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Semajamebeli mimoxilva 

როგორც განვითარებულ, ისე განვითარებად და დაბალშემოსავლიან ქვეყნებში 

ეკონომიკური განვითარებისათვის, კერძო ინვესტიციებთან ერთად, განსაკუთრებულ 

მნიშვნელობას ატარებს სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული ინვესტიციები, მათ 

შორის, უპირველესად - ინვესტიციები ინფრასტრუქტურაში.  

მიუხედავად აგრეგატულად სახელმწიფო ინვესტიციების მნიშვნელოვანი პოტენციური 

სარგებლიანობისა, პრაქტიკაში მათი ეფექტიანი მართვა მრავალ გამოწვევასთანაა 

დაკავშირებული და სახელმწიფო კაპიტალური ინვესტიციების გამოშვებაზე გავლენის 

როგორც ზომა, ისე მიმართულება დებატების საგნად რჩება. ბუნებრივია, 

კონკრეტული პროექტის ეკონომიკური სარგებელი შესაბამისი ანალიზით (მ.შ. ხარჯ-

სარგებლიანობის ანალიზით) ფასდება. თუმცა აგრეგატულ დონეზე, სახელმწიფო 

ინვესტიციების გავლენას ეკონომიკურ ზრდაზე სხვადასხვა ფაქტორები 

განსაზღვრავს, როგორებიცაა, მაგ. დაფინანსების წყარო, ეკონომიკური ციკლის 

ეტაპი, განხორციელებული ინვესტიციების ტიპი და ქვეყნის განვითარების დონე: 

 დაფინანსების წყაროს ტიპის მიხედვით, სახელმწიფო ინვესტიციები, 

შესაძლოა, ორგვარად დაფინანსდეს: დეფიციტურად და ნეიტრალურად. 

დეფიციტურია დაფინანსება, თუ ინვესტიციების ზრდა არ იწვევს სხვა ხარჯების 

შემცირებას ან/და გადასახადების ზრდას, ხოლო იგი ნეიტრალურია, თუ 

ინვესტიციების ზრდას აკომპენსირებს სხვა ხარჯების შემცირება ან/და 

გადასახადების ზრდა; 

 ეკონომიკური ციკლის ეტაპის მიხედვით, სახელმწიფო ინვესტიციების გავლენა 

ეკონომიკურ ზრდაზე მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული ეკონომიკურ 

მდგომარეობაზე, ანუ მის ციკლურ სტრუქტურაზე; 

 ინფრასტრუქტურული ინვესტიციების ტიპებს მიხედვით, შეიძლება გამოვყოთ 

ორი ტიპი: საბაზო (ეკონომიკური) და არასაბაზო (სოციალური). საბაზო 

ინფრასტრუქტურული ინვესტიციები მოიცავს გზებს, რკინიგზას, აეროპორტებს 

და კომუნალური ტიპის სერვისებს, ხოლო არასაბაზო - საავადმყოფოებს, 

სკოლებს და სხვა ტიპის შენობებს. საყურადღებოა, რომ ინფრასტრუქტურული 

ინვესტიციების ცალკეული ტიპების გავლენა, შესაძლებელია, 

განსხვავდებოდეს ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების დონის მიხედვით. 

ემპირიული კვლევების შედეგებით, სახელმწიფო ინვესტიციის მოკლევადიანი ეფექტი 

მაქსიმალურია, როდესაც იგი დეფიციტურად არის დაფინანსებული, რეცესიის 

პერიოდში და საბაზო ტიპისაა. თუმცა, შესაძლებელია, სურათი განსხვავდებოდეს 

გრძელვადიანი ეფექტისათვის: იგი, შესაძლოა, უფრო მაღალი იყოს ნეიტრალურად 

დაფინანსებული ინვესტიციების შემთხვევაში. ამასთან, განვითარებად, 

დაბალშემოსავლიან ქვეყნებში სოციალური ინფრასტრუქტურის გრძელვადიანი 

უკუგება, შესაძლოა, აღემატებოდეს ეკონომიკური ინფრასტრუქტურის უკუგებას.  

