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Abstract 
Doctoral thesis – „State regulation of social responsibility of business“ – consists of an 

introduction, three chapters and conclusion and a list of references.  
   The relevance of the topic is justified in the introduction.Urgency of the research 

is connected with the processes of socialization of the modern economy, the transformation of 
a market economy into a social market economy. These processes contribute to the rethinking 
of previously existing economic categories, the creation of new categories and the 
development of the idea of business humanization in this regard. Increasing importance is 
attached to the study of this problem in all aspects. That is why there is an urgent need to 
study the conceptual foundations, principles and models of the social market economy. 

 The structure and content of the work were formed as follows: 
 In the first chapter of the paper - "Theoretical guidelines for the formation of a 

socially oriented market economy" - the following are discussed: 
“Theoretical Foundations of the Social Market Economy and Models of the Social 

Orientation of Economic Systems” . the theoretical views that gave rise to an independent 
theory of the social market economy are presented; opinions of scientists who created the 
theory and brought its provisions into the system; The main elements of the economic policy 
of the state in the conditions of the social market economy are discussed; Characteristics of a 
high degree of market and state interventionism. Summarized additional economic and 
political functions of the state, characteristic of the social market economy. 

 Various forms of manifestation of social stability and directions for its provision are 
discussed. The basic principles of the attractiveness of models of the social state and the 
manifestation between competition and social welfare in the German model of the social 
market economy are substantiated. Continental, i.e. German, Anglo-Saxon, Mediterranean 
and Scandinavian models of social orientation of economic systems: classification of 
developed countries according to models of social orientation is given. 

 Approaches to research are given from the standpoint of analysis and evaluation of 
models for the development of a market economy and, on this basis, the most appropriate 
model for the country's conditions. 

 "Important tools and methods of forming a socially oriented market economy in 
Germany." The conceptual foundations and principles of forming a socially oriented market 
economy in Germany, the most important tools and methods of their construction are 
presented. The principles of ensuring social justice and understanding the nature of sociality 
are proposed. The methods of conducting social policy are analyzed, the importance of 
compliance of the mentioned methods with market requirements is emphasized. 

In the second chapter of the paper - "The role of the state in the realization of 
social responsibility of business" - the following is discussed: 

"The role of the state in models of social responsibility of business". Theoretical 
approaches to the definition of the role of the state in the realization of the social 
responsibility of business have been elaborated. Arguments in favor of activating the state's 
activities in creating conditions for the realization of social responsibility of companies are 
given. The social responsibility of business is characterized as a long-term voluntary 
recognized strategy of the enterprise, which implies not only the observance of formal rules 
and norms, but also the minimization of negative externalities produced by the business, as 
well as the willingness to adjust one's own behavior to meet the expectations of stakeholders. 
A comparative analysis of foreign models of business social responsibility is given, showing 
that their features are related to the specificity of the role played by the state: in the American 
model, it is the delegation of the means of reconciliation of interests of companies and 
stakeholders (open model); in European - the need for companies to agree their activities with 
the interests of stakeholders (closed model); British represents a symbiosis of two models 
(mixed model); At the same time, there is a tendency to move from a closed model to an open 
model, which determines the initial prerequisites for building a Georgian model of business 
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social responsibility. 
  As a result of the research of the practice of establishing social responsibility of 

business, a number of factors influencing the formation of its model have been determined, 
among them the key factors have been identified and characterized. 

“Tools for improving the state economic policy to stimulate the social 
responsibility of business” considers the role of the state in the process of implementing the 
principles of social responsibility by enterprises, not only as an arbiter, but also as an 
interested person who receives benefits without internalizing negative consequences, taxes 
and pensions by companies, timely payment of bills, environmental protection, etc. with a 
face. In order to stimulate the social responsibility of business, such directions for improving 
the state economic policy are possible, such as the practical implementation of 
methodological and informational support in the preparation of non-financial reporting, the 
introduction of economic (tax) benefits for socially responsible enterprises, and the 
development of legislation on the social responsibility of companies. The leading role of the 
state in organizing the process of preparing non-financial reporting of enterprises is 
mentioned, which makes it possible to assess how fully the latter implement the principles of 
social responsibility, and recommendations are given for improving reporting and its use. 
developed in practice. In order to improve incentives for the social responsibility of business, 
the state proposes a system of preferences (economic benefits), which is determined by the 
values of qualitative indicators of social investment, which enhances the stimulating effect on 
the implementation of socially responsible behavior of companies. 

In the third chapter - "Conceptual-theoretical principles of business 
humanization" - the following are discussed: 

- "Paternalism and private initiative, business socialization as a mechanism to 
overcome paternalism". two forms of relations between state economic bodies and 
economic agents are considered. : 1) paternalism and 2) free cooperation, economic 
management The role played by the state in relation to economic agents. 

The development trend of institutions that appear between the state and individual 
private owners and begin to perform the function of an economic intermediary, a bearer of 
local interests, a representative in public authorities is analyzed. This direction was called 
corporatism, and its modern version is neo-corporatism. It is noted that the prevailing type of 
socio-economic thinking affects the system of social partnership. In this regard, three 
behavioral stereotypes are possible in the public consciousness: a) in relations of domination-
subordination, b) in the system of confrontation (power confrontation), c) in relations of 
cooperation (collaboration). Speaking about the problems, attention is focused on the 
following issues: 1) the formation of civil society and the degree of development of 
corporatism; 2) tripartism and problems of establishing social and labor relations; 3) ways to 
overcome the "savings of individuals"; 4) The concept of a new public contract between the 
government and civil society. 

 The question of the relationship between paternalism and private initiative is analyzed, 
which involves the discussion of the concept of a new public contract between the 
government and civil society. It is noted that at present citizens consider state power as an 
object of demands and paternalistic claims. There is a mechanism of vertical mobilization in 
which belladomania is combined with a passive expectation of favors and help. 

 Another mechanism is proposed - horizontal mobilization, which implies the 
unification of citizens to solve their own problems. The transfer of relations with the state into 
a civil law channel, with sanctions for improper performance of the contract, involves the 
involvement of civil society institutions - associations, self-governing communities, trade 
unions, etc. Strengthening so that they can defend the public interest in front of state 
structures. Socialization and humanization of business as a mechanism for overcoming 
paternalism. 

"Study of the problem of the compatibility of the system of humane values, 
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business, state, and the specific nature of society in Georgia".analyzes the results of the 
study of socio-economic attitudes in Georgia. For a comprehensive analysis of drug addiction 
as a phenomenon of mass consciousness and the type of relationship between low and high-
resource actors, an empirical study in 2020-2022. The study was divided into three parts: 

1) the study of socio-economic dependence as a phenomenon of mass consciousness 
- this is an analysis of the normative meaning of dependence as a mass consciousness and a 
complex of characteristics of a "modal dependent personality"; 

2) Socio-economic dependence on the state - within the framework of the study, the 
trends of maintaining the dependence of the population on the state, which are manifested in: 
a) structural restrictions on the freedom of economic entities; b) maintaining the paternalistic 
nature of social policy. 

  3) Study of socio-economic dependence on the employer. This part of the study 
presents an analysis of paternalistic relations in the field of labor relations. The subjects of 
these relations are employees and employers. 

 At the end of the article, in the conclusion, the general results of the study are 
presented. 
 
 

სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალურობა. სოციალური საბაზრო ეკონომიკა წარმოადგენს 

საბაზრო ეკონომიკის ყველაზე განვითარებულ ფორმას, რომელშიც საბაზრო 

მეურნეობრიობის თავისუფლება ერწყმის სოციალური გამოთანაბრების პრინციპს, 

სოციალურ პროგრესს.  

განსხვავებულია თანამედროვე საბაზრო ეკონომიკის სოციალიზაციის 

ხარისხი, რითაც აიხსნება მისი ეროვნული მოდელების - შვედური, იაპონური, 

ჰოლანდიური, გერმანული და სხვ. არსებობა. 

განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ეკონომიკის სახელმწიფოებრივი 

რეგულირების მეთოდებსა და პრინციპებს. უნდა განვიხილოთ ბიზნესის სოცია-

ლური პასუხისმგებლობის, სახელმწიფოს სოციალურ-ეკონომიკური სტრატეგიის, 

მისი მოქმედების დიაპაზონის განსაზღვრის, სოციალური მოთხოვნილებების 

ფორმირების და ასევე ტრანსფორმაციის ობიექტური კანონზომიერების დადგენის 

საკითხები.  

განსაკუთრებით მნიშნელოვანია სახელმწიფოსა და ბიზნესის ურთიერთქმე-

დების პრობლემები სოციალურ პასუხისმგებლობის შინაარსის განსაზღვრასთან 

დაკავშირებით.  

დასავლეთის მრავალ ქვეყანაში ხანგრძლივი და უწყვეტი განვითარების 

შედეგად ჩამოყალიბდა სახელმწიფოს, ბიზნესისა და საზოგადოების ურთიერთ-

დამოკიდებულების რთული სისტემა. ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის  
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მიმართულებით სახელმწიფოს როლის კვლევას უდიდესი თეორიული და 

პრაქტიკული მნიშნელობა ენიჭება. 

ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის სახელმწიფო რეგულირების 

პრობლემა არასაკმარისადაა დამუშავებული, წარმოადგენს აქტუალურს და  

ჩნდება მისი შემდგომი კვლევის მწვავე აუცილებლობა  

 საკვლევ პრობლემას წარმოადგენს  ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებ-

ლობის სახელმწიფო რეგულირების სფერო, რომელთანაც ორგანულადაა დაკავში-

რებული სოციალური საბაზრო მეურნეობის ჩამოყალიბების თეორიული საფუძ-

ვლების შემუშავება, პოსტინდუსტრიული მიმართულებით, საზოგადოებრივი 

ევოლუციის პირობებში და ქვეყნისათვის ხელსაყრელი, სოციალურად 

ორიენტირებული საბაზრო მეურნეობის მოდელის შექმნა.  

კვლევის მიზანია ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის სახელმწიფო 

რეგულირების კონცეპტუალურ-თეორიული პრინციპების შემუშავება, რომელიც 

შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ქვეყნის  სოციალურ-ეკონომიკური სისტემის 

ტრანსფორმაციისთვის და საბაზრო ეკონომიკის სპეციფიკური მოდელის 

ფორმირებისათვის. 

