახლეობაში ქრისტიანობისა და 
საკუთარი საგანმანათლებლო სისტემის პოპულარიზაციას ეწეოდნენ.  

მხოლოდ 1940-იანი წლების ბოლოს განვითარების დახმარებამ უფრო 
სტრუქტურიზებული ხასიათი მიიღო და ის აღარ ფოკუსირდებოდა მხოლოდ 
საკუთარი ინტერესების მსახურზე ან მხოლოდ ქრისტიანობაზე მოქცევაზე, 
არამედ, საზოგადოდ, მთელ მოსახლეობაზე დაიწყო აქცენტების გადატანა და 
ასეთი ახლებური მიდგომა ბრიტანული, ფრანგული და ჰოლანდიური 
კოლონიური სისტემის ნაწილად იქცა. პორტუგალიელმა კოლონიზატორებმა 
ამ მხრივ ნაკლები ვლილებები განიცადეს. მას შემდეგ, რაც 50-იანებში 
ბრიტანელებმა, ხოლო 60-ანებში - ფრანგებმა თავიანთი კოლონიები დატოვეს, 
იქ ადამიანური და ფინანსური რესურსების მხრივ ვაკუუმი გაჩნდა. თუმცა ეს 
დრო ცივი ომის პერიოდს დაემთხვა, როდესაც ასპარეზზე ორი დიდი მოთამაშე 
გამოვიდა: შეერთებული შტატები და აღმოსავლეთ ევროპის ბლოკი, 
რომლებიც მნიშვნელოვანი ფინანსური დახმარებების გაწევისას მხოლოდ 
პოლიტიკური მოსაზრებებით ხელმძღვანელობდნენ. ამ პროცესში ჩაერთვნენ, 
აგრეთვე, დასავლეთი ევროპის ქვეყნებიც, რომელთა მოტივაციაც შედარებით 
მრავალფეროვანი იყო - პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური 
სოლიდარობა, დანაშაულის გრძნობა კოლონიური წარსულის გამო. ხშირ 
შემთხვევაში გასავითარებელი დახმარება ქვეყნის რამდენიმე ინტერესის 
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შერწყმით იყო ნაკარნახევი. ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ზოგადი ტერმინი 
- გასავითარებელი დახმარება - სხვადასხვა მიდგომებსა და საქმიანობებს 
შეიძლება მოიცავდეს. აღმოსავლეთ ევროპაში 1990-იანებში კომუნისტური 
სისტემის დაშლამ დიდი ცვლილებები გამოიწვია გასავითარებელი 
დახმარების კონცეპტში. კერძოდ, თუ 1950-იანებში საბჭოთა კავშირის მიერ 
გაწეული დახმარება შტატების მიერ გაწეული დახმარების მესამედს 
შეადგენდა, საუკუნის დასასრულისთვის ეს თანაფარდობა 3%-მდე შემცირდა, 
ხოლო დღეს თითქმის ნულამდე დავიდა.  

იმ პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო გარედან თავსმოხვეული 
დახმარების და, აგრეთვე, ტერმინ „გასავითარებელი დახმარების” შეცვლა 
ტერმინ „განვითარების თანამშრომლობით”, რომელსაც უნდა აესახა უფრო 
დაბალანსებული მიდგომა, რომელიც გულისხმობდა დახმარების მიმღები 
ქვეყნის აქტიურ მონაწილეობას. დისკუსიის გასამარტივებლად ტრადიციული 
ტერმინი „გასავითარებელი დახმარება” გამოყენებულ იქნება 
მრავალფეროვანი საერთაშორისო, არასამხედრო ტიპის, დახმარების 
ასახვისათვის.  

1996-1997 წლების განმავლობაში დახმარების პროცესში ჩართული 
საზოგადოებრიობა იძულებული გახდა ანგარიში გაეწია ისეთი ნიშვნელოვანი 
მოვლენისთვის, როგორიცაა გლობალიზაცია. ეს კი იშნავდა საბაზრო 
რინციპებისკენ რეორიენტაციას, თუნდაც გასავითარებელი ახმარების 
სფეროში.  