რაც შეეხება უშუალოდ ადგილობრივ დონეზე გაწეულ ინფრასტრუქტურულ ხარჯებს 

ტიპების მიხედვით, კვლევების თანახმად, ადგილობრივი მთავრობის ინსტიტუტები და 

ადამიანური რესურსები ის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორებია, რომლებიც 

თავისთავადაც განსაზღვრავს რეგიონის განვითარების დონეს და, ამასთან,  

უზრუნველყოფს სახსრების ეფექტიანი გამტარობის ფუნქციასაც: ხარჯების 

გარკვეული ზღვრის გადაჭარბების შემდეგ რეგიონული ზრდის ძირითადი 

განმაპირობებელი ფაქტორი მთავრობის ინსტიტუტების ხარისხი და მართვის 

ეფექტიანობაა - მხოლოდ ინფრასტრუქტურული ხარჯების ზრდა ეკონომიკურ ზრდაში 

არ აისახება.  
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როგორც განვითარებულ, ისე განვითარებად და დაბალშემოსავლიან ქვეყნებში 

ეკონომიკური განვითარებისათვის, კერძო ინვესტიციებთან ერთად, განსაკუთრებულ 

მნიშვნელობას ატარებს სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული ინვესტიციები, მათ 

შორის, უპირველესად - ინვესტიციები ინფრასტრუქტურაში.  

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის განმარტებით 1 , 

სახელმწიფო ინვესტიციები გულისხმობს კაპიტალურ დანახარჯებს მატერიალურ 

(ფიზიკურ) ინფრასტრუქტურასა (მაგ.: გზები, სამთავრობო შენობები და ა.შ.) და 

არამატერიალურ ინფრასტრუქტურაზე (მაგ.: ადამიანური კაპიტალის განვითარება, 

ინოვაციების მხარდაჭერა, კვლევა და განვითარება და ა.შ.),  რომლის გამოყენების 

პერიოდიც აღემატება 1 წელს2.  

ეკონომიკურ თეორიაში, სახელმწიფო ინვესტიციების და, მათ შორის, 

ინფრასტრუქტურული ხარჯების გავლენა ეკონომიკაზე ორმხრივია: ერთი მხრივ, იგი 

პირდაპირ ზრდის გამოშვებას მოკლევადიან პერიოდში (სახელმწიფო ხარჯები მშპ-ის 

ერთ-ერთი კომპონენტია), ხოლო, მეორე მხრივ, გრძელვადიან პერიოდში ხელს 

უწყობს ეკონომიკის კერძო აგენტების მწარმოებლურობისა და სარგებლიანობის 

ამაღლებას. მიუხედავად ამისა, პრაქტიკაში სახელმწიფო ინვესტიციების ეკონომიკურ 

ზრდაზე გავლენა არაერთგვაროვანია და, მრავალწლიანი კვლევის მიუხედავად, მისი 

როგორც ზომა, ასევე - მიმართულება დღემდე დებატების საგნად რჩება. 

მაგალითისათვის, ჯამური ეკონომიკური გავლენის კუთხით, მეტა-რეგრესიული 

ანალიზი, რომელიც მხედველობაში იღებს სხვადასხვა ავტორის მიერ ჩატარებულ 

სხვადასხვა კვლევას, ადასტურებს სახელმწიფო ინვესტიციების დადებით გავლენას 

ეკონომიკურ ზრდაზე. კერძოდ, აშშ-ისთვის სახელმწიფო კაპიტალის მარაგების 1%-

იანი ზრდა კერძო სექტორის გამოშვებას მოკლევადიან პერიოდში, დაახლოებით, 

0.08%-ით ზრდის, ხოლო გრძელვადიან პერიოდში - 0.12%-ით  (CRS, 2018). აშშ-ის 

კონგრესის საბიუჯეტო ოფისის (CBO) შეფასებით, სახელმწიფო კაპიტალის მარაგების 

1%-იანი ზრდა კერძო სექტორის გამოშვების 0.06%-ით ზრდას იწვევს (CBO, 2016). 

