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 შესავალი 

რეგიონული განვითარება ფართო ტერმინია, მაგრამ ის შეიძლება გავიგოთ, როგორც ზოგადი 

ძალისხმევა რეგიონული განსხვავებების შესამცირებლად რეგიონში ეკონომიკური აქტივობების 

წახალისებით (დასაქმება და სიმდიდრის გენერაცია). 

(OECD 2014a: 1) 

საერთაშორისო განვითარების ინსტიტუტი, „ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების 

ორგანიზაცია“ (OECD) ყურადღებას ამახვილებს ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების ისეთ 

სახეებზე, რომლებიც მას მიზანშეწონილად, სასარგებლოდ და ღირებულად მიაჩნია. ეს კონცეფციები 

იცვლება ადგილების მიხედვით და დროის სვლასთან ერთად. იმას, თუ როგორ განისაზღვრება 

სპეციფიკური ინტერპრეტაციები, რომელი მათგანი იღებს ხმას პროცესში და რა განასხვავებს მათ 

ერთმანეთისგან, საკვანძო მნიშვნელობა აქვს ადგილებსა და რეგიონებში განვითარების ბუნების 

გასაგებად და მისი ხასიათის შესასწავლად. იმისთვის, რომ გავიგოთ, რასთან გვაქვს საქმე, როდესაც 

ვფიქრობთ, ვწერთ და დაკავებულები ვართ ადგილობრივი და რეგიონული განვითარებით, 

მნიშვნელოვანია, პირველადი პრინციპებიდან დავიწყოთ. ეს საწყისი პუნქტი  განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების კონტექსტში ხმაურიანი ცვლილებების 

გათვალისწინებით (თავი 1). ჩვენი საბაზისო წარმოდგენები იმის შესახებ, თუ რა არის ადგილობრივი და 

რეგიონული განვითარება, რისთვის არის საჭირო და, ნორმატიული გაგებით, რას უნდა წარმოადგენდეს 

ის,  საგულდაგულო შესწავლას მოითხოვს.  შეგვიძლია დავიწყოთ იმით, რომ დავსვათ ფუნდამენტური 

შეკითხვები: „რა სახისაა ადგილობრივი და რეგიონული განვითარება და ვისთვისაა?“ როდესაც ასე 

ვიწყებთ,  ხელს ვუწყობთ კრიტიკულ მიდგომას და ვითვალისწინებთ იმას, რასაც ვფიქრობთ და ვიგებთ 

ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების შესახებ. ამ თავის ოთხ ნაწილში ეს ძირითადი 

პრობლემები განიხილება. თავდაპირველად შევეხებით განსაზღვრების საკითხებს, რათა გავიგოთ, რა 

იგულისხმება ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების ქვეშ, დავადგინოთ მისი ისტორიული 

კონტექსტი და გავიგოთ  გეოგრაფიული განზომილებები. ამის შემდეგ, უნდა მიმოვიხილოთ 

ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების ბუნება, ხასიათი და ფორმა, რათა მოვახდინოთ მისი 

ფუძემდებლური პრინციპებისა და ფასეულობების ინტერპრეტაცია, პოლიტიკისა და ძალაუფლების 

არტიკულაცია, ასევე შევისწავლოთ მისი სხვადასხვა ვარიაცია კონკრეტულ გეოგრაფიულ პირობებსა და 

დროის პერიოდებში. მესამე - უნდა მივმართოთ ობიექტებს, სუბიექტებსა და განაწილების 

განზომილებებს, რათა გავიგოთ სოციალურად არათანაბარი და გეოგრაფიულად დიფერენცირებული 

განაწილების შესახებ, თუ ვინ და სად იღებს სარგებელს ან აგებს ადგილობრივი და რეგიონული 

განვითარების გარკვეული სახეების გამო. მომდევნო, მესამე თავი, „ადგილობრივი და რეგიონული 

განვითარების კონცეფციები და თეორიები“, დაფუძნებულია იმ საწყის წერტილებზე, რომლებიც 

წინამდებარე თავშია ჩამოყალიბებული, და განიხილავს მათ გამოყენებას იმ კონცეფციებსა და 

თეორიებში, რომლებიც მიმართულია ადგილებსა და რეგიონებში განვითარების გასაგებად და 

ასახსნელად.  

 რა არის ადგილობრივი და რეგიონული განვითარება 

განსაზღვრების საკითხებს  გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს იმის გასაგებად, თუ რა იგულისხმება 

ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების ქვეშ. მიუხედავად ამისა, ეს განსაზღვრება - ზუსტად იმის 

თქმა, თუ და იგულისხმება ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების ქვეშ - გაცილებით უფრო 

რთულია, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს. განსაზღვრებები გადახლართულია შეხედულებებთან იმის 

შესახებ, თუ რისთვის არის ადგილობრივი და რეგიონული განვითარება და რის მიღწევას ცდილობს ის. 

„განვითარების“ კონცეფციებზე დაყრდნობით, უილიამსმა (1983:103) აღნიშნა: „ძალიან რთული და 

საკამათო პოლიტიკური და ეკონომიკური საკითხები იქნა დაფარული ამ ტერმინების აშკარა სიმარტივის 

გამო“. იმის განსაზღვრა, თუ რა იგულისხმება, ინდივიდუალურად თუ კოლექტიურად, ადგილობრივი და 

რეგიონული განვითარების ქვეშ, კრიტიკულად მნიშვნელოვანი და ფაქიზი ამოცანაა, თუკი გვსურს, რომ 

ხშირად გამოყენებული უდავო ვარაუდებისა და ზედაპირული აღწერების მიღმა გავიხედოთ. 

როცა საქმე ეხებოდა ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების განსაზღვრებას, ეკონომიკური 

ასპექტები, როგორებიცაა ზრდა, დასაქმება, შემოსავალი და სიმდიდრის შექმნა, ისტორიულად 
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ყოველთვის პირველ პლანზე იყო წამოწეული (Hirschman 1958; Armstrong and Taylor 2000). ზოგიერთი 

შეხედულებით, ადგილობრივი და რეგიონული განვითარება ფორმულირებულია, როგორც 

ადგილობრივი და რეგიონული ეკონომიკური განვითარება. სტორპერის (1997) აზრით, ადგილობრივ და 

რეგიონულ დონეებზე კეთილდღეობისა და სიმდიდრის ძიება დაკავშირებულია დასაქმებულობის, 

შემოსავლისა და მწარმოებლურობის  მდგრად ზრდაზე, რაც ეკონომიკური განვითარების შუაგულში 

ძევს. ბირისა და სხვებისთვის (2003b: 5), არსებობს „გონივრული კონსენსუსი ფართო პარამეტრებთან 

მიმართებაში, თუ რა იგულისხმება  რეგიონულ და ადგილობრივ განვითარებაში: ეს ეხება ღონისძიებების 

კომპლექსს, რომლებიც მიმართულია რეგიონის ეკონომიკური კეთილდღეობის გაუმჯობესებისკენ“. 

ჰეიგისა და სხვებისთვის (2011) ეკონომიკური პრობლემები წარმოადგენს განვითარების ძირითად 

აქცენტს ადგილობრივ და რეგიონულ დონეებზე. დომინანტური ეკონომიკური ორიენტაცია 

ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების განსაზღვრებაში კიდევ უფრო გაფართოვდა 2000-იანი 

წლების დასაწყისიდან (Tomaney 2015). რატომ? ჯერ ერთი, იმ ძველ პრობლემებთან დაკავშირებით, 

რომლებიც გლობალურ სამხრეთში ჩატარებულ განვითარების კვლევებში არსებობს, შეიმჩნევა მზარდი 

მღელვარება განვითარების მხოლოდ ეკონომიკურ ასპექტებთან მიბმის გამო - როგორებიცაა 

წარმოების მოცულობისა და შემოსავლების ზრდა (Hopper 2012; Pike et al. 2014). მხოლოდ ეკონომიკურ 

პრობლემებზე ყურადღების გამახვილება განმარტებულ იქნა, როგორც ვიწრო და რედუქციონისტული, 

რასაც არ შეუძლია ადეკვატურად მოიცვას ინდივიდუალური და სოციალური არსებობის ფასეული და 

მნიშვნელოვანი ასპექტები,  როგორებიცაა ჯანმრთელობა, ცხოვრების ხარისხი და კეთილდღეობა  (Gray 

et al. 2012; James 2014; Perrons 2012). მეორე: მდგრადობის მზარდმა აღიარებამ და მნიშვნელობამ მისი 

სფერო გააფართოვა, გასცდა წმინდად ეკოლოგიურ პრობლემებს და მოიცვა ეკონომიკური, 

სოციალური, კულტურული და პოლიტიკური ასპექტები (Jackson 2009; Morgan 2004). მდგრადობის უფრო 

ფართო, ხანგრძლივმა და თაობათაშორისმა ჩარჩოებმა, კლიმატის ცვლილების დამანგრეველი 

პრობლემებისკენ და რესურსების უკმარისობისკენ მათმა ორიენტაციამ, სათავე დაუდო საგულდაგულო 

ანალიზსა და კრიტიკულ მოსაზრებებს ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების ეკონომიკურად 

ორიენტირებული ვერსიების თაობაზე. მესამე: 2008 წლის გლობალური ეკონომიკური კრიზისისა და 

დიდი რეცესიის შემდეგ, კრიზისისთვის დამახასიათებელი ეკონომიკური განვითარების მოდელები 

ეჭვქვეშ დადგა (Chang 2011; King et al. 2012). იძებნება ახალი და ალტერნატიული მიდგომები, რათა 

თავიდან ავიცილოთ კრიზისის გამეორება (New Economics Foundation 2008) - ასევე ზოგიერთ კვარტალში 

არსებული მოდელების აღსადგენად (Crouch 2013; Peck et al. 2012) - და იმისათვის, რომ ადგილობრივ და 

რეგიონულ დონეებზე გაიზარდოს ადაპტაციური პოტენციალი და მდგრადობა, რათა წინ აღვუდგეთ, 

გადავლახოთ და ვიწინასწარმეტყველოთ მომავალი და მოსალოდნელი დამანგრეველი ცვლილებები 

(Pike et al. 2010; Tomaney 2015). 

ადგილობრივ და რეგიონულ დონეებზე განვითარების უფრო ფართო კონცეფციები იქნა შემუშავებული, 

რათა ერთმანეთთან დაკავშირდეს ძველი ეკონომიკური და ახალი სოციალური, ეკოლოგიური, 

პოლიტიკური და კულტურული პრობლემები (Pike et al. 2012a). განვითარების ზომების გაფართოვება 

სწორედ ამ ახალი განსაზღვრების ნაწილია, განსაკუთრებით -ეროვნული მასშტაბით (მაგალითი 2.1) და, 

ბოლო დროს, ადგილობრივ და რეგიონულ დონეებზეც (Perrons 2012). როგორც დანფორდი ამბობს 

(2010: 3): განვითარების ქვეშ იგულისხმება ქმედება, რომელიც მიმართულია იმისკენ, რომ რეგიონი 

გახდეს უფრო სასარგებლო ან უფრო პროდუქტიული სარგებლიანობის მხრივ (რეგიონის ან რეგიონის 

შიგნით განვითარება) და ასევე ხალხის ან ხალხისთვის განვითარება. ადგილები და მათი 

მაცხოვრებლები, შესაძლოა, ორგანიზების დაბალი საფეხურიდან მაღალზე გადავიდნენ. შესაბამისად, 

განვითარება -  ეს არის პროცესი, რომელშიც ადამიანები ერთდროულად მოქმედი პირებიც არიან და 

ბენეფიციარებიც. 

ასპექტების ამ ფართო დიაპაზონის შეთანხმება განვითარებასთან გადამწყვეტი, თუმცა რთული 

ამოცანაა. ჩვენ ვბრუნდებით ინტეგრაციასთან, ბალანსებთან, კომპრომისებთან და აქცენტებში არსებულ 

განსხვავებებთან რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების იმ ეკონომიკურ, სოციალურ, 

ეკოლოგიურ, პოლიტიკურ და კულტურულ ასპექტებში, რომლებიც ქვემოთ არის მოყვანილი. 
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მაგალითი 2.1 განვითარების საზომების გაფართოვება 

ისტორიულად ერის, რეგიონის ან დასახლებული პუნქტის განვითარების დონე იზომებოდა ეკონომიკური 

მონაცემების მიხედვით, როგორებიცაა ეკონომიკური ზრდა ან შემოსავალი ერთ სულ მოსახლეზე. 

მთლიანი ეროვნული პროდუქტი (მეპ) (ქვეყნის რეზიდენტების მიერ მიწოდებული შრომითა და ქონებით 

ქვეყნის შიგნით ან გარეთ წარმოებული პროდუქციისა და მომსახურების საბაზრო ღირებულება) და 

მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ) (ერთი წლის განმავლობაში ქვეყნის საზღვრებში წარმოებული მთლიანი 

საბოლოო პროდუქციისა და მომსახურების საერთო ღირებულება)მთავარ ეკონომიკურ ინდიკატორებს 

წარმოადგენდა. შემოსავლების დონე ითვლებოდა განვითარების დონის გონივრულ მიახლოებით 

მაჩვენებლად, ხოლო შემოსავალი ერთ სულ მოსახლეზე ითვლებოდა ლოგიკურ მონაცემად 

სოციალური პროგრესის შეფასებისთვის. ზოგჯერ კორექტირდებოდა მოსახლეობის რაოდენობა, 

შემოსავლების განაწილება, ფასების ცვალებადობა დროში, პარიტეტი მსყიდველუნარიანობაში და 

არაფორმალური ეკონომიკის წვლილი. ბოლო ცვლილების გათვალისწინებით, რომელშიც 

ხაზგასმულია მწარმოებლურობისა და ფარდობითი კონკურენტუნარიანობის მზარდი მნიშვნელობა, 

ზოგიერთ ქვეყანაში გამოყენებულ იქნა მთლიანი დამატებითი ღირებულება (მდღ) (თითოეული ცალკე 

აღებული მწარმოებლის, დარგის ან სექტორის წვლილი ეკონომიკაში). მდღ-ში გადასახადების 

დამატებით და სუბსიდიების გამოკლებით ვიღებთ მშპ-ს (ONS 2014). ეკონომისტები აღიარებენ, რომ 

განვითარების კონკრეტული ფორმები შეიძლება მოიცავდეს უფრო მეტს, ვიდრე უბრალოდ 

შემოსავლების ზრდაა, თუმცა ამტკიცებენ, რომ „უდიდესი რაოდენობა განვითარების სხვა 

განზომილებებისა, რომელთა გამოყენების სურვილი შეიძლება გაუჩნდეთ ქვეყნებს, უფრო მარტივად 

არის მისაღწევი და, როგორც წესი, მათ თან სდევს შემოსავლების უფრო მაღალი დონეები“ (Cypher and 

Dietz 2004: 30). 

თუმცა, უკანასკნელ ათწლეულებში ის საზღვრები იქნა გამოვლენილი, რომლებიც განვითარების დონის 

წმინდა ეკონომიკურ ასპექტებს უნდა ჰქონდეს (Cypher and Dietz 2008). ასეთი ეკონომიკური მაჩვენებლები 

სულ უფრო ხშირად ითვლება ზედმეტად ვიწროდ, საიმისოდ, რომ უფრო ფართო განზომილებები 

მოიცვას, როგორებიცაა ჯანმრთელობა, ცხოვრების ხარისხი და კეთილდღეობა (Tomaney 2015). გარდა 

ამისა, ასეთი ეკონომიკური მაჩვენებლები ჩათვლილ იქნა ზედმეტად შეჯამებულად, რაც არ არის 

საკმარისი საიმისოდ, რომ ადეკვატურად იქნას გაგებული სოციალური, ეკონომიკური, ეკოლოგიური და 

სივრცითი უთანასწორობის განაწილების პრობლემები ან ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური 

მდგრადობის საკითხები. მართლაც, ბოლო ანალიზში გაკრიტიკებული იყო მშპ, როგორც თანამედროვე, 

რთული და შერეული ეკონომიკების პირობებში ეკონომიკური ზრდისა და მწარმოებლურობის 

არასაკმარისად ადეკვატური საზომი. გლობალური ფინანსური კრიზისისა და დიდი რეცესიის შემდეგ, 

სტიგლიცი და სხვები (2008: 8) ამტკიცებდნენ, რომ კონცენტრირება მხოლოდ ფუფუნების უსულო საგნების 

გაუმჯობესებაზე (მაგალითად, როგორც მეპ-ისა და მშპ-ს შემთხვევაში, რომლებიც პროგრესის 

მრავალრიცხოვანი ეკონომიკური კვლევების ცენტრში იყო), საბოლოო ჯამში შეიძლება გავამართლოთ 

კიდეც... მხოლოდ იმის გათვალისწინებით, თუ რას აკეთებენ ეს ობიექტები ადამიანების ცხოვრებისგან, 

რომელზეც მათ პირდაპირი ან ირიბი გავლენა აქვთ. უკვე დიდი ხნის წინ გახდა ნათელი, რომ მშპ არ 

არის ადეკვატური მეტრიკა დროში კეთილდღეობის გასაზომად, განსაკუთრებით მის ეკონომიკურ, 

ეკოლოგიურ და სოციალურ განზომილებებში, რომელთა ზოგიერთ ასპექტსაც ხშირად მდგრადობას 

უწოდებენ. 

ეკონომიკური და შემოსავლების ზრდის ტემპებით დაუკმაყოფილებლობის  კვალდაკვალ, ასევე 

გეოგრაფიული და სოციალური განსხვავებებისა და უფრო ფართო წარმოდგენების გაჩენის შემდგომ 

იმის შესახებ, თუ რას წარმოადგენს განვითარება, მოძიებულ იქნა მაჩვენებლები, რომლებიც 

ეკონომიკური ზრდისა და შემოსავლების ვიწრო ჩარჩოებს სცდება. სხვა მაჩვენებლები მოიცავს გაეროს 

განვითარების პროგრამის (UNDP) ადამიანური განვითარების ინდექსს (HDI). ეს შედგენილი ინდექსი 

განვითარების ინდიკატორებად იყენებს „სიცოცხლის ხანგრძლივობას, ცოდნასა და ცხოვრების 

ღირსეულ დონეს“. HDI იყენებს დაბადებისას სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობის მონაცემებს, 

წერა-კითხვის ცოდნას ზრდასრულ მოსახლეობაში, სკოლაში მოსიარულეთა რიცხვს და მშპ-ს ერთ სულ 

მოსახლეზე პარიტეტული მსყიდველუნარიანობის გათვალისწინებით. როგორც UNDP ამტკიცებს (2001: 

9): „ადამიანური განვითარება - ეს გაცილებით მეტია, ვიდრე ეროვნული შემოსავლების ზრდა და დაცემა. 

საუბარია ისეთი გარემოს შექმნაზე, რომელშიც ადამიანები შეძლებენ საკუთარი პოტენციალის სრულად 

გამომჟღავნებას და პროდუქტიული, შემოქმედებითი ცხოვრებით ცხოვრებას, თავიანთი 

მოთხოვნილებებისა და ინტერესების შესაბამისად. ქვეყნის ნამდვილი სიმდიდრე - ხალხია“. 
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შემუშავებულ იქნა ასევე სხვა ანალოგიური კომპლექსური საზომებიც, როგორებიცაა გენდერული 

განვითარების ინდექსი და ადამიანური სიღარიბის ინდექსი. მდგრადობასთან დაკავშირებით არსებული 

პრობლემების გამო, ისეთი საზომები, როგორებიცაა პროგრესის ნამდვილი ინდიკატორი (GPI) და 

სუფთა შიდა პროდუქტი კორექტირებული ეკოლოგიური ფაქტორების გათვალისწინებით, ასევე 

შემუშავდა ეკონომიკური ზრდის ეროვნული საზომების „გამწვანების“ მცდელობით. სენის (1999) 

მიდგომაზე დაყრდნობით, სტიგლიცმა და მისმა თანამოაზრეებმა (2008: 14–15) ყურადღება გაამახვილეს 

კეთილდღეობის მრავალგანზომილებიან კონცეფციაზე, მათ შორის ობიექტურ და სუბიექტურ 

ელემენტებზე: „მატერიალური ცხოვრების სტანდარტები (შემოსავალი, მოხმარება და სიმდიდრე); 

ჯანმრთელობა; განათლება; პირადი აქტივობები, მათ შორის მუშაობა; პოლიტიკური ხმა და 

მმართველობა; სოციალური კავშირები და ურთიერთობები; გარემო (არსებული და მომავალი 

პირობები); და  როგორც ეკონომიკური ასევე ფიზიკური ხასიათის საფრთხეები“.  

ადვილად დათვლადი და ხელმისაწვდომი წყაროების ჩარჩოებიდან გასვლა განვითარების შესახებ 

უფრო ფართო წარმოდგენების შესაფასებლად, გაზომვაში საკმაოდ მწვავე სირთულეებს იწვევს. 

ურთიერთდაკავშირებული ასპექტების ფართო კრებულის გათვალისწინებით, შეგვიძლია გავაღრმავოთ 

და გავაფართოვოთ ჩვენი შეხედულება ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების განსაზღვრების 

შესახებ. ასეთ მიდგომას შეუძლია გახსნას სივრცე კრიტიკული და ინოვაციური  გააზრებისთვის, თუ რა 

არის ადგილობრივი და რეგიონული განვითარება ამჟამად; რა შეიძლება ან შეიძლებოდა ყოფილიყო 

მომავალი მისწრაფებებისა და ხედვების გათვალისწინებით; ასევე, რაც განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია, როგორი უნდა იყოს ის - ნორმატიული გაგებით ადამიანებისა და დაწესებულებების 

მიერ კონკრეტულ გეოგრაფიულ პირობებში და დროის პერიოდებში არსებული ღირებულებითი 

მოსაზრებები პრიორიტეტებზე და იმის შესახებ, თუ რას თვლიან ისინი მიზანშეწონილ „განვითარებად“ 

კონკრეტულ დასახლებულ ადგილებსა და რეგიონებში. არ არსებობს ერთიანი შეთანხმებული, 

ერთგვაროვანი მოსაზრება რეგიონის ან დასახლებული პუნქტის (და/ან მათთვის შემუშავებული) 

განვითარებისა. განვითარების ბუნება და აზრი განსხვავდება და იცვლება დროსა და სივრცეში. როგორც 

ქვემოთ განვიხილავთ, განვითარების კონკრეტული კონცეფციები სოციალურად არის განსაზღვრული 

კონკრეტული ინტერესებითა და სოციალური ჯგუფების მიერ გეოგრაფიულ კონტექსტებში და დროის 

გარკვეულ პერიოდებში. ცხრილში 2.1 მოყვანილია ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების 

განსაზღვრების მაგალითები, ფორმულირებული კონკრეტული დაწესებულებების მიერ, რომლებიც 

გვაჩვენებს მიდგომების, ტერმინებისა და ენის დიაპაზონსა და მრავალფეროვნებას. 

ის, თუ რას წარმოადგენს ადგილობრივი და რეგიონული განვითარება, ვარირებს როგორც ქვეყნის 

შიგნით, ასევე ქვეყნებს შორის. ნებისმიერ საზოგადოებაში ლტოლვა ადგილობრივი და რეგიონული 

განვითარებისკენ, ასევე მისი არტიკულაციები, მოძრავი და დინამიურია (Beer et al. 2003b). ისინი 

შეიძლება იცვლებოდეს დროსა და სივრცეში. პრეცედენტები, არსებული პრაქტიკა და ნორმები 

ექვემდებარება თანდათანობით, ზოგჯერ კი რადიკალურ ცვლილებებს - მაგალითად მძაფრად 

ცვალებადი კონტექსტის საპასუხოდ, რაც I თავშია აღწერილი. კონკრეტული მიდგომებისა და 

სტრატეგიების ეფექტურობის შედეგების შეფასებამ შესაძლოა განხილვები და ცვლილებები გამოიწვიოს. 

დისკუსიამ, განხილვებმა და კამათმა, შესაძლოა, შეცვალოს ადგილობრივი და რეგიონული 

განვითარების აზროვნება, ქცევა და პრაქტიკა. მოდელები, შესაძლოა, თავზე იქნას მოხვეული და ამან 

წინააღმდეგობა გააჩინოს. სამთავრობო პროგრამებისა და პოლიტიკური ციკლების ცვლილებამ, 

შესაძლოა, გამოიწვიოს ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების მიმართ საჯარო პოლიტიკის 

შეცვლა. განსხვავებულმა აზრებმა, ბრძოლამ და ინოვაციებმა შესაძლოა ალტერნატიული მიდგომები 

ტრადიციად აქციოს ან პირიქით. ადგილობრივი და რეგიონული ინტერესები - ეს არ არის უბრალოდ 

ავტონომიური სუბიექტები, რომლებსაც თავისუფლად შეუძლიათ რეგიონული და ადგილობრივი 

განვითარების საკუთარი ვარიანტების განსაზღვრა და დროთა განმავლობაში რეგიონული და 

ადგილობრივი განვითარების შეცვლა. განსაზღვრების ევოლუციის ანალიზმა შესაძლოა განამტკიცოს 

ძირითადი თემები და ასპექტები ისტორიულ კონტექსტში. 
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ცხრილი 2.1 ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების განსაზღვრებები1  
 

ორგანიზაცია ტიპი განსაზღვრება 

ეკონომიკური 

განვითარების 

ინსტიტუტი 

პროფესიული 

ასოციაცია 

(გაერთიანებული 

სამეფო) 

პოლიტიკისა და ქმედებების სია, რომლის მიზანია 

სივრცობრივად განსაზღვრული ეკონომიკის გაუმჯობესება 

ყველა მცხოვრების სასარგებლოდ. 

შრომის 

საერთაშორისო 

ორგანიზაცია 

(ILO) 

 

გაეროს 

სააგენტო  

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება (LED) არის 

სტრატეგია, რომელიც მიზნად ისახავს დასაქმების 

მხარდაჭერას მიკრო და მცირე საწარმოების 

განვითრების, სოციალური დიალოგის მხარდაჭერისა და 

განვითარების დაგეგმარების მხარდაჭერის მეშვეობით. 

ეკონომიკური 

თანამშრომლობი

სა და 

განვითარების 

ორგანიზაცია 

(OECD) 

საერთაშორისო 

ორგანიზაცია 

ადგილობრივი განვითარების მიზანი არის 

განსაზღვრული ადგილზე შესაძლებლობების შექმნა, 

რათა გაუმჯობესდეს მისი ეკონომიკური მომავალი და 

მოსახლეთა ცხოვრების ხარისხი. 

რეგიონული განვითარება ფართო ტერმინია, მაგრამ ის 

შეიძლება გავიგოთ, როგორც ზოგადი ძალისხმევა 

რეგიონული განსხვავებების შესამცირებლად რეგიონში 

ეკონომიკური აქტივობების წახალისებით (დასაქმება და 

დოვლათის გენერაცია). 

რეგიონული 

განვითარების 

სააგენტოები  

არასამთავრობო 

საჯარო 

ორგანოები 

(დიდი 

ბრიტანეთი) 

რეგიონული განვითარების სააგენტოები იყენებენ 

რეგენერაციას, რათა შემოაბრუნონ ადგილობრივი 

ეკონომიკები, მოიზიდონ ინვესტიციები როგორც 

ურბანულ, ასევე რურარულ  დასახლებებში წარმატების 

სურვილის განმტკიცების მიზნით. პარტნიორებთან ერთად 

რეგიონული განვითარების სააგენტოები ზრუნავენ 

გარემოს გაუმჯობესებაზე, თემების გამოცოცხლებაზე, 

ახალი სამუშაოების შექმნაზე, უნარების უზრუნველყოფაზე 

და ტრანსპორტისა და კომუნიკაციის ინფრასტრუქტურის 

გაუმჯობესებაზე.  

მსოფლიო ბანკი  საერთაშორისო 

ფინანსური 

ინსტიტუტი  

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მიზანია 

ადგილობრივი ტერიტორიის ეკონომიკური 

შესაძლებლობების გაზრდა, რათა გაუმჯობესდეს მისი 

ეკონომიკური მომავალი და ყველას ცხოვრების ხარისხი. 

 

 

 

  

                                                                 

 

1 წყარო: Own elaboration from Institute of Economic Development (http://www.ied.co.uk/images/uploads/ 

A_Definition_of_Economic_Development_1.pdf); OECD (http://www.oecd.org/employment/leed/reviews localdevelopment.htm. 

Regional development: (http://www.oecd.org/gov/regional-policy/ regionaldevelopment.htm); Regional Development Agencies 

(http://webarchive.nationalarchives.gov. uk/20100113230530/http://www.englandsrdas.com/what_we_do/regeneration) and 

World Bank (http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTURBANDEVELOPMENT/EXTLED/ 

0,,contentMDK:20185186~menuPK:399161~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:341139,00.     html) 

 

file:///D:/CTC%20red/6Local%20and%20Regional%20Development_Georgian.docx%23bookmark102
http://www.ied.co.uk/images/uploads/A_Definition_of_Economic_Development_1.pdf
http://www.ied.co.uk/images/uploads/A_Definition_of_Economic_Development_1.pdf
http://www.oecd.org/employment/leed/reviewslocaldevelopment.htm
http://www.oecd.org/employment/leed/reviewslocaldevelopment.htm
http://www.oecd.org/employment/leed/reviewslocaldevelopment.htm
http://www.oecd.org/gov/regional-policy/regionaldevelopment.htm
http://www.oecd.org/gov/regional-policy/regionaldevelopment.htm
http://webarchive.nationalarchives.gov./
http://www.englandsrdas.com/what_we_do/regeneration)
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTURBANDEVELOPMENT/EXTLED/
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTURBANDEVELOPMENT/EXTLED/
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 ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების განსაზღვრება 

ისტორიულ კონტექსტში 

ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების განსაზღვრება და კონცეპტუალიზაცია განსხვავდება 

გეოგრაფიულად და იცვლება დროთა განმავლობაში. იმისათვის, რომ გავიგოთ, საჭიროა ზედმიწევნით 

გვესმოდეს მათი კონტექსტი და განვითარების ტრაექტორია.  250 წლით უკან, მე-18 საუკუნის ბოლოსკენ 

თუ გადავინაცვლებთ, ცნება „განვითარება“, როგორც ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავლის მდგრადი ზრდა, 

შედარებით ახალი ფენომენი იყო კაცობრიობის ისტორიაში (Cypher and Dietz 2008). მე-19 საუკუნიდან 

კაპიტალიზმის, როგორც სოციალური ორგანიზაციის ფორმის აღზევებამ, გამოიწვია ინდუსტრიალიზაცია 

და ურბანიზაცია - ტექნოლოგიური ცვლილებების შედეგად მწარმოებლურობა იმატებს, დომინირებს 

ინდუსტრიული დასაქმება და პერიოდულად კრიზისებსა და ჩავარდნებს აქვს ადგილი (Harvey 1982). ამ 

ეპოქაში განვითარება წარმოადგენდა ეკონომიკურ ცვლილებას და იმ ფარდობით ხარისხს, რომლითაც 

კაპიტალიზმმა შეაღწია დასახლებული ადგილების, რეგიონებისა და ქვეყნების ეკონომიკურ და 

სოციალურ სტრუქტურებში, რითაც კაპიტალიზმამდელი სოციალური ფორმაციები განაახლა და შეცვალა 

(Barratt Brown 1995). გვიანი მე-19 საუკუნის ინდუსტრიულმა რევოლუციამ საფუძველი ჩაუყარა 

გეოგრაფიულ და სოციალურ უთანასწორობას, რასაც მოჰყვა ცნება „განვითარებული სამყარო“ (Pollard 

1981). ჩამოყალიბდა ადგილობრივი და რეგიონული ეკონომიკური სპეციალიზაციები, რომლებიც 

განისაზღვრებოდა მათი დამოკიდებულებით ეროვნულ და/ან იმპერიულ გეოპოლიტიკასა და 

ვაჭრობასთან. განვითარება იყო გეოგრაფიულად და სოციალურად ძალზედ არათანასწორი, რაც 

იწვევდა სოციალური და პოლიტიკური ორგანიზაციების შექმნას მუშათა მოძრაობებისა და პროფესიული 

კავშირების მხრიდან ამ უსამართლობის წინააღმდეგ, სწრაფად მიმდინარე ინდუსტრიალიზაციისა და 

ურბანიზაციის ფონზე (Pollard 1999). ადრეული ინდუსტრიალიზაციის ადგილებსა და გლობალურ 

ჩრდილოეთში დღემდე ებრძვიან იმ მემკვიდრეობას, რომელმაც გავლენა მოახდინა განვითარებაზე 

(Birch et al. 2010). 

მე-20 საუკუნის დასაწყისი საერთაშორისო კონფლიქტებითა და 1930-იანი წლების დიდი დეპრესიით 

აღინიშნა (Hobsbawm 1994). არათანაბარი ადგილობრივი და რეგიონული განვითარება გაგრძელდა და 

უფრო ინტენსიური გახდა, მასობრივმა უმუშევრობამ და სიღარიბემ კი ბიძგი მისცა ეროვნულ 

სახელმწიფოებს „ზემოდან ქვემოთ“ მიმართულებით ემოქმედათ, რომლებიც თანდათანობით და 

არათანაბრად მოძრაობდნენ უფრო „ქვემოდან ზემოთ“ მიმართული ადგილობრივი და რეგიონული 

მიდგომებისკენ (ცხრილი  2.2). ყველაზე დაზარალებულმა რაიონებმა, სადაც უმუშევრობის მაღალი 

დონის ლოკალური კონცენტრაცია იყო, სახელმწიფო პოლიტიკის მხარდაჭერა მიიღეს. სახელმწიფო 

ჩარევები და ინსტიტუციონალური ინოვაციები ჩამოყალიბდა რეგიონული პოლიტიკის სახით - 

როგორიცაა აშშ-ს პრეზიდენტ რუზველტის ნოვატორული მმართველობა ქვეყნის ფედერალური „ახალი 

კურსის“ ფარგლებში 1930-იან წლებში (Hargrove 2001) – და ასევე იქნა ასახული სხვა ადგილებზე, 

განსაკუთრებით კი დასავლეთ ევროპასა (Clout 1981; Hudson and Williams 1994) და ავსტრალიაში, 

„თოვლიანი მთების ჰიდროელექტრულ სქემაში“ (Beer et al. 2003b). ამ დროს შეზღუდული წარმოდგენა 

არსებობდა ქვეყნების შიგნით ზედმეტად განვითარებულ ძირითად რეგიონებსა და სუსტად 

განვითარებულ პერიფერიულ რეგიონებში არსებული პრობლემების ურთიერთდამოკიდებულებაზე 

(Morgan 2001). 1940-იანი წლების ბოლოსთვის მიღწეულ იქნა კონსენსუსი განვითარების 

განსაზღვრებებთან დაკავშირებით და შექმნილ იქნა საერთაშორისო ინსტიტუტები, რომლებითაც დაიწყო 

განვითარების ომისშემდგომი ეპოქა (McMichael 2012). ცხრილში 2.3 დაწვრილებით არის აღწერილი 

განვითარების მიმართ ამ ფართო მიდგომის მახასიათებლების მთელ რიგი ასპექტები, მათ შორის 

პოლიტიკურ ეკონომიკაში, სოციალურ მიზნებში, განვითარების მოდელებში, სამობილიზაციო 

ინსტრუმენტებში, მექანიზმებში და ადგილობრივ და რეგიონულ განზომილებებში. 

მოდერნისტული და პროგრესული წარმოდგენები „განვითარების“ შესახებ, როგორც რაციონალური და 

სოციალიზებული ჩარევა ადამიანის არსებობის გასაუმჯობესებლად, მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ 

პერიოდში ჩამოყალიბდა (Peet 2002). ცივი ომის პერიოდის მეტოქეობის კონტექსტში აღმოცენდა 

ეროვნული პოლიტიკური ეკონომიკების ვარიანტები, რომელთა შორის იყო აშშ-სთან დაკავშირებული 

ლიბერალური საბაზრო დემოკრატიები და საბჭოთა კავშირის ორბიტაზე არსებული ცენტრალიზებულად 

დაგეგმილი ეკონომიკის ქვეყნები  
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ცხრილი 2.2 დაღმავალი და აღმავალი მიდგომები ადგილობრივ და რეგიონულ 

განვითარებაში 

 

წყარო: საკუთარი კვლევები 

 

განვითარების საკითხი დიდწილად იყო ფოკუსირებული იმაზე, რასაც „მესამე მსოფლიოს 

ქვეყნები“ ჰქვია და განიხილავდა სიღარიბისა და ეკონომიკური უძრაობის პრობლემას, 

რომელსაც აფრიკის, აზიისა და ლათინური ამერიკის დიდი ნაწილი მოეცვა (Cypher and Dietz 

2008). ადგილობრივი და რეგიონული განვითარება, როგორც წესი, იყო დაღმავალი ეროვნული 

სივრცითი პოლიტიკის საგანი ეკონომიკური და სოციალური დასაბუთებით, რაც მიმართული იყო 

ზრდის სტიმულირებაზე და ჩამორჩენილ და პერიფერიულ დასახლებულ პუნქტებსა და 

რეგიონებზე გადანაწილებაზე (Townroe and Keen 1984). 

გეოგრაფიულად არათანაბარმა ომისშემდგომმა ზრდამ 1950-60-იან წლებში მსოფლიოში 

გააჩინა ოპტიმიზმი და რწმენა „კეინზიანური კეთილდღეობის“ მიმართ, ასევე სახელმწიფოს იმ 

უნარისადმი, რომლის მიხედვითაც მას შეუძლია გახდეს განვითარებისა და ეროვნული 

მაკროეკონომიკური მართვის აგენტი ეკონომიკური აღდგენის წარმატებული გამოცდილების 

შემდეგ ევროპაში, მარშალის გეგმით, და იაპონიაში (Jessop 1997).  

სტრუქტურული პრობლემების სიღრმე და სირთულე, რაც ხელს უშლის განვითარებადი და 

გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნების განვითარებას და განვითარებული ქვეყნების 

რესტრუქტურიზაციას, იმ დროს სათანადოდ არ იყო შეფასებული (Cypher and Dietz 2008). 

ადგილობრივი და რეგიონული საკითხები რჩებოდა განვითარების პრობლემებად ბევრი 

სახელმწიფოსთვის მთელ მსოფლიოში, რაც მომდინარეობდა ეკონომიკურ და სოციალურ 

საფუძვლებში არსებული სივრცითი უთანასწორობიდან (Armstrong and Taylor 2000). „კეინზიანური 

კეთილდღეობის“ კონტექსტში სივრცითი მიმართულება რეგიონული იყო და ასეთი 

დაღმავალი მიდგომა აღმავალი მიდგომა 

დაღმავალი მიდგომა, სადაც 

გადაწყვეტილებები, თუ რომელ 

ადგილებზეა საჭირო ჩარევა, მიიღება 

ეროვნულ ცენტრებში. 

განვითარების მხარდაჭერა ყველა ტერიტორიაზე, 

როდესაც ინიციატივა ხშირად ქვემოდან მოდის. 

იმართება ეროვნული ცენტრალური 

ადმინისტრაციის მიერ. 

დეცენტრალიზებული, ვერტიკალური 

თანამშრომლობა მთავრობის სხვადასხვა დონეებს 

შორის და ჰორიზონტალური თანამშრომლობა 

ხალხსა და კერძო ორგანოებს შორის. 

დონეებს შორის და ჰორიზონტალური 

თანამშრომლობა 

ტერიტორიული მიდგომა განვითარებისადმი 

დიდი ინდუსტრიული პროექტების 

განვითარება, რაც გამოიწვევს სხვა 

ეკონომიკურ აქტივობებს. 

 

თითოეული არეალის განვითარების 

პოტენციალის გამოყენება, ცვალებადი 

ეკონომიკური გარემოს მიმართ ადგილობრივი 

ეკონომიკური სისტემის პროგრესული ადაპტაციის 

სტიმულირებისთვის.  

 

ფინანსური მხარდაჭერა, სტიმულები 

და სუბსიდიები, როგორც 

ეკონომიკური აქტივობის მოსაზიდი 

მთავარი ფაქტორი. 

 

საკვანძო პირობების უზრუნველყოფა ეკონომიკური 

აქტივობის განვითარებისთვის 
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გეოგრაფიული განსხვავებების შემცირება ითვლებოდა ეკონომიკურად ეფექტურად და 

სოციალურად სამართლიანად ეროვნული სოციალ-დემოკრატიული პოლიტიკური პროექტების 

ფარგლებში (ცხრილი 2.3). 

 

მოდერნიზაციის თეორიისა და ლიბერალური საბაზრო დემოკრატიის კონკრეტული ამერიკული 

მოდელის ძლიერი გავლენის ქვეშ, ომისშემდგომი ეპოქის დეველოპენტარიზმი წარმოადგენდა 

ერებს, რომლებიც დროში გარკვეულ ეტაპებს გადიოდნენ (თავი 3). თითოეული მათგანი იძენდა 

სულ უფრო და უფრო თანამედროვე ხასიათს ეკონომიკური, სოციალური და პოლიტიკური 

(დემოკრატიული) გაგებით (Cypher and Dietz 2008). მაგალითად, როსტოუს (1971 წ.) ეკონომიკური 

ზრდის ეტაპები შეიცავდა გზებს ტრადიციული საზოგადოებიდან, წინასწარი პირობების სტადიას, 

აფრენას, მოძრაობას მომწიფებისკენ და მაღალი მასობრივი მოხმარების ფინალურ სტადიას. 

თითოეული ეტაპი იყო პროგნოზირებადი, სწორხაზოვანი და ერთად უწყობდა ხელს  

სახელმწიფოებისთვის მოდელების განვითარების ტრაექტორიების ფორმირებას. ადრე 

„ჩამორჩენილ“ და განვითარებად სახელმწიფოებს ახლა განვითარება და მოდერნიზება 

შეეძლოთ და ამისთვის უკვე ცნობილ ნაბიჯებს მიმართავდნენ. ისინი  განვითარებადად 

(განვითარების პროცესში) იქცნენ კაპიტალისტური განვითარების დასავლური მოდელის 

მიმართულებით. შედარებით გვიანდელმა, ექსპორტისკენ ორიენტირებულმა 

ინდუსტრიალიზაციამ ახალ ინდუსტრიალიზებულ ქვეყნებში, როგორებიც იყო იაპონია და 

მოგვიანებით ჰონგ-კონგი, სინგაპური, სამხრეთ კორეა და ტაივანი, 1960-იან წლებში, განამტკიცა 

განვითარების ასეთი ცნების თეორიული მნიშვნელობა და ემპირიული საფუძველი (Storper et al. 

1998). კერძოდ, მან შექმნა პრეცედენტი იმისა, რომ ადგილების ადაპტირებისთვის 

განვითარების ახალ ტრაექტორიებთან, განსაკუთრებით „განვითარების სახელმწიფოს“ 

ეროვნული ინტერვენციონიზმის გზით (Wade 1990; Yeung 2015). თუმცა, გეოგრაფიული 

დიფერენციაცია ნარჩუნდებოდა სხვადასხვა ეროვნული ვარიანტების წყალობით, რადგან 

ისტორიული და ინსტიტუციონალური ფაქტორები ხელს უშლიდა ზოგიერთ სახელმწიფოს, 

რომლებიც ცდილობდნენ გამოეყენებინათ მოდერნიზაციის მსგავსი სტრატეგიები. მაგალითად 

1990-იანი წლების ინდოეთი გამოდგება (Chibber 2003). დეველოპენტარიზმის აღმავლობის 

პერიოდი, ომისშემდგომ ეპოქაში  ძირითადად ფოკუსირებული იყო ეკონომიკურ ასპექტებზე და 

ეროვნულ დონეზე, რომლის დროსაც  ყურადღება მეტ-ნაკლებად ექცეოდა სუბნაციონალურ 

პრობლემებს რეგიონული მასშტაბით (Glasmeier 2000). 

1960-იან წლებში ეკონომიკურ ზრდასა და კეთილდღეობის საერთაშორისო მასშტაბით 

გეოგრაფიულად შედარებით არათანაბარ ზრდასთან ერთად, იზრდებოდა უკმაყოფილება 

განვითარების თაობაზე ვიწრო და ეკონომიური მიდგომის გამო, რომელიც უტოლდებოდა 

მხოლოდ მშპ-ს ზრდასა და შემოსავლებს ერთ სულ მოსახლეზე (Cypher and Dietz 2008). როგორც 

ზემოთ იყო განხილული, (მაგალითი 2.1), არსებობდა ახალი მოსაზრებები, რომელთა მიხედვით 

ადამიანური და სოციალური განვითარება და კეთილდღეობა გაცილებით მეტია, ვიდრე 

უბრალოდ ეკონომიკური ზრდა და საშუალო ფინანსური შემოსავალი, მაგალითად - 

უთანასწორობის, სიღარიბისა და უმუშევრობის შემცირება (Seers 1969). ადამიანებსა და 

ადგილებს შორის ეკონომიკური ზრდის სიკეთეების ლიმიტირებული და/ან არათანასწორი 

გადანაწილების გამო გაწბილება აშკარად ჩანდა (Kuznets 1966). მოდერნიზაციისა და 

განვითარების თეორიის რადიკალური კრიტიკა, შთაგონებული მარქსისტული აზროვნების მიერ,  

1960-იანი წლების ბოლოს დაიწყო (Hopper 2012). ისინი ამტკიცებდნენ, რომ განვითარებულ 

ჩრდილოეთში აპრობირებულმა განვითარების გზამ აქტიურად, თუმცა არასაკმარისად 

განავითარა სამხრეთი კოლონიალიზმის და ნეო-კოლონიალიზმის საშუალებით, მისი ჩართვით 

ინტერნაციონალიზებულ კაპიტალისტურ სისტემასა და ტრანსნაციონალური კორპორაციების 

მუშაობაში (Frank 1978; Hymer 1979) (თავი 7). ცივი ომის ეპოქის გეოპოლიტიკაზე დაყრდნობით, 

ეკონომიკურმა, სოციალურმა, პოლიტიკურმა და კულტურულმა პრეტენზიებმა აფრიკასა და 

ლათინურ ამერიკაში დეკოლონიზაციის ტალღებისა და განმათავისუფლებელი მოძრაობების 
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მობილიზება მოხდინა (Cypher and Dietz 2008). ახლადშეძენილმა სახელმწიფო ავტონომიამ 

შექმნა სივრცე ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების შემდგომი და განსხვავებული 

მოდელებისა და პოლიტიკური ეკონომიკების არტიკულაციისთვის (Mohan 2011). 

 

1960-იან და 1970-იან წლებში ყურადღება ადგილობრივი და რეგიონულ განვითარების 

საკითხების მიმართ სახელმწიფოს ქვედა დონეზე ძალიან გაძლიერდა (McCrone 1969). 

რეგიონულ დონეზე ორიენტირებული პოლიტიკის სასარგებლოდ ეკონომიკური და სოციალური 

არგუმენტები მოიშველიეს, რასაც უნდა შეემცირებინა სივრცითი განსხვავებები და გაეზარდა 

რეგიონული და ეროვნული ეკონომიკური ეფექტურობა, ასევე სოციალური სამართლიანობის 

დამყარებაში უნდა შეეტანა წვლილი (Kaldor 1970). გაჩნდა „პირველი ტალღის“ რეგიონალიზმის 

პოლიტიკური პრეტენზიები, განსაკუთრებით დასავლეთ ევროპაში (Rodríguez-Pose and Sandall 

2008). ისეთი ადგილები, როგორებიცაა ბრეტანი, კატალონია და შოტლანდია, გამოთქვამდნენ 

შეშფოთებას ლიმიტირებული შედარებითი ავტონომიისა და განვითარების დონის გამო 

ცენტრალიზებული სახელმწიფო სტრუქტურების შიგნით (Keating 2000). პარალელებიც კი იქნა 

გავლებული დიდი სახელმწიფოების ყოფილი იმპერიული სამფლობელოების მიერ  ეროვნულ 

დონეზე არსებულ კოლონიალიზმსა და მათ სუბნაციონალურ რეგიონებსა და ადგილებს შორის 

(Hechter 1999). 1970-იანი წლების შუაში ფორდიზმის ეკონომიკური, სოციალური და პოლიტიკური 

დარეგულირებისა და კეინზიანური კეთილდღეობის (რომლებიც ომისშემდგომი პერიოდის 

შედარებით ზრდასა და კეთილდღეობას ედო საფუძვლად როგორც მინიმუმ განვითარებული 

გლობალური ჩრდილოეთის დიდი ნაწილისთვის) კრიზისმა და დაშლამ ძირი გამოუთხარა 

რწმენას სახელმწიფოს, როგორც განვითარებისა და დარეგულირების აგენტის სიძლიერის 

მიმართ (McMichael 2012). 

დეინდუსტრიალიზაციამ, გადასვლამ ეკონომიკაზე, რომელშიც დომინირებს მომსახურების 

სფეროები, ბაზრის გაჟღენთვა და ფრაგმენტაცია, უმუშევრობის ზრდა, ინფლაცია და 

სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტი, გამოიწვია ეკონომიკური, სოციალური, პოლიტიკური და 

სივრცითი რესტრუქტურიზაციის ტალღები (Jessop 2003).  განვითარებადი ქვეყნები ჩათრეულ 

იქნენ ვალების კრიზისში, რაც 1960-70-იან წლებში დიდი სესხების აღებასა და მოდერნიზაციის 

სტრატეგიის ფარგლებში განხორციელებულ ინვესტიციებს მოჰყვა, და ასევე ჭარბი კაპიტალის 

რეცირკულაციას ნავთობმომპოვებელი ექსპორტიორების მხრიდან (ე.წ. ნავთობლდოლარებს), 

რაც 1970-იან წლებში ნავთობზე ფასების ზრდამ გამოიწვია. დეველოპმენტალიზმის ეპოქა 

შეცვალა (სოციალურად და გეოგრაფიულად არათანაბრად და საკამათო სახით) 

გლობალიზმის ახლადაღმოცენებულმა და საეჭვო ეპოქამ (McMichael 2012). იმავე 

განზომილებებში, ცხრილი 2.3 გვაჩვენებს გლობალიზმის აშკარად განსხვავებულ ელემენტებს, 

ვიდრე ეს ახასიათებდა უფრო ადრეულ „დეველოპმენტალიზმს“. 1970-იანი წლების ბოლოს და 

1980-იანებში დაიწყო კონტრრევოლუცია კეინზიანური კეთილდღეობის, სტატიზმისა და 

განვითარების უფრო რადიკალური თეორიების წინააღმდეგ (Toye 1987). „ახალი 

მემარჯვენეების“, ნეოლიბერალიზმისა და მონეტარიზმის აღმავალი იდეები ცდილობდა 

გვერდით გადაედოთ სახელმწიფო და ხელი შეეწყოთ ბაზრისა და ეკონომიკის 

დერეგულირებისა და ლიბერალიზაციითვის (Jessop 2003). ტრანსნაციონალური ეკონომიკური 

და სავაჭრო ბლოკები შეიქმნა ევროპაში (ევროპული ეკონომიკური თანამეგობრობა, შემდეგ კი 

ევროკავშირი), ჩრდილოეთ ამერიკაში (თავისუფალი სავაჭრო ზონა და, მოგვიანებით,  

ჩრდილოამერიკული თავისუფალი ვაჭრობის ზონა (NAFTA)) და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში 

(სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის სახელმწიფოთა ასოციაცია (ASEAN)), რომლებიც გლობალური 

ეკონომიკის სტრუქტურირებას ახდენენ და ეკონომიკური და პოლიტიკური ინტეგრაციის 

არათანაბარი მიზნები აქვთ. 