თუმცა ასეთმა ცალმხრივმა ეკონომიკურმა მიდგომამ ბევრ ქვეყანაში 
ოციალური სტრუქტურებისა და სერვისების რღვევა და სოციალური 
კმაყოფილება გამოიწვია. უფსკრული დასავლეთსა და სამხრეთს შორის კიდევ 
უფრო გაფართოვდა. ეს აღიარებულ იქნა მსოფლიო ბანკისა და 
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ და ამის შედეგად ახალი სტრატეგია 
ამოქმედდა: „სიღარიბის დაძლევის პროგრამა”. მიუხედავად იმისა, რომ 
გასავითარებელი დახმარების სფეროში ჯერ კიდევ თავისუფალი ბაზრის 
ეკონომიკური პრინციპები დომინირებს, პროექტებს სოციალური 
განზომილებები დაემატა და დახმარების მიმღებ ქვეყნებს ნება დართეს, 
განვითარების საკუთარი სტრატეგიები შეემუშავებინათ. ეს სტრატეგია 
სიღარიბის დაძლევის განსაზღვრულ მიმართულებებში უნდა თავსდებოდეს. 
გასავითარებელი დახმარების უახლეს კონცეფციას წარმოადგენს გაეროს 
მიერ შემუშავებული „ათასწლეულის განვითარების მიზნები”, რომელიც დროში 
მკაფიოდ გაწერილ მიზნებს გულისხმობს 2015 წლისთვის სიღარიბის 
განახევრებას. თუმცა ამ კეთილშობილურ მიზანს ყველა ერთნაირი 
ენთუზიაზმით არ უჭერს მხარს. ამ მხრივ შეერთებული შტატების გამორჩევა 
შეიძლება, რადგან მოქმედი პრეზიდენტი და მისი ადმინისტრაცია ჯერ კიდევ 
ამტკიცებს, რომ სიღარიბის დაძლევის უმთავრეს ინსტრუმენტს ვაჭრობა 
წარმოადგენს ე.წ. გაჟონვის ან განაწილების ეფექტის მეშვეობით.  

დახმარების მიწოდების გზები დონორი ქვეყნების გამოცდილებისა და 
შეხედულებების მიხედვით ორ ძირითად მიმართულებად იყოფა: სოციალური 
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დაცვა (განათლება ჯანდაცვაში, ადამიანის უფლებების დაცვა, უმცირესობების 
დაცვა, კონფლიქტების პრევენცია და მოგვარება) ან ეკონომიკური დახმარება 
(ვაჭრობა, ინვესტიციები, ვალების შემსუბუქება).  

ამასთანავე, არსებობს მზარდი კონსენსუსი იმის თაობაზე, რომ ქვეყნები 
განსხვავდებიან საკუთარი მდგომარეობითა და პოტენციალით (რესურსებით) 
და ამიტომ მათ მიმართ განსხვავებული მიდგომები უნდა იქნეს გამოყენებული. 
ოთხმოციან წლებში ზოგიერთმა დონორმა გამოთქვა მოსაზრება, რომ 
ქვეყნები ორ ნაწილად - „იმედის მომცემი” და „უიმედოდ” გაეყოთ. იმედის 
მომცემებმა უნდა მიიღონ გასავითარებელი დახმარება, ხოლო უიმედოებმა - 
შემწეობები, რათა გადარჩნენ. ასეთ ქვეყნებში (ძირითადად აფრიკაში) 
ნებისმიერი სახის ინვესტიცია განიხილებოდა, როგორც რესურსების 
ფლანგვა. ასეთი რადიკალური თვალსაზრისი მალევე იქნა უარყოფილი. 
როდესაც გლობალიზაცია განვითარებად ქვეყნებსაც შეეხო, შემდეგი სურათი 
მივიღეთ: ზოგიერთ ქვეყანას აღმოაჩნდა საკმარისი საფუძველი იმისთვის, 
რომ „შეჯიბრებაში” ჩართულიყო, ზოგიერთი კი ჩამორჩა. ზოგიერთებმა 
თავიდანვე აღმოაჩინეს, რომ ეს პროცესი მდიდრებსა და ღარიბებს შორის 
არსებულ უთანასწორობას კიდევ უფრო აღრმავებს. სხვა სიტყვებით, 
ზოგიერთმა ქვეყანამ მოახერხა, რომ „მატარებელში ადგილი დაეკავებინა” 
გამგზავრებამდე, ზოგი რკინიგზის სადგურში დარჩა, ხოლო სხვა, ვინც 
„მატარებელს მოახტა”, გვიან მიხვდა, რომ კარები უკვე დაკეტილი იყო და ახლა 
ასე არიან ჩამოკიდებულნი და ყველანაირად ცდილობენ, რომ არ 
ჩამოვარდნენ მატარებლიდან.  

