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miwis resursebis gamoyenebis 
aqtualuri problemebi 

saqarTveloSi

miwis resursebis yairaTianad gamoyenebis problema sagangebo 
mniSvnelobas iZens Cvens qveyanaSi, romelic sabazro urTierTobebze 
gardamaval etapze imyofeba. erovnul ekonomikaSi transformaciuli 
procesebi winaaRmdegobrivad viTardeba da sistemuri krizisis niSan-
TvisebebiT xasiaTdeba. amitom principuli mniSvneloba aqvs qveynis 
miwis resursebis, gansakuTrebiT sasoflo-sameurneo daniSnulebis 
miwebis gamoyenebis amJamindeli mdgomareobis Seswavla-analizs, rac 
mogvcems safuZvels miwis resursebis efeqtianad gamoyenebis komple-
qsur RonisZiebaTa SemuSaveba-ganxorcielebisaTvis.

problemis SeswavlisTvis amosaval sawyisad avirCieT 1985 wlis 
monacemebi. es imitom, rom maSin Sedga saxelmwifo miwis fondis ga-
nawilebis srulyofili balansi. XX saukunis 90-iani wlebidan qveyanaSi 
mimdinare transformaciulma procesebma radikaluri cvlilebebi 
gamoiwvia miwis resursebis sargeblobisa da gamoyenebis Tvalsaz-
risiT.1

aRvniSnavT, rom 2005 wlidan qveyanaSi miwis gamoyenebis ba-
lansi ar dgeba. 2004 wels Catarebuli sasoflo-sameurneo aRweris 
Sedegebi-informacia srulyofili ar aris. aRwera ar Sexebia qveynis 
Sinameurneobebis TiTqmis 40%-s. aRweriT ar iyo moculi qalaqebi 
Tbilisi, quTaisi, baTumi, rusTavi da foTi (romlebSic mcxovrebTa 
nawils hqonda sakuTrebaSi an ijariT aRebuli miwa da eweoda sasoflo-
sameurneo warmoebas). garda amisa, aRwera ar Catarebula saqarTvelos 
arakontrolirebad teritoriebze afxazeTi mTlianad (kodoris xeo-
bis garda), Tanamedrove javis raioni mTlianad, Tanamedrove goris, 
qarelis, saCxeris, onis raionebis is nawilebi, romlebic adre yofili 
samxreT oseTis avtonomiuri olqis SemadgenlobaSi Sediodnen, 
agreTve axalgoris raionis mcire nawili). 

1 analizisas gamoviyeneT 2004 wlis 1 ianvris mdgomareobiT 
statistikis erovnuli samsaxuris informacia miwis resursebis 
Sesaxeb. aseve saqarTvelos 2004 wlis sasoflo-sameurneo aRweris 
masalebi, saqarTvelos garemos dacvisa da bunebrivi resursebis sa-
ministros angariSi miwis fondis ganawilebaze miwaTmosargebleTa 
da savargulebis mixedviT (2005 wlis 1 ianvris mdgomareobiT), saqa-
rTvelos miwis marTvis saxelmwifo departamentis masalebi saqarT-
veloSi sasoflo-sameurneo savarguli miwis privatizebisa da ija-
riT gacemis mimdinareobis Sesaxeb (2003 wlis 1 aprilis mdgomareo-
biT), statistikis erovnuli samsaxuris sxva informaciebi.

agraruli seqtori
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miwa, rogorc bunebrivi resursi, biosferos mniSvnelovani 
elementia. igi moicavs wiaRiseuls, maszea ganTavsebuli wylisa 
da tyis resursebi. soflis meurneobasa da satyeo meurneobaSi 
miwa iTvleba warmoebis ZiriTad saSualebad. mosaxleobis zrda-
sTan erTad miwis resursebis gamoyenebis SesaZlebloba izRudeba. 
amitom Tanamedrove pirobebSi gansakuTrebuli yuradReba eqceva 
miwis resursebis racionalur da efeqtian gamoyenebas.



 4

#
7

  
n

o
e
m

b
e
r

i
  

 2
0

1
3

miuxedavad amisa, aRweris Sedegebi iZleva gamokv-
leuli obieqtebis mixedviT miwis resursebis gam-
oyenebaSi Camoyalibebuli ZiriTadi tendenciebis 
gamovlenisa da maT safuZvelze miwis resursebis 
racionalurad gamoyenebis RonisZiebaTa gansaz-
Rvris safuZvels.

saqarTvelos saxelmwifo miwis fondis struq-
tura. 1985 wlis 1 noembris mdgomareobiT, saxelmwi-
fos miwis fondi moicavs qveynis yvela kategoriis 
miwas. praqtikaSi fondi ganisazRvreba miznobrivad 
(miwebis kategoria, miwaTmosargebleni), sameurneo 
gamoyenebiT (miwis saxeebi), xarisxobrivi mdgo-
mareobiT, teritoriul-administraciuli niSniT 
da a.S. miwis fondi iyofa or jgufad: miwebi, rom-
lebic ZiriTadad gamoiyeneba rogorc warmoebis 
mTavari saSualeba (soflis da satyeo meurneobis 
miwebi) da miwebi, romlebsac ZiriTadad iyeneben 
rogorc sivrcobriv obieqts (danarCeni yvela 
saxis miwa). praqtikaSi cnobilia miwis ZiriTadi 
kategoriebi: daniSnulebis (sasoflo-sameurneo 
da arasasoflo-sameurneo daniSnulebis), dasaxle-
buli punqtebis (qalaqis, dabis, soflis), mrewvelo-
bis, transportis, energetikis, kavSirgabmulobis, 
Tavdacvis da sxva daniSnulebis, rekreaciuli da 
istoriul-kulturuli daniSnulebis, tyis fondis 
miwebi, wylis fondis miwebi, saxelmwifo maragis 
miwebi. aseve gamoiyofa sasoflo-sameurneo kul-
turebis, saxnavi, nasveni miwebi, saZovrebi, saTi-
bebi, tyis, buCqnaris, gzebisaTvis, SenobebisaTvis, 
gamouyenebeli da sxva saxis miwebi.

rogorc 1 cxrilidan Cans, 1985 wels saqarTvelo-
Si miwis resursebi Seadgenda 7272,6 aTas heqtars. maT 
Soris respublikis sazRvrebSi 6949,4 aTas heqtars.1 
miwis resursebis didi nawili modioda sasoflo-
sameurneo sawarmoebze (4606,0 aTasi ha, anu 63,3%). 
sasoflo-sameurneo savargulebi (sakarmidamo 
nakveTebTan erTad) Seadgenda 3277,1 aTas heqtars 
(45%).

amave periodSi saxelmwifo tyis fondis miwebi 
Seadgenda 2339,7 aTas ha, anu respublikis teri-
toriis 32,2%-s. maT Soris tyis farTobi 2253,4 ha. 
sasoflo-sameurneo sawarmoebis sargeblobaSi 
arsebuli tyis farTobi Seadgenda 613,9 aTas 
heqtars, garda amisa, mrewvelobis, transportis, 
kurortebis, nakrZalebis, dasaxlebuli punqtebis 
sargeblobaSi iricxeboda 5,4 aTasi ha tyis farTobi. 
amrigad, respublikaSi tyis saerTo farTobi Sead-
genda 2872,7 aTas ha, anu mTeli teritoriis 39,5%-s.

aRsaniSnavia, rom sakarmidamo nakveTebis saer-

1  am periodSi saqarTvelos miwaTsargeblobaSi 
iyo 323,6 aTasi heqtari miwa daRestnis ar terito-
riaze (yizlaris zamTris saZovrebi). amasTan saqa-
rTvelos 400 ha miwas iyenebdnen sxva respublikis 
miwamosargebleni. kerZod, ruseTis federaciuli 
respublikis krasnodaris mxares sargeblobaSi 
hqonda gagris raionSi 400 heqtari, aqedan saZ-
ovari iyo 100 ha, danarCeni soflis meurneobisTvis 
gamouyenebeli miwa.

To farTobi 1951-1985 wlebSi mniSvnelovnad 
Semcirda, rac ganpirobebuli iyo 50-ian wlebSi 
sakarmidamo nakveTebis Semcirebis Sesaxeb sakav-
Siro organoebis mier ganxorcielebuli RonisZie-
bebiT. 1950-1955 wlebSi saqarTveloSi sakarmidamo 
nakveTebi Semcirda2 458,7 aTasi heqtridan 245,4 
aTas heqtramde (213,3 aTasi heqtriT). Semdgom 
periodSi aRniSnuli kategoriis miwebis farTo-
bebis Semcirebis tempi Senelda. Tumca 1950-1985 
wlebSi Semcirebam Seadgina 265.119 aTasi ha (faq-
tobrivad, am farTobebis mniSvnelovani nawili 
e.w. CamoWrili miwebis kategorias miekuTvna da 
sasoflo-sameurneo warmoebidan amovarda). amas 
adasturebs damuSavebuli miwebis (sakarmidamo-
sTan erTad) farTobis 1950-1985 wlebSi 1.867.471 
heqtridan 1.155.568 heqtramde anu 711.903 heqtriT 
Semcireba. saqarTveloSi 1950-1985 wlebSi Semcir-
da: saxnavi 1.055.348 heqtridan 686798 heqtramde 
(1,5-jer), damuSavebuli miwis farTobi 1.408.790 
heqtridan 962.006 heqtramde (anu 203.162 heqtriT). 
savargulebi (sakarmidamo nakveTebTan erTad) 
3.447.159 heqtridan 2.978.878 heqtramde (anu 468.281 
heqtriT).3 amave periodSi cvlilebebi moxda mra-
valwliani nargavebisTvis gamoyenebuli miwis 
farTobis raodenobaSi. gansakuTrebiT es aRiniSna 
1970-1985 wlebSi. zrdam Seadgina 38226 aTasi ha 
(234062 heqtridan gaizarda 272288 heqtramde). aseve 
zrdis tendenciiT xasiaTdeba sakvebi kulturebis 
farTobic. magaliTad, 1950 wels am kategoriis 
miwis farTobma Seadgina 458681 heqtari, 1985 wels 
_ 1.823.310 ha (+243,6 aTasi ha). aRniSnul periodSi 
18,2 aTasi heqtriT Semcirda saTibebis farTobi da 
Seadgina 173,3 aTasi heqtari.