აღნიშნული მიზნების რეალიზაციისთვის ნაშრომში გადაჭრილია შემდეგი 

ამოცანები: 

- ეკონომიკური სისტემების განვითარების უპირატესად სოციალური 

ორიენტაციისა და სათანადო ტენდენციების გამოკვეთის მიზანშეწონილობის 

დასაბუთება; სოციალური საბაზრო მეურნეობის თეორიული არსის კვლევა; 

გერმანიის სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკის კონცეპტუა-

ლური საფუძვლებისა და პრინციპების განსაზღვრა; გერმანიაში სოციალურად 

ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკის აგების უმნიშვნელოვანესი ინსტრუმენ-

ტებისა და მეთოდების შესწავლა; ქვეყნის საბაზრო ეკონომიკის სოციალური 

ორიენტაციის განსაზღვრა და დასაბუთება; 

- მეცნიერ-ეკონომისტების შეხედულებათა ევოლუციის კვლევა ბიზნესის 

სოციალური პასუხისმგებლობის რეალიზაციაში სახელმწიფოს როლთან დაკავ-

შირებით და კომპანიათა სოციალურად პასუხისმგებლიანი ქცევით სახელმწიფოს 

დაინტერესების ზრდის მიზეზების გამოვლენა; სოციალური პასუხისმგებლობის 

პრინციპების რეალიზაციაში სახელმწიფოსა და საწარმოების ურთიერთქმედების 
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უცხოური მოდელების გაანალიზება საქართველოს ეკონომიკაში მათი  

გამოყენების მიზანშეწონილობის განსასაზღვრად; ფაქტორების გამოვლენა, 

რომლებიც ზღუდავენ გავლენას კომპანიათა სოციალურად პასუხისმგებლიანი 

ქცევის ჩამოყალიბების პროცესზე სამამულო ეკონომიკაში; 

- სახელმწიფოს ეკონომიკური პოლიტიკის სრულყოფის ძირითადი მიმარ-

თულებების განსაზღვრა, რაც სტიმულს მისცემს სოციალური პასუხისმგებლობის 

პრინციპების რეალიზაციას, სახელმწიფოს მიერ კომპანიათა სოციალურად 

პასუხისმგებლიანი ქცევისგან მიღებული სარგებლის ანალიზის საფუძველზე; 

წინადადებების შემუშავება სახელმწიფოს მხრიდან კომპანიათა სოციალურად 

პასუხისმგებლიანი ქცევის ეკონომიკური სტიმულირების სისტემის სრულყო-

ფისათვის. 

- ტექნიკურ-ეკონომიკური, ორგანიზაციულ-მმართველობითი და წარმოებ-

რივი ფაქტორების, ასევე მოცემული საზოგადოებრივი წყობის წინააღმდეგობების 

ანალიზის გზით სოციალურ-ეკონომიკური სისტემების ევოლუციური ცვლილე-

ბების, ასევე უფრო მაღალი წესრიგის ახალ სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემად 

ტრანსფორმაციის ჩვენება. საბაზრო ეკონომიკის განვითარებაში „მესამე გზის“ 

დახასიათება, რომელიც მიჩნეულია ლიბერალური და სოციალური ფასეულო-

ბების ინტეგრაციის გზად. 

- პოსტსოციალისტური ქვეყნების სოციალურ-ეკონომიკური ტრანსფორმა-

ციის და მათში სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკის ჩამოყა-

ლიბების კანონზომიერებების, როგორც ლიბერალურ-ინდივიდუალური და 

სოციალური ფასეულობების ინტეგრაციის გამოვლენა. 

- პატერნალიზმსა და კერძო ინიციატივას შორის თანაფარდობის საკითხის 

გამორკვევა; ბიზნესის სოციალიზაციისა და ჰუმანიზაციის, როგორც პატერნა-

ლიზმის დაძლევის მექანიზმის, გამოყენების მიზანშეწონილობის  დასაბუთება; 

ჰუმანურ ფასეულობათა სისტემის, ბიზნესის, სახელმწიფოს და საზოგადოების 

სპეციფიკური ხასიათის თავსებადობის პრობლემის კვლევა საქართველოში. 

- პოსტინდუსტრიული საზოგადოების თეორიასა და სოციალური საბაზრო 

ეკონომიკის კონცეფციას შორის თანაფარდობის, მათ შორის მსგავსება-განსხვა-

ვებების არსებობის და სოციალური საბაზრო მეურნეობის კონცეფციის გამდიდ-

რების (და მოდერნიზაციის) საკითხების გარკვევა. 
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კვლევის საგანია ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის  განმსაზ-

ღვრელი, სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკის მექანიზმები. 

კვლევის ობიექტია ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის სახელმწიფო 

რეგულირების სფერო, ეფექტიანი საბაზრო მეურნეობის ჩამოყალიბების პირო-

ბებში.  

 პრობლემის შესწავლის მდგომარეობა.  ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებ-

ლობის უზრუნველმყოფი, სოციალური საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებასა და 

განვითარებასთან დაკავშირებულმა საკითხებმა ასახვა ჰპოვა ქართველი და 

უცხოელი მეცნიერ-მკვლევარების, როგორც   ფუნდამენტურ ნაშრომებში, ისე 

ცალკეულ სტატიებში.  

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ვ. ოიკენის, ა. მიულერ-არმაკის, ვ. რიოპკეს, 

ა. რიუსტოვის, ფ. ბიომის, ო. ბროინინგის, ლ. ერჰარდის, ჰ. ლამპერტის, გ. 

გუტმანის, ი. ტიმეს, ვ. კლიანის, ჰ. ალბეკის, ც. პარასკევოპულოსის, რ. პეტერ-

ჰოფის, ვ. ვარგას, ა. გრანბერგის შრომები.  

საერთოდ, სოციალურ-ეკონომიკურ მოდელთან დაკავშირებით საუბრობენ, 

როგორც მეცნიერები, ასევე პოლიტიკოსები და სახელმწიფო მოღვაწეები. ჩვენს 

სინამდვილეში მსჯელობა მიდის არა უბრალოდ,  საბაზრო ეკონომიკის მოდელზე, 

არამედ სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკის ქართულ 

მოდელზე. აქედან გამომდინარე, ნაშრომი აგებულია თეორიულ-მეცნიერულ 

მიდგომაზე, რომლის თანახმადაც, ხორციელდება საბაზრო ეკონომიკის 

განვითარების მოდელების ანალიზი-შეფასება და ამის საფუძველზე - ქვეყნის 

პირობებისთვის ყველაზე მისაღები მოდელის კვლევა.  

უნდა ითქვას, რომ ყველაზე დიდი დამსახურება სოციალური საბაზრო 

ეკონომიკის თეორიის შექმნასა და სამეურნეო პრაქტიკაში მისი ხორცშესხმის 

საქმეში აქვს გერმანულ ეკონომიკურ სკოლას, რომელიც წარმოიშვა XX საუკუნის 

30-იან წლებში. აღნიშნულ სკოლას სათავეში ედგა მეცნიერთა ორი ჯგუფი, 

რომლებიც მჭიდროდ თანამშრომლობდნენ ერთმანეთთან: ერთი მხრივ, „ფრა-

იბურგის სკოლის“ დამფუძნებლები ვ. ოიკენი და ფ. ბიომი (მათ 1948 წელს 

გამოუშვეს ჟურნალი „Ordo“(წესრიგი), ამიტომაც მოცემული მიმართულების 

ყველა მეცნიერს უწოდებენ „ორდოლიბერალებს“) და მეორე მხრივ, ვ. რიოპკე, ა. 

რიუსტოვი და ა. მიულერ-არმაკი (ტერმინის - „სოციალური საბაზრო მეურნეობა“ 
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ავტორი). ფორმალურად ისინი იზიარებდნენ „ნეოლიბერალურ“ ეკონომიკურ 

შეხედულებებს, თუმცა, მათი კონცეფცია ფაქტობრივად სცილდებოდა ნეოლიბე-

რალიზმის ფარგლებს და აანონსებდა „წმინდა“ კაპიტალიზმისა და კოლექტი-

ვიზმის (სოციალიზმის) ალტერნატიული „მესამე გზის“ შექმნას. 

 თვალსაჩინო დამსახურება, ცხოვრებაში სოციალური საბაზრო მეურნეობის 

დამკვიდრების   საქმესა და გერმანული „ეკონომიკური სასწაულის“ შექმნაში, 

ეკუთვნის ლ. ერჰარდს. თანამედროვე გერმანიაში აქტიურად ამუშავებენ აღნიშ-

ნულ თეორიას ისეთი მკვლევარები, როგორიცაა პ. კოზლოვსკი, კ.ვ. ნერი, ჰ. 

ვატრინი, ჰ.ი. ვაგნერი, ლ. გერკენი და სხვ.   

სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო მეურნეობის მოდელიდან 

გამომდინარე, აქტიურად წარმოებდა ფართომასშტაბიანი კვლევები ეკონომიკის 

ტრანსფორმაციის გზის განსასაზღვრად. ბევრი გააკეთეს სოციალური (საბაზრო და 

არასაბაზრო) ეკონომიკის კონცეფციის შესამუშავებლად პოლიტიკური-

ეკონომიკური პოზიციებიდან ისეთმა მკვლევარებმა, როგორიცაა ვ. ავტონომოვი, ა. 

ბუზგალინი, ა. ბულატოვი, გ. გრინბერგი, ვ. გუტნიკი, ე. დუნაევი, ე.ზოტოვი, ა. 

კოლგანოვი, ნ. კაზანცევი, ვ. კულკოვი, ა, ნესტერენკო, ნ. პილიპენკო, ა. 

რუბინშტეინი, ა. ჩეპურენკო, ტ. იუდინი. ი. იაკოვეცი. 

გარდა ზემოაღნიშნულისა, ნაშრომში გამოიყენებულია ქართული წყაროები- 

გ. მალაშხიას, ნ. ჭითანავას, ა. აბრალავას, ე. ბარათაშვილის, ვ. ხიზანიშვილის, ბ. 