უფრო ტექნიკური ტერმინებით, პირველებს უწოდებენ „ინტეგრაციულ 
ქვეყნებს”, რომელთა უპირველეს მაგალითს წარმოადგენენ აღმოსავლეთი 
ევროპის, სამხრეთაღმოსავლეთი აზიისა და ლათინური ამერიკის ზოგიერთი 
ქვეყანა. მეორე ჯგუფს „მარგინალიზირებულ ქვეყნებად” მოიხსენიებენ და 
მათში მოიაზრებენ ბევრ აფრიკულ, ცენტრალური აზიისა და ლათინური 
ამერიკის ქვეყანას. მესამე ჯგუფს განეკუთვნებიან ისეთი ქვეყნები, სადაც 
ინტეგრაციასა და მარგინალიზაციას ერთდროულად აქვს ადგილი. მათთვის 
ერთი, განსაზღვრული სახელი ჯერ არ არის შერჩეული და ამიტომ 
სხვადასხვანაირად მოიხსენიებენ, მაგ. „დეზინტეგრაციული ქვეყნები”, 
„შერეული ქვეყნები”, თუმცა ვერც ერთი ეს განსაზღვრება ამ ქვეყნებში შექმნილ 
სიტუაციას კარგად ვერ გამოხატავს. ასეთი ქვეყნებია: ინდოეთი, ჩინეთი და 
ეგვიპტე, სადაც უთანასწორობა აშკარა და მზარდია. იგივე ტენდენციები 
შეიმჩნევა რუსეთშიც, თუმცა მისი ბუნებრივი სიმდიდრის გამო ის 
განვითარებადი ქვეყნების რიგს არ მიეკუთვნება.  

გასავითარებელი დახმარების მიზნები  

ტერმინის - გასავითარებელი დახმარება - მნიშვნელობა მხოლოდ ისტორიული 
მიზეზების გამო კი არ იცვლება, არამედ იმ მიზნებიდან და მიდგომებიდან 
გამომდინარე, რომლებსაც ის ისახავს.  
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ზოგჯერ აქცენტი ეკონომიკურ განვითარებაზე კეთდება, როგორც ძირითად 
გამწევ ძალაზე. ამ დროს მთავარ სამიზნეს ვაჭრობის ფინანსური სისტემის 
განვითარება და კორუფციის შემცირება წარმოადგენს. აზროვნების ასეთი 
მოდელის მთავარ შედეგს სტრუქტურული ცვლილებების პოლიტიკა 
წარმოადგენს.  

თანდათანობით ყველა აცნობიერებს და აღიარებს იმას, რომ ეკონომიკური 
პარამეტრების გაუმჯობესებაზე უფრო მნიშვნელოვანი ასპექტებიც არსებობს. 
მაგ. ზოგიერთი განვითარების ოფიციალური დახმარების (Official Development 
Assistance (ODA) მიმართულება მიზნად ისახავს ქვეყნისთვის ეკონომიკური და 
სოციალური განვითარების უკეთესი შესაძლებლობების შექმნას დახმარების 
უფრო ფართო სპექტრის მიწოდებით, მათ შორის, ჯანდაცვისა და განათლების 
სფეროებში.  

ალბათ, ყველაზე უფრო ყოვლისმომცველი მიდგომაა სიღარიბის შემცირება, 
რადგან ეს მხოლოდ ფიზიკურ გადარჩენას კი არ გულისხმობს, არამედ 
სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესებასაც - კეთილდღეობის შეგრძნებას, 
თავმოყვარეობის გრძნობისა და სტატუსის ამაღლებას.  

ბოლოს, არსებობს კიდევ ერთი ინტერესი, რომელიც აუცილებლად უნდა 
მივიღოთ მხედველობაში, ეს არის განსაზღვრული ეკონომიკური და 
პოლიტიკური ბერკეტების დაუფლება - არაპირდაპირი იქნება ის თუ ისეთივე 
აშკარა და დაუფარავი, როგორც ეს ცივი ომის დროს ხდებოდა, როცა 
დასავლეთისა და აღმოსავლეთის გაერთიანებები პოლიტიკურად მათთან 
დაახლოებულ ქვეყნებსა და პოტენციურ პარტნიორებს ინვესტირებას 
სთავაზობდნენ. ზოგიერთი ქვეყნის შემთხვევაში, და საქართველო სწორედ 
ასეთ ქვეყნებს მიეკუთვნება, ამგვარი გეოპოლიტიკური ინტერესი ჯერ კიდევ 
მნიშვნელოვან როლს ასრულებს.  

კონცეპტები და ტერმინები  

როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული, განვითარების დახმარების კონცეპტი 
დროისა და პირველადი მიზნების შესაბამისად იცვლებოდა.  

ყოველივე ეს კარგად ხსნის გასავითარებელი განვითარების შესახებ 
სხვადასხვა წარმოდგენის (დამახინჯებული წარმოდგენების) არსებობას.  