aRsaniSnavia, rom 1951-1985 wlebSi sasoflo-
sameurneo daniSnulebis miwis 468,3 aTasi ha farTo-
bi gadavida arasasoflo-sameurneo daniSnulebis 
miwis kategoriaSi.4 maT Soris 1956-1985 wlebSi 164,4 
aTasi heqtari. aqedan saxnavi da mravalwliani nar-
gavebi Seadgenda 22702 heqtars, saTibi da saZovari 
_ 25.265 aTasi heqtars.5

1 cxrilis mixedviT 1985 wels buCqnari Sead-
genda 177 aTas heqtars, Waobi _ 8,3 aTas ha, miwebi 
wylis qveS _ 118.3 aTas heqtars (1955 welTan Sedar-
ebiT igi gadidda 18824 heqtriT, rac gamowveuli 
iyo im periodSi axali wyalsacavebis mSeneblobiT). 
miwis farTobi gzebisaTvis Seadgenda 122,1 aTas 
heqtars, miwebi ezoebis, moednebis, SenobebisaTvis 
_ 146,2 aTas heqtars. rac Seexeba `sxva miwebs~, igi 
Seadgenda 550,9 aTas heqtars (igulisxmeba miwebi, 
romlebsac niadagis safari ara aqvT, magaliTad, 
kldeebi, xramebi, karierebi, Saxtebi da sxv. es miwebi 

2  saqarTvelos bunebrivi resursebi da maTi 
racionalurad gamoyenebis problemebi (rus). Tb. 
`mecniereba~. 1991. gv. 215.

3  iqve.
4  iqve, gv. 219.
5 iqve, gv. 221.

agraruli seqtori
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cxrili 1.
saqarTvelos miwis fondis ganawileba kategoriebisa da savargulebis mixedviT  

(1985w. 1 noembrisTvis)1

1.saqarTvelos bunebrivi resursebi da maTi racionalurad gamoyenebis problemebi (rusul enaze). 
Tbilisi “mecniereba” 1991weli gv.210-211.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

sasoflo-
sameurneo 
sawarmoebis 
sargeblobaSi 
arsebuli miwebi 
(aTasi ha)

4606 679,9 267,1 2,8 949,8 164,4 1860,9 2975,1 187,7 613,9 175,1 6,1 51 83,1 40,8 473,2

% 100 14,76 5,80 0,06 20,62 3,57 40,40 64,59 4,08 13,33 3,80 0,13 1,11 1,80 0,89 10,27

saxelmwifo 
tyis fondis 
miwebi  
(aTasi ha)

2339,7 2,5 3,8 0,1 6,4 7,6 55,1 69,1 0,2 2253,4  2,10 4,1 2  8,8

% 100 0,11 0,16  0,27 0,32 2,36 2,95 0,01 96,31  0,09 0,18 0,08  0,38

mrewvelobis, 
transportis, 
kurortebis, 
nakrZalebis 
miwebi (aTasi ha)

149,9 4 0,3  4,3 1,7 6,2 12,2 0,2 4 0,9  6,9 25,7 63,3 36,7

% 100 2,67 0,20  2,87 1,13 4,14 8,14 0,13 2,67 0,60  4,60 17,15 42,23 24,48

dasaxlebuli 
punqtebis, 
qalaqebis, 
dabebis miwebi  
(aTasi ha)

74,1 0,4 1,1  1,5 0,1 0,6 2,2 5,5 1,4 0,5 0,1 1,1 11,2 41,9 10,2

% 100 0,54 1,48  2,02 0,14 0,81 29,70 7,42 1,89 0,67 0,14 1,48 15,11 56,55 13,77

saxelmwifos 
wylis fondis 
miwebi  
(aTasi ha)

76,4            55,2   21,2

% 100            72,25   27,75

saxelmwifo 
maragis miwebi 
(aTasi ha)

26,5      24,9 24,9   0,5   0,1 0,2 0,8

% 100       93,96 93,96   1,89   0,38 0,75 3,02

jamSi miwebi
(aTasi ha)

7272,6 686,8 272,3 2,9 962,0 173,8 1947,7 3083,5 193,6 2872,7 177,0 8,3 118,3 122,1 146,2 550,9

% 100 9,44 3,74 0,04 13,22 2,39 26,78 42,39 2,66 39,90 2,44 0,11 1,63 1,68 2,01 7,58

maT Soris 
respublikis 
farglebs gareT  
(aTasi ha)

323,6     0,15 297,8 298,3   12,3   0,2 0,1 12,2

% 100     0,15 92,03 92,18   3,96   0,06 0,03 3,77

miwebi, 
romelebsac 
iyeneben sxva 
respublikebi  
(aTasi ha)

0,4     0,1  0,1  0,2     0,1  

% 100     25  25  50     25  

sul miwebi 
saqarTvelos 
sazRvrebSi 
(aTasi ha)

6949,4 686,8 272,3 2,9 962 173,3 1650 2785,3 193,6 2872,9 164,2 8,3 118,3 121,9 146,1 538,8

% 100 9,88 3,92 0,04 13,84 2,49 23,74 40,08 2,79 41,34 2,36 0,12 1,70 1,75 2,10 7,76

agraruli seqtori
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ar gamoiyeneba sasoflo-sameurneo warmoebaSi, 
Tumca maTi garkveuli nawili gadayavT saZovrebis 
kategoriaSi).

amrigad, saqarTvelos saxelmwifo miwis 
fondis 1985 wlis struqtura gviCvenebs, rom 
sasoflo-sameurneo sawarmoebisTvis sarge-
blobis uflebiT gadacemuli miwis (romelic 
saxelmwifo sakuTrebaSi iyo) farTobi Seadgenda 
respublikis teritoriis 63,6%. mosaxleobas 
mudmiv sargeblobaSi hqonda 193,6 aTasi heq-
tari miwa (miwis saerTo farTobis 2,66%). 1985 
wlamde periodSi sakarmidamo miwis nakveTebi 
mniSvnelovnad Semcirda da sasoflo-sameurneo 
savargulebis arasasoflo-sameurneo daniS-
nulebiT gamoyeneba gaizarda. `sxva miwebis~ 
kategoriaSi iTvleboda miwis saerTo farTobis 
7,6%. respublika mis sazRvrebs gareT sarge-
blobda 323,6 aTasi heqtari miwis farTobiT, ro-
melic gamoiyeneboda mecxvareobisTvis zamTris 
saZovrebad. 1985 wlamde periodisTvis qveyanaSi 
damaxasiaTebelia mravalwliani nargavebis far-
Tobis mniSvnelovani zrda.

saxelmwifo miwis fondi da misi struqtura 
(2004 wlis 1 ianvris mdgomareobiT). saqarTveloSi 
gasuli saukunis 90-iani wlebidan ganxorcielda 
radikaluri gardaqmnebi. gansakuTrebiT igi Seexo 
miwis resursebsac. mxedvelobaSi gvaqvs miwis priva-
tizacia, romelic 1992 wlidan daiwyo.

ganvlil periodSi privatizaciis Sedegad 
Tvisebrivi cvlilebebi moxda miwis fondis struq-
turaSi. me-2 cxrili moicavs informacias qveynis 
teritoriis, sasoflo-sameurneo savargulebis, 
maT Soris saxnavis, mravalwliani nargavebis, saTib-
saZovrebis farTobis Sesaxeb. rogorc cxrilidan 
Cans miwis fondma (anu qveynis teritoriis saerTo 
farTobma) 2004 wlis 1 ianvrisaTvis Seadgina 7628,14 
aTasi heqtari (teritoriuli wylebis CaTvliT). 
aqedan sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis 
farTobma Seadgina mTeli farTobis 39,6%.

imisaTvis, rom ufro obieqturi warmodgena 
gvqondes miwis fondSi momxdar cvlilebebze, 
mizanSewonilia sxvadasxva informaciebis analizi-
Sejerebac. me-3 cxrilSi mocemulia saqarTvelos 
garemos dacvisa da bunebrivi resursebis saminis-
tros miwis resursebis sammarTvelos mier momza-
debuli angariSis (forma 22) monacemebi, romlis 
mixedviTac miwis saerTo farTobi Seadgens 7628,4 
aTas ha (rac emTxveva me-2 cxrilis monacemebs). 
amasTan, cxrilis mixedviT 2005 wels 1985 wlis 
mimarT miwis farTobi TiTqos gaizarda 679 aTasi 
heqtriT (rac gamowveulia imiT, rom saerTo 
monacemebSi Setanilia qveynis teritoriuli 
wylebis farTobi). ganvlil priodSi Semcirda 
mravalwliani nargavebis, saTibis farTobi. aseve 
buCqnari da sxva gamouyenebeli miwis da tyis 
farTobi (cxrili 4). gaizarda saZovrebis farTobi 
(146,6 aTasi heqtriT), Waobebis, gzebiT dakavebuli 

miwis, wyliT dakavebuli miwis farTobebi.
1,2,3 da 4  cxrilebis monacemebis Sedareba 

gviCvenebs: pirveli. 2005 wels 1985 wlis mimarT 
saqarTveloSi (sazRvrebs SigniT) miwis saerTo 
farTobi gazrdilia 679 aTasi heqtriT (terito-
riuli wylebis farTobiT). 1985 wels miwis saerTo 
farTobSi, rogorc aRiniSna droebiT sargeblobaSi 
gadacemuli iyo yizlaris zamTris saZovrebi (323,6 
aTasi ha), romelic 90-iani wlebidan daRestnis av-
tonomiur respublikas daubrunda. 