გვაზავას და სხვ. ნაშრომები, სადაც ნაჩვენებია ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის 

ტრანსფორმაციის პროცესი და სოციალური საბაზრო ეკონომიკის ჩამოყალიბების 

აუცილებლობა წარმოებრივ ურთიერთობათა ცალკეულ რგოლებში, როგორიცაა 

სახელმწიფოს სოციალურ-ეკონომიკური როლი, საკუთრებისა და ეკონომიკური 

ძალაუფლების ურთიერთმიმართება, შემოსავლების განაწილება და განვითარების 

საერთო  დინამიკა. 

კვლევის თეორიულ საფუძველს წარმოადგენს დასმულ პრობლემასთან 

დაკავშირებული სხვადასხვა კონცეფციები და ჰიპოთეზები, სოციალურად 

პასუხისმგებლიანი ქცევის მოდელები და სახელმწიფოს ფუნქცია, საწარმოთა 

სოციალურად პასუხისმგებლიანი ქცევის რეალიზაციაში. 

ნაშრომის ინფორმაციულ - ემპირიული ბაზა მოიცავს: კვლევებს, რომლებშიც 

განხილულია სხვადასხვა პრაქტიკული საკითხები კომპანიათა სოციალურად 
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პასუხისმგებლიანი ქცევის სტიმულირებაში სახელმწიფოს როლზე და ბიზნესის 

სოციალური პასუხისმგებლობის შინაარსთან დაკავშირებით; უცხოელი მკვლევ-

რების შრომებს ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის თეორიასა და პრაქტი-

კაში; ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის სტატის-

ტიკურ და ანალიტიკური მასალებს; ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის 

ამსახველი (ქართული და უცხოური) საიტებისა და პერიოდული გამოცემების 

მასალებს. 

მეთოდოლოგიურ საფუძვლად გამოყენებულია სისტემური მიდგომა 

საკვლევი მოვლენებისადმი და შემეცნების დიალექტიკური მეთოდი იმ დოზით, 

რა დოზითაც იგი არ ეწინააღმდეგება ობიექტურ რეალობას და ხსნის მიმდინარე 

პროცესების არსს. 

კვლევის მეთოდები. მიზნის მიღწევისა და ამოცანების გადაჭრისთვის 

გამოყენებულია:  დაჯგუფების (დის.,გვ.59-61), თეორიული კონცეფციების ისტორი-

ული ანალიზის (დის.,გვ.63-65), შედარებითი ანალიზის (დის.,გვ.60-62,90-

100,104,105,148-150), ანკეტური გამოკითხვის (დის.,გვ.118-121), სტატისტიკური 

ანალიზის (დის.,გვ.114,115,139-141), ემპირიული კვლევის (დის.,გვ.136-138),   

კორელაციური (დის.,გვ.140-142), კლასტერული (დის.,გვ.142-143,145)  და 

თვისებრივი ანალიზის (დის.,გვ.146)  მეთოდები.   

      ნაშრომის მეცნიერული მდგომარეობს შემდეგში: 

1. განსაზღვრულია გერმანიის სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო 

ეკონომიკის კონცეპტუალური საფუძვლები და პრინციპები,რომლის  

გათვალისწინებითაც  ნაჩვენებია სახელმწიფოს აქტიური წარმმართველი როლი 

საბაზრო ეკონომიკის ქართული მოდელის სოციალური ორიენტაციის 

რეალიზაციასა და ეკონომიკის განვითარების უზრუნველყოფაში; 

2. დადგენილია სახელმწიფოს, როგორც ბიზნესის სოციალური პასუხის-

მგებლობის რეალიზაციის პროცესის აქტიური მონაწილის როლი და ნაჩვენებია 

სათანადო ღია მოდელის შექმნის სტიმულირების აუცილებლობა. განვითარების 

ტენდენციისა და უცხოური მოდელების შედარებითი ანალიზის საფუძველზე იგი 

მიჩნეულია უფრო შესაფერისად ქვეყნის რეალობისთვის; გაანალიზებულია ის 

ფაქტორები, რომლებიც შემზღუდველ გავლენას ახდენენ კომპანიების სოციალუ-

რი პასუხისმგებლობის ჩამოყალიბებაზე: ინფრასტრუქტურის განუვითარებლობა, 
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მონოქალაქების მნიშვნელოვანი რაოდენობა, მოსახლეობის მენტალიტეტი და ა.შ.; 

(ადრე ცნობილ ფაქტორებთან - სოციალურ-პოლიტიკური არასტაბილურობა, 

საგადასახადო სისტემის არასრულყოფილება და სხვ. - ერთად). წარმოდგენილია, 

ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის მასტიმულირებელი, სახელმწიფო 

ეკონომიკური პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები: საგადასახადო შეღავათე-

ბის სისტემის შემუშავება სოციალურად პასუხისმგებლიანი საწარმოებისათვის, 

სავალდებულო არასაფინანსო ანგარიშგების გამოყენების დაკანონება, ბიზნესის 

ნებაყოფლობითი ინიციატივების არასაფინანსო მხარდაჭერა, მოქალაქეთა 

ინფორმირება საზოგადოების განვითარებაში სოციალურად პასუხისმგებლიანი 

ბიზნესის როლის შესახებ და ა.შ. არგუმენტირებულია არასაფინანსო ანგარიშგების 

მომზადებისას მეთოდური და საინფორმაციო მხარდაჭერის, როგორც სახელ-

მწიფოს მიერ ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის მასტიმულირებელი 

ეკონომიკური პოლიტიკის ინსტრუმენტის აუცილებლობა; შემოთავაზებულია 

ღონისძიებები (სტეიკჰოლდერებისთვის საჭირო მონაცემთა შეყვანა) არასაფინანსო 

ანგარიშგების შინაარსის სრულყოფისათვის; 

3. შევსებულია კომპანიათა სოციალურად პასუხისმგებლიანი ქცევის 

შეფასების თვისებრივი ინდექსები, რომლებიც გამოიყენება სადაგასახადო შეღავა-

თების ოპტიმიზაციისთვის, რაც ხელს უწყობს ბიზნესის სოციალური 

პასუხისმგებლობის სტიმულირებას (ერთ სტეიკჰოლდერთან ურთიერთქმედების 

ინდექსი, სოციალური ინვესტიციების ეფექტიანობის საერთო მაჩვენებელი). 

4. გადმოცემულია სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო მეურნეობის 

მიმართულებით ეკონომიკის ტრანსფორმაციის ძირითადი დებულებები, რომლის 

ერთგვარ საფუძველს წარმოადგენს სისტემის გარკვეული სოციალურ-ეკონომი-

კური ტიპი („იდეალური ტიპი“), კონკრეტული მოდელი და სოციალური-

ეკონომიკური წესრიგი, სამეურნეო მექანიზმი. დახასიათებულია საბაზრო 

ეკონომიკის სოციალური ორიენტაცია, როგორც „მესამე გზის“ განვითარება, ანუ 

ლიბერალურ ეკონომიკას (კაპიტალიზმს) ავსებს სოციალური (ფართო გაგებით) 

საწყისი. ეს გულისხმობს საზოგადოებრივ-ჯგუფური და სახელმწიფოს მარეგული-

რებელი ფაქტორის ზრდას, სოციალურ-შრომითი ურთიერთობების განვითარებას, 

სოციალურ-კულტურული დარგებისა და მეურნეობის სფეროების ჩამოყალიბებას. 

ყოველივე ეს, ერთობლიობაში, წინა პლანზე აყენებს არა მეწარმესა და 
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დაქირავებულ მუშახელს, როგორც „ეკონომიკურ“ და „პოლიტიკურ“ ადამიანს, 

არამედ „სოციალურს“.  

5. მოცემულია ლიბერალურ-სოციალური ეკონომიკისათვის გარდამავალ 

პერიოდში დამახასიათებელი ეკონომიკური კანონების მოქმედებათა თავისებურე-

ბების კვლევა. ახსნილია ლიბერალურ-სოციალური („ოპტიმალური“) სახელმწი-

ფოს მოქმედებათა თავისებურებები (კომერციულ და არაკომერციულ ორგანიზა-

ციებში) საბაზრო გარემოში მატერიალური და სულიერი სიკეთეების წარმოების 

უზრუნველყოფის, ბიზნესის ჰუმანიზაციის, ასევე ეკონომიკური სტაბილიზაციის 

ფუნქციის განხორციელების, სოციალური პასუხისმგებლობის და ეკონომიკის 

ეფექტიანობის ამაღლების ხაზით.  

6. განსაზღვრულია სახელმწიფოს სოციალური პოლიტიკის პრიორიტე-

ტები, ნაჩვენებია სამეურნეო აგენტებთან სახელმწიფოს ურთიერთობის ორი 

ფორმა (პატერნალიზმი და თავისუფალი თანამშრომლობა), ასევე სამოქალაქო 

საზოგადოების სხვა ინსტიტუტების განვითარება (ტრიპარტიზმის ჩათვლით). 

გაანალიზებულია საკუთრების ეკონომიკური შინაარსი და რეალიზაციის ფორმები 

ლიბერალურ-სოციალურ ეკონომიკასთან მიმართებით, ჩამოყალიბებულია 

გარდაქმნათა პრინციპები საკუთრებრივი ურთიერთობების სფეროში, მოცემულია 

შერეული ეკონომიკის დახასიათება, როგორც სფეროსი, სადაც წარმოდგენილია 

სამი საწყისი (კერძომეწარმეობრივი, კოლექტიურ-ჯგუფური და სახელმწიფოებ-

რივად რეგულირებადი). ჩამოყალიბებულია დებულება იმის შესახებ, რომ 

სოციალური მიზნების უმეტესობა თანამედროვე საზოგადოებაში შეიძლება 

მიღწეულ იქნას სახელმწიფო გადანაწილებითი პოლიტიკის შედეგად, განიხილება 

სხვადასხვა შეხედულებები სოციალური სამართლიანობის საკითხთან დაკავში-

რებით და განმარტებულია სოციალური სამართლიანობის „ჰიბრიდული“ მოდე-

ლი, განაწილებითი ურთიერთობების კანონზომიერებები სოციალურად 

ორიენტირებულ საბაზრო ეკონომიკად ტრანსფორმაციის პერიოდში. 

7. შესწავლილია სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკის გან-

ვითარების პერსპექტივები პოსტინდუსტრიული საზოგადოების თეორიასთან 

შედარების გზით. იკვეთება საერთო ნიშნები და განსხვავებები მათ შორის. 