 



10 
 

ცხრილი 2.3 დეველოპმენტალიზმისა და გლობალიზმის ეპოქები 

 

 

წყარო: ადაპტირებულია McMichael-იდან (2012: xvi–xvii) 

 

 

მსოფლიო სტრუქტურა 
დეველოპმენტალიზმი 

(1940–1970-იანები) 
გლობალიზმი (1970-იანები) 

პოლიტიკური ეკონომიკა  

სახელმწიფოს მიერ 

რეგულირებადი ბაზრები 

კეინზიანური საჯარო ხარჯები 

თვითრეგულირებადი ბაზრები 

(მონეტარიზმი) 

სოციალური მიზნები 

სოციალური უფლებები და 

კეთილდღეობა   

 ერთი ტიპის მოქალაქეობა 

კერძო ინიციატივები 

თავისუფალი ბაზრის მეშვეობით 

იდენტობის პოლიტიკა VS 

მოქალაქეობა  

განვითარება 

(მოდელი) 

ინდუსტრიული რეპლიკაცია 

ეროვნული ეკონომიკის 

მართვა (ბრაზილია, მექსიკა, 

ინდოეთი) 

მონაწილეობა მსოფილი ბაზრის 

შედარებით უპირატესობებში 

(ჩილე, ახალი ზელანდია, 

სამხრეთ კორეა) 

 

მობილიზების 

ინსტრუმენტი 

ნაციონალიზმი 

(პოსტკოლონიალიზმი) 

ეფექტიანობა (პოსტ-

დეველოპმენტალიზმი)ვალი და 

კრედიტუნარიანობა 

მექანიზმები 

იმპორტის შემცვლელი 

ინდუსტრიალიზაცია (ISI)  

სახელმწიფო ინვესტიცია 

(ინფრასტრუქტურა და 

ენერგეტიკა) განათლება 

მიწის რეფორმა 

ექსპორტისკენ ორიენტირებული 

ინდუსტრიალიზაცია  

აგრო-ექსპორტი 

პრივატიზაცია 

საჯარო და მაჟორიტარული 

ეკონომიკა 

ანტრეპრენიორიალიზმი 

ვარიანტები 

პირველი სამყარო (ბიზნესის 

თავისუფლება)  

მეორე სამყარო 

(ცენტრალური დაგეგმვა) 

მესამე სამყარო 

(მოდერნიზაცია 

განვითარების ალიანსის 

გზით) 

ეროვნული სტრუქტურული 

რეგულირება (გახსნილი 

ეკონომიკები  

რეგიონული თავისუფალი 

ვაჭრობის შეთანხმებები 

გლობალუი ეკონომიკური და 

გარემოსდაცვითი მენეჯმენტი 

ადგილობრივი და 

რეგიონული  

განზომილება 

ადგილობრივი და 

ეროვნული სივრცითი 

პოლიტიკა რეგიონული 

განზომილება ეკონომიკური 

და სოციალური 

მიმართულება 

ზრდის რედისტრიბუცია 

ნაციონალური და ავტონომიური 

(სუბნაციონალური, რეგიონული 

და ადგილობრივი) პოლიტიკა და 

ინსტიტუტები 

ორიენტაცია ეკონომიკურ 

კონკურენტუნარიანობაზე 

რეგენერაცია 

 

file:///D:/CTC%20red/661Local%20and%20Regional%20Development_Georgian.docx%23bookmark104
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ეტაპები 1940-იანები 1950-იანები 1960-იანები 1970-იანები 1980-იანები 1990-იანები 2000-იანები 

ბაზრები გაერო (1943) 

ბრეტონ-ვუდსი (1944) 

მარშალის გეგმა 
(1946) 

ცივი ომი (1946–) 

 

განვითარების 
პირველი დეკადა 

კორეის ომი (1950–
53) 

მიუმხრობლობის 
მოძრაობა (1955) 

განვითარების 
მეორე დეკადა 

ვიეტნამის ომი 
(1964–73) 

ალიანსი 
პროგრესისთვის 
(1961) 

გაეროს 
კონფერენცია 
ვაჭრობის 
განვითარებაზე 
(1964) 

ნავთობის 
კრიზისები (1973, 
1979) 

ახალი მსოფლიო 
ეკონომიკური 
წესრიგის 
ინიციატივები 
(1974) 

 

ვალების კრიზისი 
/დაკარგული 
დეკადა 

ვალების რეჟიმი 
(კონტროლირებადი 
სახელმწიფო/ 
ეკონომიკის 
რესტრუქტურიზაცია) 
(1980-იანების შუა 
წლები) 

ნეო-ლიბერალიზმი 

რეიგანიზმი, 
ტეტჩერიზმი 

ცივი ომი  

(1989) 

გლობალიზაცია 
ახალი 
მსოფლიო 
წესრიგი 

იწყება (1990-
იანების 
დასაწყისი) 

დედამიწის 
სამიტი (1992) 

ჩიაპასების 
აჯანყება (1994) 

 

9/11 (2001) 

სპარსეთის ყურის 
მეორე კონფლიქტი 
(2004) 

ჩინეთისა და 
ინდოეთის ზრდა 

გლობალური 
ფინანსური კრიზისი, 
დიდი რეცესია 
(2008–) 

 

ინსტიტუციური 
გან ვითარება 

მსოფლიო ბანკი და 
საერთ. სავალუტო 
ფონდი (1944) 

ვაჭრობისა და 
ტარიფების 
გენერალური 
შეთანხმება (1947) 
ეკონომიკური 
ურთიერთდახმარების 
საბჭო 

(1947) 

ამერიკული დოლარი, 
როგორც მსოფლიო 
სარეზერვო ვალუტა 

 
ევროდოლარის 
და ოფშორული 
დოლარის ბაზარი 

 

ოპეკი (1960) 

დიდი შვიდეული 
(G7) იქმნება 
(1975) 

 

ნავთობდოლარის 
ბაზარი 

 

ვაჭრობისა და 
ტარიფების 
გენერალური 
შეთანხმება 
ურუგვაის რაუნდი 
(1984) 
გლასნოსტი და 
პერესტროიკა 
საბჭოთა კავშირში 
(190-იანების შუა 
წლები) 
საერთ. სავალუტო 
ფონდი და 
მსოფლიო ბანკი 
სტრუქტურული 
რეგულირების 
პროგრამები 

ერთიანი ევროპული 
ბაზარი 

ნაფტა (1994) 

მსოფლიო 
სავაჭრო 
ორგანიზაცია 
(1995) 

შემოდის ევრო 
(1999) 

ანტიგლობალისტური 
პროტესტი(სიეტლი, 
დავოსი, ჟენევა) 
(ადრეული 2000) 

ევროპის საბჭო (25 
წევრი სახელმწიფო) 
(2004) 
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განვითარების ყურადღების ცენტრმა გადაინაცვლა სახელმწიფოების მხარეს და მათი ფირმების 

უნარისკენ, გახდნენ კონკურენტუნარიანები  სწრაფად ინტერნაციონალიზებად ბაზრებზე. 1980-

იანი წლები აღინიშნა საყოველთაო საბაზრო რესტრუქტურიზაციით და სულ უფრო არათანაბარი 

ადგილობრივი და რეგიონული განვითარებით გლობალური ჩრდილოეთის ბევრ ქვეყანაში 

(Martin 1988; Sawers and Tabb 1984). განვითარების პრობლემა ეროვნულ, ასევე რეგიონულ და 

ადგილობრივ დონეებზე  ბაზრის ჩავარდნის გამოსწორებად პრობლემად ითვლებოდა (Bartik 

1990) თავი 5). „მეორე ტალღა“ ანუ „ახალი“ რეგიონალიზმი აღმოცენდა ეკონომიკური 

მიმართულებით, რადგან რეგიონებს ახალისებდნენ დეცენტრალიზაციის სხვადასხვა ხარისხით 

თავიანთ სახელმწიფოებში და აქეზებდნენ, რომ საკუთარი სოციალური და პოლიტიკური 

მისწრაფებებით, უპირველეს ყოვლისა, გამხდარიყვნენ საკუთარი ეკონომიკური განვითარების 

პასუხისმგებელი აგენტები (Keating 2000). გლობალური სამხრეთის ქვეყნები ებრძოდნენ 

ვალების კრიზისსა და სტრუქტურული დარეგულირების პროგრამებს, რომლებსაც, 

პერმანენტული ფინანსური დახმარების სანაცვლოდ, მათ მსოფლიო ბანკი და საერთაშორისო 

სავალუტო ფონდი უწესებდათ.  განვითარების მოდელების ორიენტაციას ისინი საბაზრო 

რეფორმებისკენ, პრივატიზაციისკენ, სახელმწიფო ხარჯების შემცირებისკენ, პირდაპირი 

უცხოური ინვესტიციების მოზიდვისკენ და ლიბერალიზაციისკენ ცვლიდნენ (Mohan 2012). ცივი 

ომის დასასრულმა, საბჭოთა კავშირის დაშლამ, ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში 1989 

წელს მომხდარმა ხავერდოვანმა რევოლუციამ  გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნების ახალი 

კატეგორია შექმნა. ეს ქვეყნები ცდილობდნენ ცენტრალიზებული დაგეგმილი ეკონომიკიდან 

საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლას შესამჩნევად არათანაბარი სოციალური და სივრცითი 

შედეგებით, ასევე ადგილობრივი და რეგიონული განვითარებაში შექმნილი სირთულეებით 

(Domański 2012). 1990-იანებში, კაპიტალიზმის სულ უფრო გლობალიზებული, სწრაფად 

ცვალებადი და რეფლექსური ფორმების სირთულეებთან, რისკებთან და გაურკვევლობებთან 

გასამკლავებლად, ეროვნულმა მთავრობებმა ბაზრისა და სახელმწიფოს კომბინაციას 

მიმართეს (Storper 1997). ასეთი ექსპერიმენტები თანაარსებობდა დომინანტურ „ვაშინგტონის 

კონსენსუსთან“, რამაც განვითარების ნეოლიბერალურ მიდგომებთან მიბრუნება გამოიწვია 

განვითარებულ და განვითარებად ქვეყნებში (Mohan 2011; Stiglitz 2002). ლიბერალური ბაზრის 

კაპიტალიზმი, გახსნილი ეკონომიკა და კონსერვატიული მაკროეკონომიკური პოლიტიკა 

პოლიტიკურ-ეკონომიკურ ორთოდოქსიზმად იქცა. საცდელი და ხანმოკლე „მესამე გზა“ 1990-იან 

წლებში ჩამოყალიბდა, იმ უკმაყოფილების შემდეგ, რომელიც საბაზრო 1980-იანების ზედმეტად 

უთანასწორო განვითარებამ და ომისშემდგომი განვითარების ეროვნული დონის სტატიზმთან 

დაბრუნების სურვილის არქონამ გამოიწვია (Giddens 1998) (ცხრილი 2.3). 

სახელმწიფოებისა და ზეეროვნული ინსტიტუტების ქმედებების შედეგად შექმნილი 

გლობალიზაციის 1990-იანი წლების ვარიანტი (Hirst and Thompson 2000) ქმნიდა უზარმაზარ 

გამოწვევებს ადგილობრივი და რეგიონული განვითარებისთვის უფრო ინტეგრირებულ, 

ურთიერთდამოკიდებულ და კონკურენტულ მსოფლიოში (Dicken 2015). სახელმწიფო ფორმების 

სუბნაციონალურ მასშტაბამდე დეცენტრალიზაცია იქცა გლობალურ, თუმცა არათანაბარ და 

ძალზედ დიფერენცირებულ ტენდენციად, განსხვავებული შედეგებით რეგიონული ზრდის მხრივ 

(Ezcurra and Rodríguez-Pose 2013). აშკარა იყო არსებითი პოლიტიკური კონვერგენცია 

ნეოლიბერალური დღის წესრიგის გარშემო გლობალური ჩრდილოეთისა და სამხრეთის 

ქვეყნებს შორის, რაც ფოკუსირებული იყო მიწოდების მოქნილობაზე, ეკონომიკური 

პოტენციალის განვითარებასა და მაკროეკონომიკურ სტაბილურობაზე (Glasmeier 2000; Mohan 

2011) (ცხრილი 2.3). საერთაშორისო ფისკალური კონსერვატიზმისა და საერთაშორისო სავაჭრო 

ორგანიზაციის ფარგლებში ვაჭრობის ლიბერალიზაციის კონტექსტში არათანაბარი 

განვითარება ადგილობრივ და რეგიონულ დონეებზე გამაგრებულ იქნა იმ პრიორიტეტით, 

რომელიც ენიჭება ვაჭრობის ზრდასა და დაბალ ინფლაციას შეზღუდულ სახელმწიფო 

ხარჯებთან და ეკონომიკურ ადაპტაციასთან ერთად.  

file:///D:/CTC%20red/რედაქტორის%20Local-and-Regional-Development_Georgian.docx%23bookmark161
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2000-იანი წლები დაიწყო გლობალური ეკონომიკური ზრდის ხანგრძლივი პერიოდით 

სხვადასხვა ქვეყნებში, რაც არათანაბრად ვრცელდებოდა მათ დასახლებულ პუნქტებსა და 

რეგიონებზე. გლობალურ ჩრდილოეთში ეკონომიკურ ზრდას ხელი შეუწყო იოლმა კრედიტებმა 

და დაბალმა საპროცენტო განაკვეთმა (რამაც გაზარდა სახელმწიფოს, კორპორაციებისა და 

ფიზიკური პირების დავალიანებები, ასევე მოხმარება) და შედარებით დაბალმა ინფლაციამ, 

რომელიც განპირობებული იყო სამომხმარებლო საქონლის წარმოების გლობალიზაციით 

დაბალი ხელფასების ქვეყნებში, განსაკუთრებით ჩინეთში და მათი იმპორტით დასავლეთის 

ბაზრებზე (Wade 2003). გლობალური სამხრეთის ქვეყნები, რომლებიც ადრე განვითარებად 

ქვეყნებად იწოდებოდნენ და ახლა სწრაფი ზრდის დონეს აჩვენებდნენ, მოინათლნენ 

„პერსპექტიულ“ ეკონმომიკებად, მათ შორის ორგანიზაცია „ბრიკსის“ ქვეყნები, როგორებიცაა 

ბრაზილია, რუსეთი, ინდოეთი, ჩინეთი და სამხრეთ აფრიკა, რამაც გლობალური 

გეოეკონომიკური და გეოპოლიტიკური სისტემის რეორგანიზება მოახდინა (Cammack 2012). 

დაჩქარებული ზრდა გამოწვეული იყო შიდა ზრდითა და მოთხოვნის ზრდით მოხმარებაზე 

ორიენტირებულ ეკონომიკაზე გადასვლის ფარგლებში, ისეთი ზრდით, რომელიც 

განპირობებული იყო ექსპორტით ჩრდილოეთის მზარდ გლობალურ ეკონომიკებში და, ასევე, 

ნედლეულის ბუმით რესურსებით მდიდარ ქვეყნებში, როგორებიცაა ავსტრალია, ბრაზილია და 

სხვა ლათინოამერიკული ქვეყნები, ასევე ზოგიერთი აფრიკული ქვეყანაც  (Gallagher and 

Porzecanski 2009). ეკონომიკური ზრდა გლობალურ ჩრდილოეთსა და სამხრეთში სოციალურად 

და სივრცობრივად ძალზედ არათანაბარი იყო, რაც განპირობებული იყო ქალაქებისა და 

ურბანული აგლომერაციების აღმოცენებით, ასევე აქცენტით ეკონომიკური ზრდის პოტენციალის 

მობილიზაციაზე ადგილობრივ, რეგიონულ და საქალაქო დონეებზე (Taylor et al. 2011). 

აღმავლობითი ეკონომიკური ტრაექტორია მთელ მსოფლიოში ინტერპრეტირებულ იქნა, 

მნიშვნელოვანწილად, როგორც განვითარების პრობლემების გადაწყვეტა, უფრო ღრმა 

ეკონომიკური ინტეგრაციის დადებითი შედეგი და გაფართოებული გლობალიზაცია მთელ 

მსოფლიოში, რომელიც მოასწავებდა გლობალური კეთილდღეობის ახალ და მდგრად ეპოქას 

(Ghemawat 2011). 

გლობალურ ჩრდილოეთში, 2000-იანებში, ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების 

კონცეფციებმა გაფართოვება დაიწყო და მოიცვა მდგრადობა და მეტად ინტეგრირებული 

მიდგომა ეკონომიკურ, სოციალურ, გარემოსდაცვით, პოლიტიკურ და კულტურულ 

პრობლემებთან (Morgan 2004). როგორც დანფორდმა (2010: 2) აღნიშნა: 

„სიმდიდრის შექმნა მიზნის მიღწევის საშუალებაა (სიღარიბის, უთანასწორობისა და 

უმუშევრობის შემცირება), ასევე ადამიანთა შესაძლებლობების გაფართოება, რომელიც 

განისაზღვრება როგორც ფასეული მიზნების მიღწევა და საქმეების კეთება (რომლებიც 

თავისთავად ფუნქციონირებად იწოდება), რომლებიც შეიცავს ჯანმრთელობას, ადეკვატურ 

კვებას, ხელმისაწვდომობას საგანმანათლებლო მომსახურებაზე, ბედნიერებას, ღირსების 

გრძნობასა და უსაფრთხოებას“. 

გლობალურ ჩრდილოეთში ლიბერალური საბაზრო განვითარების მოდელებისა და იდეალების 

თაობაზე არსებულმა შეშფოთებამ გამოიწვია თვითგამორკვევისა და უფლებების გაფართოების 

მოთხოვნები გლობალურ სამხრეთში განვითარების განსაზღვრებისა და მეთოდების 

მიმართულებით (Mohan 2011). პოსტდეველოპმენტალიზმი გამოყოფდა სამოქალაქო 

საზოგადოების როლს განვითარებაში, როგორც სახელმწიფოსა და ბაზრის ალტერნატივას ან 

დამატებას, და ასევე ავტონომიური წარმონაქმნისა, რომელსაც დასახლებულ პუნქტებსა და 

რეგიონებში მიზანმიმართული პოლიტიკა აქვს „ღარიბების ინტერესების“, გაეროს 

ათასწლეულის განვითარების მიზნებისა და „კარგი მმართველობის“ მიმართულებით, და 

ახორცილებს ანტიკორუფციულ ქმედებებს, რომლებშიც უფრო აქტიურად არის ჩართული 

ადგილობრივი მოსახლეობა, მთავრობები და დამხმარე ორგანიზაციები (Hopper 2012) (თავი 1). 
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გლობალური პოლიტიკა სულ უფრო მეტად ფორმირდება გლობალური აღმოსავლეთისა და 

სამხრეთის ახალი პერსპექტიული ქვეყნების მიერ, განსაკუთრებით „ბრიკსის“ შექმნისა და 

ჩინეთის აღმავლობის შემდეგ, და საფუძველს უყრის მსჯელობას უფრო მრავალფეროვანი 

განსაზღვრებების, მოდელებისა და განვითარების გზების შესახებ. 

თუმცა, 2000-იან წლებში ეკონომიკური ზრდის ხასიათი, ფორმა და გეოგრაფიული მდებარეობა 

შეიცავდა მისი დაცემის ნიშნებს. ვაჭრობის ფინანსურ ნაკადებსა და მოდელებში 

მაკროეკონომიკური დისბალანსების ზრდა, საერთაშორისო ფინანსური სისტემის 

მონაწილეების მხრიდან სულ უფრო სარისკო და სპეკულაციური ქმედებები, გაზრდილი ზეწოლა 

მდგრადობასა და უფრო მწვანე, დაბალნახშირბადიან ეკონომიკაზე გადასვლის მიმართ, ასევე 

რესურსების უკმარისობა ენერგიის, სურსათისა და წყლის მხრივ, 2007 წლის ბოლოს კრიზისში 

გადაიზარდა (Harvey 2011). მთელ საერთაშორისო საფინანსო სისტემაში იმ მასშტაბებისა და 

რისკების მიმართ გავრცელებულმა გაურკვევლობამ, რომელიც უკავშირდებოდა აშშ-ს 

სუბსტანდარტულ იპოთეკურ ბაზარზე არსებულ კრედიტებს და სესხებს, ასევე პოტენციურ 

დანაკარგებს მთელ რიგ საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებში, ნდობის კრიზისისა და 

ლიკვიდურობის კიდევ უფრო დიდი ფიასკო მოიტანა, რამაც მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი 

გამოიწვია (Bardhan and Walker 2011). ამას მოჰყვა ეკონომიკური დაღმასვლა, რომელიც 

უპრეცედენტო იყო თავისი მასშტაბებით და პირველად მოიცვა ეროვნული, რეგიონული და 

ადგილობრივი ეკონომიკა 1930-იანი წლების დიდი დეპრესიის შემდეგ. გლობალური 

ჩრდილოეთის ქვეყნები დიდ რეცესიაში შევიდნენ წარმოებისა და დასაქმების მოცულობის 

მკვეთრი შემცირებით ადგილობრივ და რეგიონულ დონეზე, რასაც თან სდევდა სახელმწიფოს 

ვალების ზრდა სოციალური ხარჯების ზრდასთან დაკავშირებით და ფინანსური 

დაწესებულებების ნაწილობრივი ან სრული ნაციონალიზაცია კოლაფსის თავიდან 

ასაცილებლად, სტაბილიზაციისთვის და საბანკო სისტემის რეკაპიტალიზაციისთვის (Dymski 

2010). ჩრდილოეთის  გლობალურ ეკონომიკებზე დამოკიდებულების ხარისხისა და დონის 

მიხედვით, სამხრეთის გლობალური ეკონომიკები განიცდიდა შენელებას, უძრაობას ან 

ეკონომიკური ზრდის ტემპების შემცირებას, რაც იწვევდა შეშფოთებას მომავალი 

პერსპექტივების მიმართ, რადგან მათი ძირითადი ბაზრები გლობალურ ჩრდილოეთში 

დაზიანდა და  რეცესიაში შევიდა. ეკონომიკის აღდგენა 2008 წლიდან იყო ცვალებადი და სუსტი 

და მას შესამჩნევი სივრცითი და არათანაბარი შედეგები მოჰყვა (Davies 2011). გლობალური 

ჩრდილოეთის ბევრი ქვეყნის რეაქციას მკაცრი ეკონომიის ზომები ახასიათებდა, ისინი 

ცდილობდნენ სახელმწიფოს ზომების რესტრუქტურიზებასა და შემცირებას, სახელმწიფო 

ხარჯებისა და ვალების შეკვეცას, ასევე საბიუჯეტო პოზიციების კონსოლიდირებას, რათა 

საერთაშორისო საინვესტიციო საზოგადოებაში რწმენა ჩაესახათ და გამოესწორებინათ 

ფინანსური სისტემის სიმყიფე და აქროლადობა, ხელი შეეწყოთ ეკონომიკური ზრდისთვის და 

ეკონომიკის ხელახალი ბალანსირება მოეხდინათ სექტორულად და სივრცობრივად (Froud et al. 

2011; Schäfer and Streeck 2013). ეროვნული, რეგიონული და ადგილობრივი გამოცდილებები 

დიფერენცირებულია და მოიცავს ევროკავშირის, ევროპული ცენტრალური ბანკისა და 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ განხორციელებულ საბერძნეთის, ირლანდიისა და 

პორტუგალიისთვის ფინანსური დახმარების გაწევის პროგრამებს  (Fraser et al. 2013), დეფიციტის 

შემცირების პროგრამას დიდ ბრიტანეთში (King et al. 2012), მკაცრ ეკონომიასა და ზრდას შორის 

ახალი გზების პოვნის მცდელობებს საფრანგეთში (Holland and Portes 2013) და, გარდა ამისა, 

უფრო მასტიმულირებელ კეინზიანურ პაკეტებს აშშ-ში (Young and Sobel 2011). გლობალური 

სამხრეთის ქვეყნები ცდილობენ მოაგვარონ საექსპორტო ბაზრებზე რეცესიის, ზრდის 

შემცირების, სახელმწიფო პროგრამისა და სოციალურ-სივრცობრივი უთანასწორობის 

პრობლემა (Vázquez-Barquero 2012). ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების კონცეფციები 

კრიზისის დროს და მის შემდეგ მერყეობდა ალტერნატიული გეგმების ძებნასა და სტატუს კვოს 

აღდგენის მცდელობებს შორის (Tomaney et al. 2010). 
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ამ მოკლე ისტორიულმა კონტექსტმა განსაზღვრა ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების 

კონცეფციების ფართო ევოლუცია. თითოეულს აქვს თავისი თეორიული და იდეოლოგიური 

საფუძველი, „განვითარების“ განსაზღვრება, სოციალური ცვლილებების თეორია, განვითარების 

როლი და აგენტები, ასევე ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების გამოხატვა (ცხრილი 

2.4). რამდენიმე ცენტრალური და განმეორებადი თემატიკა აღნიშნავს ადგილობრივი და 

რეგიონული განვითარების განმარტებების ისტორიას. ჯერ ერთი, კონცეფციები იმის შესახებ, თუ 

რას გულისხმობს განვითარება ადგილობრივ და რეგიონულ დონეზე, დროთა განმავლობაში 

იცვლება. მის ინტელექტუალურ ტრაექტორიებს ისტორიული ევოლუცია, ემპირიული 

გამოცდილება, კრიტიკა და დებატები ახასიათებს. ცვლილებები არსებულ თვალსაზრისებში 

წარმოიშვა აზროვნებისა და პრაქტიკის რადიკალური და უფრო რეფორმისტული 

მოდიფიკაციებიდან. მეორე: ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების განმარტებები 

გეოგრაფიულად დიფერენცირებულია. დროთა განმავლობაში ისინი იცვლება როგორც 

თითოეული ადგილის შიგნით, ასევე სხვადასხვა ადგილებს შორის. გეოგრაფიული კონტექსტები 

აყალიბებს მათ კონკრეტულ ზომას, ბუნებას და ფორმას. 
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ცხრილი 2.4 განვითარების ძირითადი ხედვები და მათი დამოკიდებულება კაპიტალიზმთან 

 
კაპიტალიზმის 
განვითარება 

განვითარება კაპიტალიზმის 
პარალელურად 

განვითარება კაპიტალიზმის საწინააღმდეგოდ განვითარების უარყოფა 

 
ნეოლიბერალიზმი ინტერვენციონიზმი სტრუქტურალიზმი “ალტერნატიული” 

(ხალზე ორიენტირებული) 
განვითარება 

“განვითარების შემდგომი 
პერიოდი” 

  ინტერვენცია „ბაზრის 
ეფექტურობის„ 
გასაუმჯობესებლად 

სოციალური 
მიზნების მიღწევა 
„ბაზრის 
მართვით“  

   

ხედვა: სასურველი 
„განვითარებული“  
სახელმწიფო 

ლიბერალური კაპიტალიზმი (თანამედროვე ინდუსტრიული 
საზოგადოება და ლიბერალური დემოკრატია) 
(პლიუს ძირითადი სოციალური/ეკოლოგიური მიზნების 
მიღწევა) 

თანამედროვე 
ინდუსტრიული 
საზოგადოება (მაგრამ 
არა კაპიტალისტური) 

ყველა ადამიანი და 
ჯგუფები იაზრებენ 
თავიანთ პოტენციალს 

[“განვითარება” არ არის 
სასურველი] 

სოციალური ცვლილების 
თეორია 

კაპიტალიზმის შიდა 
დინამიკა 

უნდა იქნას 
მოცილებული 
მოდერნიზაციის 
ბარიერები 

ცვლილება, 
შესაძლოა, 
შეგნებულად 
იქნას 
მიმართული 

 
ბრძოლა კლასებს 
შორის (და სხვა 
ინტერესები) 

 
[არ არის ნათელი] 

 
[არ არის ნათელი] 

 
„განვითარების“ როლი 

იმანენტური 
პროცესი 
კაპიტალიზმის 
შიგნით 

 
 (კაპიტალისტური) პროგრესის 
უწესრიგო შეცდომების შემცირება“ 

 
კომპლექსური 
დაგეგმარება და 
საზოგადოების 
გარდაქმნა 

 
ინდივიდუალური და 
ჯგუფური გაძლიერების 
პროცესი 

 
„ტყუილი“, რომელმაც აშშ-ს 
ჰეგემონია გააძლიერა 

 
განვითარების აგენტები 

 
ინდივიდუალური 
ბიზნესმენები 

განვითარების სააგენტოები ან 
განვითარების მეურვეები 
(სახელმწიფოები, 
არასამთავრობოები, საერთაშორისო 
ორგანიზაციები) 

 
კოლექტიური ქმედება 
(ზოგადად 
სახელმწიფოს 
საშუალებით) 

 
ინდივიდუალური, 
სოციალური 
მოძრაობები 

 
განვითარების სააგენტოები 

 
ადგილობრივი და 
რეგიონული განვითარება 

დასახლებული 
პუნქტები და 
რეგიონები 
როგორც საკუთარი 
განვითარების 
აგენტები 

ინტეგრირებული ეკონომიკური, 
სოციალური და გარემოსდაცვითი 
მიდგომები კონკურენციის 
დაბალანსების, სოციალური 
თანასწორობის და მდგრადი 
განვითარების მიმართ 

ადგილები და 
რეგიონები, როგორც 
სოციალური 
რევოლუციის, 
ტრანსფორმაციის და 
კაპიტალისტური 
სახელმწიფოს 
მოდერნიზაციის 
ადგილები 

ადგილები და 
რეგიონები, როგორც 
სოციალური 
ორგანიზაციის 
ალტერნატიული 
ფორმებისა და ”ფართო 
მასების” განვითარების 
საფუძველი 

 
ავტარქია და ავტონომიური 
ალტერნატიური „განვითარება“ 

file:///D:/CTC%20red/რედაქტორის%20Local-and-Regional-Development_Georgian.docx%23bookmark105
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მესამე: ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების ეკონომიკურ განზომილებებზე 

ისტორიული აქცენტი გაფართოვდა, რაც მოიცავს სოციალურ, ეკოლოგიურ, პოლიტიკურ და 

კულტურულ საკითხებს. იძებნებოდა განვითარების ახალი მიდგომები და ზომები, რომლებიც 

გულისხმობდა სოციალურად განპირობებულ და უფრო მდგრად  ბალანსს ეკონომიკურ, 

სოციალურ, პოლიტიკურ, ეკოლოგიურ და კულტურულ განზომილებებს შორის. მეოთხე: 

ადგილობრივ და რეგიონულ დონეზე განვითარების განსხვავებულ მიდგომებში, 

განსაზღვრებებსა და კონტექსტებში აქცენტების სხვადასხვა ხარისხი და სახეობა არსებობს. 

ეროვნული და სულ უფრო და უფრო ზეეროვნული აქცენტი ვითარდებოდა, რათა ადგილობრივი 

და რეგიონული მმართველობა მრავალაგენტური და მრავალსაფეხურიანი მთავრობისა და 

მმართველობათა გარემოში გაერთიანებულიყო. გეოგრაფიული ასპექტები, თუ „სად“ ხდება 

ადგილობრივი და რეგიონული განვითარება, მნიშვნელოვანი ნაბიჯად იქცა იმის აღიარებაში, 

რომ განვითარება - არა მხოლოდ ეროვნული დონის პრობლემა და სახელმწიფოების 

პრიორიტეტული ამოცანაა. დაბოლოს, მთელ მსოფლიოში ჩრდილოეთისა და სამხრეთის 

ქვეყნები ამჟამად დგანან საერთო და კონკრეტული ადგილობრივი და რეგიონული 

განვითარების პრობლემების წინაშე, მათ შორის აყვავების, არსებობის საშუალებებისა და 

კეთილდღეობის მხრივ, ასევე დემოგრაფიული ძვრების, სურსათის, ენერგეტიკისა და წყლის 

უსაფრთხოების, კლიმატის ცვლილების, ფინანსური სისტემის არასტაბილურობის, სიღარიბისა 

და სოციალურ-სივრცობრივი უთანასწორობის მხრივ (Pike et al. 2014). განვითარებადმა 

კონტექსტმა ეჭვქვეშ დააყენა არსებული კონცეფციების ფასეულობები და შემოიტანა ახალი 

კონცეფციები, თეორიები და ენა: „პირველი“, „მეორე“ და „მესამე სამყარო“; "განვითარებული" 

და "ნაკლებად განვითარებული ქვეყნები"; "მაღალი", "საშუალო" და "დაბალი შემოსავლის 

ქვეყნები"; ”ნაკლებად ხელსაყრელი” და ”დაუცველი რეგიონები”; ”განვითარებადი ეკონომიკა”; 

”გარდამავალი ეკონომიკები”; და ”პოსტსოციალისტური ეკონომიკა” (Scott and Garofoli 2007). 

გლობალურ ჩრდილოეთ და სამხრეთ რეგიონებში ადგილობრივ და რეგიონულ დონეზე 

განვითარების წარსულში გათიშული მიდგომები ინტერპრეტირებულია როგორც შეზღუდული  

სულ უფრო გლობალიზებულ და ურთიერთდამოკიდებულ სამყაროში, რაც ქმნის ხარვეზებს 

ჩვენს გაგებაში და ჩვენი კოლექტიური ცოდნის ფრაგმენტაციას ახდენს (Bebbington 2003; Murphy 

2008; Pike et al.). 2014; Pollard et al. 2009). 

 

სად არის ადგილობრივი და რეგიონული განვითარება? 

გეოგრაფიული განზომილებები, თუ სად მიმდინარეობს ადგილობრივი და რეგიონული 

განვითარება, მოითხოვს კრიტიკულ აზროვნებას და საკვანძო გეოგრაფიულ კონცეფციებთან 

კავშირს. ნებისმიერი გაგებით და ნებისმიერ სივრცობრივ პირობებში განვითარება ღრმად 

გეოგრაფიული ფენომენია. ასახავს რა თავისი განმარტებების ისტორიულ ევოლუციას დროსა 

და სივრცეში, ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების გეოგრაფიული ასპექტები ეხება 

ადგილსა და მანძილს, ტერიტორიასა და მასშტაბს, ურთიერთდაკავშირებულ სქემებსა და 

ქსელებს, ადგილსა და კონტექსტს. ეს სივრცული ზომები არ არის უბრალოდ ფონი ან ტილო, 

რომელზეც ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების საქმიანობა და პრაქტიკა ვითარდება 

(Scott and Storper 2003). განვითარება, როგორც არ უნდა განვსაზღვროთ ის, სოციალურ და 

სივრცულ ვაკუუმში არ მიმდინარეობს. ნაცვლად ამისა, სივრცე გაგებულია, როგორც ”ახსნის 

ფაქტორი” და ”გეოგრაფიული ნიმუშების ახსნის აქტიური ნაწილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ 

ეკონომიკური საქმიანობა ფორმირებულია სივრცითი ურთიერთობებით - სივრცე არ არის 

მხოლოდ ის, თუ სად ხდება მოვლენები. ის არის ასევე მიზეზი, თუ რატომ ხდება ეს მოვლენები” ( 

Coe et al. 2013: 5). 
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ფიზიკური ასპექტები, თუ სად მდებარეობენ ადამიანები და საგნები ერთმანეთთან მიმართებაში, 

ადამიანებსა და საგნებს შორის წარმოშობს ხარჯს ფულსა და დროში. აუცილებელია დაძლეულ 

იქნას ეს „ხახუნი მანძილზე“, რათა კომუნიკაცია და ურთიერთქმედება გახდეს შესაძლებელი 

(Capello 2009). მათი ხელმისაწვდომობისა და კავშირუნარიანობიდან გამომდინარე, ასევე იმის 

მიხედვით, თუ როგორ აისახება ეს ტრანსპორტისა და სატელეკომუნიკაციო ხარჯებისა და 

მოგზაურობის დროზე, ადამიანები და საგნები შეიძლება უფრო მჭიდრო კავშირში აღმოჩნდნენ 

ერთმანეთთან ან ერთმანეთს დასცილდნენ. მკვრივი ინფრასტრუქტურული ქსელები 

ერთმანეთთან აკავშირებს ეკონომიკური საქმიანობის მთავარ ცენტრებს და აახლოებს მათ 

ერთმანეთთან ფარდობით სივრცეში, ხოლო მარგინალური პერიფერიები კიდევ უფრო 

შორდება ერთმანეთს - მაშინაც კი, როდესაც ისინი ფიზიკურად შეიძლება ახლოს იყვნენ 

აბსოლუტურ სივრცეში. შეადარეთ, თუ როგორ კარგად არის დაკავშირებული ერთმანეთთან 

დიდი ქალაქები, როგორებიცაა ლონდონი, ნიუ-იორკი და ტოკიო,  პერიფერიულ, მაგრამ 

ფიზიკურად უფრო ახლოს მდებარე ადგილებისა და მათი სახელმწიფოების რეგიონებისგან 

განსხვავებით (Sassen 2001).  

ზოგიერთი თვალსაზრისით, მანძილი და ადგილმდებარეობა ადგილობრივი და რეგიონული 

განვითარებისთვის ნაკლებად მნიშვნელოვანი გახდა, „რადგან სივრცითი კავშირები და 

ინფორმაციის, ხალხისა და საგნების ნაკადები ძირს უთხრის პროცესების ფართო სპექტრის 

დანერგვას ნებისმიერ კონკრეტულ ადგილას (Agnew 2011: 5). ზოგიერთმა „მანძილის გაქრობასა“ 

(Cairncross 2001) და „გეოგრაფიის დასასრულზე“ (O’Brien 1992) ისაუბრა და ივარაუდა, რომ 

კაპიტალი და სამუშაო ძალა სულ უფრო მობილური გახდება და მათ ნებისმიერ ადგილას 

თავისუფალი გადაადგილება შეეძლებათ. ამ პერსპექტივიდან მსოფლიო ხასიათდება როგორც 

„ბრტყელი“, რომელშიც მანძილების ხახუნი შემცირდა ან შეწყდა (Friedman 2005), და 

„მოლიპული“ გახდა, სადაც ადგილები და რეგიონები რთულად ინარჩუნებენ სულ უფრო 

მობილურ კაპიტალსა და სამუშაო ძალას განვითარების მიზნისთვის (Markusen 1996a) (თავი 1). 

ალტერნატიული ხედვა ირწმუნება, რომ ტექნოლოგიური ინოვაციების წინა რაუნდმა - 

საავტომობილო გზები, რკინიგზა, ტელეგრაფი და საზღვაო არხები -   სივრცობრივი 

ურთიერთობების რეკონსტრუქცია და რეორგანიზაცია მოახდინა ისე, რომ „მანძილი არ 

ქრებოდა“, ხოლო „მისი ფორმები და ეფექტები ხელახლა იქნა ფორმულირებული“ (Agnew 2011: 

5). ამგვარი სიახლეები და პროცესები, რომლებიც გავლენას ახდენს მანძილზე და 

ადგილმდებარეობაზე, უფრო გამოკვეთდა და არ ამცირებდა ადგილობრივ და რეგიონებს 

შორის განსხვავებების მნიშვნელობას. ეს იმიტომ, რომ თუ კაპიტალი და შრომა შეიძლება სადმე, 

გლობალურ დონეზე, განლაგებული იქნას, ისინი მიმართულია განსხვავებაზე ადგილებს შორის. 

ეს მოსაზრება მსოფლიოს განიხილავს, როგორც „ეკლებიანს“, რომელიც აღნიშნულია 

გეოგრაფიული დიფერენციაციით, და „წებოვანს“, სადაც ადგილები და რეგიონები ფლობს 

განსაკუთრებულ შესაძლებლობებსა და ატრიბუტებს, რომელთა გამეორება ან პოვნა 

მსოფლიოში სადმე სხვაგან რთულია (Christopherson et al. 2008; Goldenburg and Levy 2009).  

დასახლებულ ადგილებსა და რეგიონებში განვითარების ნებისმიერი განსაზღვრების საკვანძო 

ელემენტებისთვის მნიშვნელობა ენიჭება მანძილს, ადგილმდებარეობასა და მათი ცვალებადი 

ურთიერთობების გავლენას. განვითარების ეკონომიკურ კონცეფციებში ეს ეხება თანხების 

გადარიცხვას საბანკო სისტემას, საქონლის გადაადგილებას, სავაჭრო ურთიერთობებში 

მომსახურების გაწევას, ადამიანების მოძრაობას სამსახურში და უკან და ცოდნის გაზიარებას 

ინოვაციების საშუალებით. განვითარების ვრცელი განსაზღვრებები კიდევ უფრო აფართოებს 

შესაძლებლობებს, რომელთა საშუალებით მანძილი, ადგილმდებარეობა და მათი 

ურთიერთკავშირი მნიშვნელოვანია: განსაზღვრება იმისა, მიდიან თუ არა და როგორ ხვდებიან 

ბავშვები სკოლაში; როგორ მოგზაურობენ ადამიანები იმ ადგილებს შორის, სადაც კლიმატის 

ცვლილებასთან ადაპტირების მოხდენა ან მისი შერბილება შეიძლება;  შეუძლიათ თუ არა და 
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როგორ შეუძლიათ მიიღონ წვდომა პოლიტიკურ ჩართულობასთან; და შეუძლიათ თუ არა და 

როგორ შეუძლიათ  კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობა. 

ადგილმდებარეობის, მანძილისა და მათი ურთიერთკავშირების სივრცითი ასპექტები 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების გარკვეულ 

კონცეფციებსა და თეორიებში (თავი 3). მათი მნიშვნელობა ნარჩუნდება ასევე ადგილობრივ და 

რეგიონულ დონეზე განვითარების პოლიტიკურ მიდგომებშიც. მსოფლიო ბანკის (2009) 

განვითარების სპეციფიკურ კონცეფციაში, მაგალითად, „მანძილი“ განიხილება კრიტიკულ 

ფაქტორად, რითაც აიხსნება გეოგრაფიულად მოშორებით მდებარე და ცუდი კავშირების მქონე 

ქვეყნების მძიმე მდგომარეობა, რაც ხელს უშლის მათ წვდომას და მონაწილეობას 

საერთაშორისო ეკონომიკაში. ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების კონკრეტული 

კონცეფცია, რომელიც ამ აქცენტზეა დაფუძნებული, პრიორიტეტს აძლევს „კავშირის ქონასა“ და 

ინვესტიციებს ისეთ ინფრასტრუქტურაში, როგორიცაა ტრანსპორტი, ასევე საინფორმაციო და 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები, რათა მხარდაჭერილ იქნას საწარმოო კაპიტალისა და სამუშაო 

ძალის ფაქტორთა მობილურობის გაფართოვება.  

ტერიტორია მიეკუთვნება დელიმიტირებულ განსაკუთრებულ ერთეულებს, რომლებიც 

ადმინისტრაციული ან/და პოლიტიკური ორგანოს, მაგალითად სახელმწიფოს, ასევე 

რეგიონული ან საქალაქო მთავრობის კონტროლის ან იურისდიქციის ქვეშ იმყოფება (Agnew 

2011; Paasi 2010). ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების განსაზღვრებებსა და 

პრაქტიკაზე ზემოქმედებით, ძალაუფლება გარკვეულ ტერიტორიებზე ხორციელდება 

სხვადასხვა ინსტიტუტის მიერ, როგორიცაა მთავრობა, ზეეროვნული ორგანიზაციები და 

ადგილობრივი სააგენტოები, ასევეა სხვადასხვა სფეროში, როგორიცაა საკანონმდებლო 

ჩარჩოები, რეგულირების სისტემები და სივრცობრივი დაგეგმარების პოლიტიკა. 

ტერიტორიული უფლებამოსილება ვლინდება ამ ტერიტორიულ სივრცეში არსებული 

დაწესებულებების ძალაუფლებასა და კონტროლში, როგორიცაა დასაქმებულების დაცულობა, 

ეკოლოგიური სტანდარტები, საგადასახადო პოლიტიკა, ინტელექტუალური საკუთრების 

უფლებები, გადასახადების დაწესება და პროფკავშირების აღიარება, ასევე ურთიერთობებში, 

რომლებიც კვეთს მის საზღვარს და ურთიერთქმედებს სხვა ტერიტორიულ ერთეულებთან, 

როგორიცაა კაპიტალის ნაკადები, უცხოური დახმარება, მიგრაცია, ინფრასტრუქტურული 

ქსელები და ვაჭრობის რეგულირება. თუ როგორ მიიღწევა, გამოიყენება და მიიღება 

მხედველობაში ასეთი ძალაუფლება ტერიტორიულ პოლიტიკურ სისტემებში, ქვემოთაა 

განხილული. 

როგორც ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების შესაბამისი კრიტიკული გეოგრაფიული 

კონცეფცია, მასშტაბის ძირითადი განმარტება ეხება ტერიტორიების სივრცით დონესა და ზომას. 

მასშტაბი არის გეოგრაფიული დიაპაზონი, რომელშიც და რომელზეც მოქმედებს სოციალურ-

ეკონომიკური პროცესები და ინსტიტუციონალური აგენტები (MacKinnon 2011). მასშტაბს აქვს 

მთავარი მნიშვნელობა ტერიტორიის კონცეფციისთვის იმ სივრცითი დონისა და შეზღუდული 

გეოგრაფიული ოლქის განსაზღვრისას, რომლის სუვერენიტეტზე სუბიექტები აცხადებენ 

პრეტენზიას და ახორციელებენ ძალაუფლებას. მასშტაბი შეიძლება იყოს გლობალური და 

ეროვნული, ასევე სუბნაციონალური, რეგიონული, საქალაქო-რეგიონული და ადგილობრივი, 

ისევე როგორც უბნის და თემის, სამუშაო ადგილის, ოჯახისა და ინდივიდუალური (ცხრილი 2.5). 

 

 

 



20 
 

 

 

ცხრილი 2.5 მასშტაბები, სოციალურ-ეკონომიკური პროცესები ინსტიტუციური აგენტები  

მასშტაბი/დონე სოციალურ-ეკონომიკური 

პროცესი 

ინსტიტუციური აგენტები 

გლობალური ვაჭრობის რეჟიმის 

ლიბერალიზაცია 

შრომის საერთაშორისო 

ორგანიზაცია 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი 

მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია 

სახელმწიფოები 

მაკრორეგიონული საინფორმაციო და 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგია, 

ქსელის ექსპანსია 

კერძო სექტორის პროვაიდერები 

ეროვნული სახლის ღირებულების 

ინფლაცია 

ცენტრალური ბანკები, სამშენებლო 

საზოგადოებები, მსესხებლები 

სუბეროვნული ტრანსპორტის 

ინფრასტრუქტურის ექსპანსია 

საჯარო ტრანსპორტის ორგანოები, 

კერძო კომპანიები 

ფინანსური ინსტიტუტები 

რეგიონული უნივერსიტეტის 

კურსდამთავრებულთა 

შრომის ბაზრის შენარჩუნება 

უნივერსიტეტები, რეგიონული 

განვითარების აგენტები, 

დამსაქმებლები, ტრენინგის 

პროვაიდერები 

სუბრეგიონული შრომის ბაზრის შემცირება დასაქმების სერვისები, სავაჭრო 

კავშირები, ბიზნეს-ასოციაციები, 

დამსაქმებლები, დასაქმებულები 

ადგილობრივი ადგილობრივი ვალუტის 

ექსპერიმენტაცია 

ადგილობრივი გაცვლითი სავაჭრო 

სისტემები, შინამეურნეობები 

უბნის სოციალური იზოლაცია ადგილობრივი ხელისუფლება, 

რეგენერაციის პარტნიორობა, 

მოხალისეთა ჯგუფები 

თემის ზრდასრულთა წერა-კითხვის 

გავრცელება 

განათლება და ტრენინგის 

ინსტიტუტები, შინაეურნეობები, 

ოჯახები 

ინდივიდუალური განათლების კვალიფიკაცია სკოლები, მასწავლებლები, 

გუბერნატორები 

წყარო: ჩვენი კვლევა 
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მასშტაბის კონცეპტუალიზაცია და მისი კავშირი ადგილობრივ და რეგიონულ განვითარებასთან 

უნდა ითვალისწინებდეს რამდენიმე საკითხს. ჯერ ერთი, ურთიერთობა გეოგრაფიულ 

მასშტაბებს შორის არ არის უბრალოდ იერარქიული (Coe et al. 2013). სოციალურ-ეკონომიკური 

პროცესები და სუბიექტები, რომლებიც მაღალ მასშტაბზე მოქმედებს, ყოველთვის პირდაპირ არ 

განსაზღვრავს უფრო დაბალ მასშტაბზე მოქმედ პროცესებსა და სუბიექტებს სწორხაზოვნად და 

დაღმავლად. ურთიერთობები და პროცესები ორივე მიმართულებით შეიძლება მუშაობდეს - 

ზემოთ და ქვემოთ - და გარკვეულ მასშტაბებს შეიძლება ჰქონდეს გადამწყვეტი მნიშვნელობა 

გარკვეულ გარემოებებში და კონკრეტულ დროს. ზოგჯერ მაკრორეგიონული ნორმატიული 

ცვლილებები ზეგავლენას ახდენს ადგილობრივი განვითარების პერსპექტივებზე, მაშინ 

როდესაც სხვა რეგიონული პოლიტიკური მოთხოვნები გავლენას ახდენს ეროვნული 

პოლიტიკის რეგულირებაზე. მეორე: მასშტაბები ურთიერთკავშირშია ერთმანეთთან. ეს 

ურთიერთკავშირი იმიტომ არსებობს, რომ სოციალურ-ეკონომიკური პროცესები და სუბიექტები 

რამდენიმე მასშტაბში ერთდროულად მუშაობს. ის, რაც ერთ კონკრეტულ მასშტაბში ხდება, არ 

შეიძლება იყოს განცალკევებული იმ პროცესებისგან, რომლებიც სხვა მასშტაბში ვითარდება 

(Perrons 2004). მასშტაბები სხვადასხვა ხარისხით და სხვადასხვაგვარად არის შექმნილი 

მონაწილე სუბიექტების მიერ. მაგალითში 2.2 განხილულია ლოკალური არასტაბილურობა, 

გამოწვეული გლობალური სავაჭრო დავით, რათა ხაზი გაესვას იმას, თუ რამდენად მთავარი 

ადგილი უჭირავს ადგილობრივი და რეგიონული განვითარებისთვის ეკონომიკური, სოციალური 

და პოლიტიკური სუბიექტებისა და პროცესების სივრცითი დონეების ურთიერთქმედებას. 

 

უფრო ღია კონცეპტუალიზაციები ხაზს უსვამს ტერიტორიების შეუზღუდავ ბუნებას, რადგან მათი 

ზემოქმედება და სივრცითი გავრცობა გადის მათი საზღვრებიდან, ხოლო მათი კავშირები სხვა 

ადამიანებთან და ადგილებთან იქცევა სივრცითი სოციალური ურთიერთობების უფრო ფართო 

ქსელებად (Allen et al. 1998). რელატიური სივრცითი სქემები და ქსელები ურთიერთკავშირშია და 

ისინი  გეოგრაფიულ მასშტაბებს კვეთს (MacKinnon 2011) 

 

მაგალითი 2.2 გლობალური ვაჭრობის დავები და ადგილობრივი ეკონომიკის 

არასტაბილურობა 

კავშირი ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების სხვადასხვა მასშტაბებს შორის 

დემონსტრირებულ იქნა 1990-იანი წლების ბოლოს, ე.წ. „ბანანის ომებით“. მსოფლიო სავაჭრო 

ორგანიზაციაში აშშ-სა და ევროკავშირს შორის დაწყებული სავაჭრო დავის ფარგლებში, 

რომელიც კარიბის აუზის ქვეყნებიდან ბანანის იმპორტის პრეფერენციულ რეჟიმს ეხებოდა, 

შეერთებულმა შტატებმა უპასუხა იმით, რომ ევროკავშირის მთელ რიგ საექსპორტო საქონელზე 

საჯარიმო საიმპორტო ტარიფები დააწესა 100 პროცენტის ოდენობით, რითაც ეს საქონელი 

ფაქტობრივად განდევნა ამერიკის შემოსავლიანი ბაზრიდან. ეს სპეციალიზებული 

მაღალფასიანი საექსპორტო საქონელი, რომელიც შეირჩა პოლიტიკურად, რათა 

ევროკავშირისა და მისი წევრი ქვეყნების წარმომადგენლებზე მოლაპარაკებებისას ზეწოლა 

განხორციელებულიყო, მოიცავდა ფრანგულ ხელჩანთებს, გერმანულ ყავის აპარატებსა და 

იტალიურ ყველს. ეს პროდუქტები, როგორც წესი, იწარმოებოდა ძლიერ ლოკალიზებულ 

სამრეწველო ადგილებში მთელი ევროპის მასშტაბით. ერთი მიზნობრივი სექტორი მოიცავდა 

ქიშმირის მწარმოებლებს დიდი ბრიტანეთის ტერიტორიაზე, ინგლისისა და შოტლანდიის 

საზღვარზე მდებარე რეგიონში. აქ, ადგილობრივ ქიშმირის სექტორში, 1000-ზე მეტი ადამიანი 

იყო დასაქმებული და ის კონცენტრირებული იყო „ტრიკოტაჟის დედაქალაქ“ ჰოუიკში. კომპანია 

„ჰოუიკ ქიშმირის“ წარმომადგენელმა ჯიმ ტომპსონმა განაცხადა, რომ სანქციები სერიოზულ 
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პრობლემებს გამოიწვევდა შოტლანდიის მრეწველობაში: „ამერიკელებმა არ იციან, რამდენად 

პოლარიზებულია ქიშირის დარგი საზღვრებზე. ამას ექნება კატასტროფული ეფექტები, რადგან 

საქმე ეხება ათასზე მეტ სამუშაო ადგილს საზღვარზე“ (Guardian 1999). გლობალური სავაჭრო 

დავის შედეგად, ეს კონკრეტული ადგილობრივი და რეგიონული ეკონომიკა მოიშალა საკვანძო 

საექსპორტო ბაზრის მიმართ გაურკვევლობის ხანგრძლივი და დამანგრეველი დროით (Pike 

2002). ეპიზოდი საბოლოოდ ორწლიანი პოლიტიკური ლობირების შედეგად მოგვარდა 

ადგილობრივი ინტერესების დამცველთა მიერ ეროვნულ და ევროპულ დონეზე.  