meore. ganvlil periodSi Tvisebrivad Seicvala 
miwaTmflobelobis wesi (principi). Tu sabWoTa pe-
riodSi mosaxleobas mudmiv sargeblobaSi hqonda 
saxelmwifo sakuTrebaSi arsebuli e.w. sakarmidamo 
nakveTebi (193,6 aTasi ha), 2003 wels mosaxleobas sa-
kuTrebaSi hqonda 948,9 aTasi heqtari miwa (saerTo 
farTobis 12,4%). maT Soris sasoflo-sameurneo 
savargulebis 25,3%. amaTgan saxnavi Seadgenda 
54,6%-s, mravalwliani nargavebi _ 68%-s, saTibebi 
_ 30%-s, saZovrebi _ 4,7%-s. xexilis saerTo far-
Tobidan (67,3 aTasi ha) privatizebuli iyo 95%, 
venaxis saerTo farTobidan (67,5 aTasi ha) _ 96%. 
Cais saerTo farTobidan (55,3 aTasi ha) _ 20,7%, 
citrusebis (27,7 aTasi ha)  _ 57%, dafnis (2,5 aTasi 
ha) _ 88%, tungis (5,5 aTasi ha) _ 9,6%, kaklovanis 
(8,7 aTasi ha) _ 61%. sxva danarCenebis (24,4 aTasi 
ha) _ 61,7%. aRniSnuli periodisTvis saxelmwifo 
sakuTrebaSi darCenili 6679,5 aTas heqtari miwis 
farTobidan saxnavze modioda 363,3 aTasi ha (5,4%), 
mravalwlian nargavebze 83,5 aTasi ha (1,2%) da a.S. 
aseTi Tvisebrivi cvlilebebis fonze Seicvala 
mosaxleobis erT sulze sasoflo-sameurneo da 
saxnavi farTobis zomac. magaliTad, igi Seadgenda 
1985 wels 0,55 ha, 1995 wels _ 0,63 ha, 2003 wels _ 0,69 
ha. saxnavi Sesabamisad 0,15 ha, 0,16 da 0,18 heqtars.1

mesame. arsebiTad Seicvala soflis meurneobis 
produqciis mwarmoebelTa struqtura. kolmeur-
neobebis, sabWoTa meurneobebisa da sxva sasoflo-
sameurneo sawarmoebis nacvlad soflis meurneo-
bis produqciis warmoeba gadavida wvril ojaxur 
meurneobebze.2

meoTxe. Seicvala soflis meurneobis produq-
ciis warmoebis struqturac. mravalwliani kul-
turebis farTobi Semcirda (cxrili 3): xexilis 
baRebis _ 2,1-jer, venaxis _ 1,9-jer, Cais _ 1,2-jer. 
memcenareobisa da mecxoveleobis produqciis war-
moebis Tanafardobac Seicvala. Tu 1990 wlamde mem-
cenareobis produqciis moculoba Seadgenda 70%-s, 
2012 wels Seadgina 37%. es procesi ganviTarda 
soflis meurneobis saerTo produqciis warmoebis 
mkveTrad Semcirebis xarjze.

1  statistikis erovnuli samsaxuris monacemebi.
2  isini 2012 wels awarmoebdnen xorblis 95%, 

simindis _ 98%, kartofilis _ 99%, xilis _ 99,7%, 
yurZnis _ 91,5%, citrusebis _ 99,9%, Cais _ 57,7%, 
bostneulis _ 98%, rZis _ 99,5%, kvercxis _ 39%, 
xorcis _ 85,1%-s.
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cxrili 2.
miwis fondi (2004 wlis 1 ianvris monacemebiT. aTasi heqtari)

1.saqarTvelos statistikuri weliwdeuli 2004. Tb. gv. 24-25
2. saerTo farTobSi Setanilia teritoriuli wylebis farTobi

 
saerTo 

farTobi

sasofli-
sameurneo 

savargulebi

maT Soris

Senobebi 
da ezoebi

saxnavi
mraval-
wliani 

nargavebi
saTibi saZovrebi

kerZo sakuTrebaSi 
gadacemuli

948,9 767,3 438,5 180,5 44 84,5 19,8

% 12,4 25,3 54,6 68 30 4,7

saxelmwifos 
sakuTrebaSi

6679,5 2258,5 363,3 83,5 99,8 1712,1

% 87,6 74,7 45,4 32 70 95,3

maT Soris

sasoflo-sameurneo 
organizaciebis

2822,3 2172,1 358,8 76,1 92,7 1644,5

% 49,5 71,7

arasasoflo-sameur-
neo daniSnulebis

3857,2 86,4 4,5 7,2 7,1 67,6

% 50,5 2,8

aqedan dasaxlebuli 
punqtebis

88,4 1,6 0,4 0,7 0 0,5

daculi teritoriebis 300,7 15,6 0,1 0,1 1,1 14,3

% 3,9

tyis fondis 2456,2 55,9 2,8 6,1 5,1 41,9

% 32,1

ekonomikis sxva 
dargebisa da 
Tavdacvis 
daniSnulebis

171,9 12,8 1,2 0,3 0,9 10,4

% 2,2

religiuri 
organizaciebis

4,9

% 0,06

wylis fondis 835,1 0,5 0,5

% 10,9

sul 7628,42 3025,8 801,8 264,3 143,8 1796,6 19,8

% 100 33,6
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cxrili 3
miwis saerTo farTobis, maT Soris sasoflo-sameurneo savargulebis  

farTobis dinamika

 2005 weli1 2004 weli2 1985 weli3 2005 weli 1985 
wlis mimarT

saerTo farTobi (aTasi ha) 7628,4 7628,4

sasofli-sameurneo 
savargulebi (aTasi ha)

3026,3 3025,8

maT Soris

saxnavi (aTasi ha) 802,1 801,8 686,8 +115,3

mravalwliani nargavebi 
(aTasi ha)

264 263,8 272,3 -8,3

maT Soris 

xexilis baRebi (aTasi ha) 67,3 - 142,65 -75,3

venaxi (aTasi ha) 67,5 - 128,0 -60,5

Cai (aTasi ha) 55,3 - 67,1 -11,8

citrusebi (aTasi ha) 27,7 - 26,1 +1,6

dafna (aTasi ha) 2,5 - - -

tungi (aTasi ha) 5,5 - - -

kaklovani (aTasi ha) 8,7 - - -

sxva danarCeni (aTasi ha) 24,4 - - -

saTibi (aTasi ha) 143,5 143,8 -30,3

saZovari (aTasi ha) 1796,6 1796,6

1.saqarTvelos garemos dacvisa da bunebrivi resursebis saministros masalebi (2005 wlis 1 ianvris 
mdgomareobiT) gv.5.

2.saqarTvelos statistikuri weliwdeuli 2004 weli (2004 wlis ianvris monacemebiT), Tbilisi, gv.24-25 
3.1985 wlis saxelmwifo miwis fondi (1985 wlis 1 noembris mdgomareobiT) (cxrili 1)
4. mricxvelSi - sul respublikaSi, mniSvnelSi - respublikis sazRvrebs SigniT
5. saqarTvelo cifrebSi 1990 wels. Tb., 1991 w. gv.97.

mexuTe. mniSvnelovani cvlilebebi moxda 
arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwebis 
struqturaSic. daculi teritoriis saerTo far-
Tobi gaizarda.1 2004 wlis 1 ianvris mdgomareobiT 

1  2003 wels Seadgina 300,7 aTasi ha. dacul teri-
toriebs (nakrZali, erovnuli parki, saxelmwifo 
aRkveTili da a.S.) 2004 wlamde Seemata borjom-
xaragaulis (Seiqmna 1999 wels. farTobi 57980 heq-
tari) da kolxeTis erovnuli parki (Seiqmna 1998 
wels. farTobi _ 44.313 aTasi ha). 2011 wels daculi 
teritoriebis farTobi Seadgenda 520273 heqtars. 
maT Soris erovnuli parkebi _ 277433 heqtars, 
daculi landSafti _ 34708 heqtars, nakrZalebi _ 
143218 heqtars, saxelmwifo aRkveTilebi _ 64119 
heqtars, bunebis Zeglebi _ 34708 heqtars (saqarT-
velos garemos dacvis saministro. daculi teri-
toriebis saagento).