გამომდინარე იქიდან, რომ სოციალური საბაზრო მეურნეობის თეორია ჩამოყა-

ლიბდა ინდუსტრიული ეკონომიკური განვითარების პერიოდში, წარმოიქმნა მისი 
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მოდერნიზაციის და პოსტინდუსტრიული საზოგადოების თეორიის თანამედროვე 

კვლევებით შევსების აუცილებლობა, კერძოდ, მეცნიერების, მომსახურებებისა და 

საზოგადოების სოციალური სტრატიფიკაციის სფეროების როლთან მიმართებით. 

8. მოცემულია საქართველოში ჰუმანურ ფასეულობათა სისტემის, ბიზნესის, 

სახელმწიფოს და საზოგადოების სპეციფიკური ხასიათის თავსებადობის 

პრობლემის კვლევის შედეგების ანალიზი. 

 ნაშრომის თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა მდგომარეობს ბიზნე-

სის სოციალური პასუხისმგებლობის სახელმწიფო რეგულირების  მიმართულე-

ბით სოციალური საბაზრო ეკონომიკის თეორიული საფუძვლებისა და პრაქტიკაში 

მათი რეალიზაციის ინსტრუმენტების შემუშავებაში. მასში წარმოდგენილი 

ინფორმაციული ბაზა და ანალიზი გამოადგებათ, როგორც ბიზნესის სოციალური 

პასუხისმგებლობის სახელმწიფო რეგულირების, ისე, მასთან ორგანულად 

დაკავშირებული, სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო მეურნეობის განვითა-

რების პრობლემათა მკვლევარებს. 

          ნაშრომის ძირითადი დებულებები, დასკვნები და რეკომენდაციები  ხელს 

შეუწყობს ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის  სახელმწიფო რეგულირების 

პოლიტიკის ფორმირებასა და განხორციელებას, აგრეთვე, უპირატესად სოციალუ-

რად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკის ქართული მოდელის ჩამოყალიბებას.  

         კვლევის თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა ასევე მდგომარეობს 

დასმული პრობლემის ანალიზისადმი თეორიული მიდგომების სისტემატიზა-

ციაში, ბიზნესის ჰუმანიზაციისა და სოციალური პასუხისმგებლობის სტიმული-

რების სახელმწიფო ეკონომიკური პოლიტიკის სრულყოფის მექანიზმების 

შემუშავებაში. მიღებული თეორიული დასკვნები და პრაქტიკული რეკომენდაცი-

ები შეიძლება გამოიყენონ კომპანიებმა და სახელმწიფო ხელისუფლების ორგა-

ნოებმა სოციალურ-ეკონომიკური სტრატეგიებისა და განვითარების პროგრამების 

შემუშავებისას.  

ნაშრომი  შეიძლება გამოყენებულ იქნას უმაღლეს სასწალებლებში ბიზნესის 

ადმინისტრირებისა და ეკონომიკის პროფილის მიმართულების სალექციო კურსებში. 

ნაშრომის აპრობაცია და პუბლიკაციები. სადისერტაციო თემასთან დაკავში-

რებით მომზადდა სამი კოლოქვიუმი. გამოქვეყნებულია10 სამეცნიერო სტატია 

(მათ შორის 5 დაიბეჭდა  საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში). 
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სადისერტაციო ნაშრომის სტრუქტურა. ნაშრომი შედგება 168 გვერდისაგან 

და მოიცავს შესავლს, ლიტერატურის მიმოხილვას, სამ თავს, დასკვნით ნაწილს და 

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხას. 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითდი შინაარსი 
შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

თავი 1. სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკის ჩამოყალიბების 

თეორიული წანამძღვრები 

1.1. სოციალური საბაზრო მეურნეობის თეორიული საფუძვლები და ეკონომიკური 

სისტემის სოციალური ორიენტაციის მოდელები 

1.2. გერმანიის სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკის აგების 

მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტები და მეთოდები 

თავი 2. სახელმწიფოს როლი ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის 

რეალიზაციაში 

2.1.სახელმწიფოს როლი ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის მოდელებში 

2.2. ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის სტიმულირების სახელმწიფო 

ეკონომიკური პოლიტიკის სრულყოფის ინსტრუმენტები 

თავი 3. ბიზნესის ჰუმანიზაციის კონცეპტუალურ-თეორიული პრინციპები 

3.1. პატერნალიზმი და კერძო ინიციატივა, ბიზნესის სოციალიზაცია                           

როგორც პატერნალიზმის დაძლევის მექანიზმი 

3.2. ჰუმანურ ფასეულობათა სისტემის, ბიზნესის, სახელმწიფოს და საზოგადოების 

სპეციფიკური ხასიათის თავსებადობის პრობლემის კვლევა საქართველოში 

3.2.1.სოციალურ-ეკონომიკური დამოკიდებულების, როგორც მასობრივი 

ცნობიერების ფენომენის კვლევა  

3.2.2. სახელმწიფოზე სოციალურ-ეკონომიკური დამოკიდებულების    კვლევა 

3.2.3. დამსაქმებელზე სოციალურ-ეკონომიკური დამოკიდებულების   კვლევა 

დასკვნა 

გამოყენებული ლიტერატურა 

ნაშრომის პირველ თავში - „სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო 

ეკონომიკის ჩამოყალიბების თეორიული წანამძღვრები“ - განხილულია:  

– „სოციალური საბაზრო მეურნეობის თეორიული საფუძვლები და 
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ეკონომიკური სისტემების სოციალური ორიენტაციის მოდელები“ -  მოცემულია 

თეორიული შეხედულებები, რომლებმაც სათავე დაუდეს სოციალური საბაზრო 

მეურნეობის დამოუკიდებელ თეორიას; იმ მეცნიერთა მოსაზრებები, რომელთაც 

შექმნეს თეორია და სისტემაში მოიყვანეს მისი დებულებები; განხილულია სოცია-

ლური საბაზრო მეურნეობაში სახელმწიფოს ეკონომიკური პოლიტიკის ძირითადი 

ელემენტები; ბაზრისა და სახელმწიფოებრივი ინტერვენციონიზმის მაღალი 

ხარისხის დამახასიათებელი ნიშნები. განზოგადოებულია სახელმწიფოს დამატე-

ბითი სამეურნეო-პოლიტიკური ფუნქციები, რომლებიც დამახასიათებელია 

სოციალური საბაზრო მეურნეობისათვის. 

 განხილულია სოციალური მდგრადობის სხვადასხვაგვარი გამოვლინების 

ფორმები და მისი უზრუნველყოფის მიმართულებები. დასაბუთებულია სოცია-

ლური სახელმწიფოს მოდელების მიმზიდველობის ძირითადი პრინციპები და 

სოციალური საბაზრო ეკონომიკის გერმანულ მოდელში, კონკურენციასა და 

სოციალურ კეთილდღეობას შორის არსებული გამოვლინებები. გაანალიზებულია 

ეკონომიკური სისტემების სოციალური ორიენტაციის კონტინენტური, ანუ 

გერმანული, ანგლოსაქსონური, ხმელთაშუა ზღვისა და სკანდინავური მოდელები: 

მოცემულია განვითარებული ქვეყნების კლასიფიკაცია სოციალური ორიენტაციის 

მოდელების მიხედვით. 

 კვლევისადმი მიდგომები მოცემულია საბაზრო ეკონომიკის განვითარების 

მოდელების ანალიზის,  შეფასებისა და ამის საფუძველზე - ქვეყნის პირობების-

თვის ყველაზე მისაღები მოდელის კვლევის პოზიციიდან. 

– „გერმანიის სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკის 

ჩამოყალიბების მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტები და მეთოდები.“ წარმოდგენილია 

გერმანიის სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკის ჩამოყალიბების 

კონცეპტუალური საფუძვლები და მიდგომები, მათი აგების უმნიშვნელოვანესი 

ინსტრუმენტები და მეთოდები. შემოთავაზებულია სოციალური სამართლიანობის 

უზრუნველყოფისა და სოციალურობის ბუნების გაგების პრინციპები. გაანალიზე-

ბულია სოციალური პოლიტიკის გატარების მეთოდები, ხაზგასმულია ბაზრის 

მოთხოვნებთნ აღნიშნული მეთოდების შესაბამისობის მნიშვნელობაზე.  

ნაშრომის მეორე თავში –  „სახელმწიფოს როლი ბიზნესის სოციალური 

პასუხისმგებლობის რეალიზაციაში“ – განხილულია:   
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– „სახელმწიფოს როლი ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის 

მოდელებში“. დამუშავებულია ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის რეალი-

ზაციაში სახელმწიფოს როლის განსაზღვრისადმი თეორიული მიდგომები. 

მოცემულია კომპანიათა სოციალური პასუხისმგებლობის რეალიზაციისათვის 

პირობების შექმნაში სახელმწიფოს საქმიანობის გააქტიურების სასარგებლოდ 

არგუმენტაციები. ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა დახასიათებულია, 

როგორც საწარმოს გრძელვადიანი ნებაყოფლობითი აღიარებული სტრატეგია, 

რომელიც გულისხმობს არა მხოლოდ ფორმალური წესებისა და ნორმების დაცვას, 

არამედ ბიზნესის მიერ წარმოებული უარყოფითი ექსტერნალიების მინიმიზაციის, 

ასევე სტეიკჰოლდერების მოლოდინების დასაკმაყოფილებლად საკუთარი 

ქცევების კორექტირებისათვის მზაობას. მოცემულია ბიზნესის სოციალური 

პასუხისმგებლობის უცხოური მოდელების შედარებითი ანალიზი, სადაც 

ნაჩვენებია, რომ მათი თავისებურებები დაკავშირებულია სახელმწიფოს მიერ 

შესრულებული როლის სპეციფიკასთან: ამერიკულ მოდელში ეს გახლავთ 

კომპანიებისა და სტეიკჰოლდერების ინტერესთა შეჯერების საშუალებების 

დელეგირება (ღია მოდელი); ევროპულში - კომპანიების მიერ სტეიკჰოლდერების 

ინტერესებთან საკუთარი საქმიანობის შეთანხმების აუცილებლობა (დახურული 

მოდელი); ბრიტანული კი წარმოადგენს ორი მოდელის სიმბიოზს (შერეული 

მოდელი); იმავდროულად, შეინიშნება დახურული მოდელიდან ღია მოდელზე 

გადასვლის ტენდენცია, რაც განსაზღვრავს საწყის წინაპირობებს ბიზნესის 

სოციალური პასუხისმგებლობის ქართული მოდელის ასაგებად. 

 ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის ჩამოყალიბების პრაქტიკის კვლე-

ვის შედეგად, განსაზღვრულია რიგი ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ 

მისი მოდელის ფორმირებაზე, მათ შორის გამოვლენილი და დახასიათებულია 

საკვანძო ფაქტორები. 

 – „ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის სტიმულირების სახელმწიფო 

ეკონომიკური პოლიტიკის სრულყოფის ინსტრუმენტები“. წარმოდგენილია 

საწარმოების მიერ სოციალური პასუხისმგებლობის პრინციპების რეალიზაციის 

პროცესში სახელმწიფოს როლი, როგორც არა მხოლოდ არბიტრისა, არამედ 

როგორც დაინტერესებულ მხარისაც, რომელიც იღებს სარგებელს უარყოფითი 

გარეშე ეფექტების ინტერნალიზაციის, კომპანიების მიერ გადასახადებისა და 
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საპენსიო ანარიცხების დროულად გადახდის, გარემოს დაცვის და სხვ. სახით. 

დასაბუთებულია ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის სტიმულირებისათ-

ვის სახელმწიფო ეკონომიკური პოლიტიკის სრულყოფის ისეთი მიმართულებები, 

როგორიცაა არასაფინანსო ანგარიშგების მომზადებაში მეთოდური და ინფორმა-

ციული მხარდაჭერის პრაქტიკულად დანერგვა, ეკონომიკური (საგადასახადო) 

შეღავათების შემოღება სოციალურად პასუხისმგებლიანი საწარმოებისთვის, 

კანონმდებლობის შემუშავება კომპანიათა სოციალური პასუხისმგებლობის 

შესახებ. აღნიშნულია სახელმწიფოს წამყვანი როლი საწარმოთა არასაფინანსო 

ანგარიშგების მომზადების პროცესის ორგანიზებაში, რაც იძლევა შესაძლებლობას 

შეფასდეს, რამდენად სრულად რეალიზდება ამ უკანასკნელთა მხრიდან სოცი-

ალური პასუხისმგებლობის პრინციპები, ასევე შემუშავებულია რეკომენდაციები 

ანგარიშგების გასაუმჯობესებლად და მაძლიერებს მასტიმულირებელ ზემოქმე-

დებას კომპანიების სოციალურად პასუხისმგებლიანი ქცევის რეალიზაციაზე.ის 

გამოსაყენებლად პრაქტიკაში. სახელმწიფოს მიერ ბიზნესის სოციალური 

პასუხისმგებლობის სტიმულირების სრულყოფისათვის შემოთავაზებულია 

პრეფერენციების (ეკონომიკური შეღავათების) სისტემა, რომელსაც განსაზღვრავს 

სოციალური ინვესტიციების თვისებრივი ინდექსების მნიშვნელობები, რაც 

აძლიერებს მასტიმულირებელ ზემოქმედებას კომპანიების სოციალურად 

პასუხისმგებლიანი ქცევის რეალიზაციაზე.  

ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის ევროპული გამოცდილების გაანა-

ლიზების, ასევე გაეროსა და მსოფლიო ბანკის რეკომენდაციების გათვალის-

წინებით, მოდელის სახით შემოთავაზებულია სახელმწიფო პოლიტიკის სრულ-

ყოფის ძირითადი მიმართულებები ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის 

სფეროში, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ქვეყნის ეკონომიკასთან 

მიმართებით  (ნახ. 3).  

         ნაშრომის მესამე თავში - „ბიზნესის ჰუმანიზაციის კონცეპტუალურ-თეორი-

ული პრინციპები “ -  განხილულია : 

 - „პატერნალიზმი და კერძო ინიციატივა, ბიზნესის სოციალიზაცია როგორც  

პატერნალიზმის დაძლევის მექანიზმი“ - დამუშავებულია სახელმწიფოს 

ეკონომიკური  ურთიერთობები მეურნე აგენტებთან, ამ ურთიერთობების ორი 

ფორმა: 1) პატერნალიზმი და 2) თავისუფალი თანამშრომლობა, ეკონომიკური 
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მმართველობის ის როლი, რომელსაც ასრულებს სახელმწიფო ამ მიმართულებით. 

 

 
ნახ. 3. ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის სტიმულირების სახელმწიფო 

პოლიტიკის სრულყოფის შემოთავაზებული მიმართულებები 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 
 

გაანალიზებულია ისეთი ინსტიტუტების განვითარების ტენდენცია, რომ-

ლებიც ჩნდებიან სახელმწიფოსა და ინდივიდუალურ, კერძო მესაკუთრეებს შორის 

და იწყებენ ეკონომიკური შუამავლის, ლოკალური ინტერესების გამტარებლის, 

სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებში წარმომადგენლის ფუნქციის 

შესრულებას. ამ ტენდენციას ეწოდა კორპორატიზმი, ხოლო მისი თანამედროვე 

ვარიანტია ნეოკორპორატიზმი.  

აღნიშნულია,რომ სოციალურ-ეკონომიკური აზროვნების გაბატონებული 

ტიპი გავლენას ახდენს სოციალური პარტნიორობის სისტემაზე. ამ მხრივ 

შესაძლებელია სამი ქცევითი სტერეოტიპი საზოგადოებრივ მენტალიტეტში: ა) 
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ბატონობა-დაქვემდებარებით ურთიერთობებში, ბ) კონფრონტაციის სისტემაში 

(ძალისმიერი დაპირისპირება), გ)კოოპერაციულ ურთიერთობებში 

(თანამშრომლობა). პრობლემებზე მსჯელობისას ყურადღება გამახვილებულია 

შემდეგ საკითხებზე: 1) სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბება და 

კორპორატიზმის განვითარების ხარისხი; 2) ტრიპარტიზმი და სოციალურ-

შრომითი ურთიერთობების ჩამოყალიბების პრობლემები; 3) „ფიზიკური პირების 

ეკონომიკის“ დაძლევის გზები; 4) ხელისუფლებასა და სამოქალაქო საზოგადოებას 

შორის ახალი საზოგადოებრივი შეთანხმების კონცეფცია. 

გაანალიზებულია პატერნალიზმსა და კერძო ინიციატივას შორის თანაფარ-

დობის საკითხი, რომელიც გულისხმობს ხელისუფლებასა და სამოქალაქო საზო-

გადოებას შორის ახალი საზოგადოებრივი ხელშეკრულების კონცეფციის განხილ-

ვას. აღნიშნულია, რომ ამჟამად სახელმწიფო ხელისუფლებას მოქალაქეები განიხი-

ლავენ როგორც მოთხოვნებისა და პატერნალისტური პრეტენზიების ობიექტს. 

მოქმედებს ვერტიკაური მობილიზაციის მექანიზმი, რომელშიც შერწყმულია 

ბელადომანია შეღავათებისა და დახმარებების პასიური მოლოდინით.  

 შემოთავაზებულია სხვა მექანიზმი - ჰორიზონტალური მობილიზაცია, 

რომელიც გულისხმობს მოქალაქეთა გაერთიანებას საკუთარი პრობლემების 

გადაჭრის მიზნით. სახელმწიფო ხელისუფლებასთან ურთიერთობების გადაყვანა 

სამოქალაქო-სამართლებრივ კალაპოტში, ხელშეკრულების არასათანადო შესრუ-

ლებისათვის სანქციებით. ეს გულისხმობს სამოქალაქო საზოგადოების ინსტი-

ტუტების - ასოციაციების, თვითმმართველი თემების, პროფესიული კავშირების 

და ა.შ. განმტკიცებას, რათა მათ შეძლონ საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვა 

ხელისუფლების სტრუქტურების წინაშე, განიხილონ ბიზნესის სოციალიზაცია და 

ჰუმანიზაცია, როგორც პატერნალიზმის დაძლევის მექანიზმი. 

-„ჰუმანურ ფასეულობათა სისტემის, ბიზნესის, სახელმწიფოს და საზოგა-

დოების სპეციფიკური ხასიათის თავსებადობის პრობლემის კვლევა საქართვე-

ლოში“. მოცემულია საქართველოში სოციალურ-ეკონომიკური დამოკიდებულების 

კვლევის შედეგების ანალიზი. 

 დამოკიდებულების, როგორც მასობრივი ცნობიერების ფენომენისა და 

დაბალ და მაღალ რესურსიანი ფაქტორების ურთიერთობათა ტიპის კომპლექსურ 

ანალიზისთვის, ჩვენს მიერ 2020-2022 წწ ჩატარებულია ემპირიული კვლევა. 
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კვლევა დაიყო სამ ნაწილად:  

1) სოციალურ-ეკონომიკური დამოკიდებულების კვლევა როგორც მასობრივი 

ცნობიერების ფენომენისა - წარმოადგენს დამოკიდებულების, როგორც მასობრივი 

ცნობიერების ნორმატიული ფასეულობისა და „მოდალური დამოკიდებული 

პიროვნების“ მახასიათებელთა კომპლექსის ანალიზს;  

2) სოციალურ-ეკონომიკური დამოკიდებულება სახელმწიფოზე“ -კვლევის 

ფარგლებში გამოკვლეულია სახელმწიფოზე მოსახლეობის დამოკიდებულების 

შენარჩუნების ტენდენციები, რაც ვლინდება: ა) ეკონომიკური სუბიექტების 

თავისუფლების სტრუქტურულ შეზღუდვებში; ბ) სოციალური პოლიტიკის 

პატერნალისტური ხასიათის შენარჩუნებაში.  

3) დამსაქმებელზე სოციალურ-ეკონომიკური დამოკიდებულების კვლევა -

წარმოდგენილია პატერნალისტური ურთიერთობების ანალიზი შრომითი ურთი-

ერთობების სფეროში. აღნიშნული ურთიერთობების სუბიექტებს წარმოადგენენ 

დაქირავებული მუშაკები და დამსაქმებლები. 

 

დასკვნა 

კაცობრიობის წინაშე მდგარ გლობალურ პრობლემებს შორის ცენტრალური 

ადგილი უკავია ეკონომიკის სოციალური ორიენტაციის გაძლიერებას. 