საზოგადოდ, გასავითარებელი დახმარება გულისხმობს ორმხრივ ან 
მრავალმხრივ დახმარებას ტექნიკური (კომპიუტერული აღჭურვილობა და 
პერსონალი) და ფინანსური საშუალებებით მთელი ქვეყნის დონეზე 
სახელმწიფო ან კერძო ფონდების გამოყენებით. ამიტომ ამ სტატიაში ჩვენ 
ვსაუბრობთ მთლიანად ქვეყნისთვის და არა ცალკეული საჯარო 
დაწესებულების, ვთქვათ, სამინისტროსთვის ან არასამთავრობო 
ორგანიზაციისთვის გაწეულ დახმარებაზე.  
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ტექნიკური დახმარება, სამხრეთი-სამხრეთის გაცვლითი პროგრამების 
ჩათვლით ასახავს მატერიალურ დახმარებას, მაგალითად, სამედიცინო 
აღჭურვილობით უზრუნველყოფას და, აგრეთვე, ცოდნის გადაცემას 
ტრენინგებისა და პირადი დახმარების მეშვეობით. ცოდნის გადაცემაში 
მონაწილეობენ უცხოელი ექსპერტები და მოხალისეები და ეს, ძირითადად, 
გულისხმობს კონსულტაციებს, მოკლევადიან დავალებებს, ზოგჯერ კი 
რამდენიმეწლიან კონტრაქტებს, როგორც ეს ხშირად ხდება ე.წ. 
„განვითარების მოსამსახურეების” შემთხვევაში. სამხრეთი-სამხრეთის (ან 
აღმოსავლეთი-აღმოსავლეთის) გაცვლითი პროექტები ძირითადად 
გულისხმობს გაცვლით ვიზიტებს ორ ორგანიზაციას ან საჯარო 
დაწესებულებებს შორის სამხრეთში (აფრიკა, აზია, ლათინური ამერიკა) და 
აღმოსავლეთში (აღმოსავლეთი ევროპა), რათა ერთმანეთს საკუთარი 
გამოცდილება გაუზიარონ (როგორც წარმატებული, ასევე წარუმატებელი).  

წმინდა ფინანსური დახმარება, როგორიცაა ბიუჯეტის სუბსიდირება - ძალიან 
პოპულარულია დასავლეთის ქვეყნებში, განსაკუთრებით კი - სკანდინავიის 
სახელმწიფოებსა და ჰოლანდიაში. ეს არის ფულის შეთანხმებული ოდენობა, 
რომელიც პირდაპირ გადაერიცხება მიმღებ ქვეყანას ბიუჯეტის „შესავსებად”. 
ხშირად ეს მიდგომა დიდი საგარეო ვალის მქონე ქვეყნებთან მიმართებაში 
გამოიყენება.  

(სამართლიანი) ვაჭრობა - სავაჭრო ბარიერების შემცირება და 
„განვითარებადი ქვეყნებისთვის” მეტი შესაძლებლობების მიცემა, რათა 
დასავლეთის ბაზრებზე ექსპორტის ხარჯზე მიაღწიონ განვითარებას. ამ 
მიდგომას შეერთებული შტატები და მათ შორის პრეზიდენტი ბუში 
პრიორიტეტულად მიიჩნევენ.  

ამ მიდგომასთან ახლოს დგას ბიზნესინვესტიციების წახალისება, 
განსაკუთრებით კი, “ინტეგრაციულ ქვეყნებში”, ანუ იმ ქვეყნებში, სადაც 
არსებობს კვალიფიციური მუშახელი, ბაზისური სამართლებრივი პირობები და 
კონტროლირებადი კორუფცია, რაც შესაძლებელს ხდის განვითარებასა და 
თანამედროვე ბიზნესის წარმოებას. ამის თვალსაჩინო მაგალითს ჩინეთსა და 
ინდოეთში მიმდინარე განვითარების პროცესები წარმოადგენს.  

„შეღავათიანი” სესხები და ვალის შემსუბუქება, უპირველეს ყოვლისა, 
,,მარგინალიზებული” და დიდ ვალებში ჩაფლული ქვეყნებისთვის არის 
გამიზნული, ისეთი, როგორებიცაა აფრიკისა და რიგ შემთხვევებში სამხრეთ 
ამერიკის ქვეყნები. შეღავათიანი სესხები გამოეყოფათ ხოლმე სამხრეთული 
ქვეყნების მთავრობებს. სესხის შეღავათიანი პირობები ნიშნავს ან დაბალ 
პროცენტს, ან გადახდის გრძელვადიან სქემას (ან ორივეს ერთად). ბევრი 
ამტკიცებს, რომ ამ შემთხვევაში შეუძლებელია ვილაპარაკოთ 
„გასავითარებელ დახმარებაზე”, რადგან ეს უფრო „გადაუდებელ შემწეობას” ან 
„ნუგეშისცემას” წააგავს, რამეთუ უმრავლეს შემთხვევაში ამ ტიპის დახმარებები 
სამიზნე ქვეყნის ეკონომიკის გადარჩენის სტრატეგიას ემსახურება.  
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ვაშინგტონში არსებული გლობალური განვითარების ცენტრი კიდევ უფრო 
შორს წავიდა და რამდენიმე ელემენტის კომბინირებით ე.წ. განვითარების 
ვალდებულების ინდექსი (Commitment to Development Index-CDI) შეიმუშავა. ეს 
ინდექსი შედგება 6 ელემენტისგან და მათი საშუალებით შესაძლებელია 
დონორი ქვეყნების შეფასება:  