თავდაპირველად, ზემოხსენებული სიიდან მხოლოდ ქიშმირი ამოიღეს და მსოფლიო სავაჭრო 

ორგანიზაციაში მიაღწიეს შეთანხმება ამის თაობაზე. 2001 წლის 1 ივლისს კი აშშ-მ თანხმობა 

განაცხადა, შეეჩერებინა სანქციები ევროკავშირის სხვა საქონლის მიმართაც. 

ეს შემთხვევა ხაზს უსვამს კავშირების და გეოგრაფიული სივრცეების მნიშვნელობას, რომლებიც 

არ არის აუცილებელი, იყოს სივრცობრივად თანმიმდევრული და მომიჯნავე, სივრცობრივად 

დელიმიტირებულ და შემოსაზღვრულ ადგილებში. მაგალითებად შესაძლოა გამოდგეს 

ქალაქის შეკავშირებული რაიონების არქიპელაგები, ასევე პანრეგიონული ინიციატივების 

„ბუნდოვანი“ და გამჭვირვალე საზღვრები, როგორიცაა  ინგლისის „ჩრდილოეთის გზა“ 2000-იან 

წლებში. (MacLeod and Jones 2007) (ნახატი 2.1). ეს კონცეპტუალიზაციები ხაზს უსვამს 

მულტიმასშტაბურ და მულტისუბიექტურ მიდგომებს, ასევე წინააღმდეგობებს შემოსაზღვრულ 

ტერიტორიულ და შემოუსაზღვრელ რელატიურ მიდგომებს შორის (Pike 2007). 

მესამე: მასშტაბები სოციალურად და პოლიტიკურად იქმნება დაინტერესებული აქტორების მიერ 

(Agnew 2011). კონკრეტული მასშტაბები იქმნება და იღებს გარკვეულ მნიშვნელობას გარკვეული 

სუბიექტების მხრიდან იმ პროცესების საშუალებით, რომლებიც გარკვეულ გეოგრაფიულ 

პირობებსა და დროის პერიოდებში ხდება (Paasi 2013). მასშტაბები რჩება განვითარებას 

ეკონომიკურ, სოციალურ, პოლიტიკურ, ეკოლოგიურ და კულტურულ კონსტრუქტებად და არა 

სტაბილურ, სტატიკურ და ფიქსირებულ ობიექტებად. მასშტაბები, შესაძლოა, თავიდან შეიქმნას 

და შენარჩუნდეს დროის მნიშვნელოვანი პერიოდის განმავლობაში (Agnew 2011). მასშტაბების 

განსაზღვრების თაობაზე შესაძლოა წარმოიქმნას უთანხმოება ან შეჯიბრება,  რომლებშიც 

სუბიექტები ცდილობენ მობილიზებასა და ქმედებებს. მასშტაბებს შორის შეიძლება წარმოიქმნას 

დაძაბულობაც (მაგალითად ისე, როგორც ტერიტორიათშორისი ან შიდატერიტორიული 

უთანასწორობის გამო ქალაქებს, გარეუბნებსა და სოფლის რაიონებს შორის აშშ-ში) (Fitzgerald 

and Green Leigh 2002). 

ამ წიგნში ძირითად ინტერესს  ადგილობრივი და რეგიონული მასშტაბები წარმოადგენს. 

ნათელი რომ იყოს მათი კონცეპტუალური და თეორიული მიდგომა, ეს სივრცითი დონეები  

ფოკუსის ფორმირებას რამდენიმე მიზეზით ახდენს. პირველ რიგში, წიგნში ვცდილობთ 

განვითარების საზღვრების შესწავლას ეროვნულ დონეზე, ასევე ადგილობრივი და რეგიონული 

ფორმების განვითარებაზე. მეორე: ჩვენი მთავარი ამოცანა არის იმის ინტერპრეტირება, თუ 

როგორ ხდება განვითარების დაღმავალი ეროვნული და დაღმავალი ადგილობრივი და 

რეგიონული მიდგომების კონსეპტუალიზება და შეთანხმება პრაქტიკაში (ცხრილი 2.2). 

დაბოლოს, საჭიროა უფრო სიღრმისეული გაგება და ახსნა იმისა, თუ როგორ (და ვის მიერ) იქნა 

განსაზღვრული „ადგილობრივი“ და „რეგიონული“, და როგორ შეიძინეს მათ კონცეპტუალური, 

თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა და ფასი კონკრეტულ გეოგრაფიულ გარემოებებსა 

და დროის პერიოდში მოქმედ პირებს შორის განვითარებასთან დაკავშირებით. ადგილები და 

რეგიონები იქმნება მოქმედი პირების მიერ, როგორც ტერიტორიულად შეზღუდული სივრცითი 

ერთეულები, რომლებიც ქმნის გარკვეულ ოლქებს ადმინისტრაციული, პოლიტიკური და 

სოციალური იდენტობით, რომელთა ფარგლებშიც კონკრეტული განსაზღვრებები და 

ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების სახეობები ფორმულირდება, განისაზღვრება და 

რეალიზდება ჩართული სუბიექტების მიერ. 
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თუ ყურადღებას გავამახვილებთ ადგილობრივ და რეგიონულ გამოხატულებასა და 

განვითარების გამოცდილებაზე, ამ მასშტაბების  კრიტიკის გარეშე განხილვა არ შეიძლება. ჩვენ 

არ ვახდენთ დასახლებული პუნქტებისა და რეგიონების კონცეპტუალიზებას და არ განვიხილავთ 

მათ როგორც უპრობლემო „სუბნაციონალურ სივრცით ერთეულებს“ (Hudson 2007: 3), რომლებიც 

არსებობს ზუსტად ისევე, როგორც ადმინისტრაციულად განსაზღვრული და ფიქსირებული 

წარმონაქმნი სახელმწიფოების შიგნით. ნაცვლად ამისა, ჩვენ ვაღიარებთ განვითარების 

ადგილობრივი და რეგიონული მასშტაბის რამდენიმე კრიტიკულ ასპექტს. ჯერ ერთი, როგორც 

ზემოთ აღინიშნა, მასშტაბები სოციალურად და პოლიტიკურად (ხელახლა) იქმნება დროსა და 

სივრცეში. კონკრეტული „დასახლებული ადგილები“ და „რეგიონები“ იქმნება სუბიექტების მიერ 

კონკრეტული მიზნებისთვის გარკვეულ გეოგრაფიულ პირობებსა და დროის პერიოდებში. რაც 

შეეხება საზოგადოებისა და პოლიტიკის მიერ წარმოებულ მასშტაბებს, მათი დემონტაჟიც 

შესაძლებელია: მაგალითად, განვითარების რეგიონული დონეებისა და ინსტიტუტების გაუქმება 

ავსტრალიაში 2000-იანების დასაწყისში (Tomaney 2010) და ინგლისში 2010 წლიდან (Pike et al. 

2015a). დასახლებული პუნქტები და რეგიონები ვითარდება და იცვლება დროთა განმავლობაში 

ისე, რომ ეს მოქმედებს ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების განსაზღვრებაზე, 

პრაქტიკასა და პერსპექტივებზე. კრიტიკული მონაწილეობა კონკრეტული მასშტაბების შექმნაში, 

მიზნებსა და სტატუსში, მათ შორის „ადგილობრივისა“ და „რეგიონულისა“, გარკვეულ 

გარემოებებში, ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების საკვანძო ამოცანაა, კერძოდ კი 

მათი გეოგრაფიული კონტექსტებისა და დროის ეპიზოდების გაგებისა და ახსნის საქმეში. 

საკითხი ეხება იმას, თუ როგორ, ვის მიერ და რა მიზნით იქმნება კონკრეტული მასშტაბები, 

როგორ და რის საფუძველზე განისაზღვრება ისინი, ასევე რა სუბიექტები და ჯგუფები იძენენ 

ძალაუფლებას და უფლებას, რომ „ილაპარაკონ რეგიონის სახელით ან მის სასარგებლოდ და 

მის ინტერესებში“ (Hudson 2007: 3). 

მეორე: გარკვეული მასშტაბების სოციალურ-პოლიტიკური კონსტრუირების პროცესის შედეგად, 

ზუსტი მნიშვნელობა, რომელიც ენიჭება „ადგილობრივს“ და „რეგიონულს“, შეიძლება 

ვარირებდეს სხვადასხვა კონტექსტისა და დროის პერიოდების მიხედვით. მიუხედავად იმისა, 

რომ საერთაშორისო სტატისტიკური სტანდარტები აშკარაა რეგიონების ფუნქციონალური ბაზის 

ზომისა და განსაზღვრების გაზომვისას (მაგალითად, მოსახლეობისა და შრომის ბაზრის 

ფართობიდან გამომდინარე) (Dunford 2012; OECD 2013a), ცალკეულ ეროვნულ შემთხვევებში 

მათი ზომა და ფორმა შეიძლება განსხვავდებოდეს რაოდენობის და სივრცის მხრივ. 

„დასახლებული პუნქტები“ და „რეგიონები“ უნდა იყოს პრობმლემატიზებული კონკრეტულ 

კონტექსტებში, რადგან ისინი იქმნება და განისაზღვრება კონკრეტული ინტერესებით, 

პრეტენზიებთან, მისწრაფებებთან და მიზნებთან ერთად. მესამე: „ადგილობრივი“ და 

„რეგიონული“ სინონიმები არ არის. „დასახლებული პუნქტები“ ერთ კონტექსტში შეიძლება 

მოგვეჩვენოს მეორე კონტექსტში „რეგიონების“ მსგავსად, ზომით ან ბუნებით, და კავშირი არის 

საერთო იმ „რეგიონებთან“, როგორც წესი, რომლებიც უფრო დიდია ზომით ან მასშტაბით და 

უზრუნველყოფს უფრო მაღალ სტატუსს ტერიტორიულ სისტემებში, ვიდრე „დასახლებული 

პუნქტები“ უფრო დაბალ სივრცობრივ დონეზე. მეოთხე: ზემოთ განხილული ტერიტორიული და 

რელატიური კონცეფციები ახდენს მსჯელობის სტიმულირებას შიდა კავშირებისა და 

ურთიერთობების შესახებ, რომლებიც აყალიბებს განვითარების განსაზღვრებას დასახლებულ 

პუნქტებსა და რეგიონებში. ენდოგენურ და მკვიდრ მოსახლეობაზე ორიენტირებული 

სტრატეგიები ცდილობს უფრო მეტი ყურადღება მიაქციოს მათ არტიკულაციას ეგზოგენურ 

პრობლემებთან (MacKinnon et al. 2002) (თავები 5, 6 და 7). დაბოლოს, დასახლებული პუნქტები 

და რეგიონები განსხვავდება იმის მიხედვით, თუ როგორ განიხილება მათი, როგორც 

განვითარების პოლიტიკის ტერიტორიების, ობიექტებისა და სუბიექტების სტატუსი და 

უფლებამოსილება.  
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ფიგურა 2.1 პანრეგიონული ინიციატივების ბუნდოვანი საზღვრები: ,,ჩრდილოეთის გზა“, დიდი 
ბრიტანეთი, 2008 

 

წყარო: ადაპტირებულია Northern Way-დან (2008: 20) 
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მაგალითად, სხვადასხვა ეროვნულ ცენტრალურ სახელმწიფოში არსებობს სახელმწიფო 

მართვის განსხვავებული სისტემები, რომლებიც უზრუნველყოფს ხელისუფლების, 

პასუხისმგებლობისა და რესურსების დეცენტრალიზების განსხვავებულ ხარისხებს (Tomaney et al. 

2011). 

თუ უარვყოფთ წარმოდგენას ადგილის შესახებ, როგორც „ლოკაციისა ზედაპირზე, სადაც 

ყველაფერი თავისით ხდება“, ადგილის უფრო სრულყოფილი განმარტება იქნება 

„გეოგრაფიული კონტექსტი ფიზიკური, სოციალური და ეკონომიკური პროცესების 

შუამავლობისთვის“ (Agnew 2011: 3–4). როგორც გეოგრაფიული კონტექსტი, ადგილი გამოხატავს 

გარკვეული ადგილმდებარეობების განსაკუთრებულ და განსხვავებულ (უნიკალურსაც კი) 

მახასიათებლებს, რომლებიც წარმოებულია ადგილზე და სხვა ადგილებთან რელატიური 

კავშირების გავლით (Coe et al. 2013). ადგილის ატრიბუტები ვლინდება მრავალი ხერხით და 

იცვლება დროთა განმავლობაში: გარემოს პირობები და ლანდშაფტები; ეკონომიკური 

საქმიანობა, შესაძლებლობები და აქტივები; სოციალური პრაქტიკები, ნორმები და სისტემები; 

პოლიტიკური შეხედულებები და ნდობა; კულტურული ჩვევები და ტრადიციები. მსოფლიო 

შედგება ცალკეული ადგილებისგან და აღნიშნულია გეოგრაფიული დიფერენციაციით; ეს არ 

არის უბრალოდ ერთგვაროვანი გეოგრაფიული სიბრტყე. ჰეკნიდან ჰონოლულუმდე და ჰონგ-

კონგამდე ყოველი ადგილი უნიკალურია. ეს კონკრეტული გეოგრაფიული მოცემულობები ქმნის 

პირობებსა და კონტექსტებს, რომლებიც სხვადასხვაგვარად რეაგირებს და ახდენს 

ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების  პრაქტიკების განსაზღვრების ფორმირებას. 

პირველ რიგში, ადგილების გეოგრაფიული მრავალფეროვნება განსაზღვრავს იმას, თუ როგორ 

და რატომ განსხვავდება ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების განმარტებები როგორც 

ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნებს შორის და როგორ იცვლება დროთა განმავლობაში. ამ გაგებით, 

ადგილობრივი და რეგიონული განვითარება ძლიერად უკავშირდება კონტექსტს: 

ეკონომიკური განვითარება თავისთავად არ წარმოადგენს მიზანს. ეს არის იმ კეთილდღეობის 

მიღწევის საშუალება, რომელიც შეესაბამება მოსახლეობის გარკვეული ჯგუფების კულტურასა 

და ცხოვრების პირობებს. მიუხედავად ამისა, კეთილდღეობის მიზანი არ არის ერთი და იგივე 

ნიუ-იორკში და მაპუტუში მცხოვრები ადამიანებისთვის. მხოლოდ მათ, ვინც ნიუ-იორკსა და 

მაპუტუში ცხოვრობენ, შეუძლიათ განსაზღვრონ, რისი მიღწევა სურთ საშუალო და 

ხანგრძლივვადიან პერსპექტივაში (Canzanelli 2001: 24). 

დამოკიდებულება კონტექსტზე მნიშვნელოვანია, რადგან „თავად ადგილობრივი და 

რეგიონული განვითარების ბუნება (სადაც კონტექსტი ახდენს საკვანძო გავლენას) ხელს უშლის 

თეორიის პრაქტიკაში გატარებას“, იმიტომ, რომ „გავლენის მნიშვნელოვანი კონტექსტი 

თამაშობს დიდ როლს ეკონომიკური განვითარების პროგრამების წარმატებასა თუ 

ჩავარდნაში... ზრდის ყველა ადგილობრივი სტრატეგია ნებისმიერ გარემოებებში არ მუშაობს“ 

(beer 2008: 84, 85). მეორე: ადგილების ატრიბუტები გარდაუვალად ფორმირდება მათი საკუთარი 

ისტორიული ევოლუციით, რომელიც ქმნის მემკვიდრეობას და ეს უკანასკნელი ქმნის ნიმუშს (და 

არა სრულად განსაზღვრავს) მიმდინარე და მომავალი განვითარების გზებისთვის. ადგილების 

კონკრეტული ატრიბუტები გავლენას ახდენს იმაზე, დაინერგება და იმუშავებს თუ არა 

ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების კონკრეტული განსაზღვრებები და 

ნაირსახეობები, თუ წარუმატებელი აღმოჩნდება და დროთა განმავლობაში გაქრება. 

ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების „ადგილმდებარეობა“ მრავალ კრიტიკულ 

გეოგრაფიულ პრობლემას მოიცავს. ადგილმდებარეობისა და მანძილის, ტერიტორიის, 

მასშტაბისა და ადგილის კონცეფციები ერთობლივად  მთავარია ადგილობრივი და რეგიონული 

განვითარების სხვადასხვა სახეობების განსაზღვრისთვის. 
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 რა სახისაა ადგილობრივი და რეგიონული განვითარება? 

 

განსაზღვრებების, მათი ისტორიული ევოლუციისა და გეოგრაფიის ზემოთ მოყვანილ 

განხილვაზე დაყრდნობით, სხვადასხვა მნიშვნელობა იქნა მინიჭებული ადგილობრივი და 

რეგიონული განვითარების განსხვავებული სახეობებისთვის, რომლებიც განისაზღვრება 

სხვადასხვა ადამიანებისა და ჯგუფების მიერ გარკვეულ სივრცობრივ პირობებსა და დროის 

პერიოდებში. ადგილობრივი და რეგიონული განვითარებისა ბუნება, ხასიათი და ფორმა  

დროთა განმავლობაში გეოგრაფიულად არათანაბრად იცვლება. კრიტიკული აზროვნება 

ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების შესაძლო სახეობების შესახებ მოითხოვს იმის 

განხილვას, თუ რისთვის არის ის და რის გაკეთებას ცდილობს თავის მიზნებსა და ამოცანებში, 

რომლებიც ფორმულირებული და ჩამოყალიბებულია მისი განსაზღვრებებით, პრინციპებითა და 

ღირებულებებით, ძალაუფლებითა და პოლიტიკით, ასევე მათი ნაირსახეობებით.  

 

პრინციპები და ღირებულებები 

პრინციპი წარმოადგენს ღრმად დამკვიდრებულ ან ფუნდამენტურ ჭეშმარიტებას, რომელიც საფუძველს 

უქმნის ინდივიდუალურ და სოციალურ ქცევებს, რწმენის სისტემებსა და ლოგიკისა და მსჯელობის 

ჩარჩოებს. ღირებულება - ეს არის რწმენა ან იდეალი, რომელიც ძალიან ფასობს, როგორც 

მნიშვნელოვანი და სასარგებლო. პრინციპები და ღირებულებები გვაწვდის ინფორმაციას, თუ როგორ 

განსაზღვრავენ, გადმოსცემენ, იგებენ და აყალიბებენ კონკრეტული ინტერესთა და სოციალური ჯგუფები 

გარკვეულ ადგილებში, იმას, რის ქვეშაც იგულისხმება ადგილობრივი და რეგიონული განვითარება. 

ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების ფუნდამენტური და პირველადი ელემენტები, შესაძლოა,  

კოლექტიურად და ერთსულოვნად იქნას მხარდაჭერილი, ასევე გაზიარებული იყოს კონსენსუსის 

გარკვეული ხარისხით ან ხდებოდეს დავისა და განსხვავებული ინტერპრეტაციის საგანი სხვადასხვა 

სუბიექტებისთვის ადგილების შიგნით ან მათ შორის, დროთა განმავლობაში. ადგილობრივი და 

რეგიონული განვითარების სხვადასხვა ვარიანტის ღირებულება, სასურველობა და მიზანშეწონილობა 

შეიძლება ანალოგიურად იყოს ასახული, როგორც ერთობლიობის ან დაყოფის ობიექტები. როგორც 

ქვემოთ არის განხილული, პოლიტიკა და ძალაუფლება განსაზღვრავს, მოხდება თუ არა (და როგორ 

მოხდება) ასეთი განხილვების სტუქტურირება, განლაგება ან მოგვარება. 

ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების პრინციპები და ფასეულობები აყენებს ნორმატიულ 

კითხვებს, რომლებიც ეხება ღირებულებებს, ეთიკასა და მოსაზრებებს იმის შესახებ, თუ რა უნდა იყოს და 

არა იმის შესახებ, თუ რა არის. პრინციპებისა და ღირებულებების შესახებ ფიქრისას იგულისხმება 

ღირებულებითი მსჯელობები. რას შეიძლება (ან უნდა) გულისხმობდეს ადგილობრივი და რეგიონული 

განვითარება? რა სახის ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების ტიპები სჭირდებათ ან სურთ 

მოქმედ პირებს დასახლებულ პუნქტებში ან რეგიონებში? ადგილობრივ და რეგიონულ დონეზე 

განვითარების როგორი სახეობები ითვლება მიზანშეწონილად და, ასევე, უადგილოდ? რას წარმოადგენს 

ადგილზე ან რეგიონში განვითარების კონკრეტული ვარიანტის „წარმატება“ ან „ჩავარდნა“? 

ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების პრინციპები და ღირებულებები სოციალურად და 

პოლიტიკურად განისაზღვრება ადგილებისა და რეგიონების წარმომადგენლების მიერ. პრინციპები 

შეიძლება ასახავდეს უნივერსალურ რწმენებს, რომლებიც დამოუკიდებლად ეყრდნობა ქვეყანაში 

განვითარების კონკრეტულ დონეებს, როგორებიცაა დემოკრატია, თანასწორობა, სამართლიანობა, 

თავისუფლება და სოლიდარობა (თავები 1 და 9). პრინციპები ხშირად ასახავს ურთიერთობებსა და 

ძალაუფლების ბალანსს სახელმწიფოს, ბაზარს, სამოქალაქო საზოგადოებასა და ხალხს შორის. 

ძალაუფლება, პოლიტიკა, მმართველობითი სისტემები და ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების 

მმართველობა საკვანძო მნიშვნელობისა, როდესაც ამგვარი კითხვების ჩარჩოში მოქცევაზე, განხილვასა 

და გადაწყვეტაზეა საუბარი (თავი 4). თუმცა, სხვადასხვა მოქმედი პირები არ არიან მთლიანად 

ავტონომიურნი ან დამოუკიდებელნი, რომ იმოქმედონ და განვითარების საკუთარი კურსები თავად 

გადაწყვიტონ. მათი სააგენტო ხშირად განისაზღვრება სტრუქტურული და ინსტიტუციური კონტექსტით, 
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რომელშიც არიან ჩართული და შეზღუდვები და შესაძლებლობები იქმნება იმის გათვალისწინებით, თუ რა 

არის "განვითარება", რა შეიძლება რომ იყოს, ან უნდა იყოს. მათი საქმიანობა ხშირად შეზღუდულია 

სტრუქტურული და ინსტიტუციური კონტექსტით, რომელშიც ისინი იმყოფებიან, ასევე სხვადასხვა იმ 

შეზღუდვებითა და შესაძლებლობებით, რომლებიც იქმნება იმის განხილვისას, თუ რა არის, შეიძლება 

იყოს ან უნდა იყოს განვითარება. ადამიანები და დაწესებულებები დასახლებული ადგილებისა და 

რეგიონების შიგნით იშვიათად არიან თავისუფალნი განვითარების გზების არჩევაში. მათი მისწრაფებები 

და სტრატეგიები ცარიელი ფურცლიდან არ იწყება. ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების 

პრინციპებისა და ფასეულობების სოციალური განსაზღვრა გეოგრაფიულად არათანაბარი და 

ისტორიული პროცესია. განვითარების განსაკუთრებული კონსტრუქციები ან კონცეფციები განაპირობებს 

რესურსების სოციალურ გამოყენებას პოტენციურად განსხვავებული გავლენით ეკონომიკური, 

სოციალური, ეკოლოგიური, პოლიტიკური და კულტურული თვალსაზრისით. მაგალითად, აკეთებენ თუ 

არა რომელიმე დასახლებული პუნქტის მოქმედი პირები  აქცენტს შიდა სოციალურ საჭიროებებზე ან გარე 

ბაზრებზე (Williams 1983). 

ზემოაღნიშნული გეოგრაფიული კონცეფციების განხილვის საფუძველზე, პრინციპებისა და 

ფასეულობების სოციალურ განსაზღვრას  გეოგრაფიული განზომილებები აქვს. კონკრეტულმა პირებმა, 

ჯგუფებმა და ინსტიტუტებმა შეიძლება იმოქმედონ მათი კონკრეტული სოციალური კლასის, მაგალითად 

კაპიტალის ან სამუშაო ძალის, ან მათი ტერიტორიული ინტერესების  შესაბამისად, მაგალითად მათი 

დასახლებული პუნქტის, რეგიონის ან ქვეყნის მიხედვით. კლასი შეიძლება მუშაობდეს სხვადასხვა 

სივრცეებში, ტერიტორია კი ერთ სივრცეში მუშაობს, რათა უზრუნველყოს ადგილობრივი და რეგიონული 

განვითარების პრინციპებისა და ღირებულებების ფორმულირებისა და განსაზღვრების საფუძვლები 

(Beynon and Hudson 1993; Cooke 1985). პრინციპები და ღირებულებები, რომლებიც ახდენს 

საზოგადოებრივი მისწრაფებების ფორმირებას ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების 

სასურველი ტიპის მიმართ (რომელიც, კონკრეტული დასახლებული პუნქტებისა და რეგიონების მოქმედი 

პირების აზრით, ფასეული და მიზანშეწონილია), გეოგრაფიულად დიფერენცირებულია და იცვლება 

დროთა განმავლობაში. ისინი, შესაძლოა, ასახავდეს სავარაუდო ეკონომიკურ, სოციალურ და 

პოლიტიკურ უსამართლობას, მაგალითად, სახელმწიფო ხარჯების განაწილების, ადგილობრივი ან 

ტრანსნაციონალური ფირმების ქმედებების, ეკოლოგიური ზიანის ან პოლიტიკური და ფისკალური 

ავტონომიის ფარდობითი ხარისხის მხრივ. ამ კონკრეტულ გარემოებებში განვითარებამ, შესაძლოა, 

მოგვიანებით მიგვიყვანოს სახელმწიფო დაფინანსების უფრო სამართლიან განაწილებამდე, ფირმებზე 

რეგულირებადი კონტროლისა და ეკოლოგიური სტანდარტების გაძლიერებამდე და პოლიტიკური 

უფლებამოსილებების, ვალდებულებებისა და რესურსების გადაცემამდე. 

ადგილების განმასხვავებელი ატრიბუტები და მახასიათებლები გავლენას ახდენს იმ პრინციპებსა და 

ღირებულებებზე, რომლებიც კოლექტიურად არის შეკრებილი და გამოხატული შესაბამისი მოქმედი 

პირების მიერ (მეტ-ნაკლებად) ადგილობრივ და რეგიონულ განვითარებაში. სოციალური მისწრაფებები 

განვითარებისკენ და ის, თუ რა შეიძლება, არ შეიძლება ან შეიძლებოდა მიღწეულიყო, გეოგრაფიულად 

დამკვიდრდა და განპირობებულია წარსულის გამოცდილებით, ასევე ადგილობრივი აქტივების, 

შესაძლებლობებისა და ქსელების შეფასებით. გეოგრაფიულად ჩადებული პრინციპები და ღირებულებები 

მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების ტიპზე, რომელიც 

ითვლება სასურველად, განხორციელებადად და შესაძლებლად კონკრეტული დასახლებული პუნქტებისა 

და რეგიონების სუბიექტების მიერ. მაგალითში 2.3 განხილულია კონკრეტული პრინციპები და 

ღირებულებები ასოციაციური ან კოოპერატიული, და არა ინდივიდუალისტური ანტრეპრენიალიზმისა 

უელსში. ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების პრინციპებისა და ღირებულებებისთვის ადგილი 

მნიშვნელოვანია. მართლაც, ცოტა ხნის წინ იქნა ხაზგასმული, რომ საჭიროა უფრო კონტექსტისადმი 

მგრძნობიარე პოლიტიკა, რომელიც აღიარებს ადგილის მნიშვნელობას (Barca et al. 2012). ეს თემა უფრო 

დაწვრილებით იქნება განხილული III ნაწილში, რომლის სახელწოდებაა „ინტერვენციები: დასაბუთებები, 

სტრატეგიები, პოლიტიკა და ინსტრუმენტები“ და IV ნაწილში სახელწოდებით „ინტეგრირებული 

მიდგომები“. 

მდგრადობა, მიუხედავად იმისა, რომ კონცეპტუალურ და თეორიულ კამათს ექვემდებარება, კრიტიკულად 

მნიშვნელოვანი გახდა, როგორც პრინციპებისა და ფასეულობების ერთობლიობა, რომლებიც გავლენას 

ახდენენ განსაზღვრებებზე და გეოგრაფიაზე. მდგრადობა კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ადგილობრივი და 

რეგიონული განვითარების ფუნდამენტურ მიზნებსა და მისწრაფებებს, განსაკუთრებით მის ეკონომიკაზე 
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ფოკუსირებას, გამძლეობას, ხანგრძლივობასა და გრძელვადიან შედეგებს (Morgan 2004). მდგრადობას 

აქვს ეკონომიკური, სოციალური, ეკოლოგიური, პოლიტიკური და კულტურული განზომილება. 

განსხვავებით უფრო ადრეული, გარემოზე ორიენტირებული ეპოქისგან, მდგრადი განვითარების ბოლო 

ვერსიები იღწვის ერთიანი მიდგომებისკენ, რათა მოხდეს ამ სპეციფიკური ასპექტების ინტეგრაცია და 

ბალანსირება, და არა მათი რიგ-რიგობით გამოყენება (McShane et al. 2011). საერთაშორისო დონეზე, 

როგორც ეს განხილული იყო მაგალითში 2.4, ჩრდილოეთ ამერიკასა და ავსტრალიაში ხდებოდა ე.წ. 

„ჭკვიანი ზრდის“ პროპაგანდა, რაც წარმოადგენდა მცდელობას, რომ ერთდროულად მიღწეულიყო 

ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური მიზნები (Krueger 2010), ხოლო პოსტკრიზისული 

მასტიმულირებელი ინვესტიციები თავმოყრილი იყო მწვანე და დაბალნახშირბადიან დონეზე, 

როგორიცაა ენერგიის განახლებადი წყაროები (ცხრილი 2.1). 

 

მაგალითი 2.3 -  ასოციაციური ანტრეპრენიალიზმის პრინციპები და ღირებულებები უელსში. 

გაერთიანებულ სამეფოში, სამხრეთ უელსში მდებარე ყოფილმა ნახშირმომპოვებელმა და მძიმე 

ინდუსტრიის ცენტრმა მე-20 საუკუნის განმავლობაში გრძელვადიანი რესტრუქტურიზაცია გაიარა. 

ეკონომიკური და სოციალური რეგენერაცია წარმოადგენდა მიმდინარე და ძირითად ამოცანას 

ადგილობრივი და რეგიონული განვითარებისათვის. თუმცა, ახალი საწარმოებისა და ფირმების შექმნაზე 

გაკეთებული აქცენტი აშკარად წარუმატებელი აღმოჩნდა. უელსი ჯერ კიდევ ცუდად მუშაობს დიდი 

ბრიტანეთის სხვა რეგიონებთან შედარებით. 2012 წელს, აქ შექმნილი ახალი კომპანიების წილმა 9.4% 

შეადგინა, რაც დიდი ბრიტანეთის საშუალო მაჩვენებელს (11.4%) ჩამოუვარდებოდა (სტატისტიკის 

ეროვნული სამსახური, 2013). სკოტ კატო (2004) ირწმუნება, რომ მეწარმეობის ინდივიდუალისტური და 

ანგარებიანი მოდელის განსაკუთრებული ფორმა ეწინააღმდეგება უელსელი ხალხის პრინციპებსა და 

ღირებულებებს და რომ უელსური ფასეულობების განსაკუთრებული კრებული დაფუძნებულია 

ერთიანობაზე, ურთიერთდახმარებასა და სოლიდარობაზე (Morgan and Price 2011). ეს ღირებულებები 

ეწინააღმდეგება გმირულ ინდივიდუალიზმსა და კონკურენტულ მეწარმეობას, რომლებიც, როგორც 

ამტკიცებენ, უზრუნველყოფს ინგლისურ-ამერიკული ეკონომიკური მოდელის  დინამიურობასა და 

მოქნილობას. ნეოკოლონიალიზმის, განსაკუთრებით კი ინგლისელი ნახშირისმომპოვებლების მიმართ 

ჩამოყალიბებულმა ანტიპათიამ უელსურ ეკონომიკასა და საზოგადოებაში ტრადიციული მრეწველობის 

ბატონობის დროს, ამ რეგიონში მცხოვრები ბევრი ადამიანისთვის კერძო მეწარმეობა საზოგადოების 

ექსპლუატაციის სინონიმად აქცია. უელსელებისთვის: „იმის ნაცვლად, რომ კერძო და სახელმწიფო 

დასაქმება ერთნაირად კანონიერ ქმედებებად განიხილებოდეს, არსებობს პატივისცემისა და 

ღირებულების საზოგადოების სამსახურში ყოფნასთან გატოლების პოპულარული ტენდენცია. ეს 

შეიძლება იქნას განხილული, როგორც სხვისი შეფასების და არა თვითშეფასების ფასეულობათა სისტემის 

სიჭარბე“ (Casson et al. 1994: 15 ციტირებული Scott Cato 2004: 228). სხვადასხვა სახელმწიფო 

დაწესებულების მიერ განხორციელებული ძალისხმევა, რომ უელსში რამენაირად გაატარონ 

მეწარმეობის ინგლისურ-ამერიკული მოდელი, განიხილება, როგორც უადგილო და 

წარუმატებლობისთვის განწირული. ნაცვლად ამისა, სკოტ კატოს მტკიცებით, ასოციაციური ან 

კოოპერატიული მეწარმეობის კონკრეტული ფორმა უელსურ პრინციპებსა და ღირებულებებს ემთხვევა და 

წარმატების მეტი შანსი აქვს. მაგალითად კატოს მოჰყავს დასაქმებულების მფლობელობაში მყოფი 

კოოპერატიული „თაუერ კოლიერი“ სამხრეთ უელსის სოფელ ჰირვონში. ადგილობრივი და რეგიონული 

განვითარების ეს კონკრეტული ფორმა განიხილება, როგორც უელსურ პრინციპებთან და 

ღირებულებებთან უფრო შესაბამისობაში მყოფი. შეუძლია თუ არა ამ ინოვაციურ მიდგომას უელსში მეტი 

საწარმოების გაჩენას შეუწყოს ხელი, ჯერ უცნობია. „თაუერ კოლიერი“ 2008 წელს დაიხურა. 

ევროკავშირშიც, ევროპული სივრცითი განვითარების პერსპექტივა ცდილობს გაატაროს სივრცითი 

განვითარების უფრო ინტეგრირებული ჩარჩოები ევროპის მთელ ტერიტორიაზე, ასევე დააბალანსოს და 

შეათანხმოს ეკონომიკის, საზოგადოებისა და გარემოს ზოგჯერ ურთიერთსაწინააღმდეგო ინტერესები 

(ნახატი 2.2) (Faludi 2014). სოციალური სამართლიანობისა და თანასწორობის საკითხები ადგილობრივ და 

რეგიონულ განვითარებაში ასევე განიხილებოდა, როგორც მდგრადობის ნაწილი, მაგალითად, იმ 

მიდგომებში, რომლებიც მგრძნობიარეა სოციალური დაყოფისა და იდენტობის ფორმების, მათ შორის 

რწმენის, სქესისა და რასის მიმართ (Perrons 2012; Rees 2000 ; Vaiou 2012). 
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მაგალითი 2.4 – „ჭკვიანი“ ზრდა და ადგილობრივი და რეგიონული განვითარება 

მდგრადი და „ცხოვრებისშემძლე“ საზოგადოებისკენ სწრაფვამ მოახდინა ადგილობრივი და 

რეგიონული განვითარებისადმი ე.წ. „ჭკვიანი ზრდის“ მიდგომის სტიმულირება, განსაკუთრებით, 

ჩრდილოეთ ამერიკასა და ავსტრალიაში. ქალაქისა და გარეუბნების განვითარების 

ამჟამინდელი ნიმუშები განმარტებულია, როგორც საზიანო სიცოცხლის ხარისხისთვის. 

ურბანულმა ფრაგმენტაციამ და ქალაქების ცენტრალური რაიონებიდან ხალხის გაქცევამ 

საფუძველი ჩაუყარა შეშფოთებას სახელმწიფო მომსახურებების მიწოდების გეოგრაფიასთან 

დაკავშირებით, კერძოდ კი იმის თაობაზე, თუ როგორ შეიძლება ქალაქის ცენტრისა და 

გარეუბნების მომსახურების მხარდაჭერა და ფინანსირება სუბურბანიზაციისა და საგადასახადო 

ბაზის ცვლილების კონტექსტში, ასევე ადამიანების საცხოვრებელ და სამუშაო ადგილებს შორის 

დაყოფის მხრივ (Krueger 2010). 

გამოვლენილი პრობლემები მოიცავს ავტომობილზე დამოკიდებულებით გამოწვეულ საგზაო 

საცობებსა და ჰაერის დაბინძურებას, ღია სივრცეების დაკარგვას, ზეწოლას საზოგადოებრივ 

ინფრასტრუქტურასა და მომსახურებაზე, ეკონომიკური რესურსების არათანაბარ განაწილებასა 

და საზოგადოების ერთიანობის შეგრძნების დაკარგვას. ადგილობრივი და რეგიონული 

განვითარება მნიშვნელოვან როლს თამაშობს იმის უზრუნველყოფაში, რომ საზოგადოებაში 

„უფრო წარმატებით კმაყოფილდებოდეს იმ ადამიანების მოთხოვნილებები, ვინც მასში 

ცხოვრობს და მუშაობს“ (Local Government Commission 1997: 1). ადგილობრივი მთავრობის 

კომისიამ აშშ-ში შეიმუშავა დღის წესრიგი სახელწოდებით „ჭკვიანი ზრდა: ეკონომიკური 

განვითარება 21-ე საუკუნისთვის“, იმ პრინციპების საფუძველზე, რომლებიც მდგრადობაზეა 

დაფუძნებული. არგუმენტი შემდეგია: 

ვეღარ მივცემთ თავს უფლებას, რომ ვხარჯოთ ჩვენი რესურსები, იქნება ეს ფინანსური, 

ბუნებრივი თუ ადამიანური. განვითარება 21-ე საუკუნეში დაფუძნებული იქნება ცხოვრების 

მდგრადი დონის შექმნასა და შენარჩუნებაზე, ასევე ცხოვრების მაღალ დონეზე ყველასთვის. ამ 

პრობლემის გადასაწყვეტად იქმნება „ჭკვიანი ზრდის“ ყოვლისმომცველი ახალი მოდელი, 

რომელიც აღიარებს ბუნებრივი და ადამიანური კაპიტალის ეკონომიკურ ფასეულობას. 

ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური პასუხისმგებლობის გათვალისწინებით, ეს 

მიდგომა ორიენტირებულია უფრო მნიშვნელოვან სამშენებლო ბლოკებზე საზოგადოებისა და 

რეგიონის წარმატებისთვის. ის ხაზს უსვამს საერთო-საზოგადოებრივ და რეგიონულ 

თანამშრომლობას იმისათვის, რომ ცხოვრებისთვის გამოსადეგი და მდიდარი ადგილები 

შეიქმნას. მიუხედავად იმისა, რომ თითოეულ საზოგადოებასა და რეგიონს თავისი უნიკალური 

პრობლემები და შესაძლებლობები აქვს, შემდეგი საერთო პრინციპები უნდა მოიცავდეს 

კომპლექსურ მიდგომას ყველა სექტორის მხრიდან იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილ იქნას 

ეკონომიკური ცხოვრებისუნარიანობა თითოეულ საზოგადოებასა და მეზობლებთან 

პარტნიორობაში უფრო ფართო რეგიონში: კომპლექსური მიდგომა, ხედვა და ჩართულობა, 

სიღარიბის შემცირება, ადგილობრივზე ფოკუსირება, სამრეწველო კლასტერები, 

დაკავშირებული თემები, ხანგრძლივი ინვესტიციები, ადამიანური ინვესტიციები, ეკოლოგიური 

პასუხისმგებლობა, კორპორატიული პასუხისმგებლობა, კომპაქტური განვითარება, 

ცხოვრებისთვის გამოსადეგი საზოგადოებები, ყურადღების ცენტრი, განსხვავებული 

საზოგადოებები და რეგიონული თანამშრომლობა. 

ამ დღის წესრიგის ელემენტები ადაპტირებულ იქნა ჩრდილოეთ ამერიკის ცალკეულ შტატებსა 

და ქალაქებში, მათ შორის ჩრდილოეთ კაროლინის, დიდი  ბოსტონის, ბალტიმორისა და 

პორტლენდის, ასევე ავსტრალიის, მათ შორის ქუინსლენდის „ჭკვიანი ზრდის ალიანსის“ სახით. 

კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, შეძლებენ თუ არა მოქმედი პირები და ადგილები თავი 

გაართვან დაძაბულობასა და კომპრომისებს „ჭკვიანი ზრდის“ ეკონომიკურ, სოციალურ და 

ეკოლოგიურ ასპექტებს შორის (Krueger 2010). 
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ილუსტრაცია 2.1 ინვესტიციები განახლებად ენერგიაში და კრიზისისშემდგომი 

სტიმულირება ადგილობრივი ეკონომიკის აღსადგენად  

 

წყარო: Gentry George, US Fish and Wildlife Service; 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Solar panels_installed.jpg (accessed 16 

November 2015) 

ფიგურა 2.2 ევროპული სივრცითი განვითარების პერსპექტივა  

 

წყარო: ადაპტირებულია ევროპის კომიისგან(1999: 10) 

მდგრადი 
სივრცითი 

განვითარება 

საზოგადოება 

გარემო ეკონომიკა 

file:///D:/CTC%20red/რედაქტორის%20Local-and-Regional-Development_Georgian.docx%23bookmark16
file:///D:/CTC%20red/რედაქტორის%20Local-and-Regional-Development_Georgian.docx%23bookmark16
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/
file:///D:/CTC%20red/რედაქტორის%20Local-and-Regional-Development_Georgian.docx%23bookmark42
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ძალაუფლება და პოლიტიკა 

იმას, თუ როგორ, რატომ და სად განისაზღვრება ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების 

სხვადასხვა სახეები, პრინციპები და ღირებულებები, ასევე ნაირსახეობები,  ძალაუფლება და 

პოლიტიკა განსაზღვრავს. ძალაუფლება, ფართო გაგებით, განისაზღვრება როგორც 

სპეციფიკური სახით მოქმედების  შესაძლებლობა ან უნარი. ტრადიციულად, ძალაუფლება 

ჩაფიქრებულია, როგორც ერთ ადგილას თავმოყრილი და ფიქსირებული უნარი, რომელსაც 

ფლობენ კონკრეტული ადამიანები, ჯგუფები ან დაწესებულებები (Allen 2003). ძალაუფლების 

დამოკიდებულება ამ კონცეფციისადმი, უპირველესად, ეხება „ძალაუფლებას სხვებზე, რომლის 

საშუალებითაც კონკრეტული სუბიექტები იმორჩილებენ სხვა ადამიანებს“ ელიტური ან 

განაწილებული სტრუქტურების შიგნით და, ამას გარდა, ასოციაციურ და კოლექტიურ სააგენტოს, 

რომელიც შედგენილია სუბიექტების მიერ საერთო მიზნების მისაღწევად (Cumbers и MacKinnon 2011: 

249). მაგალითად, ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების განსაზღვრა, ინტერპრეტირება და 

ფორმირება, როგორც წესი, ხდება ამ ელიტების და/ან ქსელების მიერ, რომლებსაც გააჩნიათ 

სოციალური ძალაუფლება ტერიტორიებზე (რაც ამტკიცებს „ძალაუფლების ურთიერთობების მძიმე 

ზღვარს“), როგორებიც არიან პოლიტიკური ლიდერები, კორპორაციები, ეროვნული და რეგიონული 

მთავრობები. ეს განსაზღვრება, შესაძლოა, დავის საგნად იქცეს და ამასთანავე,  შერბილდეს 

სხვადასხვა ხარისხითა და გზით - ძალაუფლების საფუძვლების დაპირისპირებით სხვადასხვა 

შეხედულებასთან, როგორებიცაა საზოგადოება, სამუშაო ძალა, ადგილობრივი კამპანიები, ჯგუფები 

და ორგანიზაციები. უფრო გვიანდელი კონცეფციები განიხილავს ძალაუფლებას, როგორც 

დინამიურს, ცვალებადს და რელატიურს სხვადასხვა სივრცით რეჟიმში. მათ შორისაა იძულება, 

დომინირება, მოხერხებულობა, მანიპულაცია, დარწმუნება და ცდუნება (Allen 2003). ეს მოსაზრება 

განიხილავს ძალაუფლებას, როგორც „ქსელებისა და ასოციაციების პროდუქტს, რომელიც 

სივრცეშია აშენებული“, და განასხვავებს მის ფლობასა და განხორციელებას (Cumbers and 

MacKinnon 2011: 252). მაგალითად, ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების ინსტიტუტები, 

კანონმდებლობით დადგენილი მიზნებისა და პოლიტიკის ამოცანების შესაბამისად, გარკვეულ 

უფლებამოსილებებსა და პასუხისმგებლობებს ფლობენ და, სწორედ ამ უფლებამოსილებების 

გააქტიურებითა და კონკრეტული მოქმედებებით, ამგვარი სუბიექტები და ინსტიტუტები 

მატერიალურად ახდენენ ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების ფორმირებას. თუ ვინ 

ფლობს და ახორციელებს უფლებამოსილებას, რათა დაადგინოს, თუ რაში მდგომარეობს 

ადგილობრივი და რეგიონული პრობლემები, ასევე მათი დიაგნოსტიკა და პროგნოზი, 

სოციალურად და პოლიტიკურად სადავო პროცესია (Hadjimichalis and Hudson 2014). 

ძალაუფლების სხვადასხვა სახეების ფლობა და განხორციელება  პოლიტიკური ინსტიტუტების, 

მთავრობისა და მმართველობის სისტემებისა და პრაქტიკის ფარგლებში ხდება (თავი 4). 

ლასველის კლასიკურ განმარტებაში (1936) პოლიტიკა გულისხმობს იმას, თუ „ვინ რას, როდის 

და როგორ იღებს“. თუ ამ განსაზღვრებას ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების 

გეოგრაფიულ კონტექსტში ჩავსვამთ, უნდა დავუმატოთ: „ვინ რას, როდის, როგორ და სად 

იღებს“. გეოგრაფიული დამატება მნიშვნელოვანია, რადგან მთავრობისა და მმართველობის 

ინსტიტუტებს ახასიათებთ სივრცითი გაცნობიერებულობის ან სიბრმავისა და შერჩევითობის 

სხვადასხვა ხარისხი, როდესაც საქმე ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების მართვასა 

და კონცეფციებს ეხება (Jones 1997). მთავარი ადგილი ადგილობრივი და რეგიონული 

განვითარების სახეობის განსაზღვრაში უკავია სუბიექტების ინტერესებს, მათ სოციალურ და 

ინსტიტუციურ ურთიერთობებსა და ფარდობით ძალაუფლებას. სხვადასხვა მოქმედი პირები და 

დაინტერესებული ჯგუფები ხშირად ცდილობენ გავლენა მოახდინონ დებატებზე საკუთარი 

ინტერესების მიხედვით და არც თუ იშვიათად ამტკიცებენ, რომ პოტენციური წვლილი მიუძღვით 
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განვითარების კონკრეტულ კონცეფციებში დასახლებულ პუნქტებსა და რეგიონებში. 

მაგალითად, ორგანიზებულმა შრომამ, შესაძლოა, ლობირება გაუწიოს უფრო ძლიერ 

სოციალურ დაცვას დასაქმებული მუშახელის კეთილდღეობისა და პროდუქტიულობის 

გასაუმჯობესებლად, ამასობაში კი ბიზნეს ასოციაციებმა, შესაძლოა, მოითხოვონ უფრო 

მოქნილი შრომითი ბაზრები, რათა საერთაშორისო კონკურენციისა და სიმდიდრის 

სტიმულირება წაახალისონ. გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა სავაჭრო 

რეგულაციებში შეიძლება მოითხოვონ უფრო მაღალი გარემოსდაცვითი სტანდარტების 

კამპანია, ეკოლოგიისთვის მავნე ეკონომიკური საქმიანობის მოდერნიზების ხელშეწყობის 

მიზნით. როგორც საკუთარ ქვეყანაში უფლებამოსილებისა და ძალაუფლების მქონე ორგანო, 

სახელმწიფო, თავისი მმართველობითა და მართვის სისტემებით, უნდა უზრუნველყოფდეს 

განხილვის შესაძლებლობას, ასევე აბალანსებდეს და არეგულირებდეს დავებს კონკურენტ 

ინტერესებსა და მოთხოვნებს შორის, ხშირად ადგილობრივი და რეგიონული პრობლემების 

შეზღუდვით, როგორებიცაა ჩამორჩენა ეკონომიკურ მაჩვენებლებში, სოციალური 

არაკეთილდღეობა და სივრცითი უთანასწორობა პოლიტიკურად „დაშვებულ ზღვრებში” (Hudson 

2007: 1). ადამიანებსა და დაწესებულებებს, რომლებიც ფლობენ სოციალურ ძალაუფლებასა და 

გავლენას, შეიძლება ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების საკუთარი ხედვების თავს 

მოხვევის მცდელობა ჰქონდეთ, თუმცა ამ ხედვებს, შესაძლოა, სხვა ხედვები დაუპირისპირდეს 

(Harvey 2000). ამრიგად,  ადგილობრივი და რეგიონული განვითარებისას წარმოქმნილი სახეების 

გასარკვევად, გადამწყვეტია დეტალურად შევისწავლოთ ძალაუფლება და პოლიტიკა, რათა ზუსტად 

გავარკვიოთ, თუ ვისი ინტერესები ტარდება, სად, როდის, რატომ და როგორ. 

 

ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების ვარიაციები 

არსებობს ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების სხვადასხვა სახეობა ან ტიპი. იმ 

საკითხებზე დაყრდნობით, რაც  ადგილობრივ და რეგიონულ განვითარებას განსაზღვრავს, ჩვენ 

შეგვიძლია განვასხვავოთ მისი სხვადასხვა ტიპები და ხასიათები. მაგალითები მოყვანილია 

ცხრილში 2.6, თუმცა ეს სია არ არის ამომწურავი. შესაძლოა განისაზღვროს სხვა ასპექტებიც და 

სწორედ მათ მიენიჭოს პრიორიტეტი მოქმედი პირების მიერ სხვადასხვა დასახლებულ 

პუნქტებსა და რეგიონებში. აქცენტი ზოგიერთ პრობლემაზე, შესაძლოა, განსხვავდებოდეს და 

იცვლებოდეს დროთა განმავლობაში. სოციალური სამყაროს სირთულისა და გეოგრაფიული 

უთანაბრობის გათვალისწინებით, ასეთი განსხვავებები შეიძლება ხარისხის ან მასშტაბის 

საკითხი იყოს. მიუხედავად იმისა, რომ აბსოლუტური განვითარება შეიძლება გულისხმობდეს 

გეოგრაფიულად თანაბარი განვითარებისკენ სწრაფვას დასახლებულ პუნქტებში, რეგიონებსა 

და სოციალურ ჯგუფებში (და მათ შორის), ფარდობითი განვითარება გვთავაზობს არათანაბარ 

განვითარებას დასახლებულ პუნქტებს შორის. თუ პროექტის მიხედვით,  ფარდობითი 

განვითარება პრიორიტეტს ანიჭებს კონკრეტული ადგილების, რეგიონების ან/და სოციალური 

ჯგუფების განვითარებას და, ამასთანავე, ხშირად უფრო ამწვავებს, ვიდრე ამცირებს 

განსხვავებებსა და უთანასწორობას მათ შორის. არსებობს მნიშვნელოვანი სხვაობა 

დასახლებული პუნქტის ან რეგიონის აბსოლუტურ განვითარებასა და დასახლებულ პუნქტში ან 

რეგიონში ფარდობით განვითარებას შორის (Morgan and Sayer 1988). ასეთი გეოგრაფიული და 

დისტრიბუციული პრობლემები დაკავშირებულია ქვემოთ მოყვანილი მოსაზრებასთან: 

„ვისთვისაა ადგილობრივი და რეგიონული განვითარება?“. ავტონომია ხსნის, თუ სად 

მდებარეობს ძალები და რესურსები ადგილობრივი და რეგიონული განვითარებისთვის, 

მაგალითად, ტრადიციული დაღმავალია ეს თუ უფრო გვიანდელი - აღმავალი მიდგომა. 