სოციალური სტაბილურობა და პიროვნების განვითარება ხდება მთავარი 

ფასეულობა. ეკონომიკური ზრდა და ფინანსური რესურსები წარმოადგენენ მათი 

უზრუნველყოფის მნიშვნელოვან საშუალებებს. 

 აღნიშნულ პრობლემათა რთულ კონტექსტში უნდა იქნეს განხილული 

ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის სახელმწიფო რეგულირების საკითხი. 

არსებობს არაერთი პროგრესული გამოცდილება. განსაკუთრებით დიდია 

ინტერესი, წესრიგის თეორიაზე დაფუძნებული, გერმანული სოციალურ-ეკონომი-

კური მოდელისა და მისი განვითარების მიმართ. თუმცა ეს როდი ნიშნავს იმას, 

რომ სხვა ქვეყნებმა პირდაპირ უნდა გადაიღონ მისი წესები და ინსტიტუტები.  

სხვისი გამოცდილების შესწავლაზე დამყარებული ნებისმიერი ცოდნა 

ყოველთვის საორიენტაციო ხასიათისაა, ვინაიდან ინსტიტუციონალური ცვლი-

ლებების შედეგების სწორად მიჩნეული შეფასება შეიძლება მოცემულ კონკრეტულ 

შემთხვევაში არასაკმარისი აღმოჩნდეს. 
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სოციალური საბაზრო ეკონომიკის კონცეფცია და მის ფარგლებში ბიზნესის 

სოციალური პასუხისმგებლობის სახელმწიფო რეგულირება,  შეიცავს სამეურნეო 

წესრიგის თეორიულ საფუძვლებს. გერმანიის პრაქტიკა გვთავაზობს წარმატებულ 

გამოცდილებას, როდესაც მისმა სოციალურად ორიენტირებულმა საბაზრო 

ეკონომიკამ გაუძლო დროს  და დაადასტურა განახლების უნარი. 

ჩატარებულია კვლევა, რომელიც გვიჩვენებს, რომ სოციალური საბაზრო 

მეურნეობა საჭიროებს სამეურნეო წესრიგს შესაბამისი ინსტიტუტებით. თავისუ-

ფალი ფასწარმოქმნა ასრულებს მარეგულირებელ ფუნქციას, ბაზრების ღიაობა 

უზრუნველყოფს ეროვნული ეკონომიკის ჩართვას მსოფლიო მეურნეობაში და 

მონაწილეობას შრომის საერთაშორისო დანაწილებაში. მთავარი პრინციპები უნდა 

იქნეს რეალიზებული სრული მოცულობით და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა 

მივუდგეთ სოციალურ საბაზრო მეურნეობას ასეთი საზომით: საბაზრო 

მეურნეობას + სოციალური პოლიტიკა და რომ იგი უფრო სოციალურია, რაც უფრო 

ფართო მასშტაბს იღებს საზოგადოებაში სოციალური გადანაწილების სიდიდე. 

ჩვენი აზრით, ცხადია ერთი რამ: შეუძლებელი და არასწორია მზა მოდელის 

კოპირება. თუმცა, არსებულ გამოცდილებაზე დაყრდნობა საკუთარი მოდელის 

შემუშავება ძალზე მნიშვნელოვანი და აუცილებელია. არ არსებობს უკეთესი 

ნიმუში, ვიდრე „ფრაიბურგის სკოლის“ და მისი მეთაურის ვალტერ ოიკენის 

ორდოლიბერალური კონცეფცია, ასევე სოციალური საბაზრო მეურნეობის 

კონცეფცია ალფრედ მიულერ-არმაკის მეთაურობით. გამოცდილებას ვერ განვიხი-

ლავთ როგორც სოციალურ საბაზრო მეურნეობაზე გადასვლის უნივერსალურ 

მოდელს. იგი, პირიქით, მხოლოდ იმას გვიჩვენებს, რომ ნებისმიერმა ქვეყანამ 

უნდა შეიმუშავოს საკუთარი გზა სხვა ქვეყნების წარმატებებისა და პრობლემების 

გათვალისწინებით. 

სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკის ჩამოყალიბება, მო-

იცავს საფუძვლიან ინსტიტუციონალურ და სტრუქტურულ ცვლილებებს. საკვან-

ძო ამოცანას წარმოადგენს სახელმწიფოს, როგორც ეკონომიკური ურთიერთობების 

სუბიექტის მდგომარეობის ცვლილება და ფუნქციების ხელახალი გადააზრება. 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს მაკოორდინირებელი როლი 

სისტემური ცვლილებების საწყის ეტაპზე. სახელმწიფოს გამორიცხვას ტრანსფორ-

მაციის პროცესიდან, ამ პერიოდში, შეიძლება მოჰყვეს რეფორმების შეცვლა 
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კონტრრეფორმებით. 

რაც არ უნდა დიდი იყოს გერმანული გამოცდილების მნიშვნელობა, 

განსაკუთრებული როლი ეკისრება საკუთარ, ტრანსფორმაციის ეროვნულ  

პარადიგმას (მოდელს). თუმცა, არსებითია ერთი - სოციალური საბაზრო მეურნე-

ობის დოქტრინაში თავისუფლება და სამართლიანობა თანაბრად ფასობს. ეს 

გახლავთ სახელმწიფოს მიერ გარანტირებული პიროვნების ეკონომიკური და 

პოლიტიკური თავისუფლების სინთეზი სოციალური სახელმწიფოს იდეალებთან. 

 ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის რეალიზაციაში სახელმწიფოს 

როლის განსაზღვრისადმი თეორიული მიდგომების ევოლუციის კვლევამ ცხადყო 

კომპანიათა სოციალური პასუხისმგებლობის რეალიზაციისათვის პირობების 

შექმნაში სახელმწიფოს საქმიანობის გააქტიურების სასარგებლოდ არგუმენტა-

ციების გაძლიერების ტენდენცია. უნდა აღინიშნოს, რომ განსხვავებული 

განმარტებების მიუხედავად, ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა შეიძლება 

განვიხილოთ როგორც საწარმოს გრძელვადიანი ნებაყოფლობითი აღიარებული 

სტრატეგია, რომელიც გულისხმობს არა მხოლოდ ფორმალური წესებისა და 

ნორმების დაცვას, არამედ ბიზნესის მიერ წარმოებული უარყოფითი ექსტერნალი-

ების მინიმიზაციის, ასევე სტეიკჰოლდერების მოლოდინების დასაკმაყოფი-

ლებლად საკუთარი ქცევების კორექტირებისათვის მზაობას. 

 ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის უცხოური მოდელების შედარე-

ბითმა ანალიზმა გვიჩვენა, რომ მათი თავისებურებები დაკავშირებულია 

სახელმწიფოს მიერ შესრულებული როლის სპეციფიკასთან: ამერიკულ მოდელში 

ეს გახლავთ კომპანიებისა და სტეიკჰოლდერების ინტერესთა შეჯერების 

საშუალებების დელეგირება (ღია მოდელი); ევროპულში - კომპანიების მიერ 

სტეიკჰოლდერების ინტერესებთან საკუთარი საქმიანობის შეთანხმების აუცილებ-

ლობა (დახურული მოდელი); ბრიტანული კი წარმოადგენს ორი მოდელის 

სიმბიოზს (შერეული მოდელი); იმავდროულად, შეინიშნება დახურული მოდელი-

დან ღია მოდელზე გადასვლის ტენდენცია, რაც განსაზღვრავს საწყის წინაპირო-

ბებს ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის ქართული მოდელის ასაგებად. 

 ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის ჩამოყალიბების ქართული 

პრაქტიკის შესწავლამ შესაძლებლობა მოგვცა განგვესაზღვრა მთელი რიგი 

ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ მისი მოდელის ფორმირებაზე, 
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გამოგვევლინა საკვანძო ფაქტორები და დაგვეყო შესაბამისად ეკონომიკურ და 

არაეკონომიკურ მოდელებად. 

 საწარმოების მიერ სოციალური პასუხისმგებლობის პრინციპების რეალი-

ზაციის პროცესში სახელმწიფო ასრულებს არა მხოლოდ არბიტრის როლს, არამედ 

წარმოადგენს დაინტერესებულ მხარესაც, რომელიც იღებს სარგებელს უარყოფითი 

გარეშე ეფექტების ინტერნალიზაციის, კომპანიების მიერ გადასახადებისა და 

საპენსიო ანარიცხების დროულად გადახდის, გარემოს დაცვის და სხვ. სახით.  

 ანალიზმა ცხადყო სახელმწიფოს წამყვანი როლი საწარმოთა არასაფინანსო 

ანგარიშგების მომზადების პროცესის ორგანიზებაში, რაც გვაძლევს შესაძლებ-

ლობას შევაფასოთ, რამდენად სრულად რეალიზდება ამ უკანასკნელთა მხრიდან 

სოციალური პასუხისმგებლობის პრინციპები, ასევე შევიმუშავოთ რეკომენდა-

ციები ანგარიშგების გასაუმჯობესებლად და მის გამოსაყენებლად პრაქტიკაში. 

ეროვნულ ეკონომიკაში მიზანშეწონლია სახელმწიფო ეკონომიკური პოლიტიკის 

ორგანიზაციულ-ეკონომიკური და ნორმატიულ-სამართლებრივი მეთოდების 

გამოყენება, რომლებიც ფორმალურად აკანონებენ პერიოდული არასაფინანსო 

ანგარიშგების წარდგენის ვალდებულებას, რომელშიც აქცენტი გაკეთებული უნდა 

იყოს დაინტერესებული მხარეების, მათი მოთხოვნილებების, მოლოდინების, 

პრიორიტეტების, ინფორმაციული მოთხოვნების გამოვლენაზე, ასევე სტეიკჰოლ-

დერებთან ურთიერთქმედების ორგანიზაციისადმი მიდგომების შემუშავებაზე. 

 სახელმწიფოს მიერ ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის სტიმულირების 

სრულყოფისათვის შემოთავაზებულია პრეფერენციების (ეკონომიკური შეღავათების) 

სისტემა, რომელსაც განსაზღვრავს სოციალური ინვესტიციების თვისებრივი 

ინდექსების მნიშვნელობები, რაც აძლიერებს მასტიმულირებელ ზემოქმედებას 

კომპანიების სოციალურად პასუხისმგებლიანი ქცევის რეალიზაციაზე. 