religiuri organizaciebi flobdnen 4,9 aTas heqtar 
miwas. 1985 welTan SedarebiT, sasoflo-sameurneo 
savargulebi (sakarmidamo miwebTan erTad) Semcirda 
251,0 aTasi heqtriT. wylis fondis miwebis farTo-
bma Seadgina 835,1 aTasi heqtari (wyliT dakavebuli 
miwis qveS igulisxmeba mdinareebi da nakadulebi 
(91,3 aTasi ha), wyalsacavebi (17,9 aTasi ha), tbebi (17,5 
aTasi ha), tborebi (1000 ha), teritoriuli wylebi 
(678,5 aTasi ha), magistraluri arxebi da Sida qselebi 
(49 aTasi ha), myinvarebi (21,3 aTasi ha). sxva dargebis 
(mrewveloba, mSenebloba da a.S.) miwis farTobi 1985-
2003 wlebSi gadidda 149,9 aTasi heqtridan 171,9 
aTas heqtramde (22 aTasi heqtriT). dasaxlebuli 
punqtebis miwis farTobi gadidda 14,3 aTasi heq-
triT. Tu 1985 wels saxelmwifo tyis fondis miwis 
farTobi Seadgenda 2339,7 aTas heqtars, 2004 wlis 
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cxrili 4.
miwis saerTo farTobi, maT Soris arasasoflo-sameurneo 

daniSnulebis miwebis farTobi1

 20051 20042 19853

saerTo farTobi (aTasi ha) 7628,4 7628,4 6949,4 

arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis farTobi (aTasi ha) 3857,2 3857,2 3806,3 

tye (aTasi ha) 2838,3 2456,24 2872,7

mindor sacavi tyis zolebi (aTasi ha) 11,3   

buCqnari (aTasi ha) 154,7  177

Waobi (aTasi ha) 17,1  8,3

wylis fondis miwa (aTasi ha) 876,5 835,1 118,3

aqedan     

mdinareebi da nakadulebi (aTasi ha) 91,3   

wyalsacavi (aTasi ha) 17,9   

myinvarebi (aTasi ha) 21,3   

tbebi (aTasi ha) 17,5   

tborebi (aTasi ha) 1   

magistraluri arxebi da Sida qselebi (aTasi ha) 49   

teritoriuli wylebi (aTasi ha) 678,5   

gzebiT dakavebuli miwa (aTasi ha) 291,2  122,1

SenobebiT dakavebuli miwa (aTasi ha) 108,1 19,8 146,2

sxva danarCeni gamouyenebeli miwa sul (aTasi ha) 298,9  550,9

aqedan     

kldeebiT dakavebuli (aTasi ha) 18,4   

qviSrobiT dakavebuli (aTasi ha) 2,4   

xramebiT dakavebuli (aTasi ha) 171,3   

sasaflaoebiT dakavebuli (aTasi ha) 4,1   

eroziuli da damewyrili (aTasi ha) 102,7   

1.saqarTvelos garemos dacvisa da bunebrivi resursebis saministros masalebi.   (2004 wlis 1 ianvris 
mdgomareobiT)

2.saqarTvelos statistikuri weliwdeuli 2004 weli (2004 wlis 1 ianvris mdgomareobiT). Tbilisi, gv.25
3.1985 wlis saxelmwifo miwis fondi saqarTvelos sazRvrebiS SigniT (1985 1 noembris mdgomareobiT)
4. tyis fondis miwis farTobi

agraruli seqtori
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1 ianvris mdgomareobiT _ 2456,2 aTas heqtars 
(gadidda 116,5 aTasi heqtriT). aRsaniSnavia, rom 
saxelmwifo maragis miwis farTobi 1985 wels Sead-
genda 26,5 aTas heqtars. 2004 wlis mdgomareobiT 
es monacemi saerTod ar dafiqsirebula.

kategoria `sxva danarCeni gamouyenebeli miwis~ 
farTobma Seadgina 298,9 aTasi ha. maT Soris kldee-
biT dakavebuli iyo 18,4 aTasi ha, qviSrobiT 2,4 aTasi, 
xramebiT 171.3 aTasi ha, sasaflaoebiT _ 4,1 aTasi 
heqtari.

aRsaniSnavia, rom aRniSnuli monacemebiT 
damewyrili da erozirebuli miwis farTobi TiTqos 
Seadgens 102,8 aTas heqtars, rac realurad ar Sei-
Zleba miviCnioT. ufro adrindeli monacemebiT (1990 
wlamde) aRniSnuli kategoriis farTobi TiTqmis 
2-jer meti saxeldeboda. gasuli 22 wlis manZilze  
eroziis sawinaaRmdego RonisZiebebi qveyanaSi ar 
ganxorcielebula.

saqarTvelos 2004 wlis sasoflo-sameurneo 
aRweris Sedegebi. saqarTveloSi pirveli erovnuli 
sasoflo-sameurneo aRwera1 Catarda 2004 -2005 
wlebSi or etapad (25 seqtembridan 4 oqtombramde 
soflebSi da 2005 wlis 14 aprilidan 23 aprilamde 
raionul centrebsa da mcire qalaqebSi. aRwera ar 
Catarebula 5 qalaqSi (Tbilisi, quTaisi, baTumi, 
rusTavi da foTi), aseve afxazeTisa da cxinvalis 
regionebis teritoriebze. aRweris Sedegebi gamo-
qveynda 2005 wels. sasoflo-sameurneo aRweris obi-
eqti iyo meurneoba (soflis meurneoba), romelic 
ganixileba rogorc ekonomikuri erTeuli. igi er-
Tiani xelmZRvanelobis qveS eweva sasoflo-sameur-
neo produqciis warmoebas miuxedavad misi zomisa 
da iuridiuli statusisa. amasTan, is ekonomikuri 
erTeulebi, romlebic ewevian mxolod sasoflo-
sameurneo momsaxurebas (meTevzeobas, metyeveobas 
da\an nadirobas) ar ganixilebian, rogorc sasoflo 
meurneobebi da amitom maTi aRwera ar Catarebula. 
aRweris mixedviT meurneobis tipebia: ojaxuri 
meurneoba, Tanameurneoba, sasoflo-sameurneo 
sawarmo, sxva tipis meurneoba. aqve saWiroa Sem-
degi ganmartebac. meurneobis miwa aris is, romelic 
uSualod an arapirdapir gamoiyeneba meurneobis 
saqmianobaSi. igi Sedgeba sasoflo-sameurneo da 
arasasoflo-sameurneo miwisgan. aRsaniSnavia, rom 
meurneobis erT kategorias miwa saerTod ar gaaCnia. 
isini cnobili arian rogorc umiwo meurneobebi 
(magaliTad, sainkubatoro meurneoba, mefutkreoba, 
romelic sazogadoebriv miwebze eweva saqmianobas, 
mravalsarTulian saxlebSi mcxovrebi Sinameurneo-
ba, romelsac boseli aqvs da a.S.2 aRweris masalebSi 
sasoflo-sameurneo miwis struqturaSi Setanilia 
saTburi (miwis farTobi, romelic gadaxurulia). 

1  saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis samin-
istro, statistikis departamenti. saqarTvelos 
2004 wlis sasoflo-sameurneo aRwera. Tb., 2005w.

2  saqarTvelos 2004 wlis sasoflo-sameurneo 
aRwera. Tb. 2005.

sxva tipis meurneobaSi igulisxmeba meurneobebi, 
romlebsac ara mewarme subieqtebi xelmZRvaneloben 
(asociacia, kavSiri, eklesia, monasteri, saganmana-
Tleblo dawesebuleba, saxelmwifo dawesebuleba).

sasoflo-sameurneo aRweris Sedegebi iZleva 
garkveul informacias aRwerili obieqtebis sasof-
lo-sameurneo warmoebis bazis, miwaTmflobelobis, 
produqciis mwarmoebelTa, sasoflo-sameurneo 
savargulebis struqturis da sxva Sesaxeb.

sasoflo-sameurneo aRweris mixedviT saqarT-
veloSi funqcionirebs 729.542 meurneoba. maT Soris 
ojaxuri meurneobebi Seadgenda 728.247 erTeuls 
(99,8%). meurneobebis saerTo raodenobidan saso-
flo-sameurneo sawarmoa mxolod 820 anu 0,1%. sxva 
tipis meurneobebi _ 475 erTeuli, anu 0,1%. rogorc 
Cans, sasoflo-sameurneo warmoebaSi ojaxuri meur-
neobebi asruleben ganmsazRvrel rols. ojaxuri 
meurneobebidan erTi Sinameurneobis meurneoba 
iyo 728,003 erTeuli, xolo Tanameurneoba _ 244 
erTeuli. TanameurneTa saSualo raodenoba erT 
Tanameurneobaze 2,83. iuridiuli statusis mixed-
viT Semdegi suraTi Camoyalibda. yvela sasoflo-
sameurneo sawarmo sul _ 820 erTeuli, maT Soris 
individualuri mewarme iyo 45,2%, solidaruli 
pasuxismgeblobis sazogadoeba _ 2%, Sps _ 38,7%, 
saaqcio sazogadoeba _3,9%, kooperativi _ 10,2%. 
im droisTvis saxelmwifo sawarmo iyo 79 erTeuli. 
sxva tipis meurneobebi Seadgenda 475 erTeuls. 
aqedan saganmanaTleblo dawesebulebas miekuT-
vneboda 65,5%, adgilobriv mmarTvelobas _ 1,5%, 
sxva saxelmwifo dawesebulebas _ 6,1%, religiur 
organizaciebs _ 7,6%, amxanagobebs, kavSirebs, aso-
ciaciebs _ 11,6%, sxva _ 7,2%. aRweris mixedviT 729542 
meurneobidan soflis meurneoba ZiriTad saqmiano-
bad miiCnia _ 73,8%-ma. meurneobaTa saerTo raode-
nobidan 82,2% produqcias awarmoebda ZiriTadad 
sakuTar moTxovnilebaTa dakmayofilebisaTvis. 
mxolod 17,8% awarmoebda produqcias ZiriTadad 
bazrisaTvis.

aRwerili meurneobaTa (729.542 erTeuli) sarge-
blobaSi iyo 886.766 ha miwis farTobi. amaTgan sa-
kuTrebaSi gadacemuli iyo 578.281 ha (65,2%), ijariT 
aRebuli saxelmwifosgan 295.911 ha _ (33,4%), ijariT 
aRebuli kerZo pirisgan (12.573 ha (1,4%). miwaTsar-
geblobis formebis mixedviT _ 886.766 heqtridan 
839.709 ha (94.7%) modioda sasoflo-sameurneo 
miwaze. 

rogoria meurneobaTa sargeblobaSi arsebuli 
sasoflo-sameurneo miwis farTobis zoma da struq-
tura?