აქცენტები შესაძლოა იყოს „ძლიერი“, მაღალპრიორიტეტული და/ან რადიკალური თავისი 

განზრახვით ან „სუსტი“, დაბალპრიორიტეტული და/ან კონსერვატიული და რეფორმისტული. 
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ცხრილი 2.6 განსხვავებები ადგილობრივ და რეგიონულ განვითარებაში  

 

განზომილება განსხვავება  

მიდგომა აბსოლუტური ფარდობითი 

ავტონომია ადგილობრივი, რეგიონული ეროვნული, შიდაეროვნული 

მიმართულება დაღმავალი აღმავალი 

აქცენტი ძლიერი სუსტი 

ფოკუსირება ექსოგენური ინდიგენური 

ინსტიტუციური 

მიმართულება 

სახელმწიფო ბაზარი 

ტერიტორიათშორისი 

ურთიერთობა 

კონკურენტული კოოპერატიული 

ზომები “ხისტი” “რბილი” 

ობიექტები ხალხი ადგილები 

ტემპი სწრაფი ნელი 

მასშტაბი დიდი პატარა 

სივრცითი ფოკუსირება ადგილობრივი რეგიონული 

მდგრადობა ძლიერი სუსტი 

წყარო: ავტორის ანალიზი  

ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების მიმართულება შესაძლოა იყოს დაღმავალი, აღმავალი, ამ  

ორივე მიდგომის ელემენტებს შეიცავდეს. ყურადღება შეიძლება გამახვილდეს ექსოგენურ (მზარდ ან 

გარედან წარმოქმნილ და გარე ფაქტორების გავლენის ქვეშ მყოფ), ინდიგენურ (მკვიდრ ან 

თანდაყოლილ და/ან სოციალურად აშენებულ) და ენდოგენურ (შიგნიდან) ზრდის ფორმებზე სხვადასხვა 

ხარისხით (თავები 6 და 7). ინსტიტუციური ინიციატივები შესაძლოა მოიცავდეს სახელმწიფოს და/ან 

ბაზარს, „მესამე გზის“ სტილს ან სამოქალაქო საზოგადოებას. ტერიტორიათშორისი ურთიერთობები, 

შესაძლოა, სხვადასხვა ხარისხით იყოს დაკავშირებული კონკურენციასთან და/ან თანამშრომლობასთან. 

ზომები მოიცავს ინტერვენციას, რომელიც მიმართულია „ხისტ“ ინფრასტრუქტურაზე და კაპიტალურ 

პროექტებზე და/ან „რბილ“ სწავლებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერაზე. განვითარების ტემპები შეიძლება 

ისწრაფოდეს „სწრაფი“ განვითარების დაბალანსებისკენ აქტუალური სოციალური მოთხოვნილებების 

დასაკმაყოფილებლად „ნელი“, ალბათ უფრო მდგრადი პერსპექტივით. მსხვილი და/ან მცირე პროექტები 

შესაძლოა გაერთიანდეს. შესაძლოა, სივრცითი მიმართულება  განასხვავებდეს კონკრეტულ 

ტერიტორიულ მასშტაბებსა და განვითარების ძალისხმევის ურთიერთკავშირის ქსელებს. შესაძლოა,  

წარმოდგენები მდგრადობის შესახებ  იყოს „ძლიერი“ ან „სუსტი“. ადგილობრივი და რეგიონული 

განვითარების ობიექტები არიან ადამიანები და/ან ადგილები, რაც ქვემოთ უფრო დეტალურად იქნება 

განხილული. საგნები ის თემებია, რომლებსაც „განვითარება“ ეფუძნება. 

გამოხატავს რა გაფართოებულ ცნებებს, რომლებიც მოიცავს ეკონომიკურ, სოციალურ, პოლიტიკურ, 

ეკოლოგიურ და კულტურულ პრობლემებს, რეზონანსული განსხვავება ადგილობრივი და რეგიონული 

განვითარების სახეობებში რაოდენობრივ დონეს ან მასშტაბსა და ხარისხობრივ ხასიათს ან ბუნებას 

შორისაა. ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების რაოდენობრივი განზომილება უკავშირდება 

რიცხობრივ მონაცემს, მაგალითად მშპ-ს ზრდის ტემპს ერთ სულ მოსახლეზე, შექმნილ ან დაცულ სამუშაო 

ადგილების რაოდენობას, ახალ საინვესტიციო პროექტებს ან ახალჩამოყალიბებულ ფირმებს. გვერდით 

file:///D:/CTC%20red/რედაქტორის%20Local-and-Regional-Development_Georgian.docx%23bookmark107
file:///D:/CTC%20red/რედაქტორის%20Local-and-Regional-Development_Georgian.docx%23bookmark365
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რომ გადავდოთ მონაცემების ხელმისაწვდომობისა და სანდოობის საკითხები, რაოდენობრივი მიდგომა 

აქცენტს აკეთებს რიცხვებზე: რამდენიმე კონკრეტულ მონაცემზე. შესაძლოა, ყურადღება  იყოს 

გამახვილებული აბსოლუტურ ან ფარდობით ცვლილებაზე დასახლებულ პუნქტებსა და რეგიონებში (ან 

მათ შორის) კონკრეტული დროის განმავლობაში. 

ხარისხობრივი ასპექტი ეხება ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების ხასიათსა და ბუნებას, 

მაგალითად ეკონომიკურ, სოციალურ და ეკოლოგიურ მდგრადობასა და ზრდის ფორმას, სამუშაო 

ადგილების ტიპსა და ხარისხს, ინვესტიციების ჩანერგილობასა და მდგრადობას, ასევე ახალი ფირმების 

ზრდის პოტენციალსა და სექტორებს. ხარისხობრივი მიდგომა ყურადღებას ამახვილებს უფრო სუბიექტურ 

პრობლემებზე, რომლებიც უკავშირდება ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების სპეციფიკურ 

პრინციპებსა და ღირებულებებს, რომლებიც სოციალურად არის განსაზღვრული კონკრეტულ 

დასახლებულ პუნქტებსა და რეგიონებში კონკრეტულ დროს. სამუშაო ადგილების ხარისხი, მაგალითად, 

შეიძლება ფასდებოდეს მათი ერთგულებით თანასწორუფლებიანობის პრინციპების მიმართ, 

დასაქმებულობის ვადებითა და პირობებით, ხელფასის ფარდობითი დონით, კარიერული ზრდის 

შესაძლებლობითა და პროფკავშირების აღიარებით. შესაძლებელია, განვითარების მდგრადობაზე  

ვიმსჯელოთ მისი ეკოლოგიური ზემოქმედებით ან კვალით. 

ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების ხარისხობრივი და რაოდენობრივი განზომილებები 

შეიძლება  ინტეგრირებული იყოს ერთმანეთთან, მაგრამ არ არის აუცილებელი, რომ ყოველთვის 

ემთხვეოდეს ერთმანეთს (Sen 1999; Tomaney 2015). დასახლებული პუნქტები და რეგიონები შეიძლება 

ვითარდებოდნენ რაოდენობრივი თვალსაზრისით, მაგრამ, ამავე დროს, პრობლემატური იყოს 

ხარისხობრივი ნიუანსები, მაგალითად, სამუშაო ადგილების ზრდის დაბალი ხარისხი, არამდგრადი შიდა 

ინვესტიციები და/ან მოკლევადიანი კომპანიები. ამის საპირისპიროდ, დასახლებული პუნქტები და 

რეგიონები შეიძლება განვითარდეს რაოდენობრივი თვალსაზრისით, რაც პრობლემურია ხარისხობრივი 

ნაწილისთვის, მაგალითად, იყოს არასაკმარისი (თუმცა პოტენციურად კარგი ხარისხის) სამუშაოები, ასევე 

ძალიან მცირე რაოდენობის ახალი ინვესტიციები და ფირმები. 

ხარისხობრივი მიდგომა, ბოლო წლებში ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების უფრო ფართო 

გაგებასთან ერთად, სულ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება - ეკონომიკურიდან სოციალურ და 

ეკოლოგიურამდე, და იმ საფრთხეების გათვალისწინებით, რომლებიც სუსტი ადგილობრივი და 

რეგიონული განვითარების არამდგრადი ფორმების პოტენციურად დამანგრეველ შედეგებს ეხება (Morgan 

2004 ). ბოლოდროინდელმა კვლევებმა ყურადღება გაამახვილა მაღალ პროდუქტიულობაზე, ზრდის 

მაღალ კოჰესიურ ფორმებზე, რითაც არათანაბარი და არამდგრადი ზრდის სხვა, უფრო ნაკლებად 

სასურველი, მაგრამ ფართოდ გავრცელებული ტიპები არასაკმარისად შესწავლილი დარჩა (Sunley 2000). 

მაგალითად, 1990-იანების შუა წლებში, საერთაშორისო სავალუტო ფონდში აქცენტი გადატანილი იყო 

„მაღალი ხარისხის“ ეკონომიკური ზრდის ახალ ტიპზე: ის არის მდგრადი, მოაქვს ხანგრძლივი შეგედები 

დასაქმებასა და ცხოვრების სტანდარტებში და ამცირებს სიღარიბეს. მაღალი ხარისხის ზრდა ხელს უნდა 

უწყობდეს შესაძლებლობების მეტ თანასწორობას. ის პატივს უნდა სცემდეს ადამიანის თავისუფლებას და 

იცავდეს გარემოს. 

ამიტომ, ზრდის მაღალი ხარისხის მიღწევა დამოკიდებულია არა მხოლოდ გონივრული ეკონომიკური 

პოლიტიკის გატარებაზე, არამედ ასევე სოციალური სტრატეგიების ფართო სპექტრის რეალიზებაზე (IMF 

1995: 286).  

გლობალური ფინანსური კრიზისისა და დიდი რეცესიის ფონზე, საერთაშორისო დონეზე ეკონომიკურ 

აღდგენაზე გაკეთებულმა უზარმაზარმა აქცენტმა კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა ის, თუ რამდენად 

შესრულდა მაღალი ხარისხის ზრდა-განვითარების ვალდებულებები. 

ხარისხობრივ პარამეტრებთან შესაბამისობით განსაზღვრულ იქნა „მაღალი“ და „დაბალი“ გზები 

ადგილობრივი და რეგიონული განვითარებისთვის (Bair და Gereffi 2001; Cooke 1995; Markusen 2015). 

ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების სხვადასხვა სახეობები ჩამოყალიბდა „მაღალი“ და 

„დაბალი“ გზების კონცეფციებსა და მეტაფორებში. განსხვავება ამ ურთიერთდაკავშირებულ ცნებებსა და 

განვითარების პოტენციურ გზებს შორის ფოკუსირებულია ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების 

ხასიათის ხარისხიან გაზომვაზე. ყველა ურთიერთდაკავშირებულ განზომილებაში - პროდუქტიულობა, 

ხელფასი, უნარები, დამატებითი ღირებულება და ა.შ. - დასახლებული პუნქტები და რეგიონები შეიძლება 
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ატარებდეს მეტ-ნაკლებად „ძვირადღირებულ“ სტრატეგიებს, რომლებიც დაფუძნებულია მაღალ 

პროდუქტიულობაზე, მაღალ ხელფასზე, მაღალ კვალიფიკაციაზე, მაღალ დამატებით ღირებულებაზე, ან 

ამის საპირისპირო „უგზოობის“ სტრატეგიებს, რომლებიც ეფუძნება დაბალ პროდუქტიულობას, დაბალ 

ხელფასს, დაბალ კვალიფიკაციას, დაბალ დამატებით ღირებულებას. ჩინეთის ან ინდოეთის მსგავსი 

სახელმწიფოების მხრიდან (სადაც უფრო დაბალი ხელფასები და უფრო სუსტი რეგულაციური რეჟიმები, 

თუმცა შესაფერისი უნარები და მწარმოებლურობაა) წინააღმდეგობასთან შეჯახებისას, გლობალური 

ჩრდილოეთის ბევრი დასახლებული პუნქტი და რეგიონი „დაბალხარისხიან“ კონკურენციას აღიქვამს, 

როგორც რბოლას ფსკერისკენ, დერეგულურებისა და სოციალური დაცულობის დასუსტების გზით, რაც არ 

შეესაბამება ცხოვრების დონისა და სოციალურ-ეკონომიკური კეთილდღეობის შენარჩუნებას ან 

ამაღლებას, ისევე, როგორც ადგილობრივ და რეგიონულ განვითარებას. როგორც მაგალითი 2.5 

გვიხსნის, „მაღალი“ გზა უტოლდება ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების ხარისხობრივად 

უკეთეს, უფრო მდგრად და მისაღებ ფორმებს. თუმცა, ის, რაც ითვლება „უკეთესად“ და „მიზანშეწონილად“, 

განისაზღვრება პრინციპებითა და ღირებულებებით, რომლებიც, როგორც ზემოთ იქნა ახსნილი, 

სოციალურად განისაზღვრება ხელისუფლებისა და პოლიტიკის მიერ სხვადასხვა ადგილებსა და დროის 

მონაკვეთებში. ის, რაც წარმოადგენს „წარმატებულ“ ან „წარუმატებელ“ ადგილობრივ და რეგიონულ 

განვითარებას ამ კონტექსტში, დროისა და სივრცის მიხედვით შეიცვლება. 

 

1991 წელს დაარსების დღიდან, COWS ხელს უწყობს სოციალური პრობლემების „მაღალი 

გზით“ გადაწყვეტას. ეს პრინციპი განიხილავს სამართლიანობასა და თანაბარ 

შესაძლებლობებს, ეკოლოგიურ მდგრადობასა და ძლიერ, მდგრად დემოკრატიულ 

ინსტიტუტებს როგორც აუცილებელ და მიღწევად დამატებებს და არა ტრაგიკულ 

კომპრომისებს ადამიანის განვითარებაში. COWS არის „გონებრივი და მოქმედების ცენტრი“  

და ის დაფუძნებულია ვისკონსინ-მედისონის უნივერსიტეტში. ჩვენ ვმუშაობთ ძირითადად 

შრომის ორგანიზაციისა და ადამიანური კაპიტალის სისტემების, ეკოლოგიურად სუფთა 

ენერგიის, ტრანსპორტისა და მთავრობის  სფეროში; ვავითარებთ იდეებს „მაღალ გზაზე“ 
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მოძრაობისთვის, ვატარებთ ტესტებს ადგილზე და ვაფასებთ შედეგებს. ჩვენ ვავრცელებთ 

„მაღალი გზის“ ინოვაციებს ტექნიკური დახმარების გზით, ასევე საზოგადოების 

ინფორმირებითა და პოლიტიკის კვლევის ქსელის საშუალებით, რომელსაც ვმართავთ 

ადგილობრივი და სახელმწიფო ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის. COWS უპარტიო 

ორგანიზაციაა, თუმცა პრინციპულია თავისი ღირებულებების მხრივ. ჩვენ გვსურს თანაბარი 

თავისუფლებებისა და შესაძლებლობების, სწავლისა და უსაფრთხოების მსოფლიო 

ყველასთვის. ვაცნობიერებთ დიდ მანძილს ამ სასურველ სამყარომდე, თუმცა ისიც ვიცით, 

რომ ეს ამოცანა მიღწევადია. ჩვენ ვარსებობთ იმიტომ, რომ გვჯერა: ყველა ადამიანს სურს 

თავისუფლება და შესაძლებლობები, რათა განავითაროს თავისი უნარები, რომელთაც  

მომავლის სასურველი სამყარო პატივისცემით მოეპყრობა, და რომ კაცობრიობას აქვს 

უნარი დაძლიოს ნებისმიერი სირთულე, თუ საქმე მის წარმატებას ეხება. შეძლებს თუ არა 

კაცობრიობა ამ ამოცანის დაძლევას, ნაწილობრივ დამოკიდებულია ჩვენი ცოდნის 

გაღრმავებაზე. თუმცა, უფრო მეტად ეს დამოკიდებული იქნება იმ ადამიანთა კრიტიკულ 

მასაზე, რომლებიც გამოიჩენენ სიმამაცესა და სიმტკიცეს, იმოქმედებენ იმედით, რომ 

უკეთესი სამყარო მიღწევადია და ნაწილობრივ ამას შეასრულებენ კიდეც, რითაც 

სხვებისთვის შთაგონების წყაროდ იქცევიან. „მაღალი გზის“ მიმზიდველობა მდგომარეობს 

იმაში, რომ თითქმის ნებისმიერ საზოგადოებას შეუძლია დაუყოვნებლივ დაიწყოს მისი 

შენება. „შეამცირე ნარჩენები, დაუმატე ღირებულება შეაგროვე და გააზიარე სარგებელი 

ორივედან, გაიმეორე“ - ეს არის „მაღალი გზის“ მიმდევრის მთავარი მანტრა, მოქმედების 

მკაფიო იმპერატივებით. (ილუსტრაცია 2.3). დაიწყეთ ახლავე, რათა შეამციროთ უზარმაზარი 

დანაკარგები თქვენი შესაძლებლობების განვითარების სისტემებში, შრომის ორგანიზაციაში, წარმოებაში 

და ადამიანებისა და საქონლის გადაადგილებაში. დაიწყეთ ახლავე, რათა შეადგინოთ თქვენი 

რეგიონული ეკონომიკის რუკა, რათა იპოვოთ პოტენციური კონკურენტული უპირატესობის სფეროები და 

განავითაროთ ეს სფეროები უფრო ეფექტურად ორგანიზებული ადგილების საშუალებით. დაიწყეთ 

ახლავე, რათა გააუმჯობესოთ ადაპტაციური და კვლევის პოტენციალი და თქვენი დემოკრატიული 

ინსტიტუტების ძალა. აღიარეთ ისინი არა მხოლოდ როგორც ძალა წარმომადგენლობისა და 

სამართლიანობისთვის, არამედ მატერიალური ფასეულობების შექმნის საშუალებაც. „მაღალი გზის“ 

შენებისადმი ეს ერთგულება ამჟამად ქმნის კავშირს იმასთან, რაც, შესაძლოა, შეუსაბამოდ ჩანდეს COWS 

-ის საქმიანობასთან - დაწყებული ადგილზე ფინანსირების პროგრამების შემუშავებიდან, რათა 

გაიზარდოს შენების ენერგიის ეფექტიანობა, დამთავრებული მუშახელის და ვისკონსინის შტატის 

ეკონომიკის სარწმუნო ანალიზის ჩატარებით, ასევე იმ გუბერნატორების, მერებისა და ტრანსპორტის 

წარმომადგენლებისთვის დახმარების აღმოჩენით, რომლებიც დაინტერესებულები არიან თავიანთ 

შტატებსა და ქალაქებში „მაღალი გზის“ სტრატეგიის განვითარებით (COWS n.d.). 

თუმცა, ასეთი სტრატეგიები არ არის მოკლებული მუდმივ პრობლემებს, განსაკუთრებით, როცა საქმე ეხება 

ეკონომიკური, სოციალური და გარემოსდაცვითი ინტერესებისა და პრობლემების ბალანსირებას (Vigor 

2002) და დამანგრეველ პოლიტიკურ ცვლილებებთან ბრძოლას (Markusen 2015). 

ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების განსხვავებული სახეობები მჭიდროდ არის 

დაკავშირებული სოციალურად განსაზღვრულ პრინციპებთან, ღირებულებებთან, 

ძალაუფლებასთან და პოლიტიკასთან, რომლებიც შესაძლოა იცვლებოდეს ადგილისა და 

დროის მიხედვით. შეიძლება განვასხვავოთ ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების 

სხვადასხვა სახეობები, მათ შორის „მაღალი“ და „დაბალი“ გზის ვერსიები, ასევე მისი 

რაოდენობრივი განზომილება და ხარისხობრივი ხასიათი. პრინციპები და ღირებულებები 

აყალიბებს, თუ როგორ განსაზღვრავენ და გამოხატავენ კონკრეტული მოქმედი პირები, 

სოციალური და ინტერესთა ჯგუფები კონკრეტულ ადგილებში იმას, თუ რა მიზანს ისახავს 

ადგილობრივი და რეგიონული განვითარება. ისინი აყალიბებენ ნორმატიულ კითხვებს მისი 

სხვადასხვა ვარიაციის ღირებულებისა და სასურველობის შესახებ.  მდგრადი განვითარების, 

სოციალური სამართლიანობისა და თანასწორობისადმი ერთგულების სხვადასხვა ხარისხი 

ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების უფრო მთლიან და ინტეგრირებულ ფორმებში  

შესაძლოა ხდებოდეს სხვადასხვა ადგილას და  დროთა განმავლობაში იცვლებოდეს. 

ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების ტიპებს, პრინციპებსა და ღირებულებებს 
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შესაძლოა ჰქონდეს განსხვავებული შედეგები ეკონომიკური, სოციალური, ეკოლოგიური, 

პოლიტიკური და კულტურული მიმართულებით სხვადასხვა სუბიექტისთვის, სოციალური 

ჯგუფისთვისა და ადგილებისთვის დასახლებულ პუნქტებსა და რეგიონებში. 

 

 ვისთვისაა ადგილობრივი და რეგიონული განვითარება? 

ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების განსაზღვრებები და ტიპები მჭიდროდ არის 

დაკავშირებული იმასთან, ვისთვისაცაა ადგილობრივი და რეგიონული განვითარება. ამ 

შეკითხვაზე პასუხები ეხება, პირველ რიგში, ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების 

ობიექტებსა და სუბიექტებს, ამის შემდეგ კი დისტრიბუციულ განზომილებებს - ხშირად 

არათანაბარ და გეოგრაფიულად დიფერენცირებულ განაწილებას იმისა, თუ ვინ და სად იღებს 

სარგებელს და დანაკარგს ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების კონკრეტული 

ვარიაციებისგან. განაწილების საკითხები ხშირად უყურადღებოდ რჩება ადგილობრივი და 

რეგიონული განვითარების ზოგიერთ მოდელში (Dunford 2010). კონკრეტული მონაწილეები, 

სოციალური  და ინტერესთა ჯგუფები იმყოფებიან პრივილეგირებულ ან არახელსაყრელ 

მდგომარეობაში ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების კონკრეტული ფორმების გამო. 

„მაღალი“ და „დაბალი“ გზის სტრატეგიები შეიძლება წყალობდეს კონკრეტულ სოციალურ 

კატეგორიებს, პროფესიებს, ფირმებს, სექტორებს, დაწესებულებებს, ასევე დასახლებულ 

პუნქტებსა და რეგიონებს. საკუთრებაზე დამყარებულ მიდგომებს, მაგალითად, შეიძლება 

მოჰქონდეს სარგებელი დეველოპერული კომპანიებისთვის და უძრავი ქონების სფეროში 

მოქმედი აგენტებისთვის საცხოვრებელი სახლების ახალი მყიდველებისა და ადგილობრივი 

საზოგადოების ხარჯზე. ობიექტების, სუბიექტებისა და დისტრიბუციული შედეგების გაგებასა და 

განმარტებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ადგილობრივი და რეგიონული 

განვითარებისთვის. 

ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების ობიექტებს წარმოადგენს ის მატერიალური 

საგნები, რომელთა მიმართ ხორციელდება განვითარების ქმედება, ხოლო სუბიექტები არის 

თემები, რომელთაც ეს განვითარება ეფუძნება. ობიექტებისა და სუბიექტების გააზრება 

მნიშვნელოვანი საწყისი წერტილია კონკრეტული განსაზღვრებების, პრინციპებისა და 

ღირებულებების, ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების პროცესებისა და პოლიტიკის 

ეფექტებისა და შედეგების განხილვაში. ცხრილი 2.7 გვაწვდის სხვადასხვა და ზოგჯერ 

გადახლართული დონეებისა და მასშტაბების მაგალითებს ადგილობრივი და რეგიონული 

განვითარების ობიექტებისა და სუბიექტებისთვის. 

პოლიტიკური ინსტრუმენტების მთელი რიგი შეიძლება იქნას შემუშავებული ინტერვენციისთვის 

და ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების მასშტაბებისა და ხასიათის ფორმირებისთვის 

(თავი 5). პოლიტიკური ინსტრუმენტები შეიძლება იქნას კოორდინირებული და ინტეგრირებული 

დასახლებული პუნქტებისა და რეგიონების განვითარების კომპლექსურ პროგრამებში. 

კონკრეტულ პოლიტიკურ ინსტრუმენტებს შეიძლება ჰქონდეთ კონკრეტული მიზნები, ასევე 

როგორც მოსალოდნელი, ასევე მოულოდნელი შედეგები. ურთიერთქმედებამ და გადადინებამ 

პოლიტიკურ სფეროებს შორის შეიძლება  მოიტანოს როგორც ნეგატიური, ასევე პოზიტიური 

შედეგები და ასევე გვერდითი ეფექტები. ეს მოითხოვს გულმოდგინე მსჯელობას პრობლემის 

განსაზღვრის, პოლიტიკის შემუშავებისა და პოლიტიკური ციკლის რეალიზაციის ეტაპების 

მიმართულებით (თავი 5). ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების ობიექტებისა და 

სუბიექტების გარდაქმნა პოლიტიკურ ინტერვენციებში საშუალებას იძლევა კარგად გავარჩიოთ 

ისინი, რომლებსაც აშკარად სივრცითი მიმართულება აქვს და ისინი, რომლებსაც ის არა აქვს, 

თუმცა იმყოფება სივრცითი ზემოქმედების ქვეშ. მაგალითად,  რეგენერაციის რეგიონული 

პარტნიორობები აშკარად სივრცით ხასიათს ატარებს. მისი ობიექტები საზოგადოების ან თემის 
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კონკრეტული ტიპებია. სივრცითი პოლიტიკის ინტერვენცია  სივრცითი შედეგისკენ ისწრაფვის. 

ამისგან განსხვავებით, ცალკეული პირები ან სამეურნეო სუბიექტები შესაძლოა იყვნენ 

მოქცეულნი პოლიტიკური ცვლილებების ზეგავლენის ქვეშ საგადასახადო და შემწეობის 

სისტემებში, რაც დამოკიდებულია სახელმწიფო ხარჯების ეფექტურობასა და კეთილდღეობის 

რეფორმებზე. თუმცა, ეს პოლიტიკა მაინც იმოქმედებს სუფთა შემოსავალსა და ხარჯების 

სტრუქტურაზე ადგილობრივ ეკონომიკაში. ამრიგად, არასივრცით პოლიტიკას შეიძლება 

ჰქონდეს მკაფიო გეოგრაფიული შედეგები. დროდადრო, შესაძლოა, გამოჩნდეს პოლიტიკური 

ჩარევის კონკრეტული მასშტაბები, რადგან ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების 

ყურადღების ცენტრში არსებობს ადგილების სპეციფიკური ტიპების და კონკრეტული 

პრობლემების კონკრეტული განმარტებები, მაგალითად „ეკონომიკური განვითარება 

საზოგადოების ჩართულობით“ (მაგალითი 2.6), სამეზობლოები, დასახლებული პუნქტები, 

ქალაქი-რეგიონები ან რეგიონები. 

ცხრილი 2.7 ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების ობიექტები და სუბიექტები  

დონე/მასშტაბი ობიექტები სუბიექტები 

ხალხი ინდივიდები  

შინამეურნეობები საშინაო სერვისების სამსახური 

ოჯახები ბავშვის მოვლის სამსახური 

სამეზობლოები სამეზობლოს განახლება 

სივრცეები, ადგილები 

და ტეროტორიები 

თემები თემის რეგენერაცია 

სოფლები სოფლის დივერსიფიკაცია 

დასახლებული 

პუნქტები  

სტრატეგიული პარტნიორობები 

ქალაქები საქალაქო ბაზრობების აღორძინება 

დიდი ქალაქები ზრდის სტრატეგიები 

ქალაქი-რეგიონები თანამშრომლობა ადგილობრივ 

ხელისუფლებასთან 

სუბრეგიონები სივრცითი სტრატეგიები 

რეგიონები რეგიონული ეკონომიკური სტრატეგიები 

სუბნაციები ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიები 

ერები რეგიონული განვითარება 

მაკრორეგიონები ეკონომიკური და სოციალური კავშირი 

საერთაშორისო დახმარების დისტრიბუცია 

 გლობალური ვაჭრობის ლიბერალიზაცია 

წყარო: ჩვენი კვლევა 

დისტრიბუცია იმისა, თუ ვინ და სად იღებს სარგებელს ან განიცდის დანაკარგს ადგილობრივი 

და რეგიონული განვითარების კონკრეტული ვარიაციებისგან გეოგრაფიულად 

დიფერენცირებულია და  დროთა განმავლობაში იცვლება. აბსტრაქტული თვალსაზრისით, 

სივრცითი უთანასწორობა ეკონომიკურ და სოციალურ პირობებში ახასიათებს კომბინირებულ 

და არათანაბარ განვითარებას კაპიტალიზმის, როგორც სოციალურ-ეკონომიკური სისტემის 

შიგნით (Glasmeier 2000). არსებობს უთანასწორობა სოციალურ-ეკონომიკური პროცესების 

ზემოქმედებასა და გამოცდილებას შორის ცალკეულ სოციალურ ჯგუფებში, რაც ხშირად 
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დამოკიდებულია მათ კლასზე, ეთნიკურ კუთვნილებაზე, სქესზე, ადგილმდებარეობასა და 

სოციალურ იდენტობაზე. როგორც ზემოთ განიხილებოდა, სოციალური ძალაუფლების, 

რესურსებისა და პოლიტიკის განაწილება საზოგადოებაში განსაზღვრავს იმას, თუ ვინ და სად 

იღებს სარგებელს ადგილობრივი და რეგიონული განვითარებიდან (Harvey 1982). კაპიტალიზმის 

ფარგლებში ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების პერიოდული და ნორმატიული 

საკითხი ეხება ეკონომიკურ ეფექტურობას, ზრდასა და სოციალურ სამართლიანობას შორის 

ურთიერთკავშირის დისტრიბუციულ შედეგებს (Bluestone and Harrison 2001; Scott and Storper 2003; 

Storper 2011) (თავი 5). ეწინააღმდეგება თუ ავსებს ისინი ერთმანეთს? რა დონეზე ითვლება 

თითოეული სასურველად ან/და მისაღებად ადგილობრივი და რეგიონული განვითარებისთვის? 

 

მაგალითი 2.6 ეკონომიკური განვითარება საზოგადოების ჩართულობით (CED) 

1960-იან და 1970-იან წლებში ადგილობრივი და რეგიონული განვითარებისადმი 

სახელმწიფოს მიერ მართვადი, დაღმავალი მიდგომების არაადეკვატურობის საპასუხოდ 

შეიქმნა საზოგადოებებზე ორიენტირებული ეკონომიკური განვითარება, რომლის 

პირობებშიც ვერც კერძო და ვერც სახელმწიფო სექტორებმა შეძლეს მუდმივი 

ხელმოკლეობის შერბილება და დიდი გაჭირვებით ახერხებდნენ მომსახურების მიწოდებას 

რთულად მისადგომი სოციალური ჯგუფებისთვისა და დასახლებული პუნქტებისთვის 

(Haughton 1999; Amin et al. 2002; Morris et al. 2013). „ეკონომიკური განვითარება საზოგადოების 

ჩართულობთ“ აღმავალი მიდგომაა, რომელსაც ახასიათებს საზოგადოების მიერ 

მართვადი და განსაზღვრული რეგენერაცია. სამოქალაქო საზოგადოება, ნებაყოფლობითი 

და საზოგადოებრივი სექტორის საშუალებით, განიხილება  საზოგადოებრივი მომსახურების 

საკვანძო მიმწოდებლად, როგორც არაკომერციული, არასაბაზრო და არასახელმწიფო 

(განსაკუთრებით ადგილობრივი ხელისუფლების) ორგანიზაცია. ე.წ „მესამე“ სექტორის 

ინიციატივები, სახელმწიფოსა და ბაზრის მიღმა, წარმოადგენს „სოციალურ ეკონომიკას“, 

ასევე ადგილობრივი და რეგიონული განვითარებისა და პოლიტიკის  სულ უფრო მეტად 

მნიშვნელოვან კომპონენტებს. ისინი შეიძლება მოიცავდეს კოოპერატივებს, სოციალურ 

საწარმოებს, საკრედიტო კავშირებს, შუალედურ შრომის ბაზრებს, ბირჟის ლოკალურ 

სავაჭრო სქემებსა და ისეთ არაფორმალურ მხარდაჭერას, როგორიცაა მოხალისეობა. CED 

პოტენციურად სასარგებლოა წარუმატებელი დასახლებული პუნქტებისთვის, რადგან ის 

ისწრაფვის ადგილობრივი მოსახლეობის უნარების განვითარებისკენ, ადგილობრივი 

რესურსების რეცირკულირებისკენ ადგილობრივი ეკონომიკის, ადგილობრივი საკუთრების 

საშუალებით, ასევე ხელს უწყობს ადგილობრივი თემების თვითგამორკვევას. მიუხედავად 

იმისა, რომ CED-ს პოტენციალი მნიშვნელოვანია, შეიძლება იქნას შეზღუდული გარე და 

შიდა შეზღუდვების კონტექსტით: მაგალითად, ადგილობრივი სუფთა შემოსავლის დაბალი 

დონით, სუსტი განათლების სისტემითა და უნარებით ადგილობრივ დონეზე, ასევე 

ბარიერებით არსებული ბაზრისკენ მიმავალ გზაზე. 

ისტორიულად, კუზნეცის (1960) ეროვნულად ორიენტირებულმა ნაშრომმა იმის 

დემონსტრირება მოახდინა, რომ ეკონომიკური ზრდა უფრო მეტ უთანასწორობას 

წარმოშობდა დაბალი შემოსავლების დონეზე. რიჩარდსონი (1979) ამას ეთანხმებოდა და 

ამტკიცებდა, რომ რეგიონული უთანასწორობა, შესაძლოა, მხოლოდ ზრდის ადრეულ 

სტადიებზე იყოს პრობლემა. რაც უფრო იზრდება შემოსავლის დონე ერთ სულ მოსახლეზე, 

შემოსავლის კრიტიკულ ზღურბლამდე მივდივართ. შემდგომ კი ეკონომიკურ ზრდასა და 

უფრო მაღალ საშუალო შემოსავალს ერთ სულ მოსახლეზე ქვეყნის შემოსავლებში საერთო 

უთანასწორობის შემცირების ტენდენცია აქვს. ნახატი 2.4 გამოხატავს ურთიერთკავშირს 

კუზნეცის ამობრუნებული U-ს ჰიპოთეზაში. რიჩარდსონი (1979) ხედავდა თავსებადობას  
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ზოგიერთ რეგიონულ მიზანს შორის ეფექტურობისა და სამართლიანობის სფეროში, 

რომლებიც შესაძლებელია იქნას გაძლიერებული ძლიერი და გადანაწილებული 

რეგიონული პოლიტიკით. ბოლოდროინდელი დებატები შეიცავს „მკაფიო“ დილემას 

ზრდასა და სამართლიანობას შორის: ზოგიერთი ანალიტიკოსი თვლის, რომ განვითარების 

პოლიტიკა საუკეთესოდ არის ორიენტირებული მწარმოებლურობის ამაღლებაზე დინამიურ 

აგლომერაციებში (რაც ქვეყანაში ზრდის ტემპების მაქსიმიზირებას, მაგრამ სოციალური 

დაძაბულობის გაძლიერებას ახდენს). ამავე დროს, სხვა ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ 

უთანასწორობის შეზღუდვამ შემოსავლების განაწილების შესაბამისი ფორმების 

საშუალებით (სოციალური და/ან რეგიონთაშორისი) შესაძლოა, წარმოქმნას  უფრო 

სიცოცხლისუნარიანი განვითარების ხანგრძლივი პროგრამები (Scott and Storper 2003: 588). 

ბოლოდროინდელმა კვლევებმა და პოლიტიკურმა ყურადღებამ  გამოკვეთა სივრცითი 

(საქალაქო) აგლომერაციებისა და რესურსების გამოყენება ყველაზე მაღალი 

პროდუქტიულობის სფეროებში, იმისათვის, რომ მაქსიმიზირებულ იქნას ეროვნული ჯამური 

ზრდა და სოციალური კეთილდღეობა, და უარი ეთქვას წონასწორობასა და რესურსების 

გამოყენებას უფრო  დაბალ და სუბოპტიმალურ სფეროებში, რაც ამცირებს ჯამურ ზრდასა და 

სოციალურ უზრუნველყოფას (Martin 2005; World Bank 2009) (Chapter 3). სხვები არ არიან 

თანასწორნი სოციალური და სივრცითი თვალსაზრისით (Perrons 2012). 

 

ფიგურა 2.4 კუზნეცის ამოტრიალებული U-ს ჰიპოთეზა  

 

 

წყარო: ადაპტირებულია Cypher and Dietz-იდან (2008: 58) 

უთანასწორობის ბუნებასა და მიზეზებზე მაკროეკონომიკური დებატების, განსაკუთრებით კი 

პიკეტის (2014) დემონსტრირების შედეგად, რომ ეკონომიკური სარგებელი კაპიტალის 

მფლობელებისთვის იყო უფრო მეტი, ვიდრე ის, რომელიც მიღებულ იქნა ეკონომიკური ზრდის 

გზით, ზრდისა და თანასწორობის  საკითხები რჩება მთავარ პრობლემად და მუდმივი 

დაძაბულობის წყაროდ ადგილობრივი და რეგიონული განვითარებისთვის. 
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გლობალურ დონეზე, კეთილდღეობის ფარდობითი დონისა (ერთ სულ მოსახლეზე მთლიანი 

შიდა პროდუქტის (მშპ) გაზომვით) და შემოსავლის უთანასწორობის შედარება აშკარად 

არათანაბარ სურათს გვაჩვენებს. უთანასწორობა, როგორც წესი, იზომება GINI კოეფიციენტით 

(ყველაზე მდიდარი 20 პროცენტის შემოსავლის თანაფარდობით ყველაზე ღარიბი 20 

პროცენტის შემოსავალთან). საბოლოო შედეგი მერყეობს 0-დან 1-მდე, სადაც 1-თან უფრო 

ახლოს ნიშნავს უფრო მეტ უთანასწორობას, ხოლო 0-თან უფრო ახლოს - ნაკლებ 

უთანასწორობას. საერთაშორისო მასშტაბით, რეგიონულ დონეზე, ქვეყნებში მთლიანი შიდა 

პროდუქტის სივრცითი განსხვავებები ხშირად უფრო მაღალია, ვიდრე ქვეყნებს შორის (OECD 

2013a). GINI ინდექსის მიხედვით, განვითარებადმა ეკონომიკებმა, მათ შორის ინდონეზიამ, 

ჩილემ, მექსიკამ, რუსეთის ფედერაციამ, კოლუმბიამ, ბრაზილიამ, ინდოეთმა და ჩინეთმა 

აჩვენეს სივრცითი უთანასწორობის ყველაზე მაღალი დონე ერთ სულ მოსახლეზე მთლიანი 

შიდა პროდუქტით 2010 წელს (სურათი 2.5). გლობალური ჩრდილოეთის ქვეყნებიდან, 

ირლანდიამ, გაერთიანებულმა სამეფომ, ბელგიამ და შვეიცარიამ აჩვენეს სივრცითი 

განსხვავებები, რომლებიც ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის 

მიერ დაწესებულ (OECD) საშუალოზე მაღალია. გარდამავალმა ეკონომიკებმა სლოვაკეთში, 

ესტონეთში, უნგრეთსა და პოლონეთში ასევე აჩვენეს სივრცითი უთანასწორობის შედარებით 

მაღალი დონე ისეთ ეკონომიკებთან ერთად, როგორებიცაა სამხრეთ კორეა და სამხრეთ 

აფრიკა. 1995-2010 წლებში, OECD-ს ანალიზის მიხედვით, განსხვავებები ერთ სულ მოსახლეზე 

მთლიან შიდა პროდუქტებს შორის რეგიონულ დონეზე გაიზარდა 33-დან 20 ქვეყანაში, 

განსაკუთრებით ჩეხეთში, უნგრეთში, ავსტრალიაში, შვედეთსა და ესტონეთში. 

ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების გაფართოებული განსაზღვრებების 

პარალელურად სოციალური უზრუნველყოფის ანალიზი ეხება თანასწორობის საკითხებს. 

ბოლოდროინდელი კვლევა ყურადღებას ამახვილებს გამოცდილების გამოყენებაზე, ქალების 

მონაწილეობაზე და იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ამან გადააქციოს მთავარი განსაზღვრებები, 

პრინციპები და ვარიაციები, ასევე ადგილობრივ და რეგიონულ განვითარებაში ჩართული 

ძალაუფლება და პოლიტიკა, უფრო მგრძნობიარედ სქესობრივი თვალსაზრისით (მაგალითი 

2.7) (Dunford and Perrons 2013; James 2014). ანალოგიურად, შავკანიანი და ეთნიკური 

უმცირესობით დასახლებული ადგილების წვლილი ადგილობრივი და რეგიონული 

განვითარებისადმი მიდგომის ფორმირებაში საკვანძო გამოდგა დისკრიმინაციის დაძლევის, 

პოზიტიური მაგალითების სტიმულირების, საგანმანათლებლო მისწრაფებების გაძლიერებისა 

და ეკონომიკური ჩართულობის გაზრდის საქმეში (Green Leigh and Blakely 2013). ის ფორმები, თუ 

როგორ განმარტავს ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების კონცეფციები და თეორიები 

ასეთ დილემებსა და აღიარების უფრო ფართო არგუმენტებს, ბაზრებისა და სახელმწიფოების 

როლებსა და სახელმწიფო პოლიტიკის ინტერვენციებს, რათა გაირკვეს, ვინ და სად იღებს 

სარგებელს ან განიცდის დანაკარგს,  მესამე და მეოთხე თავებშია მოცემული. 
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ცხრილი 2.5 ერთ სულ მოსახლეზე მშპ-ს Gini ინდექსი TL3 რეგიონების მასშტაბით, 1995 და 2010 

 

 

წყარო: ადაპტირებულია OECD-დან (2013a: 75) 
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მაგალითი 2.7 გენდერულად მგრძნობიარე ადგილობრივი და რეგიონული განვითარება  

ქალები უნდა განვიხილოთ როგორც პოტენციალი რეგიონული განვითარებისთვის და 

უნარიანი მოქმედი პირები რეგიონულ პოლიტიკურ პროცესში (Aufhauser et al. 2003: 17) 

ადგილობრივი და რეგიონული პოლიტიკის ტრადიციული ფორმები ხშირად 

ყურადღებას არ აქცევს კონკრეტულ ინტერესებსა და ქალების ჩართულობას. მიუხედავად 

შესამჩნევი გენდერული შედეგებისა ადგილობრივ და რეგიონულ ეკონომიკურ და სოციალურ 

რესტრუქტურირებაში, ასევე სულ უფრო მზარდი აქტუალობისა იმ თემების მიმართ, რომლებიც 

ადრე მიიჩნეოდა ქალების საქმედ, როგორებიცაა ბავშვის მოვლა და შრომის/ცხოვრების 

ბალანსი ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების უფრო ფართო კონცეფციებში, ქალების 

პოტენციური წვლილი მაინც არ არის სათანადოდ დაფასებული (James 2014; Perrons 2012). 

ქალები არ არიან საკმარისად წარმოდგენილნი სახელმწიფო ორგანოებში, განსაკუთრებით კი 

მაღალ, გადაწყვეტილებების მიმღებ თანამდებობებზე (OECD 2012a). რეგიონული პოლიტიკა, 

როგორც წესი, იყენებდა ქალების ზედმეტად გამარტივებულ იმიჯს, რომელმაც ვერ შეძლო: 

„საკადრისად მოქცეოდა ქალების ცხოვრების თანამედროვე და მზარდად მრავალფეროვან 

ყოფას“ (Aufhauser et al. 2003: 6). შედეგად, ქალების მონაწილეობის განვითარების პოტენციალი 

ეკონომიკურ, სოციალურ, ეკოლოგიურ, პოლიტიკურ და კულტურულ სფეროებში, ასევე 

აქტუალურობა, ეფექტურობა და შედეგიანობა  ადგილობრივი და რეგიონული პოლიტიკური 

ინტერვენციისა, იხშობა.  

როგორც „გენდერული კომპეტენციის“ განვითარებისა და ცნობიერების ამაღლების 

ნაწილი, აუფჰაუზერმა და სხვებმა შეიმუშავეს  რეგიონული განვითარების ფუნდამენტური 

პრინციპები „გენდერული ფაქტორების გათვალისწინებით“. ისინი შეეცადნენ რეგიონული 

პოლიტიკის ინტერვენციების ადაპტირება მოეხდინათ და გაეფართოებინათ ისინი, რათა 

გენდერული ცნობიერება ამაღლებულიყო. აუფჰაუზერისა და სხვებისთვის (2003: 3): 

„გენდერულად მგრძნობიარე რეგიონული განვითარება“ შესაძლოა იქნას გაგებული, როგორც  

სივრცითი განვითარების პროცესების კონცეფცია, რომლის მიზანია ქალებისა და მამაკაცების 

თანასწორი არსებობისთვის ნიადაგის შექმნა, განსაკუთრებით კი წვლილის შეტანა იმაში, რომ 

ქალების თვითგამორკვევისა და მონაწილეობის შესაძლებლობები გაუმჯობესდეს. პრინციპები 

მოიცავს: მიეცეს საშუალება ქალებსა და მამაკაცებს, თავად შეარჩიონ თვითგამორკვევისთვის 

საჭირო ცხოვრებისეული კონცეფციები და ცხოვრების სტილი, ბრძოლა გენდერულ 

სტერეოტიპებთან, აღირიცხოს გენდერული რეგიონული უთანასწორობის სტრუქტურები 

პოლიტიკის შემუშავებისას, კომპლექსური მიდგომების შემუშავება გენდერული პრობლემატიკის 

გათვალისწინებით და ქალებისთვის, როგორც რეგიონული განვითარების პროცესში 

საზოგადოებრივი აზრის შემქმნელებისთვის ხელის შეწყობა. 

ამ დღის წესრიგის დასანერგად პრაქტიკული ზომები მოიცავს რეგიონულ სახელმწიფო 

პოლიტიკაში გენდერული საკითხების ძირითად მიმართულებად (მეინსტრიმად) ქცევას, 

რეგიონული პოლიტიკის შემუშავებისა და განვითარების წახალისებას „ქალების მიერ, 

ქალებისთვის და ქალებთან ერთად“ (მაგალითად, გაეროს თანასწორობის პარტნიორობის 

საფუძველზე, ყურადღების გენდერულ საკითხებზე გამახვილებით), და შესაბამის ინსტიტუტებში 

ქალების ჩართულობის გამარტივებას. მომავალი განვითარება ამ დღის წესრიგში 

პროგრესისკენ მიისწრაფის. მიუხედავად ამისა, გენდერულად მგრძნობიარე ზომებისა და 

ინსტრუმენტების დანერგვა ჯერ-ჯერობით არ განიხილება პრიორიტეტად უპირატესად 

მამრობითი სქესის მოქმედი პირებისა და გადაწყვეტილებების მიმღებების მიერ ადგილობრივი 

და რეგიონული განვითარების პოლიტიკაში.  
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ამ თავში განმარტებული იყო, რომ სოციალურ განსაზღვრებებსა და გეოგრაფიულ 

განზომილებებს მნიშვნელობა აქვს იმის გასარკვევად, თუ ვინ და სად იღებს სარგებელს ან 

განიცდის დანაკარგს ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების კონკრეტული ფორმების 

პირობებში. ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების თითოეული ნაირსახეობა,  მთავარი 

პრინციპები და ღირებულებები, ძალაუფლება და პოლიტიკა განაპირობებს მის მასშტაბსა და 

ბუნებას. ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების ობიექტები, სუბიექტები და 

დისტრიბუციული ასპექტები ჩნდება, როდესაც მოქმედი პირები პასუხობენ შეკითხვას, თუ 

ვისთვის არის ადგილობრივი და რეგიონული განვითარება. პასუხები გეოგრაფიულად 

დიფერენცირებულია და  დროთა განმავლობაში იცვლება. ზოგიერთი დასახლებული პუნქტისა 

და რეგიონისთვის სოციალურად განსაზღვრული პასუხი შესაძლოა იყოს წმინდად 

მერიოკრატული, ხოლო კონკურენტუნარიანი ბაზრების მიერ გლობალურ კონტექსტში, 

მინიმალური სახელმწიფო და ინსტიტუციური რეგულაციებით შექმნილი „შესაძლებლობების 

თანასწორობის“ ინდივიდუალური და ინსტიტუციური გამოყენების შედეგი - განვითარების 

გეოგრაფიული და სოციალური უთანასწორობისთვის შეუსაბამო. სხვებისთვის, პოლიტიკურ-

ეკონომიკური და იდეოლოგიური სპექტრის მეორე მხარეს, პასუხი შესაძლოა გულისხმობდეს 

სახელმწიფო და ინსტიტუციურ მხარდაჭერასა და ინტერნაციონალიზმს, რათა დაძლეულ იქნას 

უთანასწორობა და არახელსაყრელი პირობები ადამიანებისა და ადგილებისთვის, 

ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების გეოგრაფიულად და სოციალურად უფრო 

დაბალანსებული და თანაბარი ფორმების ძიებაში. ადგილობრივი და რეგიონული 

განვითარების სახეობებსა და ადრესატებს დასკვნაში დავუბრუნდებით (თავი 9). 

 დასკვნები 

კეთილდღეობა 21-ე საუკუნეში დაეფუძნება ცხოვრების მდგრად სტანდარტს, მაღალი დონის 

შექმნასა და შენარჩუნებას ყველასთვის. ამ გამოწვევისთვის თავის გასართმევად, იქმნება 

ახალი, ყოვლისმომცველი მოდელი, რომელიც ბუნებრივი და ადამიანური კაპიტალის 

ეკონომიკურ ღირებულებას აღიარებს. მოიცავს რა ეკონომიკურ, სოციალურ და ეკოლოგიურ 

პასუხისმგებლობას, ეს მიდგომა წარმატების მისაღწევად ყურადღებას ამახვილებს ყველაზე 

მნიშვნელოვან სამშენებლო ბლოკებზე - საზოგადოებასა და რეგიონზე. ის გამოკვეთს საერთო 

საზოგადოებრივ და რეგიონულ თანამშრომლობას მდიდარი და ცხოვრებისთვის მისაღები 

ადგილების მშენებლობისთვის. 

(ეკონომიკური განვითარების ეუანის (Ahwahnee) პრინციპები, ადილობრივი მთავრობა) 

(Commission 1997: 1) 

ამ თავის დასაწყისში მოყვანილი ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების იმ 

განმარტებისგან განსხვავებით, რომელსაც „ეკონომიკური თანამშრომლობისა და 

განვითარების ორგანიზაცია“ (OECD) იძლევა, „ეუანის პრინციპები“ სხვა ხედვას გვთავაზობს. 