აღსანიშნავია, რომ ეს კოეფიციენტები ასახავს მხოლოდ კერძო სექტორის 

გამოშვების ცვლილებას და სავარაუდოა, რომ მთლიანი ეფექტი უფრო დიდი იქნება, 

ე.წ. დამატებითი გავლენების(spillovers) ჩათვლით. თუმცა არსებობს კვლევები, 

რომელთა თანახმადაც ინფრასტრუქტურული ინვესტიციების ეფექტი გამოშვებაზე, 

შესაძლოა, უარყოფითიც კი იყოს. მაგალითისთვის, ჩინეთის ინფრასტრუქტურული 

ინვესტიციების ბუმის ანალიზი აჩვენებს, რომ პროექტების დიდი ნაწილი 

არაპროდუქტიულია და მხოლოდ მოკლევადიანი ეფექტი მოაქვს, მშენებლობის 

დამთავრების შემდეგ კი ეკონომიკას ტვირთად აწვება (Ansaer et al., 2016). ეს 

უარყოფითი ეფექტი განსაკუთრებით თვალსაჩინოა, როდესაც ინვესტიციები ვალის 

მეშვეობითაა დაფინანსებული, და, შესაძლოა, ჩინეთის მიმდინარე ეკონომიკური 

პრობლემების ერთ-ერთ მთავარ წყაროს წარმოადგენდეს. ამდენად, სწორი 

                                                             
1  ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის რეკომენდაცია ეფექტიანი 

სახელმწიფო ინვესტიციების შესახებ მთავრობის სხვადასხვა დონეზე (Recommendation of the Council 
on Effective Public Investment Across Levels of Government. OECD. 2014) 
2  აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სახელმწიფო ინვესტიციების შეფასება განსხვავებულია ქვეყნების 

მიხედვით. მთლიანი ძირითადი კაპიტალის ფორმირება ხშირად გამოიყენება, როგორც პირდაპირი 
სახელმწიფო ინვესტიციების მიახლოებითი მაჩვენებელი, თუმცა ქვეყნების მიხედვით არსებობს 
განსხვავებები. მაგალითად, ზოგიერთ ქვეყანაში კერძო შენატანები სახელმწიფო ინვესტიციებში 
ითვლება ეროვნულ ანგარიშებში, ზოგგან კი - არა. ასევე განსხვავებულია მოვლა-შენახვის ხარჯების 
აღრიცხვის სპეციფიკაც (წყარო: OECD). 



 

   
 
 

 

მენეჯმენტის გარეშე ინვესტიციების პოტენციური დადებითი ეფექტი, შესაძლოა, 

უარყოფითში გადაიზარდოს. 

საერთაშორისო ემპირიული კვლევები მიუთითებს, რომ პრაქტიკაში სახელმწიფო 

ინვესტიციების ეკონომიკურ აქტივობაზე გავლენა მრავალ სხვადასხვა ფაქტორზეა 

დამოკიდებული, როგორებიცაა, მაგალითად, ინვესტიციების დაფინანსების წყარო, 

ეკონომიკური ციკლის ეტაპი, განხორციელებული ინვესტიციების ტიპი და ქვეყნის 

განვითარების დონე. 

 დაფინანსების წყაროს ტიპის მიხედვით, სახელმწიფო ინვესტიციები, 

შესაძლოა, ორგვარად დაფინანსდეს: დეფიციტურად და ნეიტრალურად. 

დეფიციტურია დაფინანსება, თუ ინვესტიციების ზრდა არ იწვევს სხვა ხარჯების 

შემცირებას ან/და გადასახადების ზრდას, ხოლო იგი ნეიტრალურია, თუ 

ინვესტიციების ზრდას აკომპენსირებს სხვა ხარჯების შემცირება ან/და 

გადასახადების ზრდა. აშშ-ის შემთხვევაში, დეფიციტურად დაფინანსებული 

ინვესტიციების მშპ-ის ერთი პროცენტული პუნქტით მატება მშპ-ს პირველ წელს 

0.9%-ით ზრდის, ხოლო ოთხი წლის შემდეგ - 2-9%-ით (IMF, 2015). თავის მხრივ, 

ნეიტრალურად დაფინანსებული ინვესტიციების გავლენა მშპ-ზე უმნიშვნელოა. 

თუმცა, ნეიტრალური დაფინანსების ბუნებიდან გამომდინარე, შესაძლოა, ამ 

გზით განხორციელებული ინვესტიციები გრძელვადიან პერიოდში უფრო 

ეფექტიანი იყოს, რაც, სხვა ფაქტორებთან ერთად, დაკავშირებულია კერძო 

ინვესტიციების გამოდევნის უფრო სუსტ ეფექტთან და პოტენციურად უფრო 

ეფექტიან სახელმწიფო ინვესტირებასთან. 