 დღეისათვის ძალზე საჭიროა ბიზნესისა და სახელმწიფოს შორის 

თანამშრომლობის ორგანიზება ახალ პრინციპებზე დაყრდნობით, რომელთაგან 

განსაკუთრებით გამოვყოფთ ბიზნესის ჰუმანიზაციის პრინციპს.  

 „ოპტიმალური“ სახელმწიფოს შესახებ საკითხი გულისხმობს ლიბერალური 

საწყისის (თავისუფლება, საკუთრება, სპონტანურობა და ა.შ.) შერწყმას სოციალურ 

საწყისთან (სოლიდარობა, შრომა, გემაზომიერება და ა.შ.), რაც გვაძლევს 

თანამედროვე საბაზრო ეკონომიკის ფუნქციონირების ზოგად ჩარჩოებს. სახელ-
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მწიფოს როლი სულ უფრო პასუხისმგებლიანი და კონსტრუქციული ხდება. მან 

უნდა აამოქმედოს საბაზრო მექანიზმები, მოიხსნას დამატებითი ვალდებულებები, 

არ დაუშვას მოქალაქეთა ცხოვრების დონის დაქვეითება. 

 სოციალური საბაზრო ეკონომიკის ნორმალური ფუნქციონირების პირობებში 

სახელმწიფო ხელისუფლების ყველა შტო (აღმასრულებელი, საკანონმდებლო და 

სასამართლო) თავის წილ პასუხისმგებლობას იღებს შესაბამის მარეგულირებელ 

ფუნქციებზე. 

შესაძლებელია სახელმწიფოს სოციალურ-ეკონომიკური ფუნქციების განსაზ-

ღვრის სრულყოფის (პირობების შექმნა საბაზრო პროცესის ეფექტიანად განხორ-

ციელებისთვის, ეკონომიკური ზრდის მიმდინარე რეგულირება და სტაბილუ-

რობა); ბიზნეს ორგანიზაციებში მატერიალური და სულიერი სიკეთეებით 

წარმოების უზრუნველყოფის; ეკონომიკური სტაბილიზაციის, სოციალური პასუ-

ხისმგებლობისა და ეკონომიკის ეფექტიანობის ამაღლების პოზიციიდან მიდგომა. 

არსებობს ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების მეთოდების ორი ჯგუფი: 

1) პირდაპირი (ადმინისტრაციული) და 2) ირიბი (ეკონომიკური).  

ეკონომიკაში სახელმწიფოს აქტიურ როლს უპირისპირდება სამოქალაქო 

საზოგადოების ინსტიტუტების გამოყენება ხელისუფლებასა და მეურნე ინდი-

ვიდებს შორის შუალედური სტრუქტურების სახით. ეს ტენდენცია ცნობილია 

კორპორატიზმის სახელწოდებით, ხოლო მისი თანამედროვე ვარიანტია ნეოკორ-

პორატიზმი, რომელმაც, ჩვენი წარმოდგენით, უნდა გამოიწვიოს პიროვნების უფ-

ლებებისა და თავისუფლებების გაფართობა, თუმცა საკუთრებისა და კონკუ-

რენციის ზოგიერთი პრეროგატივა აღნიშნულ სისტემაში სხვა დონეზე გადადის. 

ნეოკორპორატიზმის ერთ-ერთ ფორმას ეწოდა ტრიპარტიზმი - თანამ-

შრომლობა შრომისა და კაპიტალის წარმომადგენლებს შორის სახელმწიფოს 

ეგიდით, რომელიც კონფრონტაციის სისტემიდან კოოპერაციულ ურთიერთო-

ბებზე გადავიდა და ასახავს სოლიდარული და გეგმაზომიერი საწყისის ზრდას, 

ასევე მაკროდონიდან „დაეშვა“ მიკროეკონომიკურ დონეზე. 

სახელმწიფო ეკონომიკური ძალაუფლების თანაფარდობა სამეურნეო აგენ-

ტებთან ორი ფორმისაა: 1) პატერნალიზმი და 2) თავისუფალი თანამშრომლობა.  

სახელმწიფოსა და სოციალურ პრობლემებში მისი მონაწილეობის ხარისხს 

შორის არის შემდეგი თანაფარდობა: 1) სოციალური პატერნალიზმი, რომელიც 
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წარმოიქმნება სოციალური პროტექციონიზმისა და სოციალურ სისტემაში სხვის 

კმაყოფაზე ყოფნის შედეგად; 2) სოციალური პარტნიორობა (სახელმწიფოს მონაწი-

ლეობა სოციალურ-შრომით ურთიერთობებსა და სოციალურ გარანტიებში); 3) 

სოციალური ინდიფერენტიზმი (სახელმწიფო არ ერევა სამეურნეო ორგანიზაცი-

ების საქმიანობაში). 

კორპორატიზმის განვითარების პერსპექტიულ მიმართულებებს მიეკუთვნება 

ტრიპარტიზმი (ცალკეულ შემთხვევებში - ბიპარტიზმი). სოციალურ-შრომით 

ურთიერთობებთან მიმართებით, მხედველობაში გვაქვს კოლექტიური ხელშეკ-

რულებებისა და შეთანხმებების გაფორმება, წარმოებისა და საკუთრების მართვაში 

მონაწილეობა და ა.შ. ერთ-ერთი წინააღმდეგობა - მიუხედავად იმისა, რომ 

მრავალი საწარმო პრივატიზებულია, მოთხოვნები ძველებურად მიმართულია 

მთავრობისკენ.  

პატერნალიზმსა და კერძო ინიციატივას შორის თანაფარდობის საკითხი 

გულისხმობს ხელისუფლებასა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის ახალი 

საზოგადოებრივი ხელშეკრულების კონცეფციის განხილვას. ამჟამად სახელმწიფო 

ხელისუფლებას მოქალაქეები განიხილავენ როგორც მოთხოვნებისა და 

პატერნალისტური პრეტენზიების ობიექტს. მრავალი მოქალაქის აზრით, „ჩვენ 

თქვენ გაძლევთ ძალაუფლებას, თქვენ კი ჩვენ გვაძლევთ შესაბამის სიკეთეებს“.  

სოციალურად ორიენტირებულ ეკონომიკაში განასხვავებენ რეგულირების 

ოთხ დონეს: 1) ინდივიდუალურ-სამეწარმეო; 2) კერძო-ჯგუფურს ანუ კორპორა-

ციულს; 3) კოლექტიურ-თვითმმართველ და 4) სახელმწიფო რეგულირებას. 

ცხოვრების დონეს განსაზღვრავს ორი მაჩვენებელი: 1) მოსახლეობის შემოსავ-

ლები და 2) საქონლისა და მომსახურებების სამომხმარებლო ბაზრის მდგომარეობა 

სოციალურ-ეკონომიკური დამოკიდებულების, როგორც მასობრივი 

ცნობიერების ფენომენის კვლევის შედეგად მიღებული მონაცემები ჩვენ მიერ 

ინტერპრეტირებულია როგორც ნორმატიული ფასეულობა ქვეყნის მოქალაქეთა 

მასობრივ ცნობიერებაში. მიღებული შედეგები ადასტურებს ჩვენს ჰიპოთეზას: ის 

ფაქტი, რომ სახელმწიფო უკვე რამდენიმე ათწლეულის მანძილზე არ აძლევს 

თავის მოქალაქეებს არც დასაქმების, არც საცხოვრებლის და არც მინიმალური 

შემოსავლის გარანტიას, ანუ სახელმწიფო პატერნალიზმის სისტემის მოშლა, 

სრულიად არ ცვლის პატერნალიზმის მოლოდინებს მოსახლეობის მხრიდან. 
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 რესპონდენტთა პასუხებით დააანგარიშებული „ლიბერალიზმისა“ და 

„პატერნალიზმის“ ინდექსები გვაძლევს საშუალებას დავასკვნათ, რომ მასობრივი 

ცნობიერების სოციალურ-პოლიტიკური განაწესები უფრო მიდრეკილია კონსერვა-

ტიულ-პატერნალისტური და არა ლიბერალურ-საბაზრო მოდელისადმი. 

შეიძლება დავასკვნათ, რომ თავიანთი ეკონომიკური ქცევით, შრომის-

უნარიანი მოსახლეობის ნახევარი იცავს ინდივიდუალური პასუხისმგებლობისა 

და საკუთარ ძალებზე ორიენტაციის პრინციპს. ეს განაწესები განსაკუთრებით 

დამახასიათებელია 35 წლამდე ასაკის განათლებული რესპონდენტებისთვის. 

ადამიანები, უმეტეს შემთხვევაში, მზად არიან მხარი დაუჭირონ პოპულისტურ 

ლოზუნგებს სახელმწიფოს სოციალურ ფუნქციებთან დაკავშირებით, თუმცა, 

რეალური ეკონომიკური ქცევით, თაობათა ცვლილების კვალდაკვალ, სულ უფრო 

მეტად ვრცელდება დამოუკიდებელი ინდივიდუალისტური სტრატეგიები. 

დამოკიდებულების/დამოუკიდებლობის განაწესები ეკონომიკურ ქცევაში 

მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრავს რესპონდენტთა სოციალურ-ეკონომიკური 

ადაპტაციის წარმატებულობას. ხუთი ფაქტორის კორელაციურმა ანალიზმა 

გამოავლინა განაწესებისა და ადაპტაციის წარმატებულობის სტატისტიკურად 

მნიშვნელოვანი კორელაციები ექვსიდან ოთხ შემთხვევაში. ყველაზე მჭიდროდ 

არის ერთმანეთთან დაკავშირებული რესპონდენტთა განაწესები დამოუკიდებ-

ლობაზე და მათი ადაპტირებულობის თვისებრივი მაჩვენებლები. 

 ადამიანები, რომელთაც გააჩნიათ მიზნის მიღწევის გამოხატული მოტივაცია 

და რომლებიც ფიქრობენ, რომ მხოლოდ მათზეა დამოკიდებული საკუთარი 

კეთილდღეობა, ხოლო ეკონომიკურ არასტაბილურობას საბაზრო ეკონომიკის 

განუყოფელ ნაწილად მიიჩნევენ, უფრო წარმატებულად და ადაპტირებულებად 

გრძნობენ თავს. პირიქით, უარესი ეკონომიკური თვითშეგრძნება აქვთ მათ, ვინც 

არ არის ორიენტირებული მიღწევებზე, ვისაც აქვს მაღალი პატერნალისტური 

მოლოდინები, ვინც ნაკლებად ორიენტირებულია სიძნელეთა დაძლევის აქტიურ 

საშუალებებზე. 