OECD ხაზს უსვამს ეკონომიკურ პრობლემებს, სივრცითი განსხვავებების შემცირებასა და 

რეგიონულ ფოკუსს, „ეუანის პრინციპები“ კი - უფრო ფართო ადამიანურ, ეკონომიკურ, 

სოციალურ და ეკოლოგიურ პრიორიტეტებს, ცხოვრების მდგრად სტანდარტებსა და ხარისხს და 

ფოკუსირებულია საზოგადოებასა და რეგიონულ თანამშრომლობაზე.  კონკრეტულ 

გეოგრაფიულ კონტექსტებსა და დროის პერიოდებში განსხვავებული განსაზღვრებების 

აღმოცენება ნიშნავს იმას, რომ ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების გაგება მოითხოვს 

მის ფუნდამენტურ საფუძვლებთან დაბრუნებას. მნიშვნელოვანი ამოსავალი წერტილებია რა 

არის ის, რისთვის არის და, ნორმატიული გაგებით, რა უნდა იყოს ამ თავში განხილული იყო 

მთავარი საკითხი: რა სახისაა ადგილობრივი და რეგიონული განვითარება და ვისთვისაა? 

განსაზღვრების საკითხები იმის გასაგებად განვიხილეთ, თუ რა იგულისხმება ადგილობრივი და 

რეგიონული განვითარების, მისი ისტორიული კონტექსტისა და გეოგრაფიული განზომილებების 
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მნიშვნელობის ქვეშ. ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების განსაზღვრებები 

ფართოვდება და მოიცავს ეკონომიკურ, სოციალურ, ეკოლოგიურ, პოლიტიკურ და კულტურულ 

პრობლემებს. სოციალური და პოლიტიკური განმარტებები განისაზღვრება ისტორიულად 

მდგრადი თემების, პრინციპებისა და ღირებულებების კონტექსტში, მათ შორისაა გეოგრაფიული 

მრავალფეროვნება და ცვლილებები დროში. განვითარების ისტორიული ევოლუცია 

ომისშემდგომ პერიოდში გვაჩვენებს მის ცვალებად მნიშვნელობებს, მიზნებს, ყურადღების 

ცენტრებს, გეოგრაფიულ დიფერენციაციასა და მიდგომებს ადგილობრივ და რეგიონულ 

დონეებზე. განვითარება ღრმად გეოგრაფიული ფენომენია, ამიტომ სივრცითი საკითხები, 

როგორებიცაა ადგილმდებარეობა და მანძილი, ტერიტორია და მასშტაბი, რელატიური წრეები 

და ქსელები, ადგილი და კონტექსტი, უმნიშვნელოვანესია, როგორც გამომწვევი და 

განმმარტავი ფაქტორები, და არა როგორც ინერტული კონტეინერები, რომლებშიც 

განვითარების პროცესი მიმდინარეობს. განვითარების „ადგილობრივი“ და „რეგიონული“ 

ფორმები ამ წიგნის მთავარი თემაა, თუ გავითვალისწინებთ ეროვნული მიდგომების 

შეზღუდვებს, აღმავალი და დაღმავალი ფორმების ურთიერთშეთანხმებასა და სურვილს, რომ 

გავიგოთ და განვმარტოთ, როგორ იქმნება „ადგილობრივი“ და „რეგიონული“ მასშტაბები 

მოქმედი პირების მიერ, როგორ იძენს ის კონცეპტუალურ, თეორიულ და პრაქტიკულ 

ღირებულებას კონკრეტულ გეოგრაფიულ ადგილებსა და დროის კონტექსტებში. ადგილობრივი 

და რეგიონული განვითარების პრინციპები და ღირებულებები, ძალაუფლება და პოლიტიკა, 

ასევე ნაირსახეობები შესწავლილ იქნა სხვადასხვა ადგილებსა და პერიოდებში. სოციალურად 

განსაზღვრული და ნორმატიური პრინციპები განსხვავდება გეოგრაფიულად და იცვლება 

დროთა განმავლობაში. სოციალური და სივრცითი ურთიერთობების არათანაბარი 

კონფიგურაციები ძალაუფლების არათანაბარი განაწილების საფუძველში ძევს, რაც აყალიბებს 

ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების პოლიტიკურ არტიკულაციებს, მსჯელობებსა და 

ადგილებს დროსა და სივრცეში. ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების სხვადასხვა 

ნაირსახეობები ვითარდება  გარკვეულ გეოგრაფიულ კონტექსტებსა და დროის პერიოდებში. 

ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების ობიექტების, სუბიექტებისა და გადანაწილების 

ასპექტების განსხვავების უნარი გვეხმარება გავიგოთ და ავხსნათ სოციალურად და 

გეოგრაფიულად არათანაბარი განაწილება და ის, თუ ვინ და სად იღებს სარგებელს ან განიცდის 

დანაკარგს ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების კონკრეტული ფორმებისგან. 

მომდევნო თავი ეფუძნება იმას, რომ განხილვა „რა ტიპისაა ადგილობრივი და რეგიონული 

განვითარება და ვისთვისაა?“ შეიცავდეს კონცეფციებსა და თეორიებს, რომლებიც ცდილობს, 

გაიგოს და განმარტოს ადგილობრივი და რეგიონული განვითარება.  

 

 კონკურენტული უპირატესობა და 
კლასტერები 

მაიკლ პორტერმა შეიმუშავა გავლენიანი კონცეფცია კონკურენტული უპირატესობის ეკონომიკის 

შესახებ. მისი მიზანი იყო იმ როლისა და დინამიურობის ახსნა, რომელიც აქვს ინდუსტრიების 

გეოგრაფიულ კონცენტრირებას ანუ კლასტერებად დაჯგუფებას ეროვნული ეკონომიკების 

შიგნით, ასევე მათ წვლილს პროდუქტიულობის ზრდასა და სავაჭრო კონკურენტუნარიანობაში  

(Porter 1990, 1996, 1998, 2000). ამ თეორიის მიხედვით, ადგილობრივი და რეგიონული 

განვითარება წარმოდგენილია, როგორც ფირმების, კლასტერებისა  და ეროვნული 

ეკონომიკების გაფართოებული და კონკურენტული უპირატესობა საერთაშორისო ბაზრებში. 

ისევე, როგორც NEG-ს შემთხვევაში და განსხვავებით დავიდ რიკარდოს შედარებითი 
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უპირატესობის ტრადიციული ნეოკლასიკური კონცეფციებისგან, რომლებიც საწყის ფაქტორულ 

უნარებს ეფუძნება, თავის თავდაპირველ მაკროეკონომიკურ ანალიზში პორტერი (1985) 

ირწმუნებოდა, რომ კონკურენტული უპირატესობა შესაძლებელია აქტიურად იქნას 

ჩამოყალიბებული სტრატეგიული მართვისა და კორპორატიული საქმიანობის მოდერნიზაციის 

საშუალებით, ან „ღირებულების ჯაჭვით“. კვლევა მივიდა დასკვნამდე, რომ „კონკურენტული 

წარმატება არ შეიძლება იყოს დამოკიდებული მხოლოდ მმართველობით და კორპორატიულ 

ატრიბუტებზე, როდესაც ბევრი წარმატებული ფირმა მოცემულ სფეროში თავმოყრილია 

მხოლოდ რამდენიმე ადგილას“ (Porter 2000: 254). როგორც დადგინდა, ასეთი გეოგრაფიული 

კონცენტრაციები ანუ კლასტერები შეიცავს საერთაშორისო დონეზე ყველაზე 

კონკურენტუნარიან მრეწველობის დარგებს თითოეულ ქვეყანაში. ამიტომ, კლასტერებმა 

მთავარი ადგილი დაიკავა პორტერის თეორიაში, როგორც: ურთიერთდაკავშირებული 

კომპანიების, სპეციალიზებული მომწოდებლებისა და მომსახურების მიმწოდებლების, 

მონათესავე ინდუსტრიების ფირმებისა და მათთან ასოცირებული ინსტიტუციების (მაგალითად 

უნივერსიტეტების, სტანდარტიზაციის სააგენტოებისა და სავაჭრო ასოციაციების) გეოგრაფიული 

კონცენტრაცია სპეციალურ ადგილებში, რომლებიც კონკურენციას უწევენ ერთმანეთს, მაგრამ 

ასევე თანამშრომლობენ (Porter 2000: 253). 

კლასტერებში არსებული საერთოობა და ურთიერთშემავსებლობა ინტერპრეტირებულია, 

როგორც გეოგრაფიულად ლოკალიზებული გარე და გვერდითი ეფექტების უზრუნველყოფის 

საშუალებები, რომლებსაც დადებითი წვლილი შეაქვთ კონკრეტული კლასტერის 

წარმომადგენელთა კონკურენტულ უპირატესობასა და სავაჭრო შედეგებში (Porter 2003). 

წამყვანი ფირმებისა და დარგების კონკურენტული უპირატესობა შეიძლება გაძლიერდეს და 

უფრო ინტენსიური გახდეს მათი გეოგრაფიული კონცენტრაციით. პორტერი თვლის, რომ 

ადგილმდებარეობის გავლენას კონკურენციაზე აქვს ოთხი ურთიერთდაკავშირებული 

ელემენტი, რომლებსაც სახელმწიფო მხარდაჭერა უმაგრებს ზურგს და გამოიხატება 

„ბრილიანტის“ სტრუქტურაში (ცხრილი 3.37).  

ფიგურა 3.37 პორტერის კონკურენტული უპირატესობის განმსაზღვრელების „ბრილიანტის 

მოდელი“  

წყარო: ადაპტირებულია პოტერიდან (1990: 78) 

ფირმის სტრატეგია 

სტრუქტურა და 

მეტოქეობა 

ფაქტორული 

პირობები 

დაკავშირებული და 

მხარდამჭერი 

ინდუსტრიები 

მოთხოვნის 

პირობები 

file:///D:/CTC%20red/რედაქტორის%20Local-and-Regional-Development_Georgian.docx%23bookmark75
file:///D:/CTC%20red/რედაქტორის%20Local-and-Regional-Development_Georgian.docx%23bookmark75


47 
 

მარშალ-ეროუ-რომერის საგარეო ეკონომიკის ელემენტების კვალდაკვალ, რომლებიც NEG-

სთან დაკავშირებით განიხილება, კლასტერები გვთავაზობს მთელ რიგ უპირატესობებს  

კონკურენტუნარიანობისა და ადგილობრივი განვითარებისთვის. პირველ რიგში, 

პროდუქტიულობის ზრდას ხელს უწყობს ხელმისაწვდომობა სპეციალიზებულ რესურსებსა და 

მუშახელზე, ინფორმაციასა და ცოდნაზე, ინსტიტუტებსა და საზოგადოებრივ სიკეთეებზე, 

აგრეთვე ლოკალიზებული ურთიერთშევსება და სტიმულები ეფექტურობის ასამაღლებლად. 

მეორე - კლასტერები ხელს უწყობს ინოვაციებს მომხმარებელთა მოთხოვნების სწრაფი და 

ზუსტი აღქმის წყალობით, ასევე ხელს უწყობს დარგების, ტექნოლოგიებისა და სხვა ცოდნების 

განვითარებადი ტენდენციების თანმიმდევრულ შესწავლას, რაც სასიცოცხლოდ 

მნიშვნელოვანია მუდმივი კონკურენტუნარიანობისთვის. მესამე, კლასტერები ხელს უწყობს 

ახალი ბიზნესების ჩამოყალიბებას და ინოვაციურ ორგანიზაციათშორისი ფორმების 

სტიმულირებისა და შედარებით დაბალი ბარიერების, ასევე ახალი ექსპერიმენტების 

საშუალებით თანამშრომლობისა და პარტნიორობის სფეროში. უკუგების ზრდა და გარე 

ფაქტორების მიერ გამოწვეული გვერდითი ეფექტები, რომლებიც ზემოთ განხილულ ზრდის 

ენდოგენურ თეორიებს ახასიათებს, წარმოადგენს კლასტერების  ზრდის პოტენციალისა და 

დინამიურობის განუყოფელ ნაწილს. წარმატებულ კლასტერებს  შეუძლიათ ისარგებლონ გზის 

გამკვალავის უპირატესობით და მიიღონ სარგებელი გარე ეკონომიკიდან და შემოსავლის 

ზრდიდან, რათა დაადგინონ საკუთარი კონკურენტული უპირატესობა სხვა დასახლებული 

პუნქტებისა და რეგიონების ხარჯზე. 

ფირმის დონის შემდგომ პორტერის კვლევამ თავდაპირველად ყურადღება გაამახვილა 

ეროვნულ დონეზე, შემდეგ კი, უფრო სრული ახსნის მოსაძებნად, ადგილობრივ და 

რეგიონულ დონეზე (Porter 1990, 2003) და ”შიდა ქალაქის” (Inner city) კონკურენტული 

უპირატესობის შესამოწმებლადაც კი გაფართოვდა (Porter 1995). გეოგრაფიული 

მასშტაბში კლასტერები შეიძლება ვარირებდეს ქალაქიდან ან შტატიდან დაწყებული, 

ქვეყნით ან მეზობელი ქვეყნების ჯგუფებით დამთავრებული (Enright 1993). ითვლება, რომ 

კლასტერებს აქვთ უნარი, უზრუნველყონ შუალედური ორგანიზაციული ფორმა და 

კოორდინაციის საშუალებები კონტინიუმში  ბაზრებსა და იერარქიებს შორის: 

„განმეორებითი ურთიერთქმედებები და არაფორმალური კონტრაქტები კლასტერების 

სტრუქტურაში წარმოადგენს შეზღუდულ გეოგრაფიულ სფეროში ცხოვრების შედეგს და 

ხელს უწყობს ნდობას, ღია ურთიერთობასა და საბაზრო ურთიერთობების გაწყვეტისა და 

რეკომბინაციის ხარჯების შემცირებას“ (Porter 2000: 264). 

მართლაც, პორტერის ნაშრომი ინტელექტუალური მიმართულების ნაწილია, რომელიც 

საერთოა სამეცნიერო აგლომერაციის ზოგიერთ მიდგომასთან ეკონომიკურ 

გეოგრაფიასა და ზემოთ განხილულ რეგიონის მეცნიერებაში. მათ შორისაა 

აგლომერაციის თეორია მარშალისა და გადარიცხვების ხარჯების მიდგომების 

გამოყენებით, გარდამავალი თეორიები და სამრეწველო უბნები, ინოვაციური 

საშუალებები და სოციო-ეკონომიკა (Gordon and McCann 2000; კლასტერებმა დიდი გავლენა 

იქონია ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების პოლიტიკაზე. შთაგონებულმა და 

გავრცელებულმა პორტერის ბევრისთვის მისაღები, თხრობითი სტილის აკადემიური 

ნამუშევრითა და საკონსულტაციო მოღვაწეობით, კლასტერების პოლიტიკამ მნიშვნელოვანი 

აკადემიური ყურადღება მიიქცია (Martin and Sunley 2003; Markusen 1996b). OECD ხელს უწყობს 

კლასტერებს, როგორც საერთაშორისო დონეზე კონკურენტუნარიანი რეგიონული და 

ეროვნული ინოვაციური სისტემების მხარდაჭერის საშუალებას (OECD 2007, 2009a; Potter et al. 

2012). ეროვნული, რეგიონული და ადგილობრივი დაწესებულებები ასევე ენთუზიაზმით 

მონაწილეობენ განვითარების კლასტერულ პოლიტიკაში გლობალურ ჩრდილოეთსა და 
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სამხრეთში (UNIDO 2010).  ბიზნესის საკონსულტაციო მონიტორი, რომელშიც მონაწილეობს 

მაიკლ პორტერი, სთავაზობს რჩევებს დიაგნოსტიკაში, სტრატეგიასა და პოლიტიკაში 

საერთაშორისო მასშტაბით. 

კლასტერების პოლიტიკა  მიმზიდველი აღმოჩნდა, როგორც პოტენციური სარგებლის წყარო 

პროდუქტიულობისა და ინოვაციების გავრცელებისთვის. ეს უზრუნველყოფს მის დასაბუთებასა 

და როლს ადგილობრივი და რეგიონული ინსტიტუციური ჩარევისთვის,  რათა მოხდეს 

კლასტერების შექმნა და მათი მხარდაჭერა (Martin and Sunley 2011). ეკონომიკური განვითარების 

პოლიტიკა ადგილობრივ და რეგიონულ დონეებზე მიმართულია კლასტერების პოტენციალის 

განვითარებაზე და, შედეგად, ეროვნული სამრეწველო კონკურენტუნარიანობის მხარდაჭერაზე. 

პოლიტიკური საქმიანობა მიმართული იყო კლასტერების გამოვლენასა და რუკაზე დატანაზე, 

ასევე პოლიტიკისა და მომსახურებების შემუშავებაზე, რაც მათი ზრდისა და რეგიონულ და 

ეროვნულ პროდუქტიულობასა და კონკურენტუნარიანობაში წვლილის სტიმულირებას 

მოახდენდა. ცხრილში 3.17 მოცემულია სივრცითი ეკონომიკური პოლიტიკის მიდგომები, 

რომლებზეც გავლენას ახდენს კლასტერების თეორია. მაგალითი 3.8 აღწერს კლასტერების 

პოლიტიკის ზოგიერთი საშუალების გამოყენებას ადგილობრივი და რეგიონული 

განვითარებისთვის. 

პორტერის კონკურენტული უპირატესობისა და კლასტერების თეორიის პოპულარობას და 

გავლენას მნიშვნელოვანი კრიტიკა მოჰყვა. ჯერ ერთი, სადავო გახდა კლასტერების 

კონცეპტუალური სიცხადე და, განსაკუთრებით, იდეის კავშირი გეოგრაფიული აგლომერაციის 

მიმართ არსებული თეორიული მიდგომების მრავალფეროვნებასთან (Gordon and McCann 2000). 

მარტინი და სანლი (2003) კლასტერებს  აღწერენ, როგორც ქაოტურ კონცეფციას. 

 

ცხრილი 3.17 კონკურენტული უპირატესობა და „კლასტერების“ სივრცითი პოლიტიკა 

მახასიათებელი  

ეკონომიკური თეორია კონკურენტული უპირატესობა 

ადგილობრივი და რეგიონული 

განვითარების საკითხი 

ინდუსტრიების გეოგრაფიული კონცენტრაცია (კლასტერები) 

მიზეზობრივი მოქმ. პირები ფირმები, მეწარმეები, შუალედური ინსტიტუტები, მთავრობები 

მიზეზობრივი განმარტება ლოკალიზაციის საგარეო ეკონომიკები, დამყარებული  

პროდუქტიულობის ზრდასა და საერთაშორისო სავაჭრო 

კონკურენტულობაზე 

ურთიერთობები, მექანიზმები და 

პროცესები 

შექმნილი კონკურენტული უპირატესობა, ლოკალიზაციის საგარეო 

ეკონომიკები, კონკურენცია და თანამშრომლობა 

პოლიტიკის საფუძვლები ინდუსტრიული კლასტერის შექმნა, განვითარება და მოდერნიზაცია, 

საზოგადოებრივი საქონლის მიწოდება (მაგ. ინფრასტრუქტურა) 

პოლიტიკის ინსტრუმენტები ბიზნეს სტარტ-აპის მხარდაჭერა და ინკუბატორები, კოლექტიური 

მომსახურება, ადამიანური კაპიტალის განვითარება, ინოვაციების 

მხარდაჭერა   

ინსტიტუციური ორგანიზაცია ადგილობრივი, რეგიონული, ურბანული 

გეოგრაფიული აქცენტი და  

მასშტაბი 

ადგილობრივი, რეგიონული, ურბანული 

პოლიტიკურ-ეკონომიკური 

პროექტი 

ცენტრისტულ-მემარცხენიდან ცენტრისტულ-მემარჯვენემდე 

ენა კლასტერები, საერთაშორისო სავაჭრო კონკურენტობა 

 

წყარო: ავტორის ანალიზი  
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მაგალითი 3.8 კლასტერის პოლიტიკა ადგილობრივი და რეგიონული განვითარებისთვის 

ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების პოლიტიკამ ყურადღება მიაპყრო კლასტერების  

პოლიტიკას, როგორც ეროვნული, რეგიონული და ადგილობრივი კონკურენტუნარიანობის, 

ზრდისა და ინოვაციის განვითარების საშუალებას. ბევრი პოლიტიკის ჩარჩოში გამოყენებულია 

მაიკლ პორტერის იდეები, როგორც სტანდარტული კონცეფცია კლასტერების  პოლიტიკისთვის. 

როგორც მეექვსე თავში ვიმსჯელებთ, ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების 

პოლიტიკის დეცენტრალიზებულმა მიდგომებმა, რომლებიც ხაზს უსვამს მკვიდრი მოსახლეობის 

სიძლიერეს და ენდოგენურ ზრდას,  ეს ტენდენცია გააძლიერეს. კლასტერების პოლიტიკა 

ფოკუსირებულია მომარაგების მხარეზე და მიზნად ისახავს იმ საზოგადოებრივი საქონლის 

მიწოდებას, რომელიც ადრე არ არსებობდა ბაზარზე არსებული ჩავარდნების გამო. ეს 

საზოგადოებრივი საქონელი მოიცავს  კოოპერატიულ ქსელებს კლასტერის მონაწილეთა 

შორის, სპეციალიზებული უნარებისა და ცოდნის კოლექტიურ მარკეტინგს, ადგილობრივ ბიზნეს-

მომსახურებას (მაგ. ფინანსები, იურიდიული, მარკეტინგი, დიზაინი), და დიაგნოზსა და 

რეაგირებას კლასტერების სისუსტეებზე. 

ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების ინსტიტუტებისთვის კლასტერული პოლიტიკის 

შემუშავება, როგორც წესი, მოიცავს რამდენიმე მოქმედებას. პირველ რიგში, პროცესი იწყება 

ადგილობრივი და რეგიონული ეკონომიკების შიგნით კლასტერების  რუკებზე დატანასა და 

კატეგორიებად დაყოფას. რუკები ახდენს დარგობრივი სტრუქტურის, ურთიერთკავშირებისა და 

კლასტერების  გეოგრაფიების იდენტიფიცირებას. მსგავსი კლასტერების ერთობლივად 

დაჯგუფების ტიპოლოგია შეიძლება უკავშირდებოდეს მათი განვითარების სტადიას, 

მაგალითად, ემბრიონულს, ზრდას და დაკნინებას. ქსელურ ინსტრუმენტებში, როგორიცაა, 

მაგალითად, კლასტერების  რუკაზე დატანის ვებ-გვერდი clustermapping.us, გამოყენებულია ღია 

მონაცემები, რათა ადგილობრივმა მოქმედმა პირებმა მსგავს საქმეებში დახმარება მიიღონ. 

მეორე: ანალიზი ხორციელდება კლასტერების რეგიონული ან/და ეროვნული მასშტაბისა და 

მნიშვნელობის შესახებ, მაგალითად, ექსპორტზე, დასაქმებაში ან კვლევისა და განვითარების 

ინვესტიციებში მათი შედარებით წილის შეფასება. აქ ხშირად ფასდება კლასტერის სიღრმე - 

კლასტერში არსებული ინდუსტრიების ნაზავი და სპექტრი, დინამიზმი და წვლილი რეგიონულ და 

ეროვნულ კონკურენტუნარიანობაში. მესამე, კლასტერების სიძლიერე, სისუსტეები და 

საჭიროებები მოწმდება ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების ინსტიტუტების მიერ 

კლასტერების განვითარების პოლიტიკის პრიორიტეტების დასადგენად.  

მიუხედავად კლასტერების პოლიტიკის პოპულარობისა ადგილობრივი და რეგიონული 

განვითარების წრეებში, კრიტიკოსები აღნიშნავენ დაძაბულობას კლასტერებში რაც შეიძლება 

მეტი ფირმის შეყვანას გამო, (და არა პრიორიტეტების განაწილებასა და არჩევითობას), და 

ეკონომიკურად ეფექტურ სახელმწიფო პოლიტიკაზე გამიზნულობას შორის. შემდგომი 

პრობლემა ისაა, რომ მსგავსი ტიპის კლასტერები ხშირად არის იდენტიფიცირებული სხვადასხვა 

რეგიონში, რადგან თითოეული მათგანი ცდილობს მსგავსი ტიპის ცოდნაზე დაფუძნებული, 

მაღალტექნოლოგიური ან/და შემოქმედებითი საქმიანობის ზრდის  პოტენციალი მოიცვას. 

ნაცვლად იმისა, რომ შეეცადონ, გამოავლინონ განმასხვავებელი რეგიონული აქტივები, 

რეგიონები ისწრაფოდნენ განევითარებინათ ძლიერი მხარეები ერთსა და იმავე სფეროებში. 

კლასტერისადმი ასეთი მიდგომა პრობლემატურია, რადგან ის ძირს უთხრის ცენტრალურ 

წარმოდგენას იმის შესახებ, რომ საჭიროა კონკურენტული, თვითმყოფადი და მკვიდრი 

ადგილობრივი და რეგიონული ძლიერი მხარეების გაძლიერება.        

დურანტონი (2011) თვლის, რომ ეს ყველაფერი თეორიულად ორაზროვანია და სვამს კითხვას, 

არსებობს თუ არა მკაფიო გაგება და საკმარისი ცოდნა კოორდინაციისა და ბაზარზე 
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ჩავარდნების პრობლემების შესახებ, რომლებზეც კლასტერების პოლიტიკაა გათვლილი. მეტიც, 

როგორც ამბობენ, კლასტერების პოლიტიკის უპირატესობები ზედმეტად შეზღუდულია 

საიმისოდ, რომ მნიშვნელოვანი და მდგრადი ძალისხმევები და ინვესტიციები გაამართლოს 

(Duranton 2011). მეორე, პორტერის აქცენტი, რომელიც მყარი და მრეწველობაზე 

ორიენტირებული კონკურენციისა და კონკურენტუნარიანობის კონცეფციებზეა გაკეთებული, 

ეჭვქვეშ იქნა დაყენებული ადგილობრივ და რეგიონულ განვითარებასთან დაკავშირებით 

(Markusen 1996b). უცნობია, შეუძლია თუ არა, ან როგორ შეუძლია, კონკურენტუნარიანობას იყოს 

ტერიტორიული და განისაზღვრებოდეს დასახლებული პუნქტების, რეგიონებისა და ერების 

მხრივ (O’Donnell 1997). რა დონეზე შეიძლება ადგილები აღიქვამდნენ ერთმანეთთან 

კონკურენციაში ყოფნას? ანალიტიკური მიმოხილვა მიმართული იყო ურთიერთდაკავშირებული 

ფაქტორების უფრო ფართო სპექტრის გამოვლენაზე, რომლებიც ახდენენ ადგილობრივი და 

რეგიონული კონკურენტუნარიანობის სტიმულირებას (Gardiner et al. 2004). მართლაც, 

პროდუქტიულობის ამაღლებამ შესაძლოა მიგვიყვანოს სამუშაოს დაკარგვამდე და დამღუპველ 

შედეგებამდე ადგილობრივი და რეგიონული ეკონომიკისთვის (Bristow 2005). მესამე, ის 

მასშტაბები და დონეები, სადაც კლასტერები იქმნება, მოქმედებს და ვრცელდება, არ ყოფილა 

მკაფიოდ განსაზღვრული. ადგილმდებარეობისა და მანძილის, მასშტაბის, ტერიტორიების, 

რელატიური ქსელებისა და ადგილების საკვანძო გეოგრაფიული კონცეფციები, რომლებიც 

წარმოდგენილია მეორე თავში, არასაკმარისად განვითარებული რჩება, განსაკუთრებით 

პორტერის თეორიის ვერსიაში. მეოთხე, პორტერის თეორია შეზღუდულ ყურადღებას უთმობს 

კლასტერების ფორმირებისა და დინამიურობის სოციალურ ასპექტებს (Martin and Sunley 2003). 

ეფექტურობისთვის, კლასტერების  პოლიტიკის შემუშავება და დანერგვა აუცილებელია 

განუსაზღვრელ პირობებში, რათა ის განსაკუთრებული ინტერესების ტყვეობაში არ მოექცეს 

დარგობრივი ლობისტური ჯგუფების მხრიდან (Duranton 2011). დაბოლოს, პორტერის 

კლასტერების  ბრენდი გარკვეულწილად შეირყა კომერციული დაწინაურებითა და 

კონსულტაციებით, რომლებიც დაკავშირებულია მოდური პოლიტიკის გადაცემასთან და 

საერთაშორისო, ეროვნული, რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების ინსტიტუტების 

მოდური მიღებით (Martin and Sunley 2003). კლასტერების  პოლიტიკის ფაქტობრივი შედეგების 

კრიტიკული შეფასება ადგილობრივი და რეგიონული განვითარებისთვის შეზღუდული იყო. 

უნივერსალური მოდელები, როგორიცაა კლასტერები, შესაძლებელია მუშაობდეს მხოლოდ 

კონკრეტულ ადგილობრივ და რეგიონულ კონტექსტებთან ადაპტირებისას (Hudson et al. 1997). 

 

2.1 მდგრადობა 

ბოლო წლებში, მდგრადობას გლობალური ჩრდილოეთისა და სამხრეთის ადგილობრივ და 

რეგიონულ განვითარებაში მთავარი მნიშვნელობა ენიჭება (Bek et al. 2013; Gibbs 2002; Haughton 

and Morgan 2008; Jonas et al. 2012; Krueger and Gibbs 2008; Morgan 2012; Scott კატო 2012). მდგრადი 

განვითარების განმარტებები ხშირად ეყრდნობა „გარემოსა და განვითარების მსოფლიო 

კომისიისა“ და „ბრუნდტლანდის კომისიის“ (1987: 8, 43) მოსაზრებას, რომლის თანახმად, 

„განვითარება უნდა აკმაყოფილებს აწმყოს საჭიროებებს ისე, რომ არ აზარალებდეს მომავალი 

თაობების უნარს საკუთარი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად“. კონცეპტუალური, 

თეორიული და პრაქტიკული თვალსაზრისით მდგრადი განვითარება რთულად, მერყევად და 

მოუხელთებლად რჩება (Williams and Millington 2004). მიუხედავად ამ სიმკვეთრის ნაკლებობისა 

და ბუნდოვანებისა - ან, შესაძლოა, მათი წყალობითაც - მდგრადობამ შექმნა „განვითარების 

ახალი ნარატივი” ახალი შეხედულებებით, ფასეულობებითა და გლობალური რეზონანსით 

(Morgan 2012: 87). როგორც ნორმატიული განზომილების მქონე კონცეფცია, რომელიც აქცენტს 

აკეთებს იმაზე, თუ რა სახის მიმართულებები უნდა იქნას არჩეული, მდგრადი განვითარების 
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ფორმირება ხდება მისი კონტექსტით, განსაზღვრებითა და წონით, რომელიც მის შემადგენელ 

ეკონომიკურ, სოციალურ და ეკოლოგიურ ასპექტებს მიენიჭება სხვადასხვა მოქმედი პირების 

მიერ სხვადასხვა დასახლებულ პუნქტსა და რეგიონში (Morgan 2012) . 

„გარემოსა და განვითარების მსოფლიო კომისიის“ (1987: 48) მოხსენება ”რა ტიპისაა 

ადგილობრივი და რეგიონული განვითარება და ვისთვის?” (თავი 2), მთავარ კითხვებთან 

დაკავშირებით განმარტავს, თუ როგორ „გულისხმობს მდგრადი განვითარება უფრო მეტს, 

ვიდრე უბრალოდ ზრდაა“ და ხაზს უსვამს ხარისხობრივი „ზრდის შინაარსის“ გათვალისწინების 

აუცილებლობას, რათა შემცირდეს მისი მატერიალური და ენერგიული ინტენსიურობა და 

უთანასწორო ზემოქმედება, ასევე ხელი შეეწყოს რეფორმებს „ეკოლოგიური კაპიტალის“ 

მარაგების შესანარჩუნებლად, მოისპოს უთანასწორობა შემოსავლების გადანაწილებაში და  

შემცირდეს მოწყვლადობა კრიზისების მიმართ. ასეთმა იდეებმა ეჭვი შეიტანა ადგილობრივი და 

რეგიონული განვითარების ტრადიციულ კონცეფციებსა, თეორიებისა და ფორმებში, რადგან 

მეტისმეტად ეკონომიკურად და მხოლოდ ეკონომიკურ ზრდაზე მიმართულად მიიჩნია (Morgan 

2004). კლიმატის ცვლილების, დემოგრაფიული რყევების, სოციალური და სივრცითი 

უთანასწორობის, რესურსების უკმარისობისა და გამოყენების არსებული მოდელების 

ეკოლოგიური პრობლემების გააზრებასთან დაკავშირებით სულ უფრო მზარდი გლობალური 

შეშფოთების ფონზე, ცდილობენ იპოვონ ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების ისეთი 

ფორმები და კონცეფციები, რომლებიც შეიძლება უფრო მდგრადი (ზოგიერთი გაგებით, უფრო 

ხანგრძლივი და/ან ნაკლებად დამანგრეველი) იყოს ეკონომიკური, სოციალური და 

ეკოლოგიური თვალსაზრისით. 2000-იანი წლების ბოლოს მომხდარი გლობალური ფინანსური 

კრიზისისა და დიდი რეცესიის შემდეგ, ინტენსიურად დაიწყეს უფრო მდგრადი განვითარების 

მოდელების ძიება, რათა თავიდან აეცილებინათ ისეთი ეკონომიკური სისტემა, რომელიც 

მომავალში ახალ კრიზისებს წარმოქმნიდა (იხ. მაგალითად, New Economics Foundation 2008 ). 

იმედგაცრუებამ იმის გამო, რომ ვიწრო ეკონომიკურ მონაცემებს არ ძალუძს მოიცვას 

ადგილობრივ და რეგიონულ დონეებზე განვითარების უფრო ფართო და მდგრადი 

წარმოდგენები, ახალი მოსაზრებები გააჩინა (Perrons and Dunford 2013). ადგილობრივი და 

რეგიონული განვითარებისთვის მოიძებნა ახალი იდეები და კრიტერიუმები, რომლებიც ასახავს 

„განვითარების“ უფრო ფართო ცნებებს - ისეთი განვითარებისა, რომელსაც აქვს უნარი, მიაბას 

ეკონომიკა სოციალურ და ეკოლოგიურ პრობლემებს, მათ შორის ჯანმრთელობას, 

კეთილდღეობას და ცხოვრების ხარისხს (Morgan 2012). დაინახეს განსხვავება მთავარ 

პრიორიტეტსა (რომლებიც ახასიათებს  მნიშვნელოვან ასპექტებს, როგორებიცაა 

ჯანმრთელობა, კეთილდღეობა და განათლება) და ინსტრუმენტულად მნიშვნელოვან საგნებს 

შორის, როგორებიცაა მუშაობა და შემოსავალი (Morgan 2004). ადგილობრივ და რეგიონულ 

დონეზე ცხოვრების დონე მნიშვნელოვნად განსხვავდება იმ შემთხვევებშიც კი, როდესაც 

ცალკეულ ადგილებში ერთ სულ მოსახლეზე მშპ და შემოსავლების დონე ანალოგიურია: 

მეცოჯორნოს რეგიონები (იტალიის სამხრეთი) ისეთივე ღარიბია შემოსავლების მხრივ, 

როგორც უელსი, მაგრამ მათ არ აწუხებთ ხანგრძლივვადიანი დაავადებების ისეთ მაღალი 

დონე, ნაწილობრივ იმიტომ, რომ ხელი მიუწვდებათ გაცილებით ჯანსაღ კვებაზე. 

ჯანმრთელობის ცუდი მდგომარეობა არის როგორც მიზეზი, ასევე შედეგი უელსში სუსტი შრომის 

ბაზრისა, რადგან ხანგრძლივად შემზღუდველი დაავადებების მაღალი დონით აიხსნება 

დაბალი ეკონომიკური აქტივობის მაღალი მაჩვენებელი (Morgan 2004: 884). 

ამის საპასუხოდ მდგრადი ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების მიდგომები 

ცდილობდა გაეერთიანებინა და დაებალანსებინა ეკონომიკური, ეკოლოგიური და სოციალური 

პრობლემები და არ დაეპირისპირებინათ ისინი ერთმანეთთან (Carter 2007). როგორც ნაჩვენებია 

ცხრილში 3.18, კონკრეტული მიდგომების განსხვავებული ელემენტების განსაზღვრისთვის 

შემუშავდა მდგრადი განვითარების „კიბე“, დაწყებული მიმდინარე რეჟიმის (treadmill)-ის სტატუს-

კვოდან, დამთავრებული „სუსტი“ და „ძლიერი“ ვერსიებითა და „იდეალური მოდელით“ (Baker et 

al. 1997; Chatterton 2002; Williams and Millington 2004). 
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მდგრადი განვითარების „სუსტი“ ფორმები, რომლებსაც ხშირად „მეჩხერ გარემოს“ (shallow 

environmentalism) უწოდებენ, განმარტავენ ბუნებას, ადამიანური ან ანტროპოცენტრული გაგებით, 

როგორც რესურსს, ხოლო ეკონომიკურ ზრდას - როგორც პროგრესს (Carter 2007). მთავარი 

იდეა ფიკუსირებულია რესურსების მარაგების გაფართოვებაზე ტექნოლოგიური 

გადაწყვეტილებების საშუალებით ისე, რომ არ მოხდეს დაპირისპირება კაპიტალისტურ 

სტრუქტურებთან. ეს პრინციპები მოიცავს განახლებადი ენერგიის წყაროებისა და 

არაგანახლებადი ენერგიის შემცვლელების, ასევე რესურსების უფრო ეფექტურ გამოყენებას. 

„ეკოლოგიური მოდერნიზაციის“ სპეციფიკური მიდგომა ამტკიცებს, რომ კაპიტალიზმი 

შეგვიძლია გავხადოთ უფრო მდგრადი „გამწვანების“ პროცესის დახმარებით, რომელიც 

საშუალებას იძლევა, რომ ეკონომიკური ზრდა  გარემოს დაცვასთან ერთად მიმდინარეობდეს 

(Morgan 2012). ეკოლოგიურმა მოდერნიზაციამ ფეხი მოიკიდა, როგორც მდგრადი ეკონომიკური 

ზრდისა და განვითარებისადმი უფრო განათლებული და მგრძნობიარე მიდგომების 

ხელშეწყობის საშუალებამ (Deutz and Lyons 2008). ეკოლოგიური სამართლიანობა მდგრადი 

განვითარების უფრო სუსტი ფორმაა, რომელიც ისწრაფის შემდგომი ეკონომიკური ზრდისკენ, 

მაგრამ ხარჯებისა და სარგებლის დემოკრატიული და უფრო სამართლიანი გადანაწილებით 

(Krueger and Gibbs 2007). კერძოდ, ეს მიდგომა მიმართულია თანასწორობის უზრუნველყოფაზე 

თაობებს შორის და თაობების შიგნით.  

მდგრადი განვითარების „ძლიერი“ ფორმები დაკავშირებულია ღრმა და პოლიტიკური 

ეკოლოგიის ცნებებთან, რომლებიც უპირისპირდება გამეფებულ კაპიტალისტურ სოციალურ 

ორგანიზაციას (Harvey, 1996). ამ თვალსაზრისით ურთიერთობა ადამიანებსა და ბუნებას შორის 

180 გრადუსით იცვლება და განიმარტება, როგორც ადამიანის ადაპტაცია ბუნებასთან (Williams 

and Millington 2004). მართლაც, „ბიოცენტრული ეგალიტარიანიზმი“ ცდილობს, ბუნებას მიანიჭოს 

ბიოტიკური უფლებები, რათა მისი ექსპლუატაცია იქნას თავიდან აცილებული. სიმდიდრე 

წარმოდგენილია, როგორც არამატერიალური კეთილდღეობა და ჰარმონიული ცხოვრება 

ბიოსფეროში (Carter 2007). უფრო ძლიერი მდგრადი განვითარება ისწრაფვის რესურსებზე 

მოთხოვნისა და მათი გამოყენების შემცირებისკენ. თუ თავდაპირველი პრობლემებიდან 

გამოვალთ, რომლებიც ზრდასთან და გარემოსთან იყო დაკავშირებული 1970-იან წლებში, 

ბოლოდროინდელი ნამუშევარი ფოკუსირებულია ეკონომიკური ზრდის ფუნდამენტურ 

საკითხებთან, როგორც თვითმიზანთან ან როგორც ცხოვრების უფრო მაღალი სტანდარტების 

მიღწევის გარდაუვალ საშუალებასთან (Jackson 2009) (მაგალითი 3,9). 
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ცხრილი 3.18 მდგრადი განვითარების მიდგომების კიბე 

 

მდგრადი 
განვითარების 
მიდგომა 

მიმდინარე რეჟიმი 
(treadmill) 

სუსტი მდგრადი 
განვითარება 

ძლიერი მდგრადი 
განვითარება 

მდგრადი 
განვითარების 
„იდეალური მოდელი“ 

ფილოსოფია ანთროპოცენტრული  ეკოცენტრული და 
ბიოცენტრული 

ეკონომიკის 
როლის და ზრდის 
ბუნება 

ექსპონენციალური 
ზრდა 

ბაზარზე დამყარებული 
გარემოსდაცვითი 
პოლიტიკა, მოხმარების 
მოდელების ცვლილებები 

ეკოლოგიურად 
რეგულირებული 
ბაზარი, წარმოებისა და 
მოხმარების ნიმუშების 
ცვლილებები 

სწორი საარსებო 
წყარო,  ცვლილებები 
შაბლონებში და 
მოხმარების დონე 

გეოგრაფიული 
აქცენტი 
 

გლობალური 
ბაზრები და 
გლობალური 
ეკონომიკა 
 

საწყისი ნაბიჯები 
ადგილობრივი 
ეკონომიკური 
თვითკმარობისთვის, 
მცირე ინიციატივები 
გლობალური ბაზრის 
ძალაუფლების 
შესამსუბუქებლად 
 

გაძლიერებული 
ადგილობრივი 
ეკონომიკური  
თვითკმარობა 
გლობალური ბაზრების 
ჭრილში 

ბიორეგიონალიზმი, 

ბუნება რესურსების 
ექსპლუატაცია 

ამოწურვადი რესურსების 
კაპიტალით შეცვლა: 
განახლებადი 
რესურსების 
ექსპლუატაცია 

ეკოლოგიური 
მენეჯმენტი და დაცვა 

ბიომრავალფეროვნები
ს პოპულარიზაცია და 
დაცვა 

პოლიტიკა და 
სექტორული 
ინტეგრაცია 

ცვლილების გარეშე სექტორული მიდგომა გარემოსდაცვითი 
პოლიტიკის 
ინტეგრაცია 
სექტორებში 

ჰოლისტური 
ინტერსექტორული 
ინტეგრაცია 

ტექნოლოგია კაპიტალურად 
ინტენსიური, 
პროგრესული 
ავტომატიზაცია 

End-of-pipe ტექნიკური 
გადაწყვეტილებები, 
შერეული შრომა და 
კაპიტალურად 
ინტენსიური ტექნოლოგია 

სუფთა ტექნოლოგია, 
პროდუქტის 
სასიცოცხლო ციკლის 
მენეჯმენტი, შერეული 
შრომა და კაპიტალზე 
ინტენსიური 
ტექნოლოგია 

შრომა-ინტენსიური 
შესაბამისი 
ტექნოლოგია 

ინსტიტუციები ცვლილების გარეშე მინიმალური 
ცვლილებები 

მცირე 
რესტრუქტურიზაცია 

პოლიტიკის, 
იურიდიული, 
სოციალური და 
ეკონომიკური 
ინსტიტუციების 
დეცენტრალიზაცია 

პოლიტიკის 
ინსტრუმენტები და 
საშუალებები 

ტრადიციული 
აღრიცხვა 

გარემოსდაცვითი 
ინდიკატორების 
მითითება, საბაზრო 
პოლიტიკის 
ინსტრუმენტების 
შეზღუდული რაოდენობა 

მდგრადობის 
ინდიკატორების 
მოწინავე გამოყენება, 
პოლიტიკის 
ინსტრუმენტების 
ფართო სპექტრი 

პოლიტიკის 
ინსტრუმენტების 
სრული დიაპაზონი, 
ინდიკატორების 
დახვეწილი 
გამოყენება, რომელიც 
ვრცელდება 
სოციალურ 
განზომილებაში 

რედისტრიბუცია ბალანსი არ 
განიხილება 

ბალანსი მარგინალური 
საკითხია 

გაძლიერებული თანასწორობა 
თაობათა შორის და 
თაობათა შიგნით 

სამოქალაქო 
საზოგადოება 

ძალიან 
შეზღუდული 
დიალოგი  
სახელმწიფოსა და 
ეკოლოგიურ 
მოძრაობებს შორის 

დაღმავალი 
ინიციატივები, 
შეზღუდული 
სახელმწიფოებრივი 
გარემოსდაცვითი 
მოძრაობების დიალოგი 

ღია დიალოგი და 
ხედვა 

სათემო სტრუქტურები 
და კონტროლი, 
საქმიანობის შეფასების 
ახალი მიდგომა 
 

 

წყარო: ადაპტირებულია ბეიკერიდან (Baker et al. (1997: 9)  
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მაგალითი 3.9 “კეთილდღეობა ზრდის გარეშე” 

ჯექსონის (2009) ნაშრომი პირდაპირ კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ეკონომიკური ზრდის არსებული 

ფორმებისა და ნიმუშების სარგებელსა და ხარჯებს. ის წარმოადგენს მდგრად განვითარებაზე 

პოსტმატერიალისტურ შეხედულებას, ეჭვქვეშ აყენებს უსაზღვრო მოხმარებას მხოლოდ მოხმარებისთვის 

და მსჯელობს იმაზე, აუცილებელია თუ არა ეკონომიკური ზრდა კეთილდღეობისთვის (Morgan 2012). 

მაშინ, როდესაც მსოფლიო ეკონომიკა გაიზარდა რაოდენობრივი თვალსაზრისით (თუ მას საერთო მშპ-ს 

ერთეულებში გავზომავთ), ჯეკსონი ამტკიცებს, რომ ეკონომიკურმა ზრდამ ვერ შეძლო კეთილდღეობის 

უზრუნველყოფა მაღალი და მზარდი შემოსავლების მხრივ, რაც ნიშნავს უკეთეს არჩევანს, უფრო მდიდარ 

ცხოვრებასა და ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას. ნაცვლად ამისა, ჯეკსონი იმის დემონსტრირებას 

ახდენს, თუ როგორ გააჩინა ეკონომიკური ზრდის ამჟამინდელმა ფორმებმა მნიშვნელოვანი 

პრობლემები, რომლებიც ძირს უთხრიან მის მდგრადობას და ემუქრებიან ინდივიდუალური და 

სოციალური კეთილდღეობის საფუძვლებს: მზარდი გლობალური უთანასწორობა ეკონომიკურ და 

სოციალურ პირობებში; მშპ-ს ზრდამ მდიდარ ქვეყნებში ვერ შეძლო მოსახლეობაში ბედნიერების 

შეგრძნების მატება; ამოწურვადი რესურსების ბაზის გამოფიტვა და უფრო დეფიციტური და ძვირი 

რესურსების შექმნა; ატმოსფეროს კარბონიზაცია და კლიმატის ცვლილების სტიმულირება; მყიფე 

გარემოს განადგურება და ეკოსისტემების დეგრადაცია; კონფლიქტების გენერირება რესურსების გამო 

მიწის გამოყენებაში, წყალსა და სოფლის მეურნეობაში; და სოციალური უსამართლობების ხელახლა 

წარმოქმნა. მთლიანობაში, განვითარების არსებულმა მოდელებმა, რომლებიც ემყარება ეკონომიკურ 

ზრდას, შექმნეს სიტუაცია, როდესაც: 

კეთილდღეობა ზოგიერთისთვის, რომელიც დაფუძნებულია ეკოლოგიურ განადგურებასა და მუდმივ 

სოციალურ უთანასწორობაზე, არ არის ცივილიზებული საზოგადოების საძირკველი. ეკონომიკის 

აღდგენა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ადამიანების სამუშაო ადგილების დაცვა (და ახლების შექმნა) 

ძალიან საჭიროა. მაგრამ, ჩვენ ასევე ძალიან გვჭირდება საერთო კეთილდღეობის განახლებული 

შეგრძნება, სწრაფვა სამართლიანობისკენ და კეთილდღეობისკენ სასრულ სამყაროში. (Jackson 2009: 5). 

ასეთი პრობლემების გათვალისწინებით, გლობალური პოლიტიკის პრიორიტეტი და ვარაუდი იმის 

შესახებ, რომ ეკონომიკური ზრდა უსასრულოდ გაგრძელდება (თუ პერიოდულ კრიზისებსა და ბიზნესის 

ციკლს გვერდით გადავდებთ), არასწორად ითვლება. ამ უზარმაზარი პრობლემების საპასუხოდ ჯეკსონი 

მხარს უჭერს მთავრობისა და მმართველობის როლის განახლებას, კეთილდღეობის ხელახალ 

გააზრებას (რომელიც სცდება მოკლევადიანი მატერიალური მოხმარების ფარგლებს და ხაზს უსვამს 

ცხოვრების ხარისხსა და ჯანმრთელობას, ხალხის, ოჯახებისა და საზოგადოებების ბედნიერებას), ასევე 

უფრო გრძელვადიან აზროვნებას. სენის (1999) შესაძლებლობების მიდგომაზე დაყრდნობით, 

კეთილდღეობა განმარტებულია, როგორც „ჩვენი, როგორც ადამიანების, უნარი, მივაღწიოთ 

კეთილდღეობას სასრული დედამიწის ეკოლოგიურ საზღვრებში“ (Jackson, 2009: 5). იმისთვის, რომ 

მივაღწიოთ „კეთილდღეობას ზრდის გარეშე“, განსაზღვრულია 12 „ნაბიჯი მდგრადი ეკონომიკისკენ“ სამი 

თემის გარშემო: „მდგრადი მაკროეკონომიკის შექმნა“ (მაკროეკონომიკური შესაძლებლობების 

განვითარება, ინვესტიციები სახელმწიფო აქტვებსა და ინფრასტრუქტურაში, ფინანსური და ფისკალური 

კეთილგონიერების ამაღლება, მაკროეკონომიკური აღრიცხვის რეფორმირება); „აყვავებისთვის 

შესაძლებლობების დაცვა“ (ხელმისაწვდომი სამუშაოს გაზიარება და ბალანსის გაუმჯობესება მუშაობასა 

და ცხოვრებას შორის, სისტემურ უთანასწორობასთან ბრძოლა, ადამიანური და სოციალური კაპიტალის 

გამყარება, მომხმარებლობის კულტურის შემობრუნება); და, „ეკოლოგიური ზღვრების პატივისცემა“ 

(რესურსებსა და გამონაბოლქვებში მკაფიოდ დადგენილი ნაპრალების დადგენა, საგადასახადო 

რეფორმის განხორციელება მდგრადობის უზრუნველყოფის მიზნით, ტექნოლოგიების გადაცემის 

ხელშეწყობა და საერთაშორისო ეკოსისტემის დაცვა). 
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ცხრილი 3.19 მდგრადობის სივრცითი პოლიტიკა  

მახასიათებელი  

ეკონომიკური თეორიები ეკოლოგიური ეკონომიკა, მდგრადი განვითარება   

ადგილ. და რეგიონ. განვით. საკითხი  
ეკონომიკური, სოციალური და გარემოსდაცვითი 
მდგრადობის ნაკლებობა ადგილ. და რეგიონ. 
განვითარების არსებულ მოდელებში 

მიზეზობრივი მოქმედი პირები 
ინდივიდები, შინამეურნეობები, ფირმები, სახელმწიფოები 
და სხვა ინსტიტუტები 

მიზეზობრივი განმარტება 

განვითარების მოდელების ეკონომიკური დომინირება 
სოციალური და გარემოსდაცვითი პრობლემების მიმართ, 
ეკონომიკური ზრდა, რომელიც ქმნის სოციალურ 
უთანასწორობას და რესურსების ეკოლოგიურად 
დამაზიანებელ გამოყენებას 

ურთიერთობები, მექანიზმები და 
პროცესები 

ადამიანისა და ბუნების ურთიერთობა 
უთანასწორო/არათანაბარი  

პოლიტიკის საფუძვლები 

ბალანსები ან კომპრომისები განვითარების ეკონომიკურ 
სოციალურ და ეკოლოგიურ ასპექტებს შორის, 
განვითარების მოდელების ნორმატიული არტიკულაცია,  
ზრდის ხარისხობრივად სხვადასხვა ტიპების ძიება 

პოლიტიკის ინსტრუმენტები 

სუსტი (მაგ. ეკოლოგიური მოდერნიზაცია, მწვანე 
ეკონომიკა, დაბალი ნახშირბადი, განახლებადი ენერგია), 
ძლიერი ((მაგ., ბიოცენტრული ეგიტალიტარიზმი, 
ბიომრავალფეროვანი ეკონომიკა , რე-ლოკალიზაცია, 
გარდამავალი ქალაქები) 

ინსტიტუციური ორგანიზაცია ლოკალური, რეგიონული, ურბანული 

გეოგრაფიული აქცენტი და  
მასშტაბი 

ლოკალური, რეგიონული, ურბანული 

პოლიტიკურ-ეკონომიკური პროექტი 
ცენტრისტ. მემარცხენე და მემარცხენე, 
ანტიკაპიტალისტური 

ენა 
მშპ-ს მიღმა, თაობათაშორისი ბალანსი, გამძლეობა, 
გარდამავალი პერიოდი 
წყარო: ჩვენი კვლევა 

 

წყარო: ჩვენი კვლევა 

 

ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების პოლიტიკაზე გავლენა იქონია მდგრადობის 

შესახებ მოსაზრებების მთელმა წყებამ (ცხრილი 3.19). „ეკოლოგიური მოდერნიზაციის“ 

იდეებთან დაკავშირებული „სუსტი“ ვერსიები აშკარაა „მწვანე ეკონომიკის“ საფუძველზე 

დაფუძნებულ სტრატეგიებში, რომლებიც განისაზღვრება, როგორც „დაბალი ნახშირბადოვანი, 

რესურს-ეფექტური და სოციალურად ინკლუზიური“, სადაც „შემოსავლისა და დასაქმების ზრდა 

გამოწვეულია საჯარო და კერძო ინვესტიციებით, რაც ამცირებს ნახშირბადის გამონაბოლქვსა 

და დაბინძურებას, აძლიერებს ენერგიასა და რესურსების ეფექტურობას და ხელს უშლის 

ბიომრავალფეროვნებისა და ეკოსისტემის მომსახურების დაკარგვას“ (UNEP 2011: 16). „მწვანე“ 

და „დაბალი ნახშირბადის“ ინიციატივები ფოკუსირებულნი იყო უფრო ეფექტური ეკონომიკური 

ზრდის ხელშეწყობაზე, რომელიც იყენებს ნაკლებ ბუნებრივ რესურსებს, რეგულირებადი 

ბაზრებსა და ეკოლოგიური პრაქტიკის დახმარებით ახდენს ახალი ეკონომიკური საქმიანობისა 

და ინოვაციების სტიმულირებას (Gibbs 2002). კონკრეტული პოლიტიკური ინიციატივები მოიცავს 
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გარემოსდაცვით „კლასტერებს“ (მაგ. ჰაერის დაბინძურების კონტროლს), დეკარბონალიზებულ 

და დეცენტრალიზებულ ენერგეტიკულ სისტემებს, ლოკალიზებულ კვების სისტემებსა და 

სამრეწველო ეკოლოგიას, რაც აკავშირებს და იყენებს ნარჩენების ნაკადს ადგილობრივი 

საწარმოებიდან, რათა „ ნარჩენებიდან მიიღონ სიმდიდრე“ (Cumbers 2012; Morgan 2012). 