3  saqarTvelos 2004 wlis sasoflo-sameurneo 
aRwera. Tb. 2005 gv. 7. aRweris mixedviT ojaxuri 
meurneobaa is, romelsac uZRveba erTi an ramden-
ime Sinameurneoba. Sinameurneoba aris erTi an ram-
denime piris erToblioba, romlebic erTad cxov-
roben, erTad moixmaren sakvebs da a.S. Tanameurne 
_ Sinameurneoba (an fizikuri piri), romelic sxva 
SinameurneobebTan erTad uZRveba Tanameurneobas.
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sul sasoflo-sameurneo miwis farTobidan 
(839.709 ha) saxnavze modis 472.120 ha (56,2%), mraval-
wlian nargavebze (100,21 heqtari) _ 11,9%, saTbu-
rebze _ 300 ha, saTib-saZovrebze 267.062 ha (31,8%). 
meurneobebis sargeblobaSi arsebuli saxnavi miwis 
struqturaSi erTwlian kulturebze modioda 
82,8%. 8210 ha miekuTvna nasveni miwis kategorias. aR-
weris droisTvis droebiT daumuSavebeli iyo 72.852 
ha (15,5%). qveyanaSi saxnavi miwis saerTo farTobSi 
yvelaze didi xvedriTi woniT gamorCeuli iyo kax-
eTis (28%), imereTis (15,2%), qvemo qarTlis (15,2%) 
regionebi. yvelaze dabali maCvenebeli hqondaT 
raWa-leCxums (0,9%), aWaras (2%), mcxeTa-mTianeTs 
(4,15%).

aRweris masalebis analizidan Cans, rom 1990-
2004 wlebSi mkveTrad Semcirda mravalwliani kul-
turebis saerTo farTobi da arsebiTi cvlilebebi 
moxda mis struqturaSi. 

magaliTad, xexilis farTobi Semcirda 126,5 
aTasi heqtrodan 36,988 aTas heqtramde (3,4-jer), 
venaxis farTobi 112,8 heqtridan 37,419 heqtramde 
(3-jer), citrusebis farTobi 24,7 aTasi heqtridan 
_ 8,715 aTas heqtramde (2,8-jer), Cais farTobi 62,3 
aTasi heqtridan _ 11,524 aTas heqtramde (5,4-jer). 
mravalwliani nargavebiT dakavebuli miwis farTo-
bis struqtura ase gamoiyureba: xexilis baRebi _ 
36,9%, venaxi _ 37,3%, citrusebi _ 8,7%, Cai _ 11,5%, 
sxva danarCeni 4,8%.1 aRsaniSnavia, rom regionebis 
mixedviT mravalwliani nargavebis struqtura gan-
sxvavebulia. magaliTad, aWaris ar mravalwliani 
nargavebis struqturaSi citrusze modis 74%; 
guriasa da samegreloSi _ Cais plantaciebze modis 
Sesabamisad 31,2% da 27,4%; kaxeTSi, imereTSi, raWa-
leCxumSi, qvemo qarTlSi venaxebze modis Sesabam-
isad 86,9%, 70,1%, 86,5%, 56,7%; Sida qarTlSi, samcxe-
javaxeTSi, mcxeTa-mTianeSi _ xexilis baRebze modis, 
Sesabamisad 87,4%, 98,8%, 55,5%. sasoflo-sameurneo 
aRweris monacemebi iZleva informacias meurneo-
baTa klasifikaciisaTvis miwis farTobis sididis 
(zomis) mixedviT. aRmoCnda, rom erTi ha-mde miwis 
farTobi aqvs meurneobaTa 69,5%-s. 1-dan 2 ha _ 23%, 
2-dan 5 ha _ 5,2%, 5-dan 10-mde _ 0,9%, 10-dan 20-mde _ 
0,4%, 20-dan 50-mde _ 0,16%, 50-dan 100 ha-mde _ 0,06%, 
100-dan 200-mde _ 0,04%, 200-dan _ 500-mde _ 0,03%, 
500-ze zemoT 0,01%.

rac Seexeba sasoflo-sameurneo miwis sruli 
farTobis mixedviT meurneobebis maCveneblebs, igi 
Semdeg suraTs iZleva: 1 ha-mde sasoflo-sameurneo 
miwa aqvs meurneobaTa 74,5%-s. 1-dan 5 heqtramde _ 
23,2%, 5-dan 10 heqtramde _ 0,9%, 10-dan 50 heqtramde 
0,54%, 50-dan 100 heqtramde _ 0,07%, 100-ze zemoT 
0,08%-s.

aRweris mixedviT saqarTveloSi meurneobebis 
saSualo farTobi Seadgens 1.22 ha, nakveTebis sa-
Sualo raodenoba _ 2,33. erTi nakveTis saSualo 

1  saqarTvelos 2004 wlis sasoflo-sameurneo 
aRwera. Tb., 2005. gv.45

zoma 0,52 ha. es maCveneblebi ojaxuri meurneobebis 
mixedviT Seadgens Sesabamisad 1,05, 2,3 da 0,45 ha. 
sasoflo-sameurneo sawarmoebis mixedviT 110,8, 3,1 
da 39,70 ha-s.  aRsaniSnavia, rom miwebis privatizaciis 
Sedegad miwebis danawevreba (daqucmaceba) moxda. aR-
weris masalebis mixedviT, meurneobebis 33,9%-s aqvs 
erTnakveTiani farTobi, 48,8%-s 2 an 3 nakveTiani 
farTobi, 13%-s _ 4 an 5 nakveTiani, 3,9%-s 6-dan 
9 nakveTamde. saintereso informacias gvaZlevs 
monacemebi miwaTmflobelobis mixedviT miwebis ga-
nawilebaze. magaliTad, meurneobebis sargeblobaSi 
arsebuli miwis saerTo farTobidan sakuTrebaSi iyo 
65,2%, ijariT aRebuli _ 34,8%. 

miwis fragmentaciis maCveneblebi mkveTrad 
gansxvavebulia regionebis mixedviT. magaliTad, 
guriaSi meurneobaTaA 19,5%, imereTSi _ 16,6%, raWa-
leCxumsa da qvemo svaneTSi _ 26,8%, Sida qarTlSi _ 
24,2%-is miwis farTobi Sedgeba 4 an 5 nakveTisagan. 
xolo samcxe-javaxeTSi meurneobaTa 21%-is miwis 
farTobi Sedgeba 6-dan 9 nakveTamde. raionebis 
mixedviT es maCvenebeli Seadgens: Suaxevis raionSi 
_ 9,8%-s, WiaTuraSi _ 9,3%, saCxereSi _ 10,4%, onis 
raionSi _ 13,2% mestiaSi _ 9,8%, axalqalaqSi _ 27,8%, 
axalcixeSi _ 25,7%, walkis raionSi _ 25,9% da a.S

vertikaluri zonalobis Tavisebureba. miwis 
resursebis gamoyenebis TvalsazrisiT, yuradRebas 
imsaxurebs simaRleebis mixedviT maTi ganawilebis 
Tavisebureba.

vertikaluri zonalobis mixedviT qveynis 
teritoria Semdeg suraTs iZleva. teritoriis 29% 
mdebareobs 0-dan 600 metramde, 17,1% _ 600-dan 1000 
metramde, 39,7% _ 1000-dan 2200 metramde, 13,6% _ 
2200-dan 3500 metramde, 0,6% _ 3500 metrze zemoT.2

qveynis teritoriis 53,6% mTaze modis, 33,4% 
_ mTis winebze. baris teritorias 13% uWiravs. 
saxnavi farTobis 10%-mde (63,6 aTasi ha) ganlage-
bulia 10 gradusze met daqanebaze.3 amasTan erT 
mln ha miwas zians ayenebs mewyerebi, Rvarcofebi. 
saqarTveloSi aRricxulia 10 aTasze meti mewyeri, 
1000-mde Rvarcofiani auzi. sofelSi mcxovrebTa 
25-aTasamde saxli dazianebulia an imyofeba mew-
yeris gavlenis zonaSi.4

qveynis fizikur-geografiuli Taviseburebebi 
mis calkeul regionebs specifikur xasiaTs aZlevs 
da qmnis erTmaneTisagan gansxvavebul zonebsa da 
mikrozonebs. es garemoeba safuZvlad daedo saqarT-
velos soflis meurneobis sawarmoo specializaciis 
sqemis damuSavebas. mecnierTa jgufma profesor 
petre JRentis xelmZRvanelobiT XX saukunis 80-ian 
wlebSi daamuSava soflis meurneobis specializaci-
is zonaluri sqema (13 zoniTa da 11 qvezoniT). droTa 
ganmavlobaSi meurneobis gaZRolis srulyofis 

2  saqarTvelos bunebrivi resursebi da maTi 
racionalurad gamoyenebis prob le mebi. (rus). Tb., 
1991. gv. 194.