 ეკონომიკური ციკლის ეტაპის მიხედვით, ცალკეული კვლევები ადასტურებს, 

რომ რეცესიის დროს განხორციელებული ინვესტიციების ეფექტი უფრო დიდია, 

ვიდრე - ბუმის პერიოდში. მაგ. ერთ-ერთი კვლევით, რეცესიის პერიოდში 

სახელმწიფო ინვესტიციების მშპ-ის ერთი პროცენტული პუნქტით მატებას ერთი 

წლის თავზე გამოშვების 1.5%-ით გაზრდა შეუძლია, ოთხი წლის თავზე კი - 3%-

ით, როდესაც ბუმის დროს განხორციელებული ინვესტიციების გავლენა 

უმნიშვნელოა (IMF, 2014). 

 რაც შეეხება ინფრასტრუქტურული ინვესტიციების ტიპებს და მათ გავლენას 

გამოშვებაზე, აქ შეიძლება გამოვყოთ ორი ტიპი: საბაზო და არასაბაზო. საბაზო 

ინფრასტრუქტურული ინვესტიციები მოიცავს გზებს, რკინიგზას, აეროპორტებს 

და კომუნალური ტიპის სერვისებს, ხოლო არასაბაზო - საავადმყოფოებს, 

სკოლებს და სხვა ტიპის შენობებს. ზემოაღნიშნული მეტა-რეგრესიის 

შედეგებით, საბაზო ინფრასტრუქტურული ხარჯების 1%-ით ზრდა კერძო 

სექტორის გამოშვებას მოკლევადიან პერიოდში 0.13%-ით ზრდის, 

გრძელვადიანში კი - 0.17%-ით. თავის მხრივ, ყველა სხვა ტიპის 

ინფრასტრუქტურული ხარჯების 1%-იანი ზრდა კერძო სექტორის გამოშვებას 

მოკლევადიან პერიოდში 0.08%-ით ზრდის, ხოლო გრძელვადიანში - 0.12%-ით.  

 საყურადღებოა, რომ ინფრასტრუქტურული ინვესტიციების ცალკეული ტიპების 

გავლენა შესაძლებელია განსხვავდებოდეს ქვეყნის ეკონომიკური 

განვითარების დონის მიხედვით. კერძოდ, 43 განვითარებადი ქვეყნის ანალიზი 

აჩვენებს, რომ ეკონომიკურ ზრდაზე ყველაზე მნიშვნელოვანი გავლენა ჰქონდა 

სახელმწიფო ინვესტიციებს სოფლის მეურნეობაში, ჯანდაცვაში, განათლებასა 

და გზების მშენებლობაში, თუმცა სხვადასხვა ქვეყნისთვის სხვადასხვა 

მასშტაბით (EPTD, 2003). ინფრასტრუქტურულ ხარჯებს შორის განვითარებადი 

ქვეყნებისთვის ყველაზე ეფექტიანი სექტორებია ენერგეტიკა, 

ტელეკომუნიკაციები, ტრანსპორტი და წყალმომარაგება (IFC, 2012).  ამ 

მიმართულებით ასევე საყურადღებოა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის 



 

   
 
 

 

კვლევაც (IMF, 2017), რომელიც ინფრასტრუქტურას ორ ტიპად ყოფს: 