გლობალური ფინანსური კრიზისისა და ეკონომიკური ვარდნის შემდეგ, კეინზიანური იდეების 

მდგრადობის უფრო მეტად კრიტიკული გადახედვის შედეგად, შეიქმნა „ახალი მწვანე კურსისა“ 

(New Economics Foundation) და „მწვანე სტიმულის“ პოლიტიკა (Jackson 2009), სადაც აქცენტი 

კეთდება დაბალნახშირბადიან ენერგეტიკულ სისტემაზე გადასვლაზე,  „ნახშირბადის არმიის“ 

მუშების მომზადებაზე ეკოლოგიური მშენებლობისთვის, კომერციული და ნარჩენების 

ობიექტების ხელახალ აღჭურვაზე და, ასევე, ფინანსურ რეგულირებაზე და ინოვაციებზე 

დაბალნახშირბადიანი ეკონომიკისკენ მოძრაობის წახალისებისთვის. 

ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების მდგრადი აზროვნების „ძლიერი“ სახეობები 

აშკარაა პოლიტიკაშიც. "ბიომრავალფეროვნების ეკონომიკის" იდეები გამოიყენება სახეობებით 

მდიდარ რაიონებში - მაგალითად, სამხრეთ აფრიკულ აგულიასის დაბლობზე - სადაც მუშაობს 

ველური ყვავილის მოსავლის კოდექსი და პროგრამა ადგილობრივი ეკონომიკური 

განვითარების ხელშესაწყობად, უფლებებისა და შესაძლებლობების გაფართოვების, სამუშაო 

ადგილების შექმნის, ეკონომიკური ზრდისა და საზოგადოების განვითარების მიზნით, 

განსაკუთრებით დაუცველი ჯგუფებისთვის (Bek et al. 2013). ეკოლოგიური სამართლიანობის 

ხედვები მიმართული იყო დადებითი დისტრიბუციული შედეგების მისაღწევად, მაგალითად 

სასოფლო-სამეურნეო და კვების წარმოების არსებული სისტემებისა და მეთოდების 

მდგრადობის ამაღლების, დაზიანებული გარემოს აღდგენისა და განსაკუთრებით, 

არახელსაყრელ ადგილებში „დემანუფაქტურიზაციის“, გადამამუშავებელი პოტენციალის 

გამოყენების გზით სწავლებისა და დასაქმების შესაძლებლობების შესაქმნელად (ცხრილი 3.4). 

ძლიერმა მდგრადმა განვითარებამ წაახალისა სოციალური ორგანიზაციის მცირე ზომის, 

დეცენტრალიზებული და ლოკალიზებული ფორმები, რომლებიც, თავის მხრივ, ხელს უწყობენ 

თვითდაჯერებულობასა და ურთიერთდახმარებას (Chatterton 2002). ბოლო დროს ასეთი 

კონცეფციები მიბმული იყო ადგილობრივ და რეგიონულ კეთილდღეობასთან დაკავშირებულ 

საკითხებთან (Tomaney 2015). ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების მაგალითებს 

შორისაა ადგილობრივი სავაჭრო ქსელები და ადგილობრივი ვალუტა, ეკოლოგიური 

გადასახადები ენერგიაზე, რესურსების გამოყენება და დაბინძურება, ასევე „გარდამავალი 

ქალაქების“ მოძრაობა აქცენტით ელექტროენერგიის დაზოგვაზე, მოხმარების შემცირებასა და 

გადანაწილებაზე, ასევე აზრების გაცვლა-გამოცვლაზე საზოგადოებებს შორის (Hines 2000; North 

and Longhirst 2013). 

ადგილობრივ და რეგიონულ განვითარებასთან დაკავშირებული მდგრადი მიდგომები  მთელ 

რიგ სფეროებში გააკრიტიკეს. პირველ რიგში, მდგრადობა კონცეპტუალურად და თეორიულად 

მიჩნეულ იქნა, როგორც ზედმეტად აბსტრაქტული, ფართო და ბუნდოვანი რამ საიმისოდ, რომ 

მისი პრაქტიკაში გატარება იყოს შესაძლებელი (Morgan 2012). მდგრადი განვითარების უფრო 

„სუსტი“ მიმდინარეობები დაექვემდებარა კრიტიკას, როგორც რეფორმისტული, რომელმაც ვერ 

შეძლო შეწინააღმდეგებოდა არამდგრადი კაპიტალიზმის ღრმად ჩანერგილ სტრუქტურებსა და 

პრინციპებს და ფაქტობრივად  მცირე წვლილი შეიტანა ადგილობრივი და რეგიონული 

განვითარების ეკონომიკური, ეკოლოგიური და სოციალურად ინტეგრირებული იდეების 

განხორციელებაში (Harvey 1996; Haughton and Counsell 2004; Krueger and Gibbs 2008). უფრო 

„ძლიერმა“ მიმდინარეობებმა კრიტიკა დაიმსახურა უტოპიური ხასიათისა და არარეალურობის, 

ასევე პრაქტიკული განუხორციელებლობისა და შეზღუდული, მცირემასშტაბიანი ინიციატივების 

გამო დიდი პრობლემის მიმართ. მეორე, მდგრადობა განხილულ იქნა, როგორც ერთგვარი 

ფუფუნება, რომელიც უფრო რელევანტურია შედარებით მდიდარი და უკვე „განვითარებული“ 
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ადგილობრივი და რეგიონული ეკონომიკებისთვის გლობალურ ჩრდილოეთში, და არა ღარიბი 

და „განვითარებადი“ ადგილებისთვის გლობალურ სამხრეთში, რომლებიც განვითარების 

ადრეულ სტადიაზე იმყოფებიან. დაბოლოს, იმის გათვალისწინებით, რომ მხოლოდ ბაზრებს არ 

შეუძლია უზრუნველყოს მდგრადი ადგილობრივი და რეგიონული განვითარება, კრიტიკულად 

მნიშვნელოვან როლს ასრულებს „მწვანე სახელმწიფო“ – „სახელმწიფო ცდილობს, 

სერიოზულად მიუდგეს მდგრადობას“ (Morgan 2012: 87) - მაგრამ, სახელმწიფო ინსტიტუტებისა 

და პოლიტიკის მიმართ საზოგადოებრივი უნდობლობის დროს, ასევე იმ შემთხვევებშიც, როცა 

გლობალური ჩრდილოეთის ქვეყნები სახელმწიფოს შემცირების, ეკონომიისა და კრიზისის 

შემდეგ ეკონომიკური აღდგენისთვის ნებისმიერი სახის ზრდის პრიორიტეტების დადგენის 

სტრატეგიას მიმართავენ. მართლაც, ადგილობრივ და რეგიონულ ინსტიტუტებს არ ჰყოფნით 

ძალაუფლება და რესურსები მრავალდონიანი პოლიტიკის ფარგლებში მდგრადი 

განვითარების უზრუნველსაყოფად (Morgan 2012). მიუხედავად ასეთი მნიშვნელოვანი 

საკითხებისა, მდგრადი განვითარება წარმოადგენს საკვანძო პრობლემას ადგილობრივი და 

რეგიონული განვითარებისთვის, რომელიც ამ წიგნში განიხილება. 

ილუსტრაცია 3.4 მდგრადი სოფლის მეურნეობა და საკვების პროდუქცია, ბრაზილია 

 

 

წყარო: Antônio Cruz/ABr, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Abr_horta_Antonio_Cruz.jpg? uselang=en-gb 

(accessed 13 January 2016) 
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 ინსტიტუტები, მთავრობა და 
მმართველობა  

3.1 შესავალი 

 

ინსტიტუტების როლი ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების ხელშეწყობაში ან შეფერხებაში 

გლობალურ ჩრდილოეთსა და სამხრეთში მეცნიერებისა და პოლიტიკოსების სულ უფრო მზარდ 

ინტერესს იპყრობს. ნეოკლასიკური მიდგომებისგან განსხვავებით (თავი 2), ბოლოდროინდელ დებატებში 

ინსტიტუტების შესახებ, გაზიარებულია შეშფოთება სახელმწიფოსა და სხვა დაწესებულებების, მათ შორის 

ადგილობრივი და რეგიონული ხელისუფლების ორგანოებისა და სხვა სახელმწიფო, კერძო და 

სამოქალაქო სუბიექტების კონსტრუქციული ქმედებების გამო სუბნაციონალური მასშტაბით განვითარების 

მოდელების ფორმირებაში. პოლიტიკური და ადმინისტრაციული დეცენტრალიზაცია - სხვადასხვა 

ფორმებსა და სივრცით მასშტაბებში - ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გლობალური ტენდენციაა 

მთავრობასა და მმართველობაში და ნაწილობრივ ცდილობს განვითარების გაუმჯობესებული შედეგების 

ძიებას. ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების მიმართულებით ამ ლიტერატურამ დიდი გავლენა 

მოახდინა მიმდინარე ინტერესზე ტერიტორიული განვითარების „ადგილობრივი“ მიდგომების მიმართ 

(თავები 3, 5 და 6), რომელიც დაფუძნებულია მტკიცებაზე, რომ ეფექტურ ინსტიტუტებს შეაქვთ 

მნიშვნელოვანი წვლილი ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების პროცესში, რადგანაც ისინი 

მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ უფრო ფართო ეკონომიკური კონტექსტების ინტერპრეტაციასა და 

შუამავლობაში - აყალიბებენ და კოორდინირებას იწევენ სტიმულებს ინვესტიციებისა და 

მეწარმეობისთვის, ასევე მონაწილეობენ დაინტერესებულ მხარეთა მობილიზაციაში განვითარების დღის 

წესრიგის გარშემო ადგილობრივ და რეგიონულ დონეებზე. ამ თავის მთავარი თემაა  ინსტიტუტების 

როლი და პრეტენზიები, რომლებიც მიმართულია ადგილობრივი და რეგიონული მმართველობის 

ეფექტურობისკენ ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების მხარდაჭერისთვის. მომდევნო ნაწილში 

წარმოდგენილია დებატები ინსტიტუციების როლის შესახებ განვითარების ეკონომიკური და ფართო 

ფორმების მხარდაჭერაში (თავი 2). ამის შემდეგ, იმავე თავში განხილულია, რომ მიუხედავად 

გლობალიზაციის გავლენისა, თუ როგორ გრძელდება ადგილობრივი და რეგიონული განვითარება 

ნაციონალურ სახელმწიფოებში. სულ უფრო მზარდად, დედამიწის გარშემო, ადგილობრივი და 

რეგიონული განვითარება ფორმირდება მრავალდონიანი მთავრობისა და მმართველობის სისტემებით, 

რომლებიც მოიცავს მრავალ მოქმედ პირს, ასევე მრავალრიცხოვან გეოგრაფიულ მასშტაბსა და 

რელატიურ ქსელს. აქვე გაანალიზებულია ასეთი სისტემების გავრცელების არეალი და ეფექტურობა, 

ასევე განიხილება ადგილობრივი და რეგიონული განვითარებისადმი ცენტრალიზებული და 

დეცენტრალიზებული მიდგომების ნაკლოვანებები. შემდეგ, სანამ რაიმე დასკვნა გაკეთდება, 

განხილულია ხელისუფლების, პოლიტიკისა და დემოკრატიის ზეგავლენა.    

 

3.2  ინსტიტუტების როლი 

იზრდება აკადემიური და პოლიტიკური ინტერესი იმ როლის მიმართ, რომელსაც ასრულებენ 

ინსტიტუტები, განსაკუთრებით ეკონომიკური განვითარების ჩამოყალიბებაში. თუმცა, მნიშვნელოვანია 

ვაღიაროთ, რომ ზოგიერთი გაგებით, ინსტიტუტები არ განიხილება მნიშვნელოვან ფაქტორად 

ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების კანონზომიერებების განმარტებისას. მაგალითად, 

ანგარიშებს, რომლებიც  ახალი ეკონომიკური გეოგრაფიისა და ურბანული ეკონომიკის ნაზავს ეფუძნება, 

ახასიათებთ ტენდენცია, ადგილობრივ მთავრობებს შეზღუდულად აუხსნას ეკონომიკური 

კონცენტრაციების მოდელები, რომლებიც აგლომერაციული ეკონომიკის სარგებლიდან ჩნდება, გარდა 

საკუთრების უფლებების ძირითადი გარანტიების და სოციალური წესრიგის უზრუნველყოფისა და ასევე _ 

ბაზრების კონკრეტული ჩავარდნების მოგვარებისა, მაგალითად, დაგეგმარების სისტემაში (Storper et al. 
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2015) (თავი 3). სივრცითი დისპროპორციები ასახავს აგენტების რაციონალურ რეაქციას საბაზრო 

სიგნალებზე, რომლებიც გვიჩვენებს, თუ სად მიიღწევა საუკეთესი უკუგება უნარებიდან და კაპიტალიდან. 

მსჯელობის ასეთმა ხერხმა ხელი შეუწყო ისეთი პოლიტიკური პარადიგმის შემუშავებას, რომელიც ხაზს 

უსვამს, თუ როგორ უნდა იქნას ინტერვენციები შეზღუდული, სივრცითად ბრმა ან ნეიტრალური, და 

ორიენტირებას ახდენდეს ადამიანებზე და არა ადგილებზე - ეს არის მიდგომა, რომელიც ასახულია, 

მაგალითად, მსოფლიო ბანკის (2009); „პოლიტიკის გაცვლის“ (Leunig and Swaffield 2008 - გაერთიანებული 

სამეფო); და გრატანის ინსტიტუტის (ავსტრალია) წინადადებებში (თავი 5). ასეთი თვალთახედვა, როგორც 

წესი, ძალიან სკეპტიკურად არის განწყობილი პოლიტიკისა და ინსტიტუტების როლის მიმართ 

ადგილობრივ და რეგიონულ განვითარებაში. ამავე დროს, კვლევებმა  ინსტიტუტებს განუსაზღვრა უფრო 

მთავარი ადგილი ადგილობრივ და რეგიონულ განვითარებაში. კერძოდ, განიხილება განსხვავება 

ფორმალურ ანუ „მძაფრ“ და არაფორმალურ ანუ „რბილ“ ინსტიტუტებს შორის (Rodríguez-Pose 2013) 

(ცხრილი 4.1). აღიარებს რა გეოგრაფიული კონცენტრაციისა და ეკონომიკების აგლომერაციების ძალას, 

ბოლოდროინდელი კვლევა ახდენს იმის დემონსტრირებას, რომ ეკონომიკური ზრდის წყაროები OECD-

ს რეგიონებში არაერთგვაროვანია, ხოლო ზრდის პოტენციალი არსებობს სხვადასხვა ადგილას, 

სადაც ადამიანური კაპიტალი და ინოვაციები საკვანძო ფაქტორებს წარმოადგენს (OECD 2012b). 

კვლევაში შეისწავლის, თუ რატომ იქმნება ეს კანონზომიერებები, მათ შორის იმისა, თუ რატომ ებმება 

ზოგიერთი რეგიონი დაბალი ზრდის წონასწორობის ხაფანგში. ცუდი ეკონომიკური მონაცემების საკვანძო 

განმარტებითი ფაქტორები განსაზღვრულია, როგორც „ინსტიტუციური ვიწრო ადგილები“, მათ შორის 

დაინტერესებულ მხარეთა სუსტი მობილიზაცია, უწყვეტობისა და თანამიმდევრულობის არარსებობა 

დაწესებულებების მიერ პოლიტიკის რეალიზებისას, ინსტიტუციური არასტაბილურობა, ერთიანი და 

სტრატეგიული  ხედვის არარსებობა, ასევე პოტენციალის ნაკლებობა და ნაპრალები მართვის 

მრავალდონიან და მულტიაქტორულ სტრუქტურებში. OECD-სთვის (2012b: 25): 

ფორმალური და არაფორმალური ინსტიტუტები, რომლებიც ხელს უწყობენ მოლაპარაკებასა და 

დიალოგს საკვანძო მოქმედ პირებს შორის, იმისათვის, რომ მოხდეს მათი მობილიზება და ინტეგრირება 

განვითარების პროცესში, არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, ისევე როგორც ისინი, რომლებიც 

პოლიტიკის უწყვეტობას უწყობენ ხელს... ამოცანა მდგომარეობს იმაში, რომ შეიქმნას ინსტიტუტები, 

რომლებიც აძლიერებენ რეგიონის „ხმას“ სხვა რეგიონებთან და ქვეყნებთან ურთიერთობაში, ასევე 

ისინიც, რომლებიც ხელს უწყობენ კავშირების დამყარებას კერძო, სახელმწიფო და საგანმანათლებლო 

სექტორებს შორის. 

ამავდროულად, OECD-ს კვლევაში კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებენ გეოგრაფიული კონცენტრაციისა და 

ეკონომიკის აგლომერაციის, როგორც ეკონომიკური ზრდის ძირითადი წყაროების, განსაკუთრებულ 

მნიშვნელობას, და ყურადღება ექცევა ადგილობრივი და რეგიონული ინსტიტუტების მნიშვნელობას 

ეკონომიკური განვითარების პროცესში, რეგიონული პოლიტიკის „ახალი პარადიგმის“ განსაზღვრით. ეს 

ფორმირებადი ჩარჩო მიმართულია არასაკმარისად გამოყენებული ეკონომიკური პოტენციალის 

მობილიზებაზე, განვითარების კომპლექსური პროგრამების შექმნაზე, რბილი ინფრასტრუქტურების 

განვითარებასა და ფუნქციონალური ეკონომიკური ზონების (და არა ადმინისტრაციული საზღვრების) 

მიმართ პოლიტიკის ორგანიზაციაზე _ ეს  ყველაფერი  მრავალდონიანი მმართველობის განვითარებას 

მოითხოვს (თავი 5). თუმცა, OECD-ს ნაშრომი ასევე ხაზს უსვამს ზოგიერთ შეზღუდვას ინსტიტუტების 

თეორიასა და არსში: მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანური კაპიტალის, ინოვაციებისა და ფიზიკური 

ინფრასტრუქტურის წვლილი შეიძლება იქნას სტატისტიკურად მოდელირებული, ინსტიტუტების წვლილზე 

ამას ვერ ვიტყვით და ამიტომ, ისინი გვხვდება ანალიზში, როგორც „დეუს ექს მაკინა“ ანუ „ციური მანანა“, 

რომელიც  მხოლოდ კონკრეტული შემთხვევების ხარისხობრივი კვლევისას ვლინდება, რაც ართულებს 

შედარებასა და შედეგების განზოგადებას, ხოლო პოლიტიკურ შედეგებს გაურკვეველს ხდის (Tomaney 

2014). ასეა თუ ისე, OECD-ს კვლევა იმის მტკიცებულებაა, რომ ადგილობრივ და რეგიონულ 

განვითარებაში ინსტიტუტების მნიშვნელობის პოლიტიკა უფრო აქტუალური ხდება და გამოიყენება 

ადგილობრივი განვითარების პოლიტიკის ეფექტურობის დასასაბუთებლად, რაც ასევე მხარდაჭერილი 

იყო სხვა ბოლოდროინდელ დიდ ოფიციალურ მასალებში (Barca 2009; White House 2010; see also Barca et 

al. 2012). 
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ცხრილი 4.1 ინსტიტუტების ტიპები  

ფორმალური არაფორმალური 

“მყარი” – კოდირებული “რბილი” – ფარული 

ჩარტერები, კონსტიტუციები, 
კანონები, რეგულაციები, წესები, 
ვალდებულებები 

კონვენციები, ჩვევები, ნორმები, რუტინები, 
ტრადიციები, ღირებულებები 

მაგ. კონტრაქტები, ლეგალური სტატუტები, 
საკუთრების უფლებები 

მაგ. ნდობა, სოციალური 
კაპიტალი, სოციალური ქსელები 

 

წყარო: ადაპტირებულია Rodríguez-Pose (2013: 1037–1038) 

სამეცნიერო და პოლიტიკური ლიტერატურის განზოგადებით (მაგალითად, Acemoglu და 

Robinson 2012; Rodrik 2003; OECD 2012b), შეიძლება გამოვყოთ  ანალიტიკური თემების მთელი 

რიგი, რათა უზრუნველვყოთ საფუძველი ადგილობრივ და რეგიონულ განვითარებაში 

ინსტიტუტების როლისა და ფუნქციების ახსნისა და გაგებისთვის (Pike et al. 2015c). ამცირებენ რა 

გაურკვევლობას ადგილობრივი მოქმედი პირებისთვის, ინსტიტუტები ატარებენ მნიშვნელოვან 

სამუშაოს ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების გარემოებებისა და პრობლემების 

დიაგნოსტიკისთვის; ხელმძღვანელობენ მოქმედ პირებს მსჯელობებსა და პრიორიტეტების 

შერჩევაში; ახდენენ განვითარების ისეთი სტრატეგიების ფორმულირებას, რომლებიც 

შეესაბამება ადგილობრივ და რეგიონულ პირობებსა და სიტუაციებს; ახდენენ რესურსებისა და 

ინვესტიციების გენერირებას, გაერთიანებასა და შეთანხმებას; და ახდენენ ინტერვენციების 

ზეგავლენის შეფასებას. მთავრობისა და მმართველობის მრავალდონიან და მულტიაქტორულ 

სისტემებში ინსტიტუტები უზრუნველყოფენ ადგილობრივ და რეგიონულ ხმას ვერტიკალურად 

ზეეროვნულ და ეროვნულ სტრუქტურებთან მიმართებაში, და ჰორიზონტალურად სხვა 

ადგილობრივი და რეგიონული მოქმედი პირების კოორდინირებისა და მობილიზებისას 

სახელმწიფო, კერძო და საზოგადოებრივ სექტორებში. ასეთი როლები არ მოიცავს 

ადგილობრივ და რეგიონულ განვითარებაზე ინსტიტუტების გავლენის ყველა შესაძლო ხერხს. 

ისინი ერთმანეთს გადაკვეთს და შეხვდება სხვადასხვა გეოგრაფიულ კონტექსტსა და დროში.  

ჰელპმანის (2004) გამოკითხვა აჩვენებს, თუ როგორ შეიძლება აიხსნას ეკონომიკურ ზრდაში 

არსებული განსხვავებები ფიზიკური და ადამიანური კაპიტალის დაგროვებითა და წარმოების 

ფაქტორთა საერთო პროდუქტიულობის გაუმჯობესებით, ასევე ტექნოლოგიური ცვლილებების 

ეფექტით და საშუალებებით, რომლებითაც ისინი ახდენენ ვაჭრობის მოდელების ფორმირებას, 

თუმცა, ამ ყველაფრის შემდეგ, მაინც რჩება ეკონომიკური ზრდის ტემპებში მნიშვნელოვანი 

ვარიაციები. ჰელპმანი (2004: 112) ასკვნის, რომ მეტი კვლევაა საჭირო „პოლიტიკურ 

ინსტიტუტებში“, რადგან ისინი „წარმოშობენ დაპირისპირებას ცვლილების მომხრეებსა და მათ 

ოპონენტებს შორის, შედეგად კი გავლენას ახდენენ სიახლეებისა და ახალი ტექნოლოგიების 

დანერგვის შესაძლებლობაზე“. ნორთისთვის (1990, 1991, 2005) საზოგადოების პოლიტიკურ-

ეკონომიკური სტრუქტურის გრძელვადიანი ევოლუცია არის გასაღები, თუ როგორ კეთდება 

ასეთი არჩევანი და როგორ შეუძლია მას ეკონომიკური პოლიტიკის ფორმირება და წვლილის 

შეტანა „ადაპტაციურ ეფექტურობაში“; ანუ, ზოგიერთი საზოგადოების უნარი, მოახდინოს 

ადაპტირება სამყაროში, რომელსაც შეზღუდული რაციონალობის პირობებში გაურკვევლობა 

ახასიათებს და (cf. Simon 1972). ნორთის აზრით, ინსტიტუტები - ეს არის „ხარაჩო, რომელიც 

ახდენს ადამიანური ურთიერთქმედების ფორმირებას“ (2005: 48) ან „საზოგადოებაში თამაშის 

წესები“; (და) უფრო ფორმალურად, ადამიანის მიერ შემუშავებული შეზღუდვები, რომლებიც 

ახდენენ ადამიანური ურთიერთქმედების ფორმირებას (1990: 477). ნორთი უარს ამბობს 

ვარაუდზე რაციონალურობის შესახებ, რომელიც ტრადიციული ნეოკლასიკურ ეკონომიკის 

მთავარი თემაა და ითხოვს, რომ უფრო კარგად გავიგოთ კოგნიტური პროცესები და ის, თუ 
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როგორ ფორმირდება ისინი მემკვიდრეობით მიღებული „არფეტაქტული სტრუქტურით“, ანუ 

ნელ-ნელა ჩამოყალიბებული რწმენებით, ინსტიტუტებით, ინსტრუმენტებით, საშუალებებით და 

ტექნოლოგიებით, რომლებიც სუბიექტების არჩევანს აყალიბებს. ინსტიტუტები აერთიანებენ 

სხვადასხვაგვარ ცოდნებსა და რწმენებს, რომლებიც აუცილებელია ეკონომიკური 

პრობლემების გადასაწყვეტად, მაგრამ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის სტრუქტურა 

განსაზღვრავს, ვის რწმენებს აქვს მნიშვნელობა, და არსებობს არჩევანის ზღვარი, რომელიც 

გამომდინარეობს „რწმენების კომბინაციიდან, ინსტიტუტებიდან და არტეფაქტული 

სტრუქტურიდან, რომელიც მემკვიდრეობით იქნა მიღებული წარსულიდან“ (North 2005: 80). 

აღიარებს რა ინსტიტუტების ამ მთავარ როლს, ნორთი (2005: 57), ამავე დროს, პოლიტიკის 

უპირველესობას ამტკიცებს. „სწორედ პოლიტიკაა ის, რაც თამაშის ეკონომიკურ წესებს 

განსაზღვრავს და უზრუნველყოფს და, შესაბამისად, ის ეკონომიკური მაჩვენებლების 

უპირველესი წყაროა“. პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს აქვთ განსხვავებული ხასიათი, 

ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებთან შედარებით, რომლებიც გამოხატავენ რთულ, მორალურ, 

ეთიკურ და „არარაციონალურ აზროვნებას“ - ან „მრავალფეროვან რაციონალობებს“ (DiMaggio 

1998), - მაგრამ ქმნიან პირობებს, რომელთა დროს ეკონომიკა და ბაზრები ვითარდება. ამ 

თვალსაზრისით, განვითარების პროცესი ნებისმიერ გეოგრაფიულ მასშტაბში არ არის 

უბრალოდ ტექნიკური ქმედება. ეკონომიკური ზრდა, ამ თვალთახედვით, დემოგრაფიული 

ცვლილებების, ცოდნისა და ინსტიტუტების ურთიერთქმედების შედეგია, მაშინ როდესაც ზრდა 

მუხრუჭდება, როცა არტეფაქტული სტრუქტურა „აჩენს ორგანიზაციებს, რომელთა გადარჩენა 

დამოკიდებულია ამ ინსტიტუტების შენარჩუნებაზე და გამოყოფს რესურსებს, რათა არ იქნას 

დაშვებული არანაირი ცვლილება, რომელიც მათ გადარჩენას დაემუქრება“ (North 2005: 52). 

წარმატებულ ინსტიტუტებს ხშირად აქვთ „არაორთოდოქსული ელემენტები“ და აერთიანებენ 

„ორთოდოქსულ ელემენტებს ადგილობრივ მკრეხელობებთან“ (Rodrik 2003: 13). ამრიგად, 

ჰელპმანი (2004: 139) ასკვნის, რომ ინსტიტუტები ახდენენ წარმოების რეორგანიზაციისა და 

განაწილების, ასევე ფიზიკური და ადამიანური კაპიტალის სტიმულირებას და, შესაბამისად, 

„წარმოადგენენ ეკონომიკური ზრდის უფრო ფუნდამენტურ განმსაზღვრელებს, ვიდრე R&D ან 

ადამიანური ან ფიზიკური კაპიტალის დაგროვება, მიუხედავად ამ სფეროში სტიპენდიების 

ზრდისა, Dellepiane-Avellaneda (2009: 203) ხაზს უსვამს, რომ „ჩვენ განვითარების პოლიტიკისა და 

შედეგების ფორმირებისას არასრულფასოვნად გვესმის ის, თუ როგორ ურთიერთქმედებს 

პოლიტიკა ინსტიტუტებთან“. 

 სახელმწიფოები და ადგილობრივი და რეგიონული განვითარება 

მთავარი ინსტიტუტი, რომელიც ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების ფორმებს ადგენს, 

სახელმწიფოა. მთავრობის როლი ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების ფორმირებასა 

და მართვაში აღნიშნული იყო მეორე თავში. მთავრობის როლში მომხდარმა მნიშვნელოვანმა 

ცვლილებებმა გამოიწვია „განვითარების “ეპოქიდან „გლობალიზმის“ ეპოქაში გადასვლა 

(McMichael 2012) (იხ. ცხრილი 2.1). ფედერაციულ სახელმწიფოებში, როგორებიცაა ბრაზილია, 

გერმანია და აშშ, სუბეროვნული ან სახელმწიფო მთავრობები ყოველთვის ასრულებდნენ როლს 

ადგილობრივ და რეგიონულ განვითარებაში. თუმცა, როგორც წესი, ამ პერიოდში ეროვნული 

მთავრობები ლიდერის ფუნქციას კისრულობდნენ ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვაში 

დაღმავალი პრინციპით, რაც გამოხატავს სახელმწიფოს ცენტრალურ პოზიციას  თანამედროვე 

ეპოქის პოლიტიკასა და მმართველობაში (Dunford 1988; Le Galès and Lequesne 1998) (თავი 2). 

მთავარი არგუმენტები იყო, რომ სახელმწიფომ უნდა იმოქმედოს ბაზრების მოწესრიგებისა და 

მათი გადაჭარბების შეზღუდვის მიზნით (Polanyi 1944; Keynes 1931), მაგრამ სხვები სახელმწიფოს 

მზარდ როლს ეკონომიკის მართვაში აღიქვამდნენ, უპირველეს ყოვლისა, როგორც საფრთხეს 

თავისუფლებისთვის (Hayek 1944) ან ეკონომიკური უსაფრთხოებისთვის (Von Mises 1929/1998). 
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თანამედროვე სახელმწიფო პოლიტიკა ხშირად კლასობრივი ინტერესების ანარეკლი იყო, 

როგორც ეს გამოხატულია ეროვნული პოლიტიკური პარტიებისა და ინტერესთა 

წარმომადგენლობის კორპორატიული სტრუქტურების მეშვეობით, ისეთი ორგანიზაციების მიერ, 

როგორებიცაა პროფესიული კავშირები და ბიზნეს-ასოციაციები, რაც უშუალოდ თუ 

არაპირდაპირი გზით ახდენს გავლენას მთავრობის პოლიტიკის მიმართულებაზე. ამგვარი 

კლასობრივი ინტერესები, როგორც წესი, ემყარებოდა ისეთი იდეოლოგიების მხარდაჭერას, 

როგორებიცაა სოციალ-დემოკრატია და ქრისტიანული დემოკრატია ევროპაში, ან 

პოპულისტური და ავტორიტარული პოლიტიკა ისეთ ადგილებში, როგორებიცაა სინგაპური ან 

არგენტინა. მიუხედავად საერთაშორისო ვაჭრობისა და ინვესტიციების ზრდისა, ამ პერიოდში 

პოლიტიკური ეკონომიკა დიდწილად მოქცეული იყო ეროვნული ტერიტორიის შიგნით და 

ორიენტირებული იყო სახელმწიფოებრივ კონტროლზე მკაფიო საზღვრებსა და სუვერენიტეტის 

წესებით (Taylor and Flint 2011). როგორც წესი, ამ პერიოდის განმავლობაში, სხვადასხვა 

პოლიტიკური მიმართულების ეროვნული მთავრობა ცდილობდა აქტიურად ჩარეულიყო 

ეკონომიკის მართვაში, ასევე ინდუსტრიის ხელშეწყობასა და განვითარებაში ადგილობრივ და 

რეგიონულ დონეზე. კეინზიანური მაკროეკონომიკური თეორიის შესაბამისად (მე -3 თავი), 

ინტერვენციები მოიცავდა მთავრობების მხრიდან საგადასახადო და სახელმწიფო ხარჯების 

თაობაზე გადაწყვეტილებების გამოყენებას ეკონომიკაში ეფექტური მოთხოვნილების მაღალი 

დონისა და, შესაბამისად, სრული დასაქმების შესანარჩუნებლად. ევროპაში, ასეთი ჩარევა, 

როგორც წესი, ხდებოდა ეროვნული კეთილდღეობის სახელმწიფოს გაფართოებასთან ერთად. 

ლათინურ ამერიკასა და აზიაში მთავრობის ჩარევებს  იმპორტის ჩანაცვლების სტრატეგია 

განსაზღვრავდა. მთავრობები ასევე მხარს უჭერდნენ ახალი ინდუსტრიული შესაძლებლობების 

შექმნას ეკონომიკის ძირითადი სექტორების განვითარების სუბსიდირებითა და გამდიდრებით. 

დიდ ბრიტანეთში, მაგალითად, სახელმწიფო ეკონომიკის ზომების ამ პაკეტს, როგორც წესი,  

„კეინზიანიზმს“ უწოდებდნენ, რაც გულისხმობდა მიდგომას ეროვნული ეკონომიკური 

მმართველობის მიმართ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, როდესაც აქცენტი კეთდებოდა სრული 

დასაქმების შენარჩუნებაზე, როგორც კაპიტალიზმისა და დემოკრატიის შერიგების ძირითად 

საშუალებაზე და სადაც რეგიონული პოლიტიკა მნიშვნელოვანი იყო (Chisholm 1990). 

ეკონომიკური რეგულირების ამ ფორმას მოსდევდა ფორდისტული მასობრივი წარმოებისა და 

მოხმარების ეროვნული მრავალფეროვნება და ნარჩუნდებოდა ეკონომიკური ზრდის მდგრადი 

პერიოდი 1950-იანებიდან 1970-იანი წლების ჩათვლით (Jessop 1995). კრაუჩი (2004: 7-8) 

სიტუაციას აჯამებს: 

იმ ინდუსტრიულ საზოგადოებებში, რომლებიც არ იქცა კომუნისტურად, ერთგვარი 

სოციალური კომპრომისი იქნა მიღწეული კაპიტალისტურ ბიზნესსა და მუშათა კლასს 

შორის. კაპიტალისტური სისტემის შენარჩუნების სანაცვლოდ და იმისათვის, რომ 

დამშვიდებულიყო უთანასწორობის წინააღმდეგ პროტესტი, რომელსაც ის იწვევდა, 

ბიზნეს-ინტერესებმა ისწავლეს შეეზღუდათ საკუთარი ძალაუფლება. ხოლო, 

დემოკრატიული პოლიტიკური პოტენციალი, რომელიც კონცენტრირებული იყო 

სახელმწიფოს დონეზე, ამ შეზღუდვების გარანტიას იძლეოდა, რადგან ფირმები, 

მნიშვნელოვანწილად, სახელმწიფოს ძალაუფლებას ემორჩილებოდნენ. 

ამ ზომების ფარგლებში, მთავრობები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ხშირად ცდილობდნენ,  

სუბეროვნულ დონეზე მოეხდინათ ეკონომიკური აქტივობის გეოგრაფიის ფორმირება თავიანთი 

ეროვნული ეკონომიკების შიგნით. გეოგრაფიული თანასწორობისკენ სწრაფვისას, 

სახელმწიფოები ცდილობდნენ გაეზიარებინათ რესურსების გადანაწილება ჩამორჩენილ და 

პერიფერიულ რეგიონებს შორის და, ასევე ცდილობდნენ ხელი შეეწყოთ განვითარების 

სივრცობრივად დაბალანსებული ფორმებისთვის. ამ მიზანს ზოგჯერ „სივრცით კეინზიანიზმს“ 

უწოდებენ (Martin and Sunley 1997). ამ თვალთახედვით, განვითარების მიღწევა ფოკუსირებული 



63 
 

იყო რეგიონულ მასშტაბზე და ფორმულირდებოდა ეროვნულ ეფექტურობაში მისი წვლილის 

მიხედვით, ეკონომიკის ყველა რესურსის გამოყენების უზრუნველყოფით. გლობალური 

სამხრეთის ახალი ინდუსტრიალიზებული ქვეყნების მთავრობები ხშირად ცდილობდნენ, 

ცალკეული რეგიონების განვითარება წარემართათ ისე, როგორც მოდერნიზაციის ეროვნული 

სტრატეგიების კომპონენტი (Dicken 2015). ინფრასტრუქტურისა და ფინანსური სტიმულების 

უზრუნველყოფით და/ან კონკრეტულ რეგიონებში სახელმწიფოს კუთვნილი ან 

კონტროლირებადი საწარმოების დანერგვით, მთავრობები ცდილობდნენ ხელი შეეწყოთ 

ჩამორჩენილი რეგიონების განვითარებისთვის და ებრძოლათ ტრადიციული დარგების 

ჩავარდნის წინააღმდეგ. პრაქტიკული მიზნებისთვის, მთავრობები ხშირად ქმნიდნენ 

სპეციალიზებულ ინსტიტუტებს დამოუკიდებელი სააგენტოების (arm’s-length agencies) სახით, 

რათა ხელი შეეწყოთ ადგილობრივი და რეგიონული განვითარებისთვის. ერთ-ერთი ასეთი 

სააგენტოა „დატარი“ (DATAR - Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale) 

საფრანგეთში, „სალარო მეცოჯორნოსთვის“ (La Cassa per il Mezzogiorno) იტალიაში, „ტენესის 

ველის ადმინისტრაცია“ (Tennessee Valley Authority) ამერიკის შეერთებულ შტატებში და იაპონიის 

რეგიონული განვითარების კორპორაცია. 

ამ პერიოდის განმავლობაში ჩამოყალიბდა კვლევისა და თეორიის ორგანო, რათა 

განმარტებულიყო რეგიონული პოლიტიკის ზრდა და მთავრობის უფრო ფართო საქმიანობის 

გავლენა შერეულ ეკონომიკაში ადგილობრივ და რეგიონულ განვითარებაზე (McKay 2001). 

ფისკალურ პოლიტიკას აქვს ადგილობრივი და რეგიონული შედეგები. საერთოდ, პროგრესული 

გადასახადისა და სახელმწიფო ხარჯების ურთიერთქმედებას აქვს გადამანაწილებელი ეფექტი, 

რაც ეროვნულ ტერიტორიაზე რესურსების გადატანის საშუალებით,  ეკონომიკის ავტომატური 

სტაბილიზატორის როლს ასრულებს (Kaldor 1970). მაგალითად, მთავრობები ზრდიან 

უმუშევრობის შემწეობის ხარჯებს, როდესაც ეკონომიკა რეცესიის მდგომარეობაშია და, თუ 

უმუშევრობა ნაწილდება არათანაბრად ადგილებსა და რეგიონებზე, რესურსები მიიმართება 

უფრო მაღალი უმუშევრობის მქონე რეგიონებში. ასეთი სახელმწიფო ტრანსფერები მოქმედებს 

როგორც რეგიონული სტაბილიზატორები  (Armstrong and Taylor, 2000), გადააქვს რა რესურსები 

მაღალი გადასახადების/დაბალი საჯარო ხარჯების დონორი/ძირითადი რეგიონებიდან 

დაბალი გადასახადების/მაღალი საჯარო ხარჯების მიმღებ/პერიფერიულ რეგიონებში 

(ილუსტრაცია 4.1).  

იტალიის მაგალითი ცხადყოფს, თუ როგორ ხდება, რომ რეგიონებს სახელმწიფო ხარჯების 

ყველაზე მაღალი დონით მშპ-სთან მიმართებაში, აქვთ ერთ სულ მოსახლეზე ყველაზე დაბალი 

მშპ, რაც გადანაწილების ხარისხზე მიუთითებს (ილუსტრაცია 4.2) (Torrisi et al. 2015). მაგრამ, 

საზოგადოებრივი სიკეთეების მიწოდებამ და მათ განაწილებაში გამოყენებულმა ფორმულამ, 

შეიძლება, რეგიონული დაძაბულობა გამოიწვიოს. ეს დაძაბულობა ჩანს დიდ ბრიტანეთში, 

სადაც არსებობს განსხვავებები ერთ სულ მოსახლეზე საზოგადოებრივი სიკეთეების 

მიწოდებაში, როგორებიცაა განათლება და სამედიცინო მომსახურება, რომლებიც, როგორც 

წესი, განისაზღვრება მოსახლეობის რაოდენობით და არ არის დაკავშირებული 

მოთხოვნილებებთან (MacLean 2005a). ასეთი განსხვავებები დაფიქსირდა OECD-ს მასშტაბით და 

საფუძველი ჩაუყარა ტერიტორიულ პოლიტიკურ მობილიზაციას (Kyricou and Morral-Palacin 2015). 

ეს დაძაბულობა შეიძლება გაძლიერდეს იმ შემთხვევებში, როდესაც რეგიონთაშორის 

ტრანსფერებს აკლია გამჭვირვალობა და როდესაც მმართველობის ავტონომიური ფორმები 

უზრუნველყოფენ პოლიტიკურ ნებას სახელმწიფო ხარჯების განაწილების გასაპროტესტებლად. 

იტალიაში, მაგალითად, „ლეგა ნორდის“ აღმავლობა, ყოველ შემთხვევაში საწყის ეტაპზე, 

გამოწვეული იყო შედარებით მდიდარი ჩრდილოეთის ზოგიერთი ამომრჩევლის 

უკმაყოფილებით იმ რეგიონული პოლიტიკის გამო, რომელიც მიმართული იყო ეკონომიკურად 

უფრო ღარიბი მეცოჯორნოსკენ, სამხრეთში (Zaslove 2011). როგორც წესი, ისეთ ფედერაციულ 
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სახელმწიფოებს, როგორებიცაა ავსტრალია, კანადა და გერმანია, აქვთ უფრო მკაფიო 

მექანიზმები ხელისუფლების სუბეროვნული ორგანოებისთვის რესურსების გადანაწილებისთვის 

და სამართლიანობისა და ტერიტორიული სოლიდარობის შენარჩუნებისთვის (MacLean 2005b; 

Smith 1994). ფისკალური ფედერალიზმის პოლიტიკა რთული და მრავალფეროვანია ეროვნულ 

დონეზე და შესაძლოა, იყოს მამოძრავებელი ძალა პოლიტიკური ხელისუფლების 

ცენტრალიზების ან დეცენტრალიზების მხრივ (Weingast 2014). 

 

ილუსტრაცია 4.1 ფისკალური ტრანსფერი და სტაბილიზაციის მექანიზმი 

 

წყარო: ადაპტირებულია McKay (1994: 576) 
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ილუსტრაცია 4.2 სახელმწიფო ხარჯები რეგიონების მიმართ იტალიაში, 2000 

 

წყარო: ევროპის კომისია (2004: 90) 

 

რეგიონულად არათანაბარმა ეკონომიკურმა ცვლილებებმა, შესაძლოა, გააძლიეროს 

დატვირთვა რესურსების განაწილების მთავრობათაშორის სისტემებზე. კანადის ალბერტას 

პროვინციისა და დასავლეთ ავსტრალიის შტატის მთავრობები, რომლებმაც 2000-იან წლებში 

რესურსებზე დაფუძნებული მრეწველობის ზრდიდან მოულოდნელი ფინანსური მოგებებით 

ისარგებლეს, აღმოჩნდნენ კონფლიქტში საკუთარ ფედერალურ ხელისუფლებასთან იმის 

თაობაზე, თუ როგორ უნდა განაწილდეს ეს ფინანსური შემოსავლები. 

მაკროეკონომიკურ პოლიტიკას, რომელიც მიზნად ისახავს ეკონომიკური საქმიანობის საერთო 

დონის გაზრდას, შესაძლოა, ასევე ჰქონდეს ადგილობრივი და რეგიონული შედეგები. 

მაგალითად, ცენტრალურ ბანკს, რომელსაც აქვს სტაბილური ფასების შენარჩუნების 

უფლებამოსილება, შეუძლია, გაზარდოს საპროცენტო განაკვეთი, რათა შეასუსტოს ინფლაციის 

ზეწოლა სწრაფად მზარდ ადგილას ან რეგიონში, თუმცა ამის შედეგები შესაძლოა ასევე 

იგრძნობოდეს ჩამორჩენილ დასახლებულ პუნქტებსა და რეგიონებში, სადაც ეკონომიკურმა 

პირობებმა, შესაძლოა, მოითხოვოს საპროცენტო განაკვეთის შემცირება მოთხოვნის 

სტიმულირებისთვის, ხოლო გაცვლითი კურსის ამაღლებამ შესაძლოა ნეგატიურად იმოქმედოს 

იმ საწარმოების საერთაშორისო კონკურენტუნარიანობაზე, რომლებიც საქონლისა და 

მომსახურების ექსპორტს ახდენენ. 

ერთიანი ეროვნული ვალუტა შეიძლება მოქმედებდეს ტერიტორიაზე, სადაც გვხვდება 

ეკონომიკურ პირობებში აღნიშნული ადგილობრივი და რეგიონული განსხვავებები. სავალუტო 

კავშირის შემოღებამ ევროკავშირში, რომელშიც თავდაპირველად 12 წევრი სახელმწიფო იყო, 

გაავრცელა ერთიანი ვალუტა მთელ რიგ ქვეყნებზე, რომლებსაც ერთმანეთისგან ძალიან 

განსხვავებული სამრეწველო სტრუქტურები, ეკონომიკურ მაჩვენებლები და განვითარების 

დონეები ჰქონდათ. სავალუტო კავშირის პირველი კრიტიკოსები ამტკიცებდნენ, რომ ასეთ 
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ვითარებაში ერთიანი საპროცენტო განაკვეთი ქმნის განსაკუთრებულ პრობლემებს 

ჩამორჩენილი რეგიონებისთვის, რომლებსაც არ აქვთ ახალ ეკონომიკურ პირობებთან 

ადაპტირების შესაძლებლობა (Amin and Tomaney 1995). ასეთ მონეტარულ კავშირში არსებული 

ხარვეზები დრამატული და ძალიან სადავო განსაკუთრებით 2008 წლის კრიზისის შემდეგ გახდა 

(Streeck 2014). 

ერთი შეხედვით „არასივრცითი“ სახელმწიფო პოლიტიკის სხვა ფორმებსაც შეიძლება ჰქონდეს 

ადგილობრივი და რეგიონული შედეგები. მაგალითად, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და დიდ 

ბრიტანეთში  თავდაცვით აღჭურვილობაზე სახელმწიფო ხარჯებს (სამხედრო კეინზიანიზმი) 

ჰქონდა ნათლად გამოხატული ადგილობრივი და რეგიონული შედეგები, რამაც, მთლიანობაში, 

დადებითად იმოქმედა განვითარებულ მაღალტექნოლოგიურ რეგიონებზე, რადგან გაიზარდა 

R&D-ს ინტენსიურობა და თავდაცვითი პროდუქტებისა და მომსახურების დახვეწილობა. ასეთ 

შემთხვევებში ეროვნული დარგობრივი პოლიტიკა შეიძლება ასრულებდეს ერთგვარი 

„კონტრრეგიონული პოლიტიკის“ როლს - მოქმედებდეს საწინააღმდეგო მიმართულებით, რათა 

გააძლიეროს, და არა შეარბილოს რეგიონული უთანასწორობა (Lovering 1991; Markusen 1991). 

მთლიანობაში, დასახლებულ პუნქტებსა და რეგიონებში მთავრობის ქმედებები უფრო მეტს 

ნიშნავს, ვიდრე უბრალოდ ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების პოლიტიკაა. 

პრაქტიკულად მთავრობების ყველა ქმედებასა და პოლიტიკას - თუნდაც თავად მთავრობებმა 

ეს არ იცოდნენ - აქვს ადგილობრივი და რეგიონული შედეგები.   