 ადაპტაციისა და განაწესების წარმატებულობის 5 ფაქტორი საფუძვლად დაედო 

რესპონდენტთა კლასიფიკაციას კლასტერული ანალიზის მეთოდით. განაწესებისა და 

ადაპტირებულობის მაჩვენებელთა კომბინაციით ერთმანეთისგან არსებითად გან-

სხვავებულ რესპონდენტთა 4 ჯგუფში კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ ეკონომიკურ 
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დამოუკიდებლობაზე, მიღწევებსა და რისკიანობაზე ორიენტაცია დამახასიათებელია 

წარმატებით ადაპტირებულთათვის, ამასთან, შერჩევის ჯგუფში მოხვედრილი 

ყველაზე უზრუნველყოფილი რესპონდენტების მცირერიცხოვანი ჯგუფი გამოირჩევა 

ყველაზე თანმიმდევრული ლიბერალური განაწესებით.  

 სოციალური პოლიტიკის პატერნალისტური ხასიათის შენარჩუნება განპი-

რობებულია საზოგადოებაში სოციალური დაძაბულობის მაღალი ხარისხით; 

პატერნალიზმის, როგორც ნორმატიული ფასეულობის ფართო გავრცელებით. 

 სახელმწიფოზე სოციალურ-ეკონომიკური დამოკიდებულების კვლევის 

ანალიზის შედეგებით დასტურდება ჰიპოთეზა, რომ სახელმწიფოზე შრომისუ-

ნარიანი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური დამოკიდებულების მაღალ 

ხარისხს განაპირობებს დამოკიდებულება, როგორც მასობრივი ცნობიერების 

ფენომენი და მასობრივი სიღარიბე.  

 სახელმწიფოზე ყველაზე მეტად დამოკიდებული ჯგუფების გამოსავლენად, 

გამოითვალა სახელმწიფოზე დამოკიდებულების ინტეგრალური ინდექსი (სდიი), 

რომელიც შედგება 15 მაჩვენებლისგან. თვისებრივმა ანალიზმა გვიჩვენა, რომ 

ყველაზე მაღალი სდიი-ს მქონე ქალებს შორის ფართოდაა გავრცელებული ეკონო-

მიკური პასიურობა, საკუთარი მატერიალური მდგომარეობის დამოუკიდებლად 

გაუმჯობესების მცდელობის სიმცირე და დამოკიდებულება როგორც ნორმატი-

ული ფასეულობა. ეს უკანასკნელი სამი სახითაა წარმოჩენილი: როგორც „დამოკი-

დებული პიროვნების“ ფენომენი; როგორც ნორმატიული ფასეულობა სახელმწიფო 

პატერნალიზმთან მიმართებით; როგორც ქალთა დამოკიდებულების კულტუ-

რული ნორმის ინტერნალიზაციასთან დაკავშირებული ნორმატიული ფასეულობა. 

 შრომითი ურთიერთობების სფეროში პატერნალისტური ურთიერთობების 

კვლევისათვის დამოკიდებული მომუშავეების სოციალურ პორტრეტი განისაზ-

ღვრა იმ კითხვებზე პასუხით, რომლებიც ახასიათებენ: 1) დამსაქმებლებთან 

ურთიერთობებიდან „გასვლის“ დაბალ შესაძლებლობებს; 2) დამსაქმებელთან 

პატერნალისტურ ურთიერთობებში ჩართულობას. რესპონდენტების სამ ჯგუფში - 

დამსაქმებელზე დამოკიდებულების ინდექსის (დდი) დაბალი მაჩვენებლებით (0-

2) – 8,5 %, საშუალო - (3-5) – 73 % და მაღალი მაჩვენებლებით (6-11) – 18,5 % 

კვლევის შედეგეგებმა აჩვენა, რომ დამოკიდებული და დამოუკიდებელი მუშაკე-

ბის პოლარული ჯგუფები წარმოადგენენ დასაქმების „დაცულ“ და შემოსავლიან“ 
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სტრატეგიებს. პირველი ხასიათდება სტაბილურ სამუშაო ადგილზე, სამუშაო 

ადგილის მიხედვით არასახელფასო სიკეთეების მიღებასა და მომუშავეებისათვის 

კანონმდებლობით მინიჭებული შეღავათებით სარგებლობაზე ორიენტაციით. 

მეორე დაკავშირებულია ინდივიდის უნართან იმუშაოს რისკებისა და გაურ-

კვევლობის, ხელფასის წყაროების დივერსიფიკაციის პირობებში. „შემოსავლიანი“ 

დასაქმების სტრატეგია ეკონომიკურად უფრო ეფექტიანია, ვიდრე „დაცული“. 

სოციალურ-ეკონომიკური დამოკიდებულება განსაზღვრავს მომუშავის სამარ-

თლებრივი და ეკონომიკური მოწყვლადობის მაღალ დონეს. ყველაზე მოწყვლადია 

დაბალ რესურსიანი მუშახელი, რომელსაც არ გააჩნია ამჟამინდელი ანაზღა-

ურებული დასაქმების ალტერნატივა და ამასთანავე არ არის ჩართული პატერნა-

ლისტურ ურთიერთობებში დამსაქმებელთან. გამოდის, რომ დამსაქმებლის 

პატერნალიზმი გარკვეულწილად ასახავს მის სწრაფვას თავიანთ სამუშაო ადგი-

ლებზე მომუშავეთა შენარჩუნებისკენ, თუნდაც მათი თავისუფლების შეზღუდვის 

გზით.  

          ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის სახელმწიფო რეგულირების 

საკითხი საჭიროებს კომპლექსურ მიდგომას, სამეურნეო სისტემის სოციალური 

ორიენტაციის შემდგომ გაძლიერებას გლობალური ტენდენციების, ეროვნული 

თავისებურებებისა და ინტერესების გათვალისწინებით.  
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ნაშრომის აპრობაცია 

სადისერტაციო ნაშრომის თემაზე ფაკულტეტის საგამოცდო კომისიაში 

დაცული იქნა სამი კოლოკვიუმი და ორი თემატური სემინარი: 

 

კოლოკვიუმები: 

1. სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკის ჩამოყალიბების 

თეორიული წანამძღვრები; 

2. სახელმწიფოს როლი ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის 

რეალიზაციაში; 

3. ბიზნესის ჰუმანიზაციის სოციალურ-ეკონომიკური პარადიგმის 

კონცეპტუალურ-თეორიული პრინციპები. 

 
 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი შედეგები გამოქვეყნებულია შემდეგ 

პუბლიკაციებში: 

სამეცნიერო სტატიები: 

1. აბრალავა გ., ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის კონცეპტუალური 

საფუძვლები, ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა, XXI საუკუნის აქტუალური 

პრობლემები“ N 3-4, 2021. გვ. 60-65. 

2. Baratashvili E. Jikia L. Abralava G. For the Issue of the Influence of Covid Regulations of 

the Georgian Mentality in Business, Contemporary Business Challenges in a Globalized 

World(Volume 3), LAMBERT Academic Publishing, 2021,  p. 107-113. 

3. Abralava G.  The Role of the State in Shaping a Socially-oriented Marcet Economy, 

Contemporary Business Challenges in a Globalized World(Volume 3), LAMBERT 

Academic Publishing, 2021,  p. 249-254. 

4. აბრალავა გ. სახელმწიფოს როლი სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო 

ეკონომიკის ჩამოყალიბებაში, ჟურნალი „ეკონომიკა (მეცნიერება, პრაქტიკა, 

გამოცდილება)“ ტ.105, N 9-10, 2022, DOI: 10.36962/ECS, გვ.22-31. 

5. აბრალავა გ., კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის განვითარების 

დონეები, ჟურნალი „ეკონომიკა“, ტომი 105, 3, 2022, გვ. 104-117. 
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კონფერენციებში:  

1. ბარათაშვილი ე., გაბისონია ი., აბრალავა გ., ნეოლიბერალური ეკონომიკური 

მოდელის რეალიზაციის გერმანული გამოცდილება, V საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენციის - „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე 

გამოწვევები“ -    მასალები, I ნაწილი, თბილისი, სტუ, 2021, გვ. 265-268. 

2. აბრალავა გ., სოციალური საბაზრო მეურნეობის კონცეფციის ჩამოყალიბებისა და 

განვითარების თეორიული საფუძვლები, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პაატა გუგუშვილის სახელობის 

ეკონომიკის ინსტიტუტი, პროფ. ალფრედ კურატაშვილის დაბადებიდან მე-80 

წლისთვისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის - 

„XXIსაუკუნის ეკონომიკური, სოციალური და ტექნოლოგიური გამოწვევები“, 

მასალები,  3-4 ივლისი, 2021 წ., გვ. 131-139.  

3. აბრალავა გ., სახელმწიფოს სოციალური პოლიტიკის პრიორიტეტები, მე-16-ე 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის  - „ხელისუფლება და საზოგადოება - 

2022“ -  მასალები, თბილისი, სტუ,  2022,  გვ. 117-121. 

4. აბრალავა გ., ПРАВО: ЦЕЛЬ ИЛИ  СРЕДСТВО?!, სოციალურ- ეკონომიკურ მეცნიერებათა 

საერთაშორისო აკადემია, სახელმწიფო მართვის აქტუალური პრობლემები, xxxi 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 2.04.2019, თბილისი, გვ. 84-

85 (გამოქვეყნებულია რუსულ ენაზე). 

5. Абралава Г.А., Проблема гуманизаций бизнеса и необходимость ее отражения в 

национальной правовой системе и в праве европейского союза. პოლტავის 

იურიდიული უნივერსიტეტი,...,მე-5-ე საერთოუკრაინული სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენციის, „უკრაინის სამართლებრივი სისტემის ადაპტაცია ევროკავშირის 

სამართლთან: თორიული და პრაქტიკული ასპექტები“, მასალები. პოლტავა, 2020 წელი, 

გვ.10-12.    
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