სოციალურ (სკოლები, უნივერისტეტები და საავადმყოფოები) და ეკონომიკურ 

ინფრასტრუქტურად (გზები, რკინიგზის ხაზები, პორტები, წყლის, ელექტრო 

სიმძლავრეების და ტელეკომუნიკაციის სფეროში განხორცილებული 

ინვესტიციები). პუბლიკაციის მიხედვით, ზღვარი ამ ორ კატეგორიას შორის 

ხშირად ძნელი გასავლებია, რადგან თითოეულ პროექტს, შესაძლებელია, 

ჰქონდეს ორივე კომპონენტი, თუმცა მათი რომელიმე ჯგუფისათვის მიკუთვნება 

შესაძლებელია პროექტის ბუნებიდან გამომდინარე. აღნიშნულ კვლევაში 

გამოკვეთილია, რომ განვითარებად, დაბალშემოსავლიან ქვეყნებში (LIC), 

როგორც წესი, სოციალური ინფრასტრუქტურის განვითარების დონე 

ჩამორჩება ეკონომიკური ინფრასტრუქტურის მაჩვენებლებს. ამის გამო 

სოციალური ინფრასტრუქტურის უკუგება (საშუალოდ 40%) აღემატება 

ეკონომიკური ინფრასტრუქტურის უკუგებას (საშუალოდ 25%). გამოყენებული 

სიმულაციის მიხედვით, სხვა თანაბარ პირობებში (როდესაც ინვესტიციები 

ჩვეული მასშტაბით იზრდებოდა), ინვესტიციების დამატებითი ზრდა სოციალურ 

ინფრასტრუქტურაში გრძელვადიან პერიოდში (100 წელი) ეკონომიკას ზრდის 

24%-ით, ხოლო ეკონომიკური ინფრასტრუქტურის იგივე ეფექტი მხოლოდ 5%-

ია. მიუხედავად ამისა,  პირველი 13 წლის განმავლობაში ეკონომიკურ 

ინფრასტრუქტურაში ინვესტირების ეფექტი აღემატება სოციალურ 

ინფრასტრუქტურაში ინვესტირებისას და 24 წელია საჭირო, რომ სოციალური 

ინფრასტრუქტურის ზრდის აკუმულირებულმა შედეგმა გადააჭარბოს 

ეკონომიკურ ინფრასტრუქტურაში დაბანდების შედეგს.   

ამდენად, ემპირიული კვლევების შედეგებით, სახელმწიფო ინვესტიციის 

მოკლევადიანი ეფექტი მაქსიმალურია, როდესაც ინვესტიციები დეფიციტურად არის 

დაფინანსებული, რეცესიის პერიოდში და საბაზო ტიპისაა. თუმცა, შესაძლებელია, 

სურათი განსხვავდებოდეს გრძელვადიანი ეფექტისათვის: იგი, შესაძლოა, უფრო 

მაღალი იყოს ნეიტრალურად დაფინანსებული ინვესტიციების შემთხვევაში. ამასთან, 

განვითარებად, დაბალშემოსავლიან ქვეყნებში სოციალური ინფრასტრუქტურის 

გრძელვადიანი უკუგება, შესაძლოა, აღემატებოდეს ეკონომიკური ინფრასტრუქტურის 

უკუგებას.  

რაც შეეხება უშუალოდ ადგილობრივ დონეზე გაწეულ ინფრასტრუქტურულ ხარჯებს 

ტიპების მიხედვით, სამხრეთ აფრიკის მაგალითზე ჩატარებული ანალიზი აჩვენებს, 

რომ, მაგალითად, მუნიციპალური კაპიტალური ხარჯები წყალმომარაგებაზე 10%-იანი 

ზრდის შემთხვევაში ადგილობრივ მშპ-ს 0.4%-ით ზრდის, ხოლო ენერგეტიკაზე - 0.1%-

ით (FFC, 2017). თუმცა კვლევის თანახმად, გზებისა და სახლების მშენებლობაზე 

გაწეული ხარჯები მშპ-ზე უარყოფით გავლენას ახდენს, რაც მუნიციპალიტეტების 

დონეზე ინსტიტუციების ნაკლებ ეფექტიანობაზე მიუთითებს. ამავდროულად, 

ავსტრალიის შემთხვევაში, სახელმწიფო ინსტიტუტების უფრო მაღალი ხარისხის 

ფონზე, გზების მშენებლობაზე გაწეული ხარჯები ეკონომიკური თვალსაზრისით 

ეფექტიანობას ავლენს: ადგილობრივი უმუშევრობის დონე, შესაბამისი ხარჯების 10%-

იანი ზრდის შემთხვევაში, 0.04%-დან 0.12%-მდე ფარგლებში იკლებს (Leigh & Neill, 

2011). ამდენად, რეგიონული ზრდისთვის პირველი აუცილებელი ფაქტორი 

ადამიანური რესურსების განვითარებაა.   

თუ საგზაო ინფრასტრუქტურაზე გავამახვილებთ ყურადღებას და განვიხილავთ 

მასშტაბური და მეორადი საგზაო პროექტების გავლენას, ევროკავშირის მონაცემებზე 

ჩატარებული კვლევა აჩვენებს, რომ: 



 

   
 
 

 

 ავტომაგისტრალის მშენებლობაზე გაწეული დანახარჯები რეგიონულ მშპ-ზე 

სტატისტიკურად არამნიშვნელოვან გავლენას ახდენს (Crescenzi et al., 2015). 

მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონული ეკონომიკური ზრდისთვის 

სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი დადებითი გავლენა აქვს მთავრობის 

ხარისხს, მთავრობის ხარისხისა და ავტომაგისტრალის დანახარჯების 

გაერთიანებული კოეფიციენტი მაინც სტატისტიკურად არამნიშვნელოვანია, 

რაც იმას ნიშნავს, რომ ეფექტიანი მთავრობაც არასაკმარისია 

ავტომაგისტრალზე დანახარჯების ეკონომიკურ ზრდაში ასახვისთვის. 