3  statistikis erovnuli samsaxuri.
4  a. mesxiSvili. uZravi qoneba. Tb. 2011, gv. 12.
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fonze 1999 wels aRniSnul sqemaSi garkveuli cvli-
lebebi Sevida (avtorebi profesori o. qeSelaSvili 
da profesori v. burkaZe) da igi warmodgenilia 13 
zonad da 8 qvezonad.1 ra Tqma unda, cxovreba mo-
mavalSic adekvatur cvlilebebs Seitans sqemaSi. 
dRes ki migvaCnia, rom sawarmoo specializaciis 
ganaxlebuli sqema unda iyos amosavali sawyisi uax-
loes periodSi soflis meurneobis ganviTarebis 
strategiis SemuSaveba-ganxorcielebisTvis.

saqarTveloSi TiTqmis yvela tipis niadagia 
gavrcelebuli. akademikosi Tengiz uruSaZe 20 sx-
vadasxva tipis niadags ganixilavs.2

niadagebis tipebis mravalferovneba sasoflo-
sameurneo warmoebis specializaciis procesis 
gaRrmavebis mravalvariantul midgomebs (analizs) 
moiTxovs da agraruli seqtoris strategiaSi Sesa-
bamisad gaTvaliswinebas saWiroebs.

aRsaniSnavia, rom qveyanaSi maRali xarisxis 
bunebrivad nayofieri sasoflo-sameurneo miwa 80-
ian wlebSi daaxloebiT 38%-s Seadgenda. saSualo 
xarisxis 21%-s, dabali xarisxis _ 41%-s. amaTgan 
erozirebuli iyo savargulebis 33,1%. maT Soris 
mTeli saxnavi farTobis 41,3% (330 aTasi ha). saSiS 
xasiaTs iRebs wylismieri erozia (mTeli saxnavi 
farTobis 27,7% (221 aTasi ha), qarismieri erozia 
(13,6%, 109 aTasi ha). damlaSebuli da bicobia 206 
aTasi ha. maT Soris damlaSebuli 48,9 aTasi. mJave 
niadagebs ukaviaT 330 aTasi ha (anu savargulebis 
11%). aqedan Zlier mJave niadagebs miekuTvneba 
37 aTasi ha. gansakuTrebul yuradRebas ipyrobs 
daWaobebuli niadagebi. kolxeTis dablobze 80-iani 
wlebis bolos daSrobili iyo 140 aTasi ha (220 aTasi 
heqtridan). aTvisebuli iyo 105 aTasamde ha.3 bolo 
wlebSi daiwyo meoradi daWaobebis procesi. arasru-

1  omar qeSelaSvili. saqarTvelos soflis meur-
neobis sawarmoo specializaciis ganaxlebuli 
zonaluri sqema. Tb., 2009. gv. 11.

2  Tengiz uruSaZe. saqarTvelos ZiriTadi niad-
agebi. Tv., 1997. `mecniereba.

3  saqarTvelos soflis meurneobis mecniereba-
Ta akademiis monacemebi (akademikos g. margvelaS-
vilis mier momzadebuli informacia).

li informaciiT am mizeziT kolxeTis dablobze 30 
aTasamde ha miwa, romelic ekava sasoflo-sameurneo 
kulturebs, daWaobda. specialistebis daskvniT, 
aseve intensiurad mimdinareobs meoradi damlaSebis 
procesic. angariSgasawevia is, rom sasoflo-
sameurneo savargulebis 2/3-ze meti Raribia sakvebi 
elementebiT. uaresdeba niadagis nayofierebis 
mTavari maCvenebeli _ humusis balansi. 

niadagebis mdgomareobis gauaresebis fonze 
faqtobrivad Sewyvetilia niadagis gamokvlevebi, 
misi nayofierebis monitoringi. qimiuri saSualebebi 
gamoiyeneba stiqiurad. niadagdacviTi RonisZie-
bebi ar xorcieldeba. tyis, buCqnarebis, qarsa-
fari zolebis masobrivad ganadgureba, saZovrebis 
usistemo gamoyeneba arTulebs isedac mZime 
ekologiur mdgomareobas. adre funqcionirebadi 
centraluri samecniero-sawarmoo laboratoriebi 
(Tbilissa da anaseulSi) faqtobrivad ar muSaoben. 

rogorc Cans, saqarTveloSi miwis resursebis 
gamoyenebis problemebi mwvave xasiaTisaa da komple-
qsur gadawyvetas moiTxovs. imaze, ramdenad racio-
nalurad iqneba gamoyenebuli miwis resursebi, 
damokidebulia qveynis socialur-ekonomikur-
ekologiuri ganviTarebis masStabebi da mosaxleo-
bis keTildReobis done.

saqarTvelos miwis resursebis efeqtianobis 
amaRlebis RonisZiebebi pirveli. saxelmwifom 
da sazogadoebam sistematiuri yuradReba unda 
dauTmon miwis resursebis _ qveynis erovnuli sim-
didris racionalur gamoyenebas. miwisadmi yaira-
Tiani damokidebuleba qveynis TiToeuli moqalaqis 
erT-erT umTavres movaleobad unda gamocxaddes. 
saxelmwifo monitoringi unda ganxorcieldes miwis 
resursebis dacvaze. sakuTrebis formis miuxedavad 
sasoflo-sameurneo miwebis sxva daniSnulebiT 
gamoyenebis yvela SemTxveva unda iyos Sesabamis sam-
Tavrobo instanciaSi ganxiluli. masTan SeTanxmebis 
gareSe unda aikrZalos miwebis kategoriebis Secvla. 
saxelmwifos unda gaaCndes miwebis aucilebeli 
maragi. ucxoel moqalaqeebsa da iuridiul pirebze 
unda aikrZalos miwis miyidva. maT miwebi SeiZleba 
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gadaeceT mxolod saarendo urTierTobaTa safuZ-
velze. am moTxovnaTa Sesabamisad unda Seiqmnas 
sakanonmdeblo baza.

meore. grZelvadian periodze gaTvliT, sax-
elmwifo miznobrivi programebiT da regionebis 
bunebriv sawarmoo Taviseburebebis gaTval-
iswinebiT unda ganxorcieldes miwis savargulebis 
(sakuTrebis formebis miuxedavad) dacvisa da 
efeqtianobis amaRlebis kompleqsuri RonisZie-
bani. mxedvelobaSi gvaqvs erozirebuli, bicobi, 
damlaSebuli, daWaobebuli, mewyersaSiSi da sxva 
saxis miwebis nayofierebis amaRleba etapebisa da 
mosavlianobis zrdis kompleqsuri RonisZiebebis 
ganxorcielebiT. damuSavdes 10-15 welze gaTvlili 
miwebis dacvisa da maTi efeqtianobis amaRlebis 
saxelmwifo programa. unda daCqardes qveynis yvela 
kategoriis miwebis pasportizacia.

mesame. imis gaTvaliswinebiT, rom miwis savar-
gulebis gamoyenebis aRricxva jer kidev mouwes-
rigebelia, ar xdeba niadagis safaris Seswavla, misi 
ekonomikuri Sefaseba, miwis xarisxobrivi maCvene-
blebis dadgena, aucilebelia daCqardes miwis 
kadastri, romelic moicavs qveynis teritoriaze 
arsebuli miwis fonds (sakuTrebis formis miuxeda-
vad), damuSaveba. kadastri unda daedos safuZvlad 
Tanamedrove pirobebSi saadgil-mamulo urTier-
Tobebis regulirebas, miwis resursebis dacvas, 
miwaTmowyobas da miwis gamoyenebis monitorings, 
miwis bazris ganviTarebas, da sxv. 

meoTxe. qveyanaSi unda Seiqmnas miwis resursebis 
monacemebis banki. savargulebis racionalurad 
gamoyenebis mizniT aucilebelia qveynis niadagebis 
mravalferovnebis gaTvaliswineba, zonebisa da 
mikrozonebis gamoyofa da lokaluri (unikaluri) 
farTobebis Seswavla maTi SemdgomSi miznobrivad 
gamoyenebisaTvis. TiToeuli regionis bunebriv-
sawarmoo TaviseburebaTa da meurneobriobis 
tradiciebis gaTvaliswinebiT unda damuSavdes 
miwaTmowyobis sqema, romelSic gaTvaliswinebuli 
iqneba rogorc arsebuli resursebis efeqtianad 
gamoyeneba, aseve axali resursebis moZieba, special-
izaciis gaRrmaveba, sxva dargebTan (mrewveloba, 
turizmi da sxv.) urTierTkavSirebis gaZliereba, 
saerTod SromiTi resursebis racionalurad 
gamoyeneba.