ეკონომიკის მართვის კეინზიანური ფორმები გულისხმობდა სეკვესტრირებულ ეროვნულ 

ეკონომიკასა და სუვერენულ სახელმწიფოს - შეზღუდულ და შემოსაზღვრულ პოლიტიკურ-

ეკონომიკურ სივრცეს, რომელიც შეიცავდა პოლიტიკური ინტერვენციებისა და მოთხოვნის 

მართვის ეროვნული ზომების შედეგებს, თუმცა, ამას ძირი გამოითხარა გლობალიზაციის 

ძალებმა 1970-იან წლებში (Dicken 2015). ნაწილობრივ ამ შეცვლილი სიტუაციისა და 

სახელმწიფოს ქმედებების საზღვრების გაცნობიერების საპასუხოდ მოხდა ღრმა ცვლილებები 

ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების მართვაში. ჯესოპმა (1997) მოახდინა 

მთავრობიდან მმართველობაზე გადასვლის იდენტიფიცირება სხვადასხვა ტერიტორიულ 

მასშტაბსა და სხვადასხვა ფუნქციონალურ სფეროში. ოფიციალური სახელმწიფო აპარატის 

ცენტრალური როლი სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული ეკონომიკური და სოციალური 

პროექტების უზრუნველყოფასა და პოლიტიკურ ჰეგემონიაში შედარებით შემცირდა, მაშინ 

როდესაც აქცენტი კეთდებოდა პარტნიორულ ურთიერთობებზე  სამთავრობო, 

პარასამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის, რომლებშიც სახელმწიფო 

აპარატი ხშირად განისაზღვრება, როგორც „პირველი თანაბართა შორის“. ეს შეიცავს 

რამდენიმე სააგენტოს მართვის რთულ ხელოვნებას (რასაც ჯესოპმა (1997) „მეტამმართველობა“ 

დაარქვა), რომლებიც ფუნქციონალურად ავტონომიურები არიან ერთმანეთისგან, მაგრამ 

სუსტად არიან დაკავშირებული და დამოკიდებულნი არიან ერთმანეთზე. მრავალი ისეთი 

საქმიანობა, რომელიც ადრე ხორციელდებოდა უშუალოდ სახელმწიფოს მიერ, სხვადასხვა 

ხარისხით გადაეცა ასეთ დამოუკიდებელ დაწესებულებებს, არაუწყებრივ სახელმწიფო 

ორგანოებსა და სხვა ჰიბრიდულ ინსტიტუციონალურ სტრუქტურებს, ან, ზოგიერთ შემთხვევაში, 

მთლიანად იქნა პრივატიზებული. ამრიგად, პოლიტიკური ხელისუფლების როლი, ამ მხრივ, 

იმაში მდგომარეობს, რომ მართოს პარტნიორობებისა და ქსელების თვითორგანიზაცია - რაც, 

ერთგვარად, არის „მართვა მთავრობის გარეშე“ (Rhodes 1996; Stoker 1998). მმართველობის 

ცნება ეხება მმართველობის სტილებს, რომელთა დროსაც საზღვრები სახელმწიფო და კერძო 

სექტორებს შორის და მათ შიგნით წაშლილია. ძირითადი ყურადღება ექცევა მართვის 

მექანიზმებს, რომლებიც დაფუძნებულია არა სახელმწიფოს ძალაუფლებისა და დაღმავალი 

მმართველობისა და მეთაურობის სისტემაში არსებული სანქციების კლასიკური წარმოდგენების 

გამოყენებაზე, არამედ მრავალი მოქმედი პირის ურთიერთქმედებაზე სხვადასხვა სივრცით 



67 
 

მასშტაბებში და ერთმანეთს შორის. მუშაობის ასეთი ფორმები, ჩვეულებრივ, მოითხოვს ნდობის 

მაღალ დონეს მონაწილე სუბიექტებს შორის, რათა ეფექტურობა შენარჩუნდეს; და მართვის 

ამოცანა ხდება „საჭის ქსელების“ საქმე (Stoker 1995). ამოცანა მდგომარეობს იმაში, რომ 

ვმართოთ სახელმწიფო პოლიტიკის სულ უფრო დაქსაქსული სფერო და ზოგიერთი მას 

უკავშირებს ფრაგმენტაციის ანალოგიურ პროცესებს პოსტმოდერნისტულ საზოგადოებაში 

(Bogason 2004a). მმართველობის ქსელური ფორმების ხელშეწყობა ასევე შეიძლება იქნას 

განხილული, როგორც პასუხი სავარაუდო შეზღუდვებსა და წარმომადგენლობითი 

დემოკრატიის ტრადიციული ფორმების წარუმატებლობაზე. 

 

ერთ-ერთი საფრთხე მთავრობიდან მმართველობაზე გადასვლის შესახებ მსჯელობაში არის ის, 

რომ ის განიხილება, როგორც ბუნებრივი და გარდაუვალი, და არა როგორც იმ 

გადაწყვეტილებების შედეგი, რომლებიც ხშირად იღებენ ეროვნული სახელმწიფო სუბიექტები. 

თუმცა, ისინიც კი, ვინც უსიტყვოდ ეთანხმება ამ ცვლილებას, აღიარებენ, რომ ის 

დაკავშირებულია „დილემებთან“. მათ შორისაა წყვეტა ახალი მმართველობის პირობებში 

გადაწყვეტილებების მიღების რთულ რეალობასა და იმ ენას შორის, რომელიც გამოიყენება 

მთავრობის გასამართლებლად, პასუხისმგებლობის დაბინდვა, რომელმაც შეიძლება 

მიგვიყვანოს თავის არიდებასთან ან განტევების ვაცის ძიებასთან და ძალაუფლებაზე 

დამოკიდებულების პრობლემები, რამაც შეიძლება გაამწვავოს არასასურველი შედეგების 

პრობლემა (Torfing et al. 2012). „თვითმმართველი ქსელები“ ქმნიან სირთულეებს 

პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით, რაც ნიშნავს იმას, რომ პრაქტიკაში მმართველობის 

ქსელების მართვა შესაძლოა აღმოჩნდეს პრობლემატური (Stoker 1995). 

 

მმართველობის ახლადგამოჩენილი ქსელების პრაქტიკული სირთულეები ვლინდება 

პარტნიორობებზე ფიქრში. პარტნიორობები არის ინსტრუმენტი, რომლითაც ახალი 

ადგილობრივი და რეგიონული მმართველობა იმართება. ერთი შეხედვით, ტერმინი 

„პარტნიორობა“ გადაწყვეტილებების უფრო ინკლუზიური მიღების პერსპექტივას იძლევა. 

მიუხედავად ამისა, მთელი ევროპის მასშტაბით მონაცემების ანალიზით, გედესმა (2001) 

გამოავლინა  ზოგიერთი საშიშროება დაკავშირებული „პარტნიორული ურთიერთობების“, 

როგორც ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების საშუალების გამოყენებასთან. მან 

ივარაუდა, რომ პარტნიორობები ხშირად გამორიცხავენ სწორედ იმ ჯგუფებს, რომლებისთვისაც 

მუშაობენ. მართალია, პარტნიორობების მიზანს წარმოადგენს მმართველობაში 

არასახელმწიფოებრივი სუბიექტების ჩართვა, როგორებიცაა ბიზნესი, პროფკავშირები და 

სამოქალაქო საზოგადოება, პარტნიორობებში ხშირად დომინირებს სახელმწიფო სექტორი, 

რომელიც ფლობს შესაძლებლობებსა და რესურსებს, რათა თვითონ შეძლოს ამოცანების 

გადაჭრა. თუმცა, 2008 წლის გლობალური ფინანსური კრიზისისა და რეცესიის შემდეგ, ეს 

სადავო გახდა. უფრო მეტიც, პარტნიორული ურთიერთობები გამოიყენება უფრო მეტად 

როგორც უნდობლობის მართვის, ვიდრე ნდობის გამოწვევის საშუალება. მარგინალური 

ჯგუფებისთვის პარტნიორულ ურთიერთობებზეც ისეთივე რთულია გავლენის მოხდენა, როგორც 

სახელმწიფო სუბიექტებზე. ავტონომიური ქსელებისა და მართვის მექანიზმების ზრდის 

დანახვისგან შორს მყოფი პარტნიორობის რიტორიკა შეიძლება მიანიშნებდეს ბიუროკრატიისა 

და მისი კონტროლის გაფართოვებაზე (Fenwick et al. 2012). 

 

არაფერია არსებითად დემოკრატიული მმართველობის ქსელური ფორმების გამოჩენაში, 

რომელიც ხდება „იერარქიის ჩრდილში (Jessop 1997: 575), ანუ ხელისუფლების ტრადიციული 

ფორმების დომინირების ქვეშ. უფრო მეტიც, მმართველობის თემაზე მსჯელობების დიდი 
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ნაწილი, შესაძლოა, იქნას დაყვანილი სახელმწიფო სექტორის რეფორმის უბრალო 

გამართლებამდე, „ახალი სახელმწიფო მმართველობის“ პრინციპით, რაც დიდწილად 

დაკავშირებულია საბაზრო პრინციპების დანერგვასთან სახელმწიფო სერვისების 

უზრუნველყოფისთვის, პრივატიზაციასთან და სახელმწიფო ადმინისტრაციის 

„აგენსიფიკაციასთან“ ერთად (Rhodes 1996; იხ. ასევე Kjær 2004; Laffin et al. 2014), რაც 

იდეოლოგიურად მიმართულია ეკონომიკის დერეგულურებისკენ და სახელმწიფო საზღვრების 

უკან გადაწევისკენ (იხ. Gamble 1994). კიტინგი (2005: 208) ასკვნის, რომ „მმართველობა“ არის 

საოცრად „ფხვიერი“ კონცეფცია და ის ხშირად გამოიყენება... ძალაუფლების ბალანსის შესახებ 

კრიტიკული შეკითხვების, ინტერესების წარმოდგენისა და პოლიტიკის მიმართულების 

დასამალად. როგორც არ უნდა მოხდეს კონცეპტუალიზაცია, მმართველობა მთავრობას ვერ 

შეცვლის. 

 

იმის გამო, რომ გლობალიზაციის პროცესები დაჩქარდა 1990-იან და 2000-იან წლებში, 

გლობალური ბაზრების ფონზე სახელმწიფომ უკან დაიხია. გავლენიანმა მწერლებმა, 

მათ შორის კენიჩი ომაემ, შემოგვთავაზეს ისეთი ანალიზები, როგორიცაა „მსოფლიო 

საზღვრების გარეშე“ (1990) და „ეროვნული სახელმწიფოს დასასრული“ (1995) (თავი 1).   

მიუხედავად იმისა, რომ ამ ცვლილებმა მოიცვა დროის სულისკვეთების ასპექტები, კრიტიკოსები 

ეროვნული საზღვრების უწყვეტ მნიშვნელობაზე მიუთითებდნენ. ეროვნული მთავრობები 

განაგრძობდნენ საკვანძო როლის შესრულებას გლობალიზაციის პირობების განსაზღვრაში, 

კერძოდ კი, გლობალური ფირმების უფლებების გარანტირებასა და პირობების შექმნაში 

სამამულო ფირმების მონაწილეობისთვის გლობალურ ბაზრებში, სახელმწიფო საკუთრებაში 

მყოფი კომპანიებისა და მათი პოზიციის საშუალებით (Dicken 2015) (თავი 9). არგუმენტი 

ეროვნული სახელმწიფოს უწყვეტ მნიშვნელობაზე გაძლიერდა 2010-იან წლებში. 2008 წლის 

გლობალური ფინანსური კრიზისის დროს, ეროვნული მთავრობებს მოუწოდეს, გადაერჩინათ და 

დაესტაბილურებინათ ეროვნული ფინანსური სისტემები ფინანსური დახმარების გაწევით ან 

ფინანსური ინსტიტუტების ნაციონალიზაციით (ნაწილობრივ ან მთლიანად) და/ან 

წარმოედგინათ ფისკალური სტიმული, რათა ეკონომიკური ზრდისთვის ბიძგი მიეცათ. გარდა 

ამისა, ისეთი ქვეყნების სწრაფი ეკონომიკური და პოლიტიკური ზრდა, როგორებიცაა ბრაზილია, 

რუსეთი, ინდოეთი და განსაკუთრებით ჩინეთი დამოკიდებული იყო ინტერვენციონისტ 

მთავრობებზე. ისინი უშუალოდ ფლობდნენ კომპანიების დიდ წილებს, რომლებიც 

კაპიტალიზირებულნი იყვნენ ეროვნულ საფონდო ბირჟებზე, მაშინ როდესაც კეთილდღეობის 

სუვერენული ფონდების ზრდა  საერთაშორისო არენაზე გახდა ეროვნული ეკონომიკური 

ინტერესების გატარების ინსტრუმენტი. კეთილდღეობის სუვერენული ფონდები გაიზარდა 

მნიშვნელოვან აქტივებში და  საერთაშორისო ფინანსური სისტემის ძირითად მონაწილედ იქცა 

(ცხრილი 4.2). მოვლენების ასეთ განვითარებას, შესაძლოა, ჰქონდეს პირდაპირი შედეგები 

ადგილობრივი და რეგიონული განვითარებისთვის. მაგალითად, ჩინურმა ფონდებმა და 

სახელმწიფო ბანკებმა ჩადეს მნიშვნელოვანი თანხები საქალაქო ინფრასტრუქტურაში მთელ 

მსოფლიოში. ჩინეთის სახელმწიფო სამრეწველო და კომერციულმა ბანკმა 650 მილიონი ფუნტ 

სტერლინგის ინვესტიცია ჩადო დიდი ბრიტანეთის ქალაქ მანჩესტერის აეროპორტის ბიზნეს 

სექტორში (Plimmer et al. 2013). 
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ცხრილი 4.2 კეთილდღეობის სუვერენული ფონდები სიდიდის მიხედვით (მილიარდი 

ამერიკული დოლარი), 2015 

რეიტინგი ქვეყანა სახელი აქტივები დასაწყისი წყარო 

   (US$ bn)   

1 ნორვეგია 
სამთავრობო საპენსიო 

ფონდი 
825 1990 ნავთობი 

2 
საემიროები 

- აბუ დაბი 

აბუ დაბის საინვესტიციო 

ადმინისტრაცია 
773 1976 ნავთობი 

3 ჩინეთი 
ჩინეთის საინვესტიციო 

კორპორაცია 
747 2007 არაქონებრივი 

4 
საუდის 

არაბეთი 

SAMA უცხოური 

ჰოლდინგები 
669 n/a ნავთობი 

5 კუვეიტი 
კუვეიტის საინვესტიციო 

ადმინისტრაცია 
592 1953 ნავთობი 

6 ჩინეთი 
SAFE საინვესტიციო 

კომპანია 
547 1997 არაქონებრივი 

7 
ჩინეთი-

ჰონგ კონგი 

ჰონგ კონგის სავალუტო 

ადმინისტრაციის 

საინვესტიციო 

პორტფელი  

418 1993 არაქონებრივი 

8 სინგაპური 

სინგაპურის მთავრობის 

საინვესტიციო 

კორპორაცია 

344 1981 არაქონებრივი 

9 ყატარი 
ყატარის საინვესტიციო 

ადმინისტრაცია 
256 2005 

ნავთობი და 

გაზი 

10 ჩინეთი 
ეროვნული სოციალური 

უსაფრთხოების ფონდი 
236 2000 არაქონებრივი 

წყარო: ადაპტირებულია Sovereign Wealth Fund institute 

http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/ 

ჩინურმა საინვესტიციო კორპორაციამ, ჩინურმა კეთილდღეობის სუვერენულმა ფონდმა (SWF), 

იყიდა წილი კომპანია Thames Water-ში, რომელიც უზრუნველყოფს კანალიზაციის მომსახურებას, 

ასევე წყლის მიწოდებას ლონდონსა და ინგლისის სამხრეთ ნაწილში (Sakoui 2012). ამ შენაძენის 

ირონიული ასპექტი ის არის, რომ დიდი ბრიტანეთის მთავრობის მიერ პრივატიზებული 

კომპანიის ნაწილს ახლა ჩინეთის მთავრობის მიერ კონტროლირებადი ფონდი ფლობდა (Allen 

and Pryke 2012).  

პოლიტოლოგები მიუთითებენ იმაზე, თუ ჯერ კიდევ რამდენად ხასიათდება კაპიტალისტური 

ეკონომიკა მრავალფეროვნების მაღალი დონით. ლიტერატურაში, რომელსაც „კაპიტალიზმის 

ნაირსახეობები“ ეწოდება, ხაზგასმულია, თუ რა დონეზეა ფირმების ქცევა ჩანერგილი ეროვნულ 

ინსტიტუციონალურ გარემოში, რომელიც მართავს კონფლიქტებს სექტორებს შორის ისე, რომ 

ახდენს სოციალური და ეკონომიკური ტრაექტორიების ფორმირებას (Hall and Soskice 2001). 

ძირითადი ყურადღება აქ ექცევა ეროვნულ დონეზე შრომის ანაზღაურების, პროფესიული 

სწავლებისა და განათლების, კორპორატიული მართვის,  კომპანიათაშორისი ურთიერთობებისა 

და სამუშაო ადგილის ორგანიზაციის განსაკუთრებული სისტემების შემუშავებას, რაც ქმნის 

სოციალური და პოლიტიკური  აკომოდაციის განსაკუთრებულ მოდელებს. ამ კრიტერიუმების 

მიხედვით, კაპიტალისტური ეკონომიკები შეგვიძლია დავყოთ განსხვავებულ ფორმირებებად, 

კერძოდ - ლიბერალურ საბაზრო ეკონომიკებად (მაგ. აშშ, დიდი ბრიტანეთი, კანადა, 
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ავსტრალია, ახალი ზელანდია, ირლანდია) და კოორდინირებულ საბაზრო ეკონომიკებად (მაგ. 

გერმანია, იაპონია, შვედეთი, ავსტრია). 

„კაპიტალიზმის ნაირსახეობების“ მიდგომა უზრუნველყოფს მნიშვნელოვან მაკორექტირებელ 

უნარს გლობალიზაციის თაობაზე გაცხადებული პრეტენზიებისთვის. თუმცა, ამ მიდგომის 

აქცენტი ინსტიტუტებზე, როგორც დამაბალანსებელ გამოსავალზე, არ ითვალისწინებს იმას, თუ 

როგორ ახდენენ სუბიექტები რესურსების მობილიზებას ინსტიტუციონალური წესრიგის 

დამყარების ან დაცვისთვის, „მაშინაც კი, როდესაც ამ ქმედებების შედეგები არაოპტიმალური, 

არაეფექტური და არაეგალიტარულია“ (Peck and Theodore 2007: 755). ბრენერი და სხვები (2010: 

188) ვარაუდობენ, რომ „კაპიტალიზმის ნაირსახეობების ანალიტიკა ცუდად არის აღჭურვილი 

საიმისოდ, რომ გაშიფროს საბაზრო დისციპლინარული ცვლილებების პროცესები, რომლებიც 

კვეთს (და ერთმანეთთან აკავშირებს) რეგულირების ეროვნულ სისტემებს“. ინსტიტუტები 

წარმოადგენენ ველს ძალაუფლებისა და კონფლიქტის განსახორციელებლად, ასევე 

შერიგებისა და კონსენსუსის მიღწევისთვის. 

როგორც დერონ აჯემოლუ (2003: 29) აღნიშნავს, „ინსტიტუტები გავლენას ახდენენ არა მხოლოდ 

სოციალური ნამცხვრის ზომაზე, არამედ იმაზეც, თუ როგორ ნაწილდება ის“, და ამის გამო 

ინსტიტუციონალური ცვლილებები პოლიტიკურად სადავო ხდება. ანალოგიური გაგება 

მომდინარეობს ლიტერატურიდან „განვითარების ქვეყნების“ შესახებ (როგორებიცაა სინგაპური, 

სამხრეთ კორეა და ტაივანი), სადაც აღნიშნულია, თუ როგორ ახდენს ზრდის მოდელების 

ფორმირებას ურთიერთობები მთავრობას, მრეწველობასა და მუშათა კლასს შორის, თუმცა, 

ამავე დროს, ყურადღება ექცევა ამ შეთანხმებების გადამანაწილებელ შედეგებს (Chang 2010 ; 

Evans 2010; Yeung 2015). ადგილობრივი და რეგიონული მასშტაბით ინსტიტუტები ხშირად 

წარმოგვიდგებიან, როგორც კოლექტიური ქმედებებით გამოწვეული პრობლემების 

შემსუბუქების მექანიზმი განვითარების გამოწვევების თვალწინ, თუმცა თანამშრომლობა 

არსებობს კონფლიქტის პარალელურად, და ამ კონტექსტში „პოლიტიკა შუამავლის როლს 

ასრულებს ურთიერთობაში ინსტიტუტებსა და ეკონომიკურ მაჩვენებლებს შორის“ (Dellepiane-

Avellaneda 2009: 211; იხილე ასევე: Wood 2012 and Storper et al. 2015). 

აჯემოლუ და რობინსონი (2012) განასხვავებენ ინკლუზიურ და მომპოვებელ ინსტიტუტებს 

როგორც ეკონომიკაში, ასევე პოლიტიკაში. საზოგადოებები, რომელთათვისაც 

დამახასიათებელია ინკლუზიური ინსტიტუტები, ჩვეულებრივ, ძალაუფლებას ანაწილებენ 

ფართოდ, რითაც უზრუნვეყოფენ ზრდის შემოსავლების თანაბარ განაწილებას როგორც 

სოციალური, ასევე სივრცითი გაგებით. საზოგადოებები, რომელთათვისაც დამახასიათებელი 

მომპოვებელი ინსტიტუტები, ზღუდავენ ამ პოლიტიკურ უფლებებს და რესურსებს განაწილებას 

ელიტებს შორის, რომელთაც ინვესტირებისა და ინოვაციებისთვის დიდი სტიმული არა აქვთ. 

ისტორიას მნიშვნელობა აქვს „კრიტიკული მომენტების“ მნიშვნელობის გამო (ანუ იმ დიდი 

მოვლენების ან ფაქტორების ერთობლიობისა, რომლებიც არღვევს საზოგადოებაში არსებულ 

ეკონომიკურ ან პოლიტიკურ ბალანსს, რაც პოლიტიკური და ეკონომიკური ინსტიტუტების გზის 

ფორმირებას ახდენს და მივყავართ ინკლუზიური ან მომპოვებელი ინსტიტუტების შექმნისკენ 

„ინსტიტუციონალური თვითდინების“ პროცესის გავლით - პროცესისა, რომელიც არის არა 

წინასწარ განსაზღვრული, არამედ სრულად განპირობებული (Acemoglu and Robinson 2012). 

ლიტერატურა ინსტიტუტებისა და განვითარების შესახებ, რომელსაც ფესვები ზრდის 

პოლიტიკურ ეკონომიკაში აქვს, შემუშავებული იყო ძირითადად ქვეყნებს შორის ეკონომიკურ 

ზრდაში არსებული განსხვავების ასახსნელად, მან ბიძგი მისცა რეგიონული ინსტიტუტების 

განხილვებს, მაგრამ არ შეიცავდა დეტალურ ინფორმაციას კვლევითი პროექტების შესახებ. 

გარდა დამაფიქრებელი განცხადებებისა ინსტიტუციონალური ცვლილებების შესახებ აშშ-ს 

სამხრეთში (North 1990; Acemoglu and Robinson 2012) და არგენტინის პროვინცია ლა რიოხაში 

(Acemoglu and Robinson 2012), ამ ლიტერატურაში მცირე ყურადღება ეთმობა იმას, თუ რა როლს 
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ასრულებენ ინსტიტუტები სუბრეგიონებში ეკონომიკურ მონაცემებს შორის განსხვავებების 

ახსნაში. თუმცა, ამ თეორიას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ადგილობრივი და რეგიონული 

ინსტიტუტების თვისებებისა და შესაძლებლობების, ასევე მიმართულებების ხასიათისა და 

განსაკუთრებით იმ პოლიტიკური ფაქტორების  ასახსნელად, რომლებიც ეკონომიკური 

ქმედებების სტიმულირებას ახდენს. ის შეგვიძლია შევავსოთ ეკონომიკური აგენტების ჩაშენების 

ცნების სინთეზირებითა და სისტემატიზებით ორივე ტერიტორიასა და ქსელში, ასევე იმით, თუ 

როგორ ახდენს ის გავლენას მიკროეკონომიკურ შედეგებზე ადგილობრივ და რეგიონულ 

კონტექსტში (Farole et al. 2011b; Storper et al. 2015) 

სახელმწიფოს თანამედროვე ტრანსფორმაციამ მოიტანა ის, რომ მისი შესაძლებლობები 

რეორგანიზებულ იქნა და გაერთიანდა, ტერიტორიულად და ფუნქციონალურად, ქვეეროვნულ, 

ზეეროვნულ და ტრანსტერიტორიულ დონეებზე. სახელმწიფო ძალაუფლება გავრცელდა 

ზემოთ, ზეეროვნულ ინსტიტუტებში, როგორებიცაა ევროკავშირი და საერთაშორისო სავალუტო 

ფონდი, ქვემოთ, რეგიონულ და ადგილობრივ ორგანოებში, ასევე ტერიტორიათშორისი 

ქსელების მიმართულებით, რადგან სახელმწიფო სუბიექტები სხვადასხვა ტერიტორიულ 

მასშტაბში ცდილობენ გაავრცელონ საკუთარი ოპერაციული ავტონომიები და სტრატეგიული 

შესაძლებლობები. ჯესოპი (1997) მიიჩნევს, რომ საშინაო სახელმწიფოებრივი მოქმედებების 

საერთაშორისო კონტექსტის მნიშვნელობა გაიზარდა, რამაც მიგვიყვანა იმ სიტუაციამდე, 

როდესაც ეკონომიკური და სოციალური პოლიტიკა უფრო მეტად ეხება საერთაშორისო 

კონკურენციას. ამავე დროს, ეროვნული მთავრობის როლებზე ახლა სულ უფრო მოქმედებს 

საერთაშორისო ორგანოების მარეგულირებელი ფუნქციები. ასეთ ინსტიტუტებს მიეკუთვნება 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, მსოფლიო ბანკი და მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია, 

ასევე ისეთი ორგანიზაციები, როგორებიცაა ევროკავშირი, ჩრდილოამერიკული თავისუფალი 

ვაჭრობის ზონა, სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების ასოციაცია და მერკოსური. ამრიგად, 

როგორც ეკონომიკის გლობალიზაცია - განსაკუთრებით გლობალური საწარმოო ქსელებისა და 

ფინანსური ბაზრების ზრდა (თავი 7) - ასევე საერთაშორისო ინსტიტუტების ზრდა, რომლებიც 

ცდილობენ ისეთი პრობლემების მოგვარებას, რომლებიც ცალკეული ეროვნული 

სახელმწიფოების ფარგლებს სცდება (მაგ. ვაჭრობა, გარემო, ტერორიზმი) მოხდა 

ერთდროულად და დაწესდა შეზღუდვები ეკონომიკური რეგულირების სფეროში ეროვნული 

მთავრობების ქმედებებზე. 

 

 მრავალდონიანი მთავრობა და მმართველობა 

სახელმწიფოს თანამედროვე ტრანსფორმაციის მნიშვნელოვანი მახასიათებელი იყო 

დეცენტრალიზაციის გლობალური ტენდენცია, რომელსაც მოჰყვა ხელისუფლების 

ადგილობრივი და რეგიონული ორგანოებისა და მმართველი ინსტიტუტების მზარდი როლი 

ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების ხელშეწყობაში (Rodríguez-Pose and Gill 2003). 

დეცენტრალიზაციისკენ ეს ძვრა შესამჩნევია მთელ მსოფლიოში და ვლინდება საერთო 

სახელმწიფო ხარჯებში სუბნაციონალური სახელმწიფო ხარჯების წილში, განსაკუთრებით კი 

პირდაპირი ინვესტიციების, პერსონალისა და სახელმწიფო შესყიდვების კატეგორიაში (ნახატი 

4.3). თუმცა, დეცენტრალიზაციის ხასიათი არის ძლიერ დიფერენცირებული და არათანაბარი, 

ხოლო მისი შედეგები - ბუნდოვანი. არსებობს მნიშვნელოვანი განსხვავებები 

დეცენტრალიზაციის საერთაშორისო მოდელებსა და საერთო სახელმწიფო ხარჯებიდან 

სუბნაციონალური სახელმწიფო ხარჯების წილში. სახელმწიფოს სხვადასხვა ფორმებისა და 

კაპიტალიზმში განსხვავებების მხრივ, OECD-ში არსებობს ქვეყანათა ჯგუფები, სადაც 

დეცენტრალიზაციისა და სახელმწიფო ხარჯების სხვადასხვა დონეებია (ილუსტრაცია 4.4).  
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ილუსტრაცია 4.3 სუბნაციონალური მთავრობის ხარჯი, როგორც საერთო სახელმწიფო 

ხარჯის პროცენტი, 2012 

წყარო: ადაპტირებულია OECD -დან (2014a: 33) 

 

 

ილუსტრაცია 4.4 სახელმწიფო ხარჯები, როგორც მშპ-ს პროცენტულობა და 

სუბნაციონალური მთავრობის ხარჯი, როგორც სახელმწიფო ხარჯის პროცენტულობა 

ქვეყნების მიხედვით, 2012 

 

წყარო: ადაპტირებულია OECD-დან (2014a: 32) 
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2008 წლის გლობალურმა ფინანსურმა კრიზისმა რამდენიმე ქვეყანაში დეცენტრალიზაციის 

ახალი ტალღა მოიტანა, თუმცა რესურსები, რომლებზეც ხელი სახელმწიფოსა და სახელმწიფო 

ინსტიტუტებს მიუწვდებოდათ, შემცირდა მკაცრი ეკონომიის ეპოქაში. ადგილობრივი და 

რეგიონული მმართველობა არ ცვლის ცენტრალურ ხელისუფლებას; უფრო ზუსტად, სუბიექტები 

ურთიერთდამოკიდებულები არიან თავიანთი მიზნების მიღწევაში, და ადგილობრივი და 

რეგიონული განვითარება სულ უფრო ხშირად ხდება მრავალფაქტორიანი და მრავალდონიანი 

მმართველობის კონტექსტში (Charbit 2011). 

დეცენტრალიზებული მმართველობისა და რეგიონული ინსტიტუტების თანამედროვე ზრდის 

ტენდენცია თეორიულად ჩამოყალიბებული იყო, როგორც კეინზიანური/ფორდისტული 

სახელმწიფოს კრიზისის ასპექტი და ახალი ინსტიტუციური წესრიგის ძიება. კეინზიანური 

სახელმწიფო, როგორც წესი, აძლევდა ქვეშევრდომის სტატუსს ადგილობრივ და რეგიონულ 

ინსტიტუტებს, რომლებიც „ჩვეულებრივ აღიქმებოდნენ, როგორც სუბიექტები, რომელთა 

საშუალებითაც სახელმწიფო ასრულებდა თავის ამოცანებს, და არა როგორც გადაწყვეტილების 

მიღების ადგილები, რომლებიც დაკანონებული უნდა ყოფილიყო დამოუკიდებლად“ (Tijmstra 

2011: 37). კეინზიანური სახელმწიფოს კრიზისმა ნაციონალიზებული მასშტაბური სისტემის 

დესტაბილიზირება მოახდინა და გამოიწვია ახალი (მრავალმასშტაბური) სისტემების ძიება 

(Brenner 2009; Pike and Tomaney 2009). კეინზიანური/ფორდისტული სახელმწიფოს ჩავარდნის 

სავარაუდო მიზეზი იყო მის მიერ „ადგილობრივი ცოდნებისა და ნოუ-ჰაუს როლის 

აუცილებლობის“ ჩახშობა (Scott: 1998: 6) „გარჩევითობისკენ“ არასწორი სწრაფვისას, რაც 

ნიშნავს სოციალური და ეკონომიკური პროცესების, როგორც მოდერნიზაციის ნაციონალურად 

ორიენტირებული პროექტების ნაწილის სრულად ფლობას. რეგიონული მასშტაბით 

ინსტიტუტების აღმავლობა ასახავდა, ნაწილობრივ, რწმენას, რომ ეროვნულ დონეზე მართული 

კეინზიანიზმი არასაკმარისად აკონტროლებდა ფართომასშტაბიან და მრავალფეროვან 

რეგიონულ ცვლილებებს, რაც მოწმობს იმას, რომ „განურჩევლობა ... რჩება პოლიტიკური 

ავტონომიის სანდო რესურსად“ (Scott: 1998: 54). მეტიც, რეგიონული ინსტიტუტების 

მრავალფეროვნება ქმინს პირობებს პოლიტიკური ინოვაციებისთვის, რაც გამოხატულია აშშ-ს 

უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის, ლუი ბრენდისის არატრადიციულ გადაწყვეტილებაში: 

„ეს არის ფედერალური სისტემის ერთ-ერთი ყველაზე ბედნიერი შემთხვევითობა, რომ 

ერთადერთ მამაც შტატს შეუძლია, თუ მისი მოქალაქეები მოინდომებენ, შეასრულონ მუშახელის 

როლი და სცადონ ახალი სოციალური და ეკონომიკური ექსპერიმენტები ისე, რომ ქვეყნის 

დანარჩენ ნაწილს ზიანი არ მიადგეს“. 

რეგიონული და ადგილობრივი ინსტიტუტების როლით შეშფოთება გამოხატულია მიდგომებში, 

რომლებიც თეორიულად ეკონომიკას განიხილავენ, როგორც ევოლუციურ და სოციალურ-

კულტურულ პროცესს, დაფუძნებულს სადაო ნორმებსა და ღირებულებებზე, რომლებსაც 

გამოხატავენ ინსტიტუტები, და რომლებიც ახდენენ ინვესტიციებისა და მეწარმეობის 

სტიმულირებას (Gertler 2010 ; Martin 2000) (თავი 2). ზოგიერთ რეგიონში შესანიშნავი შედეგების 

ასახსნელად ამინი და ტრიფტი (1995) გვთავაზობენ „ინსტიტუციური სიმჭიდროვის“ კონცეფციას. 

ბოლოდროინდელმა კვლევებმა ეჭვქვეშ დააყენა ამ მეტაფორის ფასეულობა და, ნაცვლად 

ამისა, ხაზი გაუსვა ინსტიტუტების ხარისხსა და ეფექტურობას, და არა მათ სიმკვრივეს, რადგან 

„ძალზედ მსგავსი ინსტიტუციური პირობები მუშაობს სხვადასხვანაირად სხვადასხვა 

ტერიტორიაზე“ (Farole et al. 2011b: 74). ანალიზი შეიცავდა მოუხელთებელი „დევოლუციის 

დივიდენდის“ ძიებას, რომლის გამოყოფა და გარჩევა ძალიან ძნელია, დაწესებულებებს შორის 

რთული ურთიერთობებისა და რეგიონულ და ადგილობრივ განვითარებაზე უფრო ფართო 

გავლენის გათვალისწინებით, მაშინ როდესაც ინსტიტუტების გავლენა გამოიხატება დისკუსიებში 

„მოსწავლე რეგიონზე“ ან ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების სააგენტოების 
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საქმიანობაზე (Bellini et al. 2012; Morgan 2006, 2007a; Pike et al. 2012c; Rodríguez-Pose and Gill 2005) 

(თავი 3).  

„ლიდერობა” იქნა შემოთავაზებული, როგორც „რეგიონული წარმატების” კიდევ ერთი 

ინგრედიენტი (Sotarauta and Pulkkinen 2011). რეგიონული ინსტიტუტები ასევე იქნა 

გაანალიზებული იმ თვალსაზრისით, თუ რა წვლილი აქვთ მათ ეკონომიკურ ბლოკირებაში, 

რითაც იხსნება სამრეწველო რეგიონების უუნარობა, ადაპტაცია მოახდინონ ეკონომიკურ 

კრიზისებთან (მაგ. Grabher 1993; Hassink 2007) და, უფრო ფართო გაგებით, მიმართულებებზე 

დამოკიდებულების მოდელებთან (Martin 2010) (თავი 3). საერთაშორისო განვითარების 

ორგანიზაციების პოლიტიკის ფარგლებში დეცენტრალიზაცია ადგილობრივ და რეგიონულ 

ინსტიტუტებზე ხშირად უკავშირდება დებატებს „კარგი მმართველობის“ შესახებ, რომელიც 

აღმოცენდა როგორც რეაქცია განვითარების პოლიტიკის ჩავარდნებზე კორუფციის, 

არაეფექტურობის, გამჭვირვალობისა და  კონტროლის არარსებობის შედეგად (e.g. World Bank 

1997).  „კარგი მმართველობა” ზოგადად განიხილება, როგორც თანამონაწილეობრივი, 

კონსენსუსზე ორიენტირებული, ანგარიშვალდებული, გამჭვირვალე, ღია, ეფექტური, ქმედითი, 

სამართლიანი, ინკლუზიური და კანონის უზენაესობის პრინციპზე დაფუძნებული, თუმცა ამ 

ტერმინების მნიშვნელობა კამათის დიდ შესაძლებლობას იძლევა. გრინდლის აზრით (2012: 267) 

„კარგი მმართველობა“ გვთავაზობს „ჰიგიენურ” ან „ტექნიკურ” მიდგომას იმასთან, რაც არსებითად 

სადავო პოლიტიკური საკითხებია და ყურადღებას არ აქცევს იმ პოლიტიკურ შეზღუდვებს, 

რომლებიც ქმნიან ეკონომიკურ და ინსტიტუციურ ცვლილებებს (იხ. აგრეთვე  

Dellepiane-Avellaneda 2009). 

ინსტიტუტებთან დამოკიდებულების კვლევით, ჰანსენი და სხვები (2011: 39) მიდიან დასკვნამდე, 

რომ, როგორც წესი, მთავრობა განიხილება ინსტრუმენტულად, როგორც განვითარებისა და 

ზრდის მხარდაჭერა, მაშინ როდესაც პოლიტიკის, დემოკრატიისა და მრავალდონიანი 

მმართველობის საკითხებს ყურადღება არ ექცევა. პაასი (2009, 2011) ფოკუსირებას ახდენს 

რეგიონების ფორმირებისა და მათი ინსტიტუციონალიზაციის პროცესზე. აქ რეგიონი განიხილება, 

როგორც კულტურული და პოლიტიკური კონსტრუქცია, რომელიც იღებს ტერიტორიულ და 

სიმბოლურ ფორმას _ ხდება შემოსაზღვრული, როგორც პრელუდია ინსტიტუტების მშენებლობისა, 

სანამ საზოგადოების ტერიტორიულ სისტემაში ჩაერთვება. იმის მაგივრად, რომ რეაგირება 

მოახდინონ საბაზრო ზეწოლის მოთხოვნილებებზე, რეგიონული ინსტიტუტები აქ გამოხატავენ 

იდენტურობას და „იწყებენ არსებობას და იძენენ მნიშვნელობას მხოლოდ უფრო ფართო 

პოლიტიკური და ინსტიტუციონალური პირობების კონტექსტში (Agnew 2013: 12). რეგიონული 

ინსტიტუტები ტერიტორიული პოლიტიკური ბრძოლის შედეგია, მაშინ როდესაც მრავალდონიანი 

მმართველობა „თავისთავად წარმოადგენს ენდოგენურ შედეგს, რაც მოჰყვება ძლიერების 

ბრძოლას უპირატესობისთვის“ (Faguet 2013: 9). რეგიონულ ინსტიტუტებს, როგორც წესი, ლინზებით 

უყურებენ, რაც ხაზს უსვამს მათ ინსტრუმენტულ წვლილს ეკონომიკურ საქმიანობაში და მათ როლს 

პოლიტიკურად კონსტრუირებული და სივრცითი იდენტურობის გამოხატვაში. პრაქტიკაში, 

დისკურსი რეგიონული ინსტიტუციური შენების შესახებ, როგორც წესი, ერთმანეთში ურევს როგორც 

„იდენტურობის“ ასევე „ეკონომიკის“ მოთხოვნებს სხვადასხვა დროსა და ადგილას (Rodríguez-Pose 

and Sandall 2008). შესაძლებელია სხვადასხვა გზების გარჩევაც და ამასთანავე, განსხვავებული 

ინსტიტუციური მექანიზმები სუბნაციონალურ დონეზე ამუშავებენ თავიანთ საკუთარ 

განმასხვავებელ სტრატეგიებს და სვამენ შეკითხვებს იმის შესახებ, თუ როგორ მუშაობს ეროვნული 

მთავრობა და მართვის სისტემა. ამის მაგალითს წარმოადგენს სხვადასხვა საკანონმდებლო 

ორგანოები დიდ ბრიტანეთში, 1990-იანი წლების დევოლუციის ბოლოს (ილუსტრაცია 4.1).  
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ილუსტრაცია 4.1 კანონმდებლობა დეცენტრალიზებულ დიდ ბრიტანეთში –შოტლანდიის 

პარლამენტი, ედინბურგი 

 

წყარო: Klaus with K, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Edinburgh_Scottish_ 

Parliament01_2006–04–29.jpg (accessed 25 February 2016) 

 

ფაროლი და სხვები (2011b) მივიდნენ დასკვნამდე, რომ სწორედ ფორმალური საზოგადოებრივი 

ინსტიტუტებისა და ჯგუფური ცხოვრების ფორმისა და სტრუქტურის (საზოგადოების) 

ურთიერთქმედება განსაზღვრავს, როგორ ასრულებენ და ქმნიან ინსტიტუტები ეკონომიკური 

ზრდის პროცესს სხვადასხვა გეოგრაფიულ მასშტაბებში. ამრიგად, პოსტ-კეინზიანურ ეპოქაში 

რეგიონული და ადგილობრივი ინსტიტუტები იძენენ „სულ უფრო დიდ როლს ეკონომიკური 

აქტიურობის ფორმირებაში“, მაკროეკონომიკური რეგულირებიდან „მიკრო-სოციალურ-

ინსტიტუციონალური რეგულირების“ უფრო დეცენტრალიზებულ რეჟიმზე საერთო გადასვლის 

ფარგლებში (Martin 2000: 91; იხ. აგრეთვე Crouch et al. 2009). 

მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობისა და მმართველობის დეცენტრალიზაცია საერთაშორისო 

ტენდენციაა და ის მრავალ ქვეყანაში შეინიშნება, ლიტერატურისთვის უცნობია მისი ეფექტურობა 

ეკონომიკური განვითარების მიმართულებით, ისევე როგორც მისი სარგებელი და ფასი (Tomaney 

et al. 2011) (მაგალითი 4.1; ცხრილი 4.3). გარდა ამისა, დეცენტრალიზაცია ვლინდება სხვადასხვა 

ფორმებით, და მისი მოდელები უკიდურესად უსწორმასწოროა, ხელისუფლების ადგილობრივ და 

რეგიონულ ორგანოებს კი პოლიტიკური ავტონომიის სხვადასხვა ხარისხი აქვთ (ცხრილი 4.4). 

მაგალითად, OECD-ს ქვეყნებში არსებობს მნიშვნელოვანი განსხვავებები სუბნაციონალური 

მთავრობების წილებში ეროვნული მთავრობების საერთო შემოსავლებიდან და ხარჯებიდან 

(ცხრილი 4.5). ქვეყნები, სადაც სუბნაციონალური შემოსავლების წილი ეროვნულ დონესთან 
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მიმართებით მაღალია, როგორც წესი, სწორედ ის ქვეყნებია, სადაც შემოსავლები ძირითადად 

ადგილობრივი გადასახადისგან შედგება. OECD-ს ქვეყნებში, მიუხედავად იმისა, რომ მთელ რიგ 

ფუნქციებში ხარჯების სუბნაციონალური ვალდებულებები გაიზარდა, ადგილობრივი და 

რეგიონული ხელისუფლების ორგანოები, როგორც წესი, ისევ ძლიერ არიან დამოკიდებულნი 

ცენტრალური მთავრობის რესურსებზე. პასუხისმგებლობის გადაცემა მოხდა ეკონომიკურ და 

სოციალურ პირობებში შენარჩუნებული სივრცითი დისპროპორციების კონტექსტში, რასაც მოაქვს 

ფისკალური უფლებამოსილებების უფრო მეტი ლოკალიზების, ასევე გამთანაბრებელი ზომებისა 

და უფრო მეტი ადგილობრივი და რეგიონული ავტონომიის  მზარდი მოთხოვნები, რათა 

უზრუნველყოფილი იყოს ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების პოლიტიკის 

პერსონალიზაცია. ბევრ იურისდიქციაში პასუხისმგებლობების დეცენტრალიზაციას ხშირად თან 

სდევს რეგიონული და ადგილობრივი მომსახურებების მიწოდებს ცენტრალიზებულად 

დადგენილი სტანდარტები (OECD 2013a). ევროკავშირის რეგიონული პოლიტიკა გვთავაზობს 

მკაფიო მაგალითს იმისა, თუ როგორაა დაკავშირებული ადგილობრივი და რეგიონული 

ინსტიტუტებისთვის რესურსების გამოყოფა შეთანხმებულ შედეგებთან, თუმცა ამ პირობების 

უზრუნველყოფა ჯერ კიდევ პრობლემად რჩება (Barca 2009). 

ცხრილი 4.3 დეცენტრალიზაციის სარგებელი და საფასური  

პოტენციური სარგებელი პოტენციური საფასური 

დეცენტრალიზებული პოლიტიკა უკეთ 
გამოხატავს ტერიტორიულ 
პრეფერენციებს (გამანაწილებელი 
ქმედითობა) 

მთავრობის ან / და მმართველი ინსტიტუტების 
დამატებითი ფენების დამატებითი 
ადმინისტრაციული ხარჯები 

ტერიტორიული ეკონომიკური 
პოტენციალის უკეთესი ცოდნა 
(პროდუქტიული ქმედითობა) 

 

მასშტაბის ეფექტის დაკარგვა პოლიტიკის 
ფორმულირებაში და მიწოდებაში 
„რენტის ძიების“ (rent-seeking) გაძლიერება 
დაინტერესებული ჯგუფების მიერ, რომლებსაც 
შეუძლიათ გავლენა მოახდინონ სუბნაციონალურ 
ტერიტორიულ, და არა ეროვნულ ინსტიტუტებზე 

დემოკრატიული ანგარიშვალდებულება 
აუმჯობესებს პოლიტიკის 
ფორმულირებისა და განხორციელების 
ეფექტურობას, ხელს უწყობს ინოვაციას 

 

მონიტორინგისა და შეფასების უფრო სუსტი 
დისციპლინები (ფინანსთა ეროვნული 
სამინისტროები, როგორც ეფექტურობის უფრო 
მძაფრი დრაივერები, ვიდრე ტერიტორიული 
ინსტიტუტები) 

ფისკალური ავტონომია უზრუნველყოფს 
ბიუჯეტის მძიმე შეზღუდვას და 
(საჭიროების შემთხვევაში) ცვალებადი 
გადასახადების ძალა საშუალებას 
იძლევა, უმნიშვნელოდ შეუცვალოს 
დაბეგვრა და ხარჯები 

საბიუჯეტო შეზღუდვები სულ უფრო მეტად 
უკავშირდება ტერიტორიულ ფისკალურ 
შესაძლებლობებს 
სუსტი სტიმულები, სუბნაციონალურ ტერიტორიებზე 
სახელმწიფო ხარჯების საგადასახადო 
შემოსავლებთან დამაკავშირებელი მექანიზმის 
არარსებობის გამო  
 

კოორდინაციისა და შესაბამისობის 
დაბალი ხარჯები ეროვნული ტერიტორიის 
დანარჩენ ნაწილთან შედარებით 
 

შემცირებულმა კოორდინაციამ დანარჩენ ეროვნულ 
ტერიტორიასთან, შესაძლოა, უარყოფითი გავლენა 
მოახდინოს როგორც ადგილობრივ, ისე 
დაქვემდებარებულ ტერიტორიებზე 
 

წყარო: ადაპტირებულია Ashcroft et al-დან. (2005: 3) 
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ცხრილი 4.4 დეცენტრალიზაციის ფორმები  

ფისკალური პოლიტიკური ადმინისტრაციული 

ავტონომია გადასახადებზე, ხარჯვასა 
და სახელმწიფო ფინანსებზე, რაც 
ცენტრალურმა მთავრობამ ქვე-
ეროვნულ დონეზე გადაანაწილა 

მთავრობისა და მმართველობის 
პოლიტიკური ფუნქციები ქვე-
ეროვნულ დონეზე 
ხორციელდება 

ადმინისტრაციული ფუნქციები და 
პასუხისმგებლობა ქვედა ეროვნულ 
დონეზე ხორციელდება 

დეკონცენტრაცია დელეგირება დევოლუცია 

ცენტრალური ხელისუფლების 
ფუნქციებისა და პასუხისმგებლობების 
გაფანტვა ქვედა ეროვნულ საველე 
ოფისებზე. უფლებამოსილება 
გადაეცემა ქვედა დონის სუბიექტებს, 
რომლებიც ექვემდებარებიან თავიანთ 
ზემდგომებს იერარქიაში 

პოლიტიკის პასუხისმგებლობის 
გადაცემა ადგილობრივ 
მთავრობაზე ან ნახევრად 
ავტონომიურ ორგანიზაციებზე, 
რომლებიც არ კონტროლდებიან 
ცენტრალური ხელისუფლების 
მიერ, მაგრამ 
ანგარიშვალდებულნი არიან მის 
წინაშე 

ცენტრალური მთავრობა უფლებას 
აძლევს ადგილობრივი 
თვითმმართველობის 
კვაზიავტონომიურ ორგანოებს, 
განახორციელონ ძალაუფლება და 
აკონტროლონ გადაცემული 
პოლიტიკა 

წყარო: ადაპტირებულია Tomaney და სხვებიდან (2011: 17)  

 

ცხრილი 4.5 სუბნაციონალური  ხელისუფლების (SNG) ხარჯები OECD- ს ქვეყნებში, 

როგორც მთლიანი სახელმწიფო ხარჯებისა და მშპ-ს პროცენტი, 2012* 

ქვეყანა 

* 2010 კანადა და ახალი ზელანდია; 2011 ავსტრალია,  იაპონია, კორეა, ისრაელი, მექსიკა, 

შვეიცარია, თურქეთი და აშშ. მონაცემები არ არის ჩილეს შესახებ . 

წყარო: OECD (2013a: 95) 

ქვეყნები 

SNG 
ხარჯები, 
როგორც 
მთლიანი 
ხარჯების 

წილი 

SNG 
ხარჯები, 
როგორც 

მშპ-ს წილი 

ქვეყნები 

SNG ხარჯები, 
როგორც 
მთლიანი 

ხარჯების წილი 

SNG ხარჯები, 
როგორც მშპ-ს 

წილი 

ავსტრალია 0.46 0.17 ლუქსემბურგი 0.12 0.05 

ავსტრია 0.33 0.17 მექსიკა 0.51 0.12 

ბელგია 0.41 0.23 ნიდერლანდები 0.32 0.16 

კანადა 0.74 0.33 ახალი ზელანდია 0.10 0.05 

ჩეხეთი 0.23 0.10 ნორვეგია 0.34 0.15 

დანია 0.63 0.38 პოლონეთი 0.32 0.13 

ესტონეთი 0.25 0.10 პორტუგალია 0.13 0.06 

ფინეთი 0.41 0.23 სლოვაკეთი 0.17 0.06 

საფრანგეთი 0.21 0.12 სლოვენია 0.19 0.10 

გერმანია 0.46 0.21 ესპანეთი 0.51 0.24 

საბერძნეთი 0.06 0.03 შვედეთი 0.49 0.26 

უნგრეთი 0.19 0.09 შვეიცარია 0.62 0.21 

ისლანდია 0.29 0.14 თურქეთო 0.11 0.04 

ირლანდია 0.13 0.05 
გაერთიანებული 
სამეფო 

0.29 0.14 

ისრაელი 0.14 0.06 
შეერთებული 
შტატები 

0.46 0.19 

იტალია 0.30 0.15 OECD33 საშუალო 0.40 0.17 

იაპონია 0.40 0.17 
OECD33 ქვეყნის 
საშუალო 

0.33 0.15 

კორეა 0.43 0.13    
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მაგალითი 4.1 არგუმენტები დეცენტრალიზაციის სასარგებლოდ და საწინააღმდეგოდ  

ლიტერატურის საკვანძო მიმოხილვებზე დაყრდნობით (მაგ. Tomaney et al. 2011; Triesman 2007), 

შეგვიძლია, გამოვყოთ ძირითადი არგუმენტები დეცენტრალიზაციის სასარგებლოდ და 

საწინააღმდეგოდ. 

 

სასარგებლოდ 

1. ადმინისტრაციული ქმედითუნარიანობა. მრავალდონიანი მთავრობა საშუალებას იძლევა, რომ 

მოქალაქეების მოთხოვნილებები საზოგადოებრივ საქონელსა და მომსახურებაზე უფრო 

ზუსტად და რენტაბელურად დააკმაყოფილოს. 

კრიტიკა: მხოლოდ ადმინისტრაციული (არა პოლიტიკური) დეცენტრალიზაციაა საჭირო,  ეს 

შედეგი რომ დადგეს. 

2. ადგილობრივი კონკურენცია. ადგილობრივ მთავრობებს შორის არსებული კონკურენცია 

მობილური მაცხოვრებლებისა და ინვესტიციების მოსაზიდად აიძულებს მათ, რომ იყვნენ უფრო 

პატიოსნები, ქმედითუნარიანები და ღიები. 