სავარაუდოა, რომ ამის მიზეზი უკვე მსხვილი ინფრასტრუქტურის არსებობის 

ფონზე დამატებითი ხარჯების შედარებით მცირე სარგებელია.  

 თავის მხრივ, თუ ინფრასტრუქტურულ ინვესტიციებად განვიხილავთ სხვა 

გზებს, გარდა ავტომაგისტრალისა, ასეთი დანახარჯების გავლენა რეგიონულ 

მშპ-ზე კვლავ სტატისტიკურად არამნიშვნელოვანია. თუმცა, სტატისტიკურად 

მნიშვნელოვანია მთავრობის ხარისხისა და სხვა გზების დანახარჯების 

გაერთიანებული კოეფიციენტი, რაც ნიშნავს, რომ სხვა გზების მშენებლობა 

მხოლოდ მაშინ აისახება ეკონომიკურ ზრდაში, თუკი ადგილობრივი 

მთავრობის ინსტიტუტები მაღალი ხარისხისაა. გარდა ამისა, მაღალი ხარისხის 

ინსტიტუტები უზრუნველყოფს გზების შეკეთებასა და შენახვასთან 

დაკავშირებული ხარჯების ზრდაში ასახვასაც.  

შესაბამისად, კვლევით ვლინდება, რომ ადგილობრივი მთავრობის ინსტიტუტების 

მაღალი ხარისხი ძირითადი განმსაზღვრელი ფაქტორია როგორც მასშტაბურ, ისე 

მეორად და შედარებით ნაკლებად მსხვილ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაში 

ინვესტიციების  ეკონომიკური ეფექტიანობისათვის.  

ეკონომიკური გავლენის მისაღწევად (რეგიონული ზრდისთვის) ადგილობრივ დონეზე 

მართვის გადამწყვეტი როლი ასევე დასტურდება სხვა კვლევებითაც, კერძოდ: 

 ერთ-ერთი კვლევის თანახმად, რეგიონული განვითარებისთვის მსხვილი 

თანხების მიღების შემდეგ, ეკონომიკური ზრდის მთავარი განმაპირობებელი 

ფაქტორი ადგილობრივი მთავრობის მაღალი ხარისხია და ამის გარეშე 

ინვესტიციები ზრდაში არ აისახება (Rodriguez-Pose & Garcilazo, 2015).  

 ანალოგიურად, ევროკავშირის რეგიონების შესახებ ჩატარებული სხვა 

კვლევის თანახმად, მსხვილი ინფრასტრუქტურული ხარჯების მიუხედავად, ამ 

ინვესტიციების ეფექტი რეგიონულ ზრდებზე უმნიშვნელოა. სოფლის 

მეურნეობის სფეროში ინვესტიციებს ზრდაზე მოკლევადიანი დადებითი 

გავლენა აქვს, საშუალოვადიანი და სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი 

დადებითი ეფექტი კი მხოლოდ განათლებასა და ადამიანურ კაპიტალში 

ინვესტიციებში ვლინდება (Rodriguez-Pose & Fratesi, 2014).  

 ეს შედეგები დასტურდება კიდევ ერთ კვლევაში, რომლის თანახმადაც 

ევროკავშირის ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება არ აისახება რეგიონებში 

უფრო მაღალ ეკონომიკურ ზრდის ტემპში, გარდა ყველაზე ღარიბი 

რეგიონებისა, სადაც ეფექტი ზომით მცირეა (Mohl & Hagen, 2010).    

ამდენად, ადგილობრივი მთავრობის ინსტიტუტები ის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია, 

რომელიც თავისთავადაც განსაზღვრავს რეგიონის განვითარების დონეს და, 

ამასთან,  უზრუნველყოფს სახსრების ეფექტიანი გამტარობის ფუნქციასაც: ხარჯების 

გარკვეული ზღვრის გადაჭარბების შემდეგ რეგიონული ზრდის ძირითადი 

განმაპირობებელი ფაქტორი მთავრობის ინსტიტუციების ხარისხი და მართვის 

ეფექტიანობაა - მხოლოდ ინფრასტრუქტურული ხარჯების ზრდა ეკონომიკურ ზრდაში 

არ აისახება.  
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