ტრადიციული გასავითარებელი დახმარება;  

ვაჭრობა;  

ინვესტიცია;  

საემიგრაციო პოლიტიკა;  

ზრუნვა გარემოს დაცვაზე;  

სამშვიდობო სამხედრო ოპერაციები (სტაბილურობის დაცვა).  

ეს ინდექსი მრავალმხრივ არის საინტერესო.  

წმინდა მონეტარული თვალსაზრისით იაპონია და შეერთებული შტატები 
ლიდერობენ, ამ ინდექსის მიხედვით კი ძალიან ბევრ ქვეყანას ჩამორჩებიან, 
ხოლო ლიდერის პოზიცია დანიასა და ჰოლანდიას უკავიათ.  

ამ ინდექსი (CDI) დახმარებით აგრეთვე შესაძლებელი გახდა ერთი შეხედვით 
დაუსრულებელი დებატების დამთავრება იმის თაობაზე, თუ რომელი მიდგომაა 
უკეთესი. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ყველა ქვეყანამ დახმარების 
ერთნაირი პაკეტი უნდა მიიღოს. მაგალითად, „ინტეგრირებადი” 
ქვეყნებისათვის საჭიროა სრულიად განსხვავებული დახმარება, ვიდრე 
„მარგინალიზებული” ან ე.წ. „შერეული” ქვეყნებისთვის.  

გასავითარებელი დახმარების კონცეპტის უკეთ გასაგებად მოდით 
განვიხილოთ, თუ რას ნიშნავს ჰუმანიტარული დახმარება და შემწეობის 
დახმარება (რომელსაც ზოგჯერ გადაუდებელ დახმარებასაც უწოდებენ).  

შემწეობის დახმარებას ვერ განვიხილავთ, როგორც გასავითარებელ 
დახმარებას, რადგან მას სრულიად განსხვავებული მიზნები აქვს: გადარჩენა 
და კრიზისული მდგომარეობიდან გამოყვანა ბუნებრივი ან ადამიანების მიერ 
გამოწვეული უბედურებების შემდეგ ისე თი ძირითადი საშუალებების (მასლოუს 
პირამიდის პირველი დონე) მიწოდების გზით, როგორიცაა - საკვები, 
თავშესაფარი, სამედიცინო საშუალებები, კომუნიკაცია, ინფრასტრუქტურა. 
სრულიად განსხვავებული მიდგომებია საჭირო, როდესაც სახელისუფლო 
სტრუქტურები ვერ აკონტროლებენ სიტუაციას ან საერთოდ აღარ არსებობენ, 
როგორც, მაგალითად, სამოქალაქო ომების დროს ხდება ხოლმე. ამიტომ 
ხშირად შემწეობის დახმარება ადგილობრივი ხელისუფლებისგან 
დამოუკიდებლად მიეწოდება ქვეყანას, რაც გასავითარებელი დახმარების 
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შემთხვევაში მიუღებელია. ძირითადი განსხვავება ისაა, რომ შემწეობის 
დახმარებისგან განსხვავებით, გასავითარებელი დახმარება არა „ცალმხრივ”, 
არამედ „ორმხრივ მოძრაობას” გულისხმობს, რაც დახმარების მიმღები 
ქვეყნის აქტიურ მონაწილეობას ნიშნავს.  