კრიტიკა: ქვეყნების უმეტესობაში ადგილობრივი კონკურენციისთვის შესაბამისი პირობები 

ნაკლებად სავარაუროა და, სადაც ეს მოხდება, მოიტანს პერვერსიულ შედეგებს (მაგ. „რბოლა 

ფსკერისკენ“). 

3. ფისკალური სტიმულები.  საერთო გადასახადებში ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოების 

წილის ზრდამ უნდა გაზარდოს მათი მოტივაცია ადგილობრივი ეკონომიკური საქმიანობის 

მხარდასაჭერად, რად მოიტანს მუშაობის ეფექტურობის ზრდას მთელ ქვეყანაში. 

კრიტიკა: ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოების წილის ზრდა შესაძლოა ნიშნავდეს 

ხელისუფლების სხვა დონეების წილის კლებას. 

4. დემოკრატია. სახელმწიფო მმართველობის მასშტაბების შემცირებით, დეცენტრალიზაცია 

ზრდის მოქალაქეთა ჩართულობას, ავითარებს სამოქალაქო სათნოებას და ამაღლებს 

წინასაარჩევნო პასუხისმგებლობას, რადგან მოქალაქეები უკეთ არიან გათვითცნობიერებულნი 

ადგილობრივი პრობლემების შესახებ. 

კრიტიკა: ადგილობრივმა მთავრობამ შესაძლოა განავითაროს როგორც სათნოება, ასევე 

კორუფცია და არ არის აუცილებელი, ეროვნულზე მეტად იყოს გათვითცნობიერებული 

ადგილობრივ პრობლემებში. 

5. შემოწმება, ბალანსი და თავისუფლება. დეცენტრალიზებულ სისტემებში ძლიერი ადგილობრივი 

ხელისუფლება შეამოწმებს კორუფციას მთავრობაში და იქნება დამცველი რგოლი 

ცენტრალური მთავრობის მხრიდან ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების წინააღმდეგ. 

კრიტიკა: ცენტრალურმა მთავრობებმა შეიძლება გამოიყენონ მექანიზმი _„დაჰყავი და იბატონე“, 

ხოლო ხელისუფლების ადგილობრივმა ორგანოებმა თავიანთი ძალაუფლებით შეიძლება 

ადგილობრივი კანონდარღვევები დაიცვან (მაგალითად, მონობა). 

6. ვეტოს მოთამაშეები და ცვლილებები. რადგან პოლიტიკური ცვლილებები დამოკიდებულია 

მონაწილეთა უფრო დიდ რაოდენობაზე, დეცენტრალიზაცია ხელს უწყობს პოლიტიკის 

სტაბილურობის ზრდას. 

კრიტიკა: ამან შეიძლება მოიტანოს ცუდი პოლიტიკის დანერგვა და ინოვაციებისთვის სტიმულის 

არარსებობა. 

7. ადგილობრივი საინფორმაციო და პოლიტიკური ინოვაციები. ხელისუფლების ადგილობრივმა 

ორგანოებმა შეიძლება უფრო ეფექტურად გამოიყენონ ადგილობრივი ინფორმაცია, რაც 

მოიტანს პოლიტიკურ ინოვაციებს. 
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კრიტიკა: არ არის აუცილებელი, რომ ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოები იყვნენ 

სპეციალისტები ადგილობრივი ინფორმაციის მიღებაში, მაშინ როდესაც ცენტრალურმა 

ხელისუფლებამ შესაძლოა ზოგჯერ უკეთ გამოიყენოს პოლიტიკური სიახლეები. 

8. ეთნიკური კონფლიქტები. პოლიტიკური დეცენტრალიზაცია აქრობს ეთნიკურ კონფლიქტებს, 

რადგან აკმაყოფილებს ადგილობრივი ავტონომიის მოთხოვნებს. 

კრიტიკა: პოლიტიკურმა დეცენტრალიზაციამ შესაძლოა ასეთი კონფლიქტები გააღრმაოს 

კიდეც. 

 

საწინააღმდეგოდ 

1. ფისკალური ზეწოლები.  პოლიტიკურად ძლიერი ადგილობრივი მმართველობა ძირს უთხრის 

ფისკალურ და მაკროეკონომიკურ დისციპლინას, ბიუჯეტის რბილი შეზღუდვების გამოყენებით, 

ცენტრალური ხელისუფლების გზავნილების მოპოვებისთვის. 

 

კრიტიკა: ეს უფრო სუსტი ცენტრალური ხელისუფლების პრობლემაა, ვიდრე ძლიერი 

ადგილობრივი მმართველობა. 

 

2. ფისკალური კოორდინაცია. როდესაც ხელისუფლების ადგილობრივ და ცენტრალურ 

ორგანოებს შეუძლიათ, რომ დამოუკიდებლად დაბეგრონ ერთი და იგივე ბაზა, ან ამომრჩეველი 

ელის, რომ ისინი ერთი და იმავე მომსახურებებზე დახარჯავენ თანხებს, ამას მოაქვს ზედმეტი 

დაბეგვრისა და ზედმეტი ხარჯვის პრობლემები. 

 

კრიტიკა: ზედმეტი დაბეგვრისა და ზედმეტი ხარჯვის ზეწოლები ერთმანეთის კომპენსირებას 

ახდენს. 

 

3. უთანასწორობა. დეცენტრალიზებული სისტემები ძლიერ ადგილებს ანიჭებენ ძალაუფლებას 

სუსტი ადგილების ხარჯზე. 

 

კრიტიკა: ფისკალურმა გაწონასწორებამ და გადაცემის ზომებმა შეიძლება შეამსუბუქოს 

სივრცული უთანასწორობა. 

 

4. დამატებითი ადმინისტრაციული ხარჯები. მთავრობის მრავალი ფენა ზრდის მთავრობის 

ხარჯებს. 

 

კრიტიკა: დეცენტრალიზაცია მთავრობის ხარჯებს აჩვენებს მოქალაქეებს. 

 

5. შიდატერიტორიული კონკურენცია და „რბოლა ფსკერისკენ“. დეცენტრალიზაცია იწვევს 

მფლანგველ კონკურენციას ნულოვანი შედეგით. 

 

კრიტიკა: ამას ზღუდავს ეროვნული და საერთაშორისო კონკურენციის წესები. 

 

დღეისათვის კვლევამ ნათელყო რეგიონული და ადგილობრივი ინსტიტუტების ცვალებადი 

თვისება, მაგრამ მხოლოდ ახლა იწყებს იმ პროცესების გაშუქებას, რომლებიც ასეთ 

განსხვავებებს იწვევს. ასეთმა სიტუაციამ შარონსა და სხვებს (2012ª: 15) შეკითხვა დაასმევინა: 

„რომელ კულტურულ მემკვიდრეობებს, ეკონომიკურ ცვლადებს ან ინსტიტუციონალურ 

ფაქტორებს შეუძლია, რომ ახსნას მმართველობაში შესამჩნევი რეგიონული განსხვავებები?“ 
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ფაროლი და სხვები (2011b: 71) ამბობენ, რომ აუცილებელია „ნათელი მოეფინოს იმას, თუ 

როდის აერთიანებენ ასეთი თავისებურებები ჯგუფებს ერთიანი მმართველობითი სისტემის 

ფარგლებში ისე, რომ ხდებოდეს პრობლემების მუდმივი გადაწყვეტა, რაც ზრდის 

სტიმულირებას ახდენს, და როდის იწვევდა ეს თავისებურებები პარალიზებას ან უძრაობას. 

ბრენერი და ვახსმუთი (2012) ვარაუდობენ, რომ ტერიტორიული კავშირები, რომლებიც 

შექმნილია გარკვეულ ქალაქში ან რეგიონში ეკონომიკური ზრდის ხელშესაწყობად, როგორც 

წესი, ჩართულია სოციალურ ჯგუფებში, რომლებიც თავად არიან გაჭედილები უძრავ 

ინფრასტრუქტურასა და ფიქსირებულ კაპიტალში. მაგრამ, იმ დასახლებულ პუნქტებსა და 

რეგიონებშიც კი, სადაც მსგავსი ეკონომიკური მახასიათებლებია, ასეთი ალიანსების ფორმები 

და შედეგები განსხვავდება (Putnam 1993; Safford 2009). 

სწორედ ამ კონტექსტში მოქმედებს მრავალდონიანი მმართველობა. მრავალდონიანი 

მმართველობა ნიშნავს: 

უფლებამოსილების, პასუხისმგებლობის, პოლიტიკის შემუშავებისა და რეალიზების აშკარა 

ან ფარულ განაწილებას სხვადასხვა ადმინისტრაციულ და ტერიტორიულ დონეებზე  ანუ: 

(i) სხვადასხვა სამინისტროებზე და/ან სახელმწიფო ინსტიტუტებზე, ცენტრალური 

მთავრობის დონეზე (ზემოთ ჰორიზონტალურად), 

(ii) მმართველობის სხვადასხვა დონეებზე ადგილობრივ, რეგიონულ, პროვინციულ/ 

სახელმწიფო, ეროვნულ და ზესახელმწიფო დონეებზე (ვერტიკალურად) და 

(iii) სხვადასხვა სუბიექტებზე სუბნაციონალურ დონეზე (ქვემოთ ჰორიზონტალურად) 

( Charbit, 2011:13)  

MLG სისტემების ეფექტურობას აფერხებს მმართველობაში არსებული „ხარვეზები“ 

ინფორმაციულ, შესაძლებლობების, ფისკალურ, პოლიტიკურ, ადმინისტრაციულ, ობიექტურ და 

ანგარიშვალდებულების კრიტერიუმებთან მიმართებაში, რომელთაგან თითოეული მოითხოვს 

კომპენსაციებს. მაგალითად, ადმინისტრაციული ხარვეზები ჩნდება იურისდიქციული 

ფრაგმენტაციის შედეგად. არენდი და სხვები (2014) ვარაუდობენ, რომ ქალაქის სტრუქტურების 

ადმინისტრაციულ ფრაგმენტაციას აქვს განმარტებითი წონა ქალაქებში პროდუქტიულობის 

სიდიდის განსაზღვრისას (იხ. აგრეთვე Katz and Bradley 2014). სპექტრი და ხასიათი იმ 

საკომპენსაციო ქმედებებისა, რომლებიც შექმნილია მმართველობითი ხარვეზების 

აღმოსაფხვრელად, ქვეყნების მიხედვით განსხვავდება, მაგრამ შესაძლოა, შეიცავდეს 

ფედერალურ სტრუქტურებს, როგორიცაა ავსტრალიის მთავრობის საბჭო, რომელიც 

აერთიანებს ფედერალურ და სახელმწიფო მთავრობებს, და ავსტრალიის საგრანტო კომისია, 

რომელიც რეკომენდაციებს გასცემს სახელმწიფო ხარჯების ტერიტორიულ განაწილებასთან 

დაკავშირებით. ასევე არსებობს ცენტრალურ-ადგილობრივი კონტრაქტები, როგორიცაა Contrat 

de projets État-région საფრანგეთში, რომელიც განსაზღვრავს რეგიონული ეკონომიკური 

განვითარების პირობებს ცენტრალურ მთავრობასა და საფრანგეთის რეგიონებს შორის; და 

ტრანსნაციონალური თანამშრომლობა სახელმწიფოებს შორის, რათა შეიქმნას ახალი 

რეგიონული ერთეულები, ასევე არხების მუშაობისა და ინვესტიციის სტრატეგიები, როგორიცაა 

ერესუნდის რეგიონი დანიასა და შვედეთს შორის (ილუსტრაცია 4.2). 

 

სუსტი მარეგულირებელი ჩარჩოები ზრდის ტერიტორიული კონკურენციის, სატენდერო ომებისა 

და ინფრასტრუქტურის ზედმეტი მიწოდების საფრთხეს, რადგან ადგილობრივი და რეგიონული 

ორგანოები ცდილობენ გარე (ეგზოგენური) რესურსების მოზიდვას, როგორებიცაა 

კვალიფიციური მუშახელი და/ან მობილური ინვესტიციები (თავი 7). ბრაზილიის ეკონომიკის 

გახსნამ, 1990-იან წლებში, მოიტანა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ზრდა ისეთ 
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სექტორებში, როგორიხაა ავტომობილები. ამის საპასუხოდ, შტატების გუბერნატორებმა 

გამოაცხადეს უფრო დიდსულოვანი გრანტები და საგადასახადო სტიმულები თავიანთ შტატებში 

საავტომობილო ქარხნების მიზიდვისთვის. თუმცა, ამ სტიმულებიდან ბევრი ზედმეტ ტვირთს 

წარმოადგენდა, რადგან იყენებდა სახელმწიფო რესურსებს იმ ინვესტიციების 

სუბსიდირებისთვის, რომლებიც ნებისმიერ შემთხვევაში მოხდებოდა (თავი 5). 

ილუსტრაცია 4.2 ტრანსნაციონალური ინფრასტრუქტურული კავშირი – ერესუნდის ხიდი 

კოპენჰაგენსა (დანია) და მალმიოს (შვედეთი) შორის 

 

წყარო: Fpo 74, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Oresund_bridge.jpg 

(accessed 25 February 2016) 

 

მეზობლებთან კონკურენციით, შტატების გუბერნატორები აძლიერებდნენ საკუთარი 

მთავრობების ფისკალურ სტრესს, თუმცა, ინვესტიციებმა ადგილობრივ და რეგიონულ 

განვითარებაში არც თუ დიდი წვლილი შეიტანა, რადგან ახალ ქარხნებში არ არსებობდა 

ადგილობრივი კავშირები ან სტრატეგიული ფუნქციები. როდრიგეს-პოსე და არბიქსი (2011: 151) 

ასკვნიან: „ტენდერების ომები, რომლებსაც აცხადებენ მთავრობები, როგორც თავიანთ მთავარ 

(ლამის ერთადერთ) გავნვითარების სტრატეგიას, არის სრული ფლანგვა, რადგან ამას არ 

მოაქვს კეთილდღეობის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება ადგილობრივ ან ეროვნულ დონეზე“. 

ჩინეთის ბოლოდროინდელმა ურბანიზაციამ და ინდუსტრიალიზაციამ მოგვცა ტერიტორიული 

კონკურენციის ისეთი მაგალითები, რომლებიც დაფუძნებულია სესხებით დაფინანსებულ 

ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფაზე (თავი 8). ადგილობრივმა მთავრობებმა დაიწყეს 

თავიანთი საკუთარი სესხების გაცემა 1979 წელს ჩინეთის ეკონომიკის გახსნის შემდეგ, მაგრამ 

მათ ერთბაშად გაზარდეს საკუთარი დავალიანება 2009 წლის შემდეგ, როდესაც ეროვნულმა 

მთავრობამ შეასუსტა შეზღუდვები სესხების აღებაზე, რათა გაენეიტრალებინა გლობალური 

ფინანსური კრიზისის ზემოქმედება. ადგილობრივი მთავრობის მიერ სესხების გაცემა ძირითადი 

საშუალებაა, რომლის დახმარებითაც ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოები, რომელთაც 

არ ჰყოფნით ფინანსური შესაძლებლობები, იზიდავენ რესურსებს ადგილობრივი და 

file:///D:/CTC%20red/რედაქტორის%20Local-and-Regional-Development_Georgian.docx%23bookmark22
file:///D:/CTC%20red/რედაქტორის%20Local-and-Regional-Development_Georgian.docx%23bookmark22
https://www.upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Oresund_bridge.jpg
https://www.upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Oresund_bridge.jpg
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რეგიონული განვითარებისთვის (Wu and Feng 2014). შეფასებების მიხედვით, 2013 წლისთვის 

პროვინციების, ქალაქების, ოლქებისა და სოფლების მთავრობებს 1.6-დან 3.2 ტრილიონამდე 

დოლარის დავალიანებები ჰქონდათ, რაც უდრიდა მშპ-ს 20-40 პროცენტს (Rabinovitch 2013). ეს 

პროცესი პროვინციებს შორის ძალიან განსხვავდებოდა. დავალიანებების ყველაზე მაღალი 

შეფარდება მშპ-სთან უფრო ნაკლებად განვითარებულ დასავლეთ პროვინციებში იყო, 

რომლებიც ცდილობდნენ დაეჩქარებინათ თავიანთი განვითარება დაბალანსებული 

რეგიონული განვითარების შექმნის გზით. ურბანული განვითარება და ინფრასტრუქტურული 

უზრუნველყოფა ყველაზე გავრცელებული სახეობები იყო იმ თანხების გამოყენებისა, რომლებიც 

ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოების ფინანსური ვალდებულებების შედეგად იყო 

მოზიდული (Wu and Feng 2014). ამ აქტიურობის ზრდის ერთ-ერთი შედეგი იყო „აეროპორტების 

შენების ბუმი“, რომელიც ჩინეთის მთელ ტერიტორიაზე შეიმჩნეოდა (Economist 2015a).   

ჩინეთის მთავრობის მეთორმეტე „ხუთწლედმა“ დასახა გეგმა, რომ 2015 წლისთვის 82 ახალი 

აეროპორტი აეშენებინა და ამით აეროპორტების ეროვნული ქსელი თითქმის 50%-ით გაეზარდა 

(Mitchell 2014). ამავე დროს, ქვეყანაში მაღალსიჩქარიანი სარკინიგზო ქსელის გაფართოებაც 

მოხდა, რამაც მგზავრებისთვის კონკურენცია გაზარდა. ვანგმა (2013) დათვალა, რომ 2013 წელს 

ჩინეთის აეროპორტების სამ მეოთხედზე მეტი დეფიციტს განიცდიდა. ის სვამს კითხვას: 

„თუ ახალი აეროპორტების მშენებლობის შედეგად მცირე შემოსავალი იქნება, რატომ ეჩქარება 

ჩინეთს ასე ძალიან მათი აშენება? ნაწილობრივ ეს დამოკიდებულია შემდეგზე: მიუხედავად 

იმისა, რომ რკინიგზის გაფართოება ჩინეთის რკინიგზის სამინისტროს მიერ კოორდინირებულია 

ეროვნულ დონეზე, ადგილობრივი მთავრობა ხელს აეროპორტების მშენებლობას უწყობს. 

გარდა ამისა, აეროპორტების გაფართოება ხშირად წარმოადგენს ადგილობრივი 

ხელისუფლების ორგანოების წარმომადგენელთა მცდელობას, რომ პოლიტიკური პროფილი 

შეინარჩუნონ ისეთ პროექტებში ინვესტირებით, რომლებიც მიმართულია მოკლევადიანი 

ადგილობრივი ეკონომიკური ზრდის სტიმულირებისკენ. პოლიტიკური აქციების ციკლი 

საშუალებას აძლევს ოფიციალურ პირებს, რომ მოითხოვონ კრედიტი აეროპორტის 

მშენებლობისთვის, მაგრამ არ იყვნენ პასუხისმგებელნი შემდგომ ამ ვალის დაფარვაში“ (Wang 

2013: 1). 

ტერიტორიულ კონკურენციას ასევე შეუძლია, რეგულატორული მეტოქეობის ფორმა მიიღოს, 

რომლის მიზანია, ადგილობრივი დასახლებული პუნქტები და რეგიონები მიმზიდველი გახდეს 

მობილური ინვესტორებისთვის. ამის ერთ-ერთი მაგალითია ამერიკაში „მუშაობის უფლების“ 

შტატების გაჩენა. „მუშაობის უფლების კანონი“ (Right-to-Work Law) არის კანონი მიღებული 

შტატების დონეზე, რომელიც ზღუდავს პროფესიული კავშირების მიერ სამუშაო ადგილების 

ორგანიზების უფლებას. 2015 წლისთვის ეს კანონი ოცდაოთხმა შტატმა მიიღო (ილუსტრაცია 4.5). 

როგორც წესი, ამ მიდგომას კონსერვატორი კანონმდებლები ამართლებენ იმით, რომ საჭიროა 

სხვა შტატებთან კონკურირება. მაგალითად, ვინკონსინის შტატის ასამბლეის რესპუბლიკურმა 

უმრავლესობამ „მუშაობის უფლების კანონი“ წარადგინა იმ მოტივით, რომ ეს კანონი უკვე ყველა 

მეზობელ შტატს ჰქონდა მიღებული (Economist, 2015b). ამგვარი პოლიტიკის ზეგავლენის შესახებ 

ოფიციალური ანალიზის უზრუნველყოფა რთულია, რადგან ის მოითხოვს, რომ „მუშაობის 

უფლების კანონის“ ზეგავლენა განცალკევდეს სხვა ეკონომიკური ტენდენციებისა და პოლიტიკის 

ზეგავლენებისგან ეროვნულ და შტატების დონეზე, როგორიცაა, მაგალითად, სუსტი 

გარემოსდაცვითი კანონები. არსებობს მტკიცებულება, რომ ამგვარმა პოლიტიკამ შექმნა 

მობილური ინვესტიციის ნიმუშები, სადაც „მუშაობის უფლების კანონის” მქონე შტატებმა მიიზიდეს 

სამუშაო ადგილები (Holmes 1998), მაგრამ შემცირებული ხელფასებისა და სამუშაო ადგილებზე 

პირობების გაუარესების ხარჯზე, რასაც კეთილდღეობის საერთო დაცემა მოჰყვა - ეს კი ხშირად 

აღწერილია, როგორც რეგულატორული „ფსკერისკენ რბოლის“ ნაწილი (Goetz et al. 2011) და 
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გვაძლევს კონკრეტულ პასუხს მთავარ შეკითხვაზე: „რა სახისაა ადგილობრივი და რეგიონული 

განვითარება და ვისთვისაა?“ (თავი 2). 

ფიგურა 4.5 “მუშაობის უფლების კანონის” (RTW) მქონე და პროლაბორ შტატები 

 

 

Source: Adapted from National Right to Work Committee, http://www.nrtw.org/rtws.htm (accessed 25 

February 2016) 

 

კომპენსირებად კანონმდებლობას (მრავალდონიანი მმართველობითი შეთანხმებების 

ფარგლებში) შეუძლია შეზღუდვები დააწესოს ტერიტორიული კონკურენციის მავნე ასპექტებზე, 

ყოველ შემთხვევაში, თეორიულად. მაგალითად, ევროკავშირის კონკურენციის პოლიტიკა, 

იმდენად რამდენადაც აწესებს შეზღუდვებს სამთავრობო სუბსიდიების ან „სახელმწიფო 

დახმარების“ უზრუნველყოფაზე, ზღუდავს იმ ხარისხს, რომლითაც შეიძლება საზოგადოებრივი 

რესურსების გამოყენება ფირმების აშკარა ან ფარული წახალისების მიზნით. საერთო შრომით 

ნორმებს, რომლებსაც შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია უწევს პროპაგანდას, შეუძლიათ 

„ფსკერისკენ რბოლის“ სტრატეგიის საფუძვლის როლი შეასრულონ.   

 

ასეთი წესების შექმნა და პრაქტიკაში გატარება რთულია სხვადასხვა შიდა და საერთაშორისო 

ინტერესის გამო. ძლიერი მრავალდონიანი მმართველობა აუცილებელი პირობაა 

ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების „მაღალი გზის“ სტრატეგიისთვის (თავი 2). 

ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების სტრუქტურების შექმნა არ არის იმის გარანტია, 

რომ ისინი ხელს შეუწყობენ განვითარებას. ორიენტაცია ადგილებზე დაფუძებულ რეგიონულ 

file:///D:/CTC%20red/რედაქტორის%20Local-and-Regional-Development_Georgian.docx%23bookmark81
http://www.nrtw.org/rtws.htm
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პოლიტიკაზე ევროკავშირში აიძულებს შარონსა და სხვებს (2012a, 2012b), რომ დაინახონ 

განსხვავება „მთავრობის ხარისხში“ (QoG) წევრ სახელმწიფოებს შორის და განსაკუთრებით მათ 

შიგნით, რომელიც ეხება მიუკერძოებელ, ეფექტურ და არაკორუმპირებულ მთავრობას და 

რომელსაც მივყავართ ისეთ შედეგებამდე, როგორიცაა ეკონომიკური მონაცემების 

გამუჯობესება. ეს ეხება არა ფორმალურ წესებს, როგორც ასეთს, არამედ მთავრობების 

ყოველდღიურ ფუნქციონირებას, რომელიც მოწმდება მოქალაქეების კმაყოფილების ხარისხის 

ფარდობითი საზომებით. შესაბამისად, ევროკავშირის შიგნით, სუბნაციონალური განსხვავებები 

„მთავრობის ხარისხში“ ხშირად უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ეროვნული განსხვავებები. 

ამრიგად, ადგილის ეფექტისა და ხალხის ეფექტის გარდა, გეოგრაფიულ უთანასწორობაში 

წვლილი შესაძლოა მთავრობის უთანასწორობამაც შეიტანოს. შარონი და სხვები (2012a, 2012b) 

მიდიან დასკვნამდე, რომ ევროკავშირის კონტექსტში, ის რეგიონი, რომელსაც „მთავრობის 

ხარისხის“ დაბალი მაჩვენებელი აქვს, ვერ შეძლებს სოლიდარობის ფონდის ეფექტურად და 

ქმედითად გამოყენებას და დარჩება გაჭედილი დაბალი ზრდისა და დაბალი „მთავრობის 

ხარისხის“ წონასწორობაში. 

 

 ძალაუფლება, პოლიტიკა და დემოკრატია 

მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიოში გვხვდება არშემდგარი თუ ავტორიტარული ქვეყნების 

მთელი რიგი, დემოკრატიული მმართველობის მქონე ქვეყნების რიცხვი ბოლო დროს ძალიან 

გაიზარდა (Marshall and Cole, 2014). შემთხვევათა უმეტესობაში, ადგილობრივი და რეგიონული 

განვითრების მართვა ხდება გადაწყვეტილებების მიღებით დემოკრატიულ ჩარჩოების შიგნით. 

საზოგადოებათა უმეტესობაში დემოკრატიული უფლებები წარმოადგენს ერთდროულად მძიმე 

ეროვნული ბრძოლის შედეგად მოპოვებული შედეგს და აღქმულია, როგორც 

გადაწყვეტილებების მიღების ბუნებრივი უფლება. მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ რთულია 

მათი განსაზღვრა და თანაბრად გამოყენება, საზოგადოებათა უმეტესობაში დემოკრატიული 

ფასეულობები პრინციპულად ფართო მხარდაჭერას ჰპოვებენ. კანონის უზენაესობა, 

ხელისუფლების დაყოფა, პოლიტიკური და სამოქალაქო უფლებები, ასევე თავისუფალი და 

სამართლიანი არჩევნები, როგორც წესი, განიხილება დემოკრატიული პოლიტიკური სისტემის 

განსაზღვრელ თვისებებად. კატების (1981: 357) აზრით, „წარმომადგენლობითი დემოკრატიის 

მთავარ ინსტიტუტს საარჩევნო სისტემა წარმოადგენს“, რომლის „მორალური გამორჩეულობა“ 

იმაში მდგომარეობს, რომ ის ითვალისწინებს პოლიტიკური ხელისუფლების „რადიკალურ 

დასჯას“ - მოვლენას, რომელის განსაზღვრავს საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან ისეთ 

მორალურ განწყობებს, როგორებიცაა წესიერება, სამართლიანობა, მიუკერძოებლობა, 

ტოლერანტობა და სიფრთხილე (იხ. ასევე Dahl, 2000). თითქმის ყველა დემოკრატიულ 

საზოგადოებაში არსებობს არჩევითი ადგილობრივი და რეგიონული მთავრობის გარკვეული 

ფორმა, თუმცა ხელმისაწვდომი უფლებამოსილებებისა და რესურსების  დიაპაზონი ძალზედ 

ცვალებადია. როგორც ზემოთ აღინიშნა, პოლიტიკური ხელისუფლების დეცენტრალიზაცია 

წარმოადგენს გლობალურ ტენდენციას, რომელსაც მივყავართ ისეთი არჩეული ადგილობრივი 

და რეგიონული მთავრობების რიცხვის ზრდისკენ, რომლებიც ადგილობრივი და რეგიონული 

განვითარებით არიან დაკავებულები. 

დემოკრატიული იურისდიქციების ზრდის მიუხედავად, რომელზეც „ურბან ანალიტიკსის“ 

ანალიტიკოსი საუბრობს (თავი 3), ზოგიერთი კომენტატორი სკეპტიკურად არის განწყობილი 

ადგილობრივი და რეგიონული დემოკრატიის ღირებულების მიმარ. ამ თვალსაზრისით, 

ძლიერი ადგილობრივი და რეგიონული ინსტიტუტები უფრო საფრთხეს უფრო მეტს შეიცავს, 

ვიდრე სარგებელს: 
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დემოკრატიის გაკერპება მარტივია, მაგრამ ქალაქის ეფექტური ხელისუფლება მოითხოვს 

ლიდერებს, რომლებიც ძლიერი ხელით მართავენ, არ არიან დამოკიდებულები შემაკავებელ 

და გამაწონასწორებელ ძალებზე და თავისუფალნი არიან პასუხისგებლობისგან, რომლის 

მიხედვითაც საჭიროა ყველა უკმაყოფილო მოქალაქის სურვილის გათვალისწინება. მყარი 

დემოკრატია, თავისი განსხვავებული  საარჩევნო ოქლებით, ხშირად ხელს უშლის ისეთ 

ქმედებებს, რომელიც ქალაქის ცხოვრების გაუმჯობესებისკენ არის მიმართული (Glaeser 2011: 

95). 

ამ თვალსაზრისით, ურბანულ განვითარებას ყველაზე უკეთ ახერხებენ ძლიერი ლიდერები, 

ისეთები როგორიც, მაგალითად, არის პოლკოვნიკი ჯორჯ ი. უონრნინგ უმცროსი, ქალაქ ნიუ-

იორკის ქუჩის კომისარი მეოცე საუკუნის ბოლოს, თავისი „კვაზი-სამხედრო 

ხელმძღვანელობით“, ან მოგვიანებით ისეთი ავტორიტარული ლიდერები, როგორებიც არიან 

სინგაპურელი ლი კუან იუ ან ჩიკაგოს მერი რიჩარდ დეილი (Glaeser, 2011).  

მოსაზრება, რომ ადგილობრივი და რეგიონული განვითარება ტექნიკური სავარჯიშოა, 

რომელსაც ხელს უშლის ზედმეტი პოლიტიკა, არის ლიტერატურის განხილვის თემა 

ადგილობრივი, რეგიონული და ურბანული ინსტიტუტების შესახებ (თავი 9). კვლევაში, თუ რა 

გავლენას ახდენს დეცენტრალიზებული მთავრობა შვედეთის რეგიონულ განვითარებაზე, 

ჰანსენი და სხვები (2011: 48) ამტკიცებენ, რომ პოლიტიკა უფრო მეტად პოლიტიკურ პარტიებს 

შორის კომპრომისის ნიშნებს შეიცავს, ვიდრე წარმოადგენს შესაფერის და ეფექტურ სტრატეგიას 

რეგიონში ეკონომიკური განვითარების გასაძლიერებლად. ამრიგად, პოლიტიკოსები, 

რომლებიც ხშირად პოლიტიკური მოთამაშეები არიან და პასუხისმგებლობას იღებენ, 

შეასრულონ პოლიტიკური დაპირებები ბევრ სექტორსა და გეოგრაფიულ არეალში, შესაძლოა, 

ნაკლებად შესაფერისები იყვნენ მკაცრი, დისკრიმინაციული მიზნების მისაღწევად, რაც 

აუცილებელია ეკონომიკური განვითარების უზრუნველსაყოფად, ვიდრე ეროვნული 

სააგენტოები, რომლებსაც  აქვთ შესაფერისი პროფესიული კომპეტენცია. 

მიუხედავად ამისა, ადგილობრივი და რეგიონული დემოკრატიის კრიტიკა, რომელიც ზემოთ 

იქნა შემოთავაზებული, ეფუძნება იდეას, რომ ეკონომიკური და პოლიტიკური საკითხები 

შესაძლოა  დაყოფილი იქნას ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების განხილვისას. 

შეიძლება დავუშვათ, რომ ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური მოთხოვნილებების 

(მათი შინაარსისა და ძალის) სწორი გაგება ითხოვს განხილვას და აზრდა გაცვლა-გამოცვლას. 

პოლიტიკური და სამოქალაქო უფლებები, განსაკუთრებით ისინი, რომლებიც დაკავშირებულია 

ღია განხილვის გარანტიასთან, დებატებთან, კრიტიკასთან და განსხვავებულ აზრთან,  

გაცნობიერებული არჩევანის ფორმირების პროცესის მთავარი თემაა (თავი 9). ამ პროცესებს  

გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს პრიორიტეტებისა და ღირებულებების ფორმირებაში, და ჩვენ, 

საბოლოოდ, არ შეგვიძლია  პრიორიტეტები  საზოგადოებრივი აზრისგან დამოუკიდებლად 

მივიღოთ, ანუ ნებადართული ღია დებატებისა და აზრთა გაცვლა-გამოცვლის გარეშე. ღია 

დიალოგის ფართო დიაპაზონი და ეფექტურობა ხშირად საკადრისად არ არის შეფასებული 

სოციალური და პოლიტიკური პრობლემების განხილვისას (Sen, 1999). 

ამრიგად, დემოკრატია გვთავაზობს შესაძლებლობებს სიოციალური და ეკონომიკური 

პრობლემების განსაზღვრისთვის, თუმცა მის პრაქტიკაში არსებობს აშკარა და მნიშვნელოვანი 

გეოგრაფიული განსხვავებები. დემოკრატიული ინსტიტუტები მნიშვნელოვანია, თუმცა მათი 

კავშირი განვითარების შედეგებთან მარტივი არ არის. მიუხედავად ამისა, ის გამოხატავს 

მონაწილეობისთვის შესაძლებლობების გამოყენების ხარისხს. როგორც სენი (1999: 159) ამბობს, 

„სოციალური სამართლიანობის მიღწევა დამოკიდებულია არა მხოლოდ ინსტიტუციური 

ფორმებისგან (დემოკრატიული ნორმებისა და წესების ჩათვლით), არამედ ეფექტური 

პრაქტიკისგანაც“. თუმცა, როგორც ხაზგასმულია ლიტერატურაში განვითარების სახელმწიფოს 

შესახებ, სწრაფი ეკონომიკური ზრდა შეიძლება ხდებოდეს ავტორიტარული პოლიტიკური 
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ინსტიტუტების პირობებში. გარდა ამისა, მიუხედავად დემოკრატიული იურისდიქციების რიცხვის 

ბოლოდროინდელი ზრდისა, დემოკრატიული საზოგადოებები თავად ტრანსფორმირდებიან 

სასამართლო აქტივობის ზრდის, მასობრივი პოლიტიკის ვარდნისა და არჩევნებში 

მონაწილობის, ასევე კორპორატიული გავლენისა და უთანასწორობის ზრდის შედეგად (Crouch, 

2004). ეს არგუმენტები ძკლიერდება მკაცრი ეკონომიის პირობებში, როცა დემოკრატიული 

ინსტიტუტები, მათ შორის ხელისუფლების ადგილობრივი და რეგიონული ორგანოები, ხდებიან 

„გლობალური კაპიტალის“, „ობლიგაციების ბაზრისა“ და სხვა სგავსი აბსტრაქციების  

პრიორიტეტების გადაცემის მექანიზმები (Schäfer and Streeck 2013; Tomaney et al. 2010). 

მსოფლიოში არსებული ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების ფორმები 

ერთმანეთისგან ძალიან განსხვავდება. ევროკავშირის შიგნითაც კი არსებობს დიდი 

განსხვავებები აგარიშვალდებულების ფორმებში, რომლებიც გამოხატავენ განსხვავებულ 

სახელმწიფო ტრადციებს, პარტიულ სისტემებს, აღმასრულებელი ხელისუფლების ფორმებს, 

დემოკრატიის იდეალებსა და საარჩევნო სისტემებს (მაგ. მაჟორიტარული ან პროპორციული), 

ასევე ბალანსს დეოკრატიის პირდაპირ და არაპირდაპირ ფორმებს შორის (როგორიცაა 

რეფერენდუმების გამოყენება). ლოფლინი და სხვები (2010) გვთავაზობენ ევროპაში 

სუბნაციონალური დემოკრატიის ტიპოლოგიას, რომელიც თავის თავში მოიცავს „ქანქარის 

დემოკრატიას“ (სადაც ხელისუფლება პარტიებს შორის მონაცვლეობს), არჩევით დემოკრატიას 

(სადაც მოქალაქეები უშუალო მონაწილეობას იღებენ გადაწყვეტილებების მიღებაში 

პლებისციტების საშუალებით და ა.შ.), დემოკრატიას ჩართულობის საფუძველზე (სადაც 

ფართოდ არის გავრცელებული  მოქალაქეების მონაწილეობა დღის წესრიგის შემუშავებაში, 

პოლიტიკის მომზადებაში, მის რეალიზაციასა და კონტროლში) და დემოკრატიას კონსენსუსის 

საფუძველზე (როდესაც ორგანიზებული ინტერესები, როგორიცაა ბიზნესი და პროფკავშირები, 

მჭიდროდ არის ჩართული გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში). პრაქტიკაში ადგილობრივი 

და რეგიონული დემოკრატიის უმეტესობა წარმოადგენს ჰიბრიდებს, რომლებიც შეიცავს ამ 

ტიპოლოგიის რამდენიმე ან ყველა თვისებას. 

ბევრ დემოკრატიულ ქვეყანაში არსებობს მზარდი უკმაყოფილება დემოკრატიის ფორმალური 

სისტემებით, რაც არათანაბრად ვლინდება  ადგილობრივ და რეგიონულ დონეზე. ზოგიერთ 

შემთხვევაში მეტი ადგილობრივი და რეგიონული დემოკრატიის მოთხოვნა არის რეაქცია 

ეროვნული კანონმდებლობისა და ადმინისტრაციის სავარაუდო წარუმატებლობაზე. 

მაგალითად, გარბერი (2013) ამტკიცებს, რომ ქალაქების მერები იმიტომ უზრუნველყოფენ 

ეფექტურ მმართველობას მთელ მსოფლიოში, რომ ისინი დაკავებულები არიან ყოველდღიური 

საკითხებით, რომლებიც ემყარება ეკონომიკურ განვითარებასა და სოციალურ კეთილდღეობას, 

მაგალითად, ტრანსპორტით, ბიზნესითა და განათლებით. ბარბერის აზრით, ქალაქის მერები, 

როგორც წესი, თავს არიდებენ სოციალური და ეკონომიკური პრობლემების პრაგმატული და 

პრაქტიკული გადაწყვეტის იდეოლოგიას. მაგრამ სხვა შემთხვევებში, ადგილობრივი და 

რეგიონული დემოკრატიული უფლებების დაცვას აქვს იდეოლოგიური ხასიათი, რაც ყველაზე 

აშკარაა, როდესაც იგი გამოხატულია პოლიტიკურ ავტონომიაზე ნაციონალისტური პრეტენზიის 

ფორმით. ამ შემთხვევებში დემოკრატიული ძალაუფლების განხორციელება ადგილობრივი და 

რეგიონული განვითარების სფეროში დაკავშირებულია ერთგვარი ტერიტორიული იდენტობის 

დამკვიდრების მცდელობასთან. მაგალითად, „შოტლანდიის ნაციონალურმა პარტიამ“, 

რომელიც შოტლანდიის დეცენტრალიზებულ მთავრობას 2010 წლიდან აკონტროლებდა, 

შეიმუშავა მიდგომა სივრცითი დაგეგმარების შესახებ, რომელიც განსხვავდებოდა ინგლისში 

მიღებული ფორმისგან და ამავე დროს ამართლებდა მიზანს, რომ გადაექცია შოტლანდია 

ევროპის წამყვან დაბალნახშირბადიან ეკონომიკად (Tomaney and Colomb, 2013). ამისგან 

განსხვავებით, ფლანდრიაში დემოკრატიული ხელისუფლება გამოიყენებოდა 

მიწათსარგებლობის პოლიტიკის შესაქმნელად, რაც პირდაპირ იყო დაკავშირებული 
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ფლანდრიულ ენაზე მოსაუბრე რეგიონების დასაცავად ფრანგულენოვანი მოქალაქეების 

შემოტევისგან, ადგილობრივი და რეგიონული განვითარებისთვის უკიდურესაც დისფუნქციური 

შედეგებით (Tomaney and Colomb 2014). 

განსაკუთრებული რეაგირება დემოკრატიის წარმომადგენლობითი ფორმების სავარაუდო 

სისუსტეებზე ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების ხელშეწყობაში აისახება 

მონაწილეობითი ფორმების ძიებაში, რაც გულისხმობს მოქალაქეების დიდი რაოდენობის 

ჩართვას სახელმწიფო პოლიტიკის გააზრების, განხორციელებისა და მონიტორინგის პროცესში. 

პორტუ-ალეგრიში, რომელიც ბრაზილიის შტატ რიო-გრანდე-დუ-სულის დედაქალაქია, 

მმართველმა „მუშათა პარტიამ“ 1988 წელს შემოიღო მონაწილეობითი ბიუჯეტის სისტემა, 

რომლის მიზანი იყო ქალაქის უღარიბესი საზოგადოების ჩართულობა ეკონომიკის მართვასა და 

ფისკალურ პოლიტიკაში (თავი 9). ღარიბი მოქალაქეების პოლიტიკური ჩართულობა „მუშათა 

პარტიის“ უმთავრესი მიზანი იყო, რაც მის ცენტრისტულ-მემარცხენე იდეოლოგიას გამოხატავდა. 

მონაწილეობითი ბიუჯეტის შემოღება მიმართული იყო გადაწყვეტილებების მიღებაზე ელიტების 

გავლენის შემცირებისკენ და დაუცველი ფენების შესაძლებლობების გაფართოვებაზე, რათა 

გადაწყვეტილიყო სოციალური და ეკონომიკური უთანასწორობის პრობლემა, რომელიც 

განიხილებოდა, როგორც ბრაზილიური ქალაქებისა და რეგიონებისთვის დამანგრეველი 

პრობლემა პოსტავტორიტარულ პერიოდში. მონაწილეობითმა ბიუჯეტმა შექმნა სივრცე უფრო 

დასაბუთებული მიდგომისთვის ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების პოლიტიკის 

შემუშავებისას. მიუხედავად იმისა, რომ მონაწილეობითი ბიუჯეტი ლოკალური ექსპერიმენტის 

სახით დაიწყო, მოგვიანებით ის დანერგილ იქნა „მუშათა პარტიის“ მიერ კონტროლირებად 

მუნიციპალიტეტებში ბრაზილიის მთელ ტერიტორიაზე, ასევე ლათინური ამერიკის სხვა 

ქვეყნებში (Marquetti 2012). 

პორტუ-ალეგრის შემთხვევაში მონაწილეობა ორგანიზებული იყო სამოქალაქო ასოციაციებისა 

და ადგილობრივი ასამბლეების მჭიდრო ქსელის მეშვეობით, აგრეთვე ქალაქის მასშტაბით 

ჩატარებული დისკუსიებით განვითარების მნიშვნელოვანი თემების შესახებ. სტრუქტურირებადი 

მსჯელობების ფართო სპქეტრმა გამოიწვია წინადადებები საქალაქო საბჭოს მისამართით 

ადგილობრივი და რეგიონული საინვესტიციო პრიორიტეტების შესახებ. მრავალჯერადი 

ურთიერთობები არჩეულ წარმომადგენლებსა და სამოქალაქო მოძრაობებს შორის  

პოლიტიკის შემუშავების, რელიზაციისა და მონიტორინგის მთელი პროცესის განმავლობაში 

ხდებოდა. საბოლოო ჯამში, გადაწყვეტილებებს იღებდნენ საქალაქო საბჭოს არჩეული 

წარმომადგენლები, ამიტომ მონაწილეობითი ბიუჯეტი შეიძლება იქნას განხილული, როგორც 

მონაწილეობითი დემოკრატიის დამატება და არა ცვლილება. ამ მიდგომამ ხელი შეუწყო 

მოქალაქეთა ორგანიზაციების ფართო სპექტრის ჩართულობას ბიუჯეტის შედგენის პროცესში 

და წაახალისა აქტიური სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებასა და დემოკრატიული 

კულტურის გამდიდრება. თუმცა, სისტემა საკმაოდ დაძაბული აღმოჩნდა, რადგან ბიუჯეტის 

შედგენის პროცესი გახდა უფრო რთული, ხოლო მოქალაქეები გახდნენ უფრო მომთხოვნები 

საბოლოო შედეგების მიმართ (Marquetti et al. 2012). უფრო მეტიც, იმ ბრაზილიური ქალაქების 

რაოდენობა, რომელიც მონაწილეობით ბიუჯეტს იყენებდა, შემცირდა, ხოლო „მუშათა პარტიის“ 

განზრახვა, რომ ეს მიდგომა, ეროვნულ არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ, ფედერალურ დონეზე 

გაევრცელებინა, ვერ განხორციელდა (Goldfrank 2012). 

როდესაც მონაწილეობითი ბიჯეტის მიმართ ინტერესმა ბრაზილიაში იკლო, რაც არ უნდა 

გასაკვირი იყოს, ის მსოფლიო ბანკმა აიტაცა. გოლდფრანკის (2012) შეფასებით, 2002-2012 

წლებში მსოფლიო ბანკმა გრანტები და სესხები არანაკლებ 280 მილიონი ამერიკული დოლარის 

ოდენობით გასცა იმისათვის, რომ მონაწილეობითი ბიუჯეტი 15 ქვეყანაში დანერგილიყო. 

მონაწილეობითი ბიუჯეტი თავდაპირველად ჩაფიქრებული იყო, როგორც ღარიბი ფენების 

ინტერესების გათვალისწინებით სახელმწიფოს გარდაქმნისა და ეკონომიკური განვითარების 
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ახალი პრიორიტეტებისთვის  პირობების შექმნის საშუალება. მიუხედავად ამისა, კრიტიკოსები 

ვარაუდობენ, რომ მსოფლიო ბანკის ეგიდით ის გამოყენებულ იქნა სახელმწიფოს როლის 

ხელახალი განსაზღვრისა და შემცირებისთვის სახელმწიფო მომსახურებების 

უზრუნველყოფაში, მუნიციპალიტეტებში დასაქმებულთა რაოდენობის შემცირებაში, საჯარო 

საკუთრების  პრივატიზაციასა და ხარჯების მოქალაქეებზე გადატანაში. მონაწილეობითი 

ბიუჯეტის ისტორია ხაზს უსვამს, რომ ინოვაციები, რომლებიც განკუთვნილია ადგილობრიცი და 

რეგიონული განვითარების შედეგების შეცვლისთვის, დამოკიდებულია მათ დიზაინზე, ასევე 

ეკონომიკურ, სოციალურ და პოლიტიკურ პირობებზე, სადაც ის ინერგება (Goldfrank 2012). 

  დასკვნები 

ეს თავი, რომელმაც დაასრულა კვლევის ნაწილი ურთიერთგაგების საფუძვლების შესახებ, 

ეძღვნებოდა ინსტიტუტების როლს მთავრობაში, ასევე ადგილობრივი და რეგიონული 

განვითარების მართვაში. გამოვლინდა ინსტიტუტების მზარდი მნიშვნელობა ადგილობრივ და 

რეგიონულ განვითარებაში კონცეპტუალური, თეორიული, ანალიტიკური და პოლიტიკური 

მიმართულებით. ბოლოდროინდელმა კვლევებმა ხაზი გაუსვა ფორმალური და 

არაფორმალური ინსტიტუტების მნიშვნელოვან როლს ადგილობრივი და რეგიონული 

განვითარებისთვის პირობების შექმნაში. პოლიტიკური თვალსაზრისით, კარგად 

ფუნქციონირებადი ინსტიტუციური ჩარჩოები  მნიშვნელოვან თამაშობს როლს ადგილობრივ და 

რეგიონულ დონეებზე განვითარების ხელშეწყობაში. თავში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა 

სახელმწიფოს, როგორც ადგილობრივ და რეგიონულ განვითარებაში განუყოფელი და 

კრიტიკული როლის შემსრულებელს. სახელმწიფოს ბუნებას აქვს დიდი მნიშვნელობა 

კაპიტალიზმის ჭრელი ბუნების გასაცნობიერებლად. მაგრამ სახელმწიფო ექვემდებარება 

ისტორიულ გარდაქმნას, რაც ნათელი იყო დეველოპენტარიზმის ეპოქის დასრულების შემდეგ 

(თავი 2). გადასვლა მთავრობიდან მმართველობაზე აფიქსირებს ტრანსფორმაციის 

მნიშვნელოვან ასპექტს, მაგრამ აუცილებელია სიფრთხილის გამოჩენა, რათა სახელმწიფოს 

როლის ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების მოდელების ფორმირებისას არ 

დაკნინდეს. ამ თავმა განსაზღვრა გლობალური ტენდენცია მრავალსუბიექტიანი და 

მრავალდონიანი მთავრობისკენ და მმართველობისკენ, თუმცა ამ პროცესს აქვს 

არაერთგვაროვანი ფორმები და ზემოქმედება. დაბოლოს, თავში ყურადღება გამახვილებულია 

მზარდ წუხილზე დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და პოლიტიკის გამო. სულ უფრო მეტ ქვეყანაში 

იქმნება შეგრძნება, რომ დემოკრატიული სისტემები  არადამაკმაყოფილებლად მუშაობს, რასაც 

მივყავართ დემოკრატიული (ხელახალი) ჩართულობის ახალი მექანიზმების ძიებისკენ. 

განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა არგუმენტებს დეცენტრალიზაციის მნიშვნელობის შესახებ 

ადგილობრივ და რეგიონულ განვითარებაში. დადებითია ის, რომ დეცენტრალიზებულ 

ინსტიტუტებს შეუძლიათ შეიტანონ წვლილი (ადგილობრივი და რეგიონული) საზოგადოებრივი 

სიკეთის უზრუნველყოფაში, გაუმკლავდნენ „ბაზრის ჩავარდნებს“, შეამცირონ გაურკვევლობა და 

ოპერაციული ხარჯები, ხელი შეუწყონ ეფექტურობასა და მოახდინონ სახელმწიფო პოლიტიკის 

ადაპტირება ადგილობრივ და რეგიონულ პირობებთან. უარყოფით მხარეა  ის, რომ 

პრობლემები შეიძლება შექმნას დაუფინანსებელი მანდატების გაჩენამ, რის გამოც 

პასუხისმგებლობა დეცენტრალიზებულია არაეფექტური ბიუროკრატითა და პოლიტიკური 

ბლოკირებებით, რესურსების, ქმედებების დუბლირებისა და ფრაგმენტაციის გარეშე სხვადასხვა 

მასშტაბში და ასევე, დეცენტრალიზებული ინსტიტუტების კორუფციისგან დაუცველობის გამოც.  

ამ დისკუსიიდან შეიძლება გამოვიტანოთ მრავალი დასკვნა ადგილობრივი და რეგიონული 

განვითარების შესახებ დებატების თაობაზე. ჯერ ერთი, ინსტიტუტები ვითარდება გრძელვადიან 

პერსპექტივაში. ეფექტური ინსტიტუტების შექმნა შეიძლება იყოს კრიტიკულად მნიშვნელოვანი 

ადგილობრივი და რეგიონული განვითარებისთვის, მაგრამ მათ არ შეუძლიათ სწრაფი 
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გადაწყვეტის შეთავაზება და სჭირდებათ დრო, ძალისხმევა და რესურსები, რათა ააშენონ, 

შეიარჩუნონ და რეფორმირება მოახდინონ. მეორე, ინსტიტუტები დაინტერესებულები არიან არა 

მხოლოდ ტექნიკური პირობების შექმნით ეკონომიკური ზრდისთვის, არამედ სოციალური და 

პოლიტიკური ფასეულობების წარმოქმნით და განხილვით, და აქცენტს აკეთებენ მთავარი 

შეკითხვაზე: „რა სახისაა ადგილობრივი და რეგიონული განვითარება და ვისთვისაა?“ (თავი 2) 

დაბოლოს, ბოლოდრიონელი ნააზრევის ინსტიტუციების როლისა და სამუშაოს შესახებ 

ადგილობრივი და რეგიონალური განვითარების პოლიტურ რეკომენდაციებად თარგმნის 

პროცესი ჯერ კიდევ არ  დაწყებულა. 
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