mexuTe. imis gaTvaliswinebiT, rom miwis savar-
gulebis mecnieruli Seswavla ukanasknel wlebSi 
faqtobrivad SeCerebulia, xolo am mizniT adre ar-
sebuli samecniero struqturebi _ likvidirebuli, 
nawilobriv an ufunqciod darCenilni, aucile-
belia miwis savargulebis (niadagis) Semswavleli 
Zlieri samecniero centris formireba, romelic 
uzrunvelyofs mecnierul momsaxurebas iseTi 
mimarTulebebiT, rogoricaa: miwebis srulyofili 
klasifikacia, miwebis bonitireba, SedarebiTi da 
ekonomikuri Sefaseba, kategoriebis gansazRvra. 
unda ganaxldes niadagmcodneebis, agroqimikosebis, 

miwaTmomwyobebisa da sxva specialistebis mizno-
brivi momzadeba. unda Seiqmnas niadagmcodneebisa 
da saerTod miwis resursebis gamoyenebasTan daka-
vSirebuli specialistebis asociacia (sazogadoeba, 
kavSiri), romelic xels Seuwyobs miwis savargulebis 
racionalurad gamoyenebis optimaluri RonisZie-
bebis SemuSaveba-ganxorcielebas (gamWvirvaloba, 
monitoringi, sazogadoebrivi azris formireba 
da sxv.). samecniero-kvleviTi saqmianobis Sede-
gebi unda daedos safuZvlad gadawyvetilebebs 
miwis resursebis gamoyenebaSi, prognozirebas, pro-
gramirebas, kriteriumebis gansazRvras da a.S. miwis 
ekonomikuri Sefaseba kompleqsuri faqtorebis 
moqmedebasTanaa dakavSirebuli, rac moiTxovs er-
Tiani meTodologiis Seqmnas, rac zemoT aRniSnuli 
samecniero centris prerogativa unda iyos.

meeqvse. miwebis privatizaciis Sedegad mwvaved 
dadga miwis konsolidaciis problema. igi mraval 
faqtorzea damokidebuli. amitom sistemur mid-
gomas moiTxovs. am problemis gadawyvetisTvis did 
imedebs amyareben kooperaciis farTod ganviTareba-
ze. Sesabamisi kanonmdeblobac Seiqmna. es aprobire-
buli gzaa. bevr ganviTarebul qveynebSi kooperacia 
mniSvnelovan rols TamaSobs.1 misi SesaZleblobani 
maqsimalurad unda gamoviyenoT. amasTan, ar unda 
gamovricxoT sxva alternatiuli meTodebis gamoy-
enebac. magaliTad, Seiqmnas saxelmwifo miwis fondi, 
romelic Seisyidis miwis nakveTebs da SemdgomSi eko-
nomikuri mizanSewonilobis mixedviT moaxdens mis 
gasxvisebas an saarendo urTierTobebis safuZvelze 
gacemas. arc isaa gamosaricxi, rom Seiqmnas msxvili 
saxelmwifo fermeruli (korporacia) meurneobebi, 
magaliTad, marcvlis warmoebaSi da sxv.

meSvide. miwis savargulebis racionalurad 
gamoyenebisa da maTi saxelmwifoebrivi intere-
sebis Sesabamisad organizaciul-samarTlebrivi 
regulirebis uzrunvelyofis mizniT aucilebelia 
qveyanaSi Seiqmnas miwis marTvis saxelmwifo sam-
saxuri. igi SeiZleba iyos miwis marTvis komiteti, 
saagento, departamenti an sxva organizaciuli 
formiT warmodgenili instituti. aseve regionebSi 
unda funqcionirebdes Sesabamisi samsaxuri, e.i. 
qveyanaSi unda Camoyalibdes erTiani organizaci-
ul-mmarTvelobiTi sistema, romelic adekvaturad 
upasuxebs saqarTveloSi miwis resursebis gamoyene-
baSi arsebul axal gamowvevebs. problemis simwvavisa 
da masStaburobis gaTvaliswinebiT miwis marTvis 
(regulirebis) sistema unda funqcionirebdes uw-
yebrivi marTvisagan damoukideblad da uSualod 
eqvemdebarebodes premier-ministrs an parlaments.

1  magaliTad, fermeruli meurneobebi erTian-
debian gasaRebis, samomxmareblo, sakredito ka-
vSirebSi, kooperaciebSi (sawarmoo momsaxureba, 
teqnikis remonti da sxv.). aSS-Si 5 aTasamde koop-
erativi gadaamuSavebs fermerebis produqciis 
erT mesameds. SveciaSi 100 aTasze meti fermeru-
li meurneobaa, romelTa umravlesoba koopera-
tivebis wevria.
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iaSa mes xia
iv ane ja va xiS vi lis sa xe lo bis 

Tbi li sis sa xel mwi fo 
un iv er si te tis pro fe so ri, 

ek on om ik is mec ni er eb aTa doq to ri

sa sur sa To kom po nen ti sa qar Tve los 
er ov nu li us af rTxo eb is sis te ma Si

sa qar Tve los sa sur sa To us af rTxo eba er ov nu li us-
af rTxo eb is erT-er Ti mniS vne lo va ni kom po nen tia, ro-
mel ze dac bev ra daa da mo ki de bu li qvey nis sa xel mwi fo-
eb ri ob isa da su ve re ni te tis ga nmtki ce ba da Se nar Cu ne ba.

სამწუხაროდამპრობლემასდღემდესათანადოყუ
რადღებაარექცევა,რასაცადასტურებსშემდეგიგარე
მოებები. საქართველოსპარლამენტისმიერ2005წელს
დამტიცებული“საქართველოსეროვნულიუსაფრთხო
ებისკონცეფციაში”სასურსათოუსაფრთხოებისნაწილი
საერთოდგამოტოვებულია.ამდოკუმენტისცალკეულ
ნაწილებშიარისმხოლოდზოგადიმინიშნებასოფლის
მეურნეობისსექტორშისაინვესტიციოკლიმატისგაუმ
ჯობესებაზე,მიწისბაზრისგანვითარებაზედასაკვების
უსაფრთხოებისუზრუნველყოფაზე. აღნიშნული კონ
ცეფციის ახალრედაქციაში,რომელიცმიღებულიქნა
2011წელს,ასევეიგნორირებულიასოფლისმეურნეობის
განვითარებისადასასურსათოუსაფრთხოებასთანდა
კავშირებულისაკითხები.ყოველივეესაშკარადმიუთ
ითებსიმაზედ,რომქვეყნისხელისუფლება სათანადო
ყურადღებას არ აქცევდა ეროვნულიუსაფრთხოების
ერთერთიმნიშვნელოვანიკომპონენტისსასურსათოუს
აფრთხოებისპრობლემას,რომელიცუკანასკნელწლებში
სულუფრომწვავეხასიათსღებულობს,როგორცმთლი
ანადმსოფლიოში,ასევესაქართველოში.

ეროვნულიუსაფრთხოება არის სახელმწიფოსუნ
არი შეინარჩუნოს მისიტერიტორიული მთლიანობა,
დამოუკიდებლადგადაწყვიტოს პოლიტიკური, ეკონ
ომიკური,სოციალურიდასხვასაკითხები,აგრეთვეწარ
მოადგენდესდამოუკიდებელსუბიექტსსაერთაშორისო
ურთიერთობათა სისტემაში. იგი მოიცავსრთულდა
მრავალწახნაგოვანკომპონენტებს,რომელთაშორისწამ
ყვანიადგილიგანეკუთვნებათპოლიტიკურ,სამხედრო,
ეკონომიკურ, სოციალურ, ენერგეტიკულ, ეკოლოგიურ
დასხვასფეროებისუსაფრთხოებებს.აქედანთითეული
მდგენელიმჭიდროდაადაკავშირებულიერთმანეთთან
დამათშორისარსებობსროგორცპირდაპირი,ასევეკა
უზალური(უკუ)კავშირი.

სახელმწიფოსეროვნულიუსაფრთხოებისსისტემის
იერარქიაში ერთერთიცენტრალური ადგილიუკავია
ეკონომიკურუსაფრთხოებას.ესგანპირობებულიაიმით,
რომეკონომიკასაზოგადოებისფუნქციონირებისადაგან
ვითარებისისეთიკონკრეტულისფეროა,რომელიცმო
იცავსმატერიალურისიკეთისწარმოებას,განაწილებას,
გაცვლასადამოხმარებას.ეკონომიკურიუსაფრთხოების
მიზანიაეკონომიკისიმდონეზეგანვითარება,რომელიც
უზრუნველყოფსთითეულიმოქალაქისცხოვრებისადა

განვითარებისათვის, მთლიანადსაზოგადოებისსოცი
ალურეკონომიკურიგანვითარებისადაქვეყნისსამხედ
როპოლიტიკურისტაბილურობისმისაღწევადსაჭირო
პროდუქტებისწარმოებასდამიწოდებას.

თავად ეკონომიკურიუსაფრთხოება მრავალი ერ
თმანეთთან მჭიდროდდაკავშირებული ბლოკისგან
შედგება (მაკროეკონომიკური, საბიუჯეტო, საგადასა
ხადო, საფინანსო, საგარეოსავაჭრო, საინვესტიციოდა
ა.შ.),რომელთაშორისერთერთიმთავარიასასურსათო
უსაფრთხოება.ამუკანასკნელისმნიშვნელობათანამედ
როვეგლობალიზაციისადატექნიკურტექნოლოგიური
რევოლუციისპირობებშიგანსაკუთრებითგაიზარდა.რა
თქმაუნდა,სასურსათოპრობლემასაზოგადოებისგანვი
თარებისყველაეტაპზეარსებობდა.სურსათი,როგორც
ჰაერი,წყალიდახელსაყრელიკლიმატი,წარმოადგენს
კაცობრიობისარსებობისადაგანვითარებისაუცილებელ
ელემენტს.ძნელიამათშორისპრიორიტეტულისშერჩევა,
რადგანთითოეულიმათგანიადამიანისარსებობისადა
განვითარებისთვისთანაბრადმნიშვნელოვანია,განსხვა
ვებამხოლოდიმაშია,რომწყალიდაჰაერიბუნებისგან
ადამიანის ჩაურევლადაა ბოძებული, ხოლოსურსათი
ძირითადადადამიანისშრომითისაქმიანობისშედეგია.