ჰუმანიტარული დახმარება წარმოადგენს სპეციფიკური დახმარების ფორმას, 
განსაზღვრული მარგინალიზებული ან განსაკუთრებულად მძიმე 
მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობისთვის. ის, ძირითადად, პირველადი 
მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას გულისხმობს და ეს შეიძლება იყოს 
საკვები, სამედიცინო საშუალებები, თავშესაფარი, სატრანსპორტო 
საშუალებები და სხვ. ეს არის ცალმხრივი მიდგომა და სამიზნე ჯგუფი 
მეტნაკლებად პასიური მიმღების როლში გვევლინება. ამიტომ, პირდაპირ რომ 
ვთქვათ, ეს არ არის „ჭეშმარიტად” გასავითარებელი დახმარება, რომელიც 
ქვეყნის განვითარებასა და მოსახლეობის გაძლიერებას ისახავს მიზნად. 
თუმცა ის შეიძლება იყოს გასავითარებელი დახმარების ნაწილი. შემწეობის 
დახმარება ძალიან მნიშვნელოვანია ფართომასშტაბიანი სამაშველო 
ღონისძიების საჭიროების დროს, განსაკუთრებით იქამდე, განვითარების 
ვიდრე გასავითარებელი დახმარება შემოვიდოდეს ქვეყანაში. ამ სიტუაციას 
„გარდამავალ პერიოდად” მოიხსენიებენ და მისი ხანგრძლივობა 
დამოკიდებულია ადგილობრივ გარემოებებსა და ქვეყანაში სიტუაციის 
გამოსწორების ტემპზე.  

არასწორი წარმოდგენები საერთაშორისო დახმარებაზე  

გასავითარებელი დახმარების შესახებ რამდენნაირი მნიშვნელობაც 
არსებობს, თითქმის იმდენივე არასწორი ან დამახინჯებული გაგებაც 
გვხვდება, ხოლო ზოგი მათგანი მითოსურ ხასიათსაც ატარებს. ქვემოთ 
ჩამოთვლილია მათგან ყველაზე გავრცელებულები, თუმცა ეს სია შეიძლება 
კიდევ გაგრძელდეს.  

დახმარებას ღირებულება არ გააჩნია  

მიუხედავად იმისა, რომ ბევრს სჯერა მითი იმის შესახებ, რომ განვითარების 
დახმარება კონკრეტულად არავის კუთვნილება არა არის, სინამდვილეში ის 
არასდროს ყოფილა (და არც იქნება) მომწოდებლისა და მისი ინტერესისაგან 
აბსოლუტურად დამოუკიდებელი. დახმარების მიზეზები განსხვავებულია, ისევე 
როგორც პირობები და მიმღები ქვეყნის შერჩევის მექანიზმები. ეს გასაგებია 
და მისაღებიც, თუ ეს ინტერესები არ ეწინააღმდეგება მიმღები ქვეყნის 
ინტერესებს. თუმცა ყოველთვის ასე როდი ხდება. არის შემთხვევები, როდესაც 
მიმღებმა ქვეყანამ უნდა გადაწყვიტოს, უარი თქვას თუ არა დახმარებაზე, 
რომელიც თითქმის არანაირი სარგებლის მომტანი არ იქნება. რადგანაც 
ღარიბი ქვეყნების უმრავლესობას არ ჰყავს ძლიერი ხელისუფლება და არა 
აქვს ჩამოყალიბებული პოლიტიკა, სადაც გამოკვეთილი იქნებოდა 
პრიორიტეტები, საბოლოო გადაწყვეტილებებს დონორი ქვეყნები ან 
საერთაშორისო ორგანიზაციები იღებენ. ამის თვალსაჩინო მაგალითს 
წარმოადგენს მსოფლიო ბანკის სამარცხვინო სტრუქტურული პოლიტიკა. 
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ზოგჯერ გადაწყვეტილების მიღებისას კორუფციაც მნიშვნელოვან როლს 
თამაშობს. ორივე შემთხვევაში შედეგები სავალალოა.  

ჭეშმარიტი პარტნიორობა  

კიდევ ერთი გავრცელებული მითია ე.წ. ჭეშმარიტი პარტნიორობა. 
მომწოდებელ და მიმღებ მხარეებს შორის საფუძველშივე ჩადებული 
უთანასწორობის მომენტები „ჭეშმარიტ თანამშრომლობას” შეუძლებელს ხდის. 
მიმღები ქვეყნების დამოკიდებული მდგომარეობა დონორებს საბოლოო 
სიტყვის თქმის საშუალებას აძლევს. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ 
ორმხრივი სასარგებლო ურთიერთობა შეუძლებელია. ამისათვის 
აუცილებელია, რომ თანამშრომლობა ურთიერთპატივისცემას ეფუძნებოდეს. 
სამწუხაროდ, იმ დონორებსაც კი, რომლებიც სიტყვა „პარტნიორობას” 
იყენებენ, ყოველ მეორე წინადადებაში ავიწყდებათ ადამიანური 
ურთიერთობების ერთერთი ძირითადი ინგრედიენტი - სხვა ადამიანისა და მისი 
აზრის პატივისცემა.  

დონორებს შორის კოორდინაცია და თანამშრომლობა  

მიუხედავად იმისა, რომ განვითარების დახმარება მსოფლიო მას შტაბის 
ფენომენად იქცა, ჯერ კიდევ აქტუალურია დონორების თანამშრომლობისა და 
კოორდინაციის თემა. მაშინ, როცა შემწეობის დახმარების დროს 
ადგილობრივი მაკოორდინირებელი ორგანოს სისუსტის ან არარსებობის 
გამო მაინც არსებობს გარკვეული თანამშრომლობა (უნდა არსებობდეს კიდეც) 
დონორებს შორის, გასავითარებელი დახმარების დროს ეს პრობლემა ჯერ 
კიდევ მოუგვარებელია. დონორების ნებისმიერ კონფერენციაზე ან ქვეყნის 
დახმარების პროგრამების ანგარიშის მოსმენისას ისმის მოწოდებები 
დონორთა თანამშრომლებისაკენ თუ არა, სულ მცირე კოორდინაციისაკენ 
მაინც. საკუთარი ინტერესების გათვალისწინება და თანამშრომლობის მიმართ 
ნეგატიური განწყობა ჯერ კიდევ მნიშვნელოვნად აფერხებს განვითარების 
დახმარების ეფექტურობასა და ეფექტიანობას.  

თვალსაჩინოებისთვის მოვიყვანთ კონკრეტულ მაგალითს: რამდენიმე წლის 
წინ ჰოლანდიის მთავრობამ ოთხ ძირითად ჰოლანდიურ დონორ 
ორგანიზაციას ურთიერთთანამშრომლობა აუკრძალა. ისინი იძულებული 
გახდნენ (და ახლაც არიან), რომ ერთმანეთთან ურთიერთობისას საბაზრო 
შეჯიბრებითობის პრინციპებით ეხელმძღვანელათ. ასეთმა გადაწყვეტილებამ 
დაბნეულობა, ხარჯების გადაფარვა და კონტრპროდუქტიულობა გამოიწვია.  

ყველაზე ღარიბების დახმარება  

ბევრი პროექტისა და პროგრამის ძირითადი მიზანი ყველაზე გაჭირვებულთა 
დახმარებაა. აგმ (ათასწლეულის განვითარების მიზნები) უმთავრეს მიზნად 
სიღარიბის დაძლევას ისახავს. თუმცა ყველაზე მეტად გაჭირვებულებისთვის 
და მარგინალიზებული ჯგუფებისთვის დახმარების მიწოდების მცდელობები 
ჯერჯერობით წარუმატებელია. ასეთი ჯგუფებისთვის დახმარების მიწოდება 



10 
 

განსაკუთრებით რთულია და ამისათვის სულ რამდენიმე მექანიზმი არსებობს. 
მათ ამისათვის სრულიად დამსახურებულად ნობელის პრემიაც კი მიიღეს. 
თუმცა ეს შეიძლება დაგვიანებულიც აღმოჩნდეს სხვების დასარწმუნებლად 
იმაში, რომ მათ მაგალითს მიბაძონ.  

საზოგადოდ, უნდა ითქვას, რომ სახელმწიფო პოლიტიკაში, პროგრამაში ან 
სისტემაში ასეთი წარმატებული მიდგომების დანერგვის მცდელობებმა 
წარუმატებლად ჩაიარეს, რადგან ამ პროცესებში უშუალოდ გაჭირვებული 
მოსახლეობის ჩართვა გაძნელებულია, ხოლო ხელისუფლების 
წარმომადგენლები დიდ ინტერესს არ იჩენენ. ამის საუკეთესო მაგალითს 
წარმოადგენენ ინვალიდები, ფსიქიატრიულის პაციენტები და მიტოვებული 
მოხუცები. განვითარების ოფიციალური დახმარების (ODA), განვითარების 
თანამშრომლობის ან სხვა უფრო საინტერესო სახელის მქონე 
ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი დახმარება ამ ადამიანებამდე ვერ 
აღწევს. ისინი მხოლოდ ჰუმანიტარული დახმარების ან ადგილობრივი NGO-
ების იმედად არიან დარჩენილნი.  

„ერთი თარგი ყველას ერგება”, ანუ ასლების კეთების მიდგომა  

მყარი მითი იმის შესახებ, რომ ერთი მოდელი ყველა სიტუაციას ერგება, 
დღემდე არსებობს, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ათწლეულებია, რაც 
დადასტურდა, რომ ასეთი მიდგომა არაეფექტურია და კონტრპროდუქტიული. 
იდეა იმაში მდგომარეობს, რომ პრობლემები შეიძლება ერთი სტანდარტული 
მოდელით მოგვარდეს. უამრავი მაგალითის მოყვანა შეიძლება. ერთერთი 
ყველაზე სამარცხვინო მაგალითი დაკავშირებულია გაეროს ბავშვთა დაცვის 
პროგრამასთან (UNICEF), რომელმაც შემოიღო ე.წ. „გზა ჯანმრთელობის 
ბარათებისაკენ” (Road to Health Card), რომლის მეშვეობითაც მოხდებოდა 
დაბადებიდან 5 წლამდე ბავშვების რეგულარული აწონვა და ამის მეშვეობით 
კვებითი უკმარისობების დროული დადგენა. დასავლეთის ქვეყნებში ბავშვის 
საშუალო წონა (3500 გრამი) სტანდარტად იქნა მიჩნეული. შედეგად, აზიური 
ქვეყნების უმრავლესობაში კვებითი უკმარისობის უამრავი შემთხვევა 
გამოვლინდა, რადგან საშუალო წონა განსაზღვრულ სტანდარტზე დაბალი 
ჰქონდათ. ეს შეცდომა მხოლოდ მას შემდეგ გამოსწორდა, როცა მიხვდნენ, 
რომ რასობრივი სხვაობის გამო აზიელი ბავშვების საშუალო წონა იყო არა 
3500, არამედ 3000 გრამი.  

ჯანდაცვის ისეთი სისტემების იმპორტირებამ, რომლებიც ქვეყნის მაღალ 
ეკონომიკურ მაჩვენებლებსა და პაციენტის განსაზღვრულ ქცევას ეფუძნებოდა, 
ჯანდაცვის რეფორმების წარუმატებლობა გამოიწვია და ზოგადად 
მდგომარეობის გაუმჯობესების ნაცვლად (რაც რეფორმების უპირველეს 
მიზანს უნდა წარმოადგენდეს) მდგომარეობა დაამძიმა (მაგალითად 
პოსტსაბჭოთა სივრცეში). ასეთი შეცდომები მხოლოდ განვითარების 
დახმარების სექტორისთვის არ არის დამახასიათებელი, მათგან არც 
კომერციული სექტორია დაზღვეული. მაგალითად, ერთერთ ქართულ ბანკში 
როდესაც გადაწყვიტეს, რომ კლიენტზე უფრო მეტად ორიენტირებული 
გამხდარიყვნენ, ამან ბანკის სუსტი სქესის წარმომადგენლებს გარკვეული 
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უსიამოვნება მოუტანა: როდესაც ისინი კლიენტებს ღიმილით ეკითხებოდნენ - 
„რით შემიძლია გემსახუროთ?”, ეს კლიენტებს არასწორად ესმოდათ და 
გარკვეული დროის შემდეგ საკუთარ მისამართებს სთავაზობდნენ.  

განაწილების ეფექტი 
(ვაჭრობა, საბიუჯეტო დახმარება)  

მიუხედავად იმისა, რომ არანაირი დამადასტურებელი ფაქტები არ არსებობს 
იმისა, რომ ქვეყანაში ზოგადი ეკონომიკური მაჩვენებლების გაუმჯობესება 
ავტომატურად იწვევს ღარიბებისთვის სიტუაციის გაუმჯობესებას (მდიდრების 
სიმდიდრის გარკვეული ნაწილი ღარიბებამდეც აღწევს), ამ მითს აქტიურად 
უჭერენ მხარს ისინი, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ეკონომიკის გაძლიერება 
მთლიანი მოსახლეობის და მათ შორის უკიდურესად ღარიბების პირობების 
გაუმჯობესებას გამოიწვევს. ასეთი რწმენის უპირველეს გამოვლინებად 
შეერთებული შტატები გვევლინება, რომელსაც უფროსი ასაკის მომხრეები 
საქართველოშიც ჰყავს, მაგ. „მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს”.  

ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, გასაკვირი არ უნდა იყოს, თუ 
განვითარების დახმარებას გარკვეული იმედგაცრუება ახლავს თან, მით 
უმეტეს, როცა თვით დონორებსაც კი სრულიად განსხვავებულად ესმით ეს 
პროცესი, ხოლო დახმარების მიმღებ ქვეყნებში კი ზოგჯერ წარმოუდგენლად 
დამახინჯებულად აღიქვამენ მას.  

ამის გამოსწორების ერთადერთი გზა იმაში მდგომარეობს, რომ ყველა ერთად 
შეთანხმდეს თუ რას გულისხმობენ „გასავითარებელ დახმარებაში”, 
„განვითარების თანამშრომლობაში” ან სხვა მსგავს ტერმინში. ეს სტატიაც ამ 
კუთხით გარკვეულ მცდელობას წარმოადგენს და პირობითად შეიძლება 
„მინიგასავითარებელი დახმარება” დავარქვათ.  

 