სასურსათოუსაფრთხოების პრობლემა მეცნიერთა
მუდმივი განხილვის საგანი იყო. “სასურსათოუსაფ
რთხოების” კატეგორიასათავესიღებსჯერკიდევჩ. წ.
ა. ფილოსოფიური აზროვნებისფუძემდებლის არის
ტოტელეს მოძღვრებიდან. იგიგამოყოფდა ადამიანთა
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ბუნებრივ სამეურნეო საქმიანობას,დაკავშირებულს
სიცოცხლისთვის აუცილებელიკვების პროდუქტების
წარმოებასთან.მისიიდეალიიყომიწათმოქმედება,სადაც
მუშაობდნენმონებიდაუზრუნველყოფდნენბატონისა
დასაკუთარითავისგამოკვებას.კლასიკურიპოლიტი
კურიეკონომიისფიზიოკრატიულისკოლისფუძემდე
ბელი,XVIIIსაუკუნისდიდიეკონომისტიფრანსუაკენე
ამტკიცებდა,რომმიწა,ბუნებასაზოგადოებისსიმდიდ
რისერთადერთიწყაროა.მისეკონომიკურმოძღვრებაში
სურსათი წარმოდგენილია არა მხოლოდროგორცსი
ცოცხლისსაფუძველი, არამედაგრეთვეროგორცერის
ეკონომიკურიდაპოლიტიკურიუსაფრთხოებისპირობა.1

ეკონომიკურითეორიის ერთერთითვალსაჩინო
ფუძემდებლის ადამ სმიტისთეორიაში “ეკონომიკური
ადამიანისა”და“უხილავიხელების”იდეამჭიდროდაა
დაკავშირებულიერისსასურსათოუსაფრთხოებისპრობ
ლემასთან, საზოგადოების სურსათითუზრუნველყო
ფასთან. სასურსათოუსაფრთხოების პრობლემას ასევე
დიდმნიშვნელობასანიჭებდაპოლიტიკურიეკონომიის
კლასიკოსიდა ადამსმიტისოპონენტიდევიდრიკარ
დო.იგითავისნაშრომში“პოლიტიკურიეკონომიისადა
დაბეგვრისსაწყისები”თვლიდა,რომსასურსათოუსაფ
რთხოებისპრობლემისგადაწყვეტისმთავარიმექანიზმია
თავისუფალივაჭრობა,განსაკუთრებითპურისსაზღვარ
გარეთიდანთავისუფალიშემოტანა.თუმცა,XIXდაXX
სსკრიზისებმადაგვანახა,რომდ.რიკარდოსმიდგომა
არასწორიიყო,რადგანგლობალურიკრიზისებისდროს
სურსათისიმპორტირებადიდსირთულეებსაწყდებადა
მისიუკმარისობაიმპორტიორქვეყნებშიმნიშვნელოვნად
ზრდისსურსათითუზრუნველყოფისრისკს.

პირველიმკვლევარი,რომელმაცდააყენამსოფლიოს
სურსათითუზრუნველყოფის პრობლემა იყოინგლი
სელიდემოგრაფიდა ეკონომისტითომას მალთუსი. 
მისითეორიისთანახმად, მოსახლეობის არაკონტრო
ლირებადიზრდადადამიწაზეგამოიწვევსშიმშილს.ის
მიუთითებდარომმოსახლეობისზრდახორციელდება
გეომეტრიულიპროგრესიით,მაშინროდესაცსურსათის
წარმოებაიზრდებაწრფივიკანონით.თუშევხედავთამ
თეორიასდღევანდელიგადასახედიდან, აშკარადჩანს,
რომუკანასკნელსაუკუნეებშიმსოფლიომოსახლეობის
რიცხოვნობა7მილიარდამდეგაიზარდა,ხოლოსურსა
თისწარმოებაშედარებითდაბალიტემპებითიზრდება.
თუმცა მეცნიერულტექნიკურიდატექნოლოგიური
პროგრესი სასოფლოსამეურნეოდა აგროსამრეწველო
სექტორებშიიძლევაიმისსაშუალებას,რომსრულადგა
მოიკვებოსმსოფლიოშიმუდმივადმზარდიმოსახლეობა.
მთავარიაარსებულისასოფლოსამეურნეოპოტენციალის
გონივრულადდამიზნობრივადგამოყენებისმექანიზმე
ბისშემუშავებადაგანხორციელება.

ფაქტია,რომXX საუკუნეში მსოფლიოში მწვავედ
დადგასურსათისპრობლემა,სწორედამანგანაპირობა
70იან წლებში მსოფლიოთანამეგობრობის მიერ ყუ
რადღებისგამახვილებასასურსათოდეფიციტისადმი.ეს

1  Михайлушкин П.В. , Полтарыхина Т.Б. Модернизация 
- основа реализации инновационных процессов АПК, 
Монография,- Краснодар: Просвешение - Юг, 2012.

უკანასკნელიგლობალურხასიათსატარებს.კვებისპრო
დუქტებისწარმოება,განაწილებადავაჭრობააღელვებს
თითეულსახელმწიფოსმიუხედავადიმისა განიცდის
მისდეფიციტსთუსიჭარბეს.

ტერმინი“სასურსათოუსაფრთხოება”საერთაშორისო
ბრუნვაშიპირველად19721973წლებისმარცვლეულის
კრიზისისდროსშემოვიდა.გაეროსგენერალურასამბლე
აზე1974წელსმიიღესსასურსათოდასასოფლოსამეურ
ნეოორგანიზაციის (FAO)მიერშემუშავებული “მსოფ
ლიოშისასურსათოუსაფრთხოებისუზრუნველყოფის
ვალდებულების”რეზოლუცია.ამდროისთვისმსოფლიო
სასურსათოუსაფრთხოების ქვეშიგულისხმებოდასა
სურსათობაზრებზესტაბილურობისშენარჩუნებამსოფ
ლიოსყველაქვეყანაშიკვებისსაბაზროპროდუქტებზე
ხელმისაწვდომობისპირობებში2.1996წელსსურსათის
პრობლემებზეუმაღლესიდონისსაერთაშორისოშეხვედ
რაზემიღებულიქნამსოფლიოსსასურსათოუსაფრთხო
ებისრომისდეკლარაცია. ამდოკუმენტშისასურსათო
უსაფრთხოება განმარტებულიაროგორც ეკონომიკის
მდგომარეობა,რომლისდროსაცქვეყნისთითოეულმო
სახლესაქვსკვებისპროდუქტებზე,სასმელწყალზედა
სხვა პროდუქტებზეთავისუფალიწვდომისგარანტია.
ამასთან მათიხარისხი, ასორტიმენტიდარაოდენობა
უნდაიყოსსაკმარისიმოსახლეობისფიზიკურიდასო
ციალურიგანვითარებისთვის,უზრუნველყოფდესმათ
ჯანმრთელობასდაგაფართოებულკვლავწარმოებას.3

გლობალიზაციისგაღრმავებისთანამედროვეეტაპზე
სასურსათოპრობლემაუფროგამწვავდა.მოსახლეობის
რაოდენობისსწრაფიზრდა,სახნავიფართობისდეგრა
დაციადაშემცირება,სოფლისმეურნეობისპროდუქციის
ექსპორტიორქვეყნებშიმოუსავლიანობასთანდაკავში
რებითკვებისპროდუქტებზედანედლეულზეფასების
ზრდა,ეკოლოგიურიგარემოსგაუარესება,საკვებიპრო
დუქტებისენერგიადგარდაქმნისუახლესიტექნოლო
გიებისდანერგვადასხვაფაქტორებიაფერხებენსაკვები
პროდუქტებისადასასოფლოსამეურნეონედლეულის
მსოფლიოწარმოების შემდგომგანვითარებას. ამფაქ
ტორებიდან გამომდინარე მსოფლიოთანამეგობრობა
მივიდაიმდასკვნამდე,რომსასურსათოუსაფრთხოების
მიღწევა გლობალურიმასშტაბითშესაძლებელიამხო
ლოდიმშემთხევაში,თუთითოეულისახელმწიფოამ
მიმართულებითდამოუკიდებელდაეფექტიანღონის
ძიებებსგანახორციელებს. ყველაზემწვავე პრობლემას
წარმოადგენსუთანაბრობისგაღრმავებაცალკეულქვეყ
ნებსშორის კვების პროდუქტებითმოსახლეობისუზ
რუნველყოფაში.განვითარებადქვეყნებშიდღეისათვის
თითქმის900მილიონიკაციქრონიკულადშიმშილობს.
ამავედროსმსოფლიოშიწარმოებულიკვებისპროდუქ
ტების50პროცენტსმოიხმარენგანვითარებულიქვეყნები,
რომლებშიცცხოვრობსმთელიპლანეტისმოსახლეობის
მხოლოდერთიმეხუთედი.გაეროსსასოფლოსამეურნეო

2  Свиренко Н. Продовольственная безопасность: 
методы исследование, пути достижения, Белорусский 
журнал международного права и международных 
отношений, 2004, №4.

3  http://www.rau.su/observer/N3-4_97/019.htm
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დასასურსათოორგანიზაციის(FAOFondandAgrikulture
Organization)მონაცემებით,5წლამდეასაკის171მილი
ონამდებავშვიქრონიკულადშიმშილობსდაფიზიკურ
ზრდაშიჩამორჩება,თითქმის104მილიონსაქვსსხეულის
დაბალიმასა,55მილიონამდესაკვებისუკმარისობისგა
მოსუსტადაა.გარდაამისასაკვებიმიკროელემენტების
უკმარისობისგამო“ფარულშიმშილს”განიცდის2მილი
არდამდეადამიანი,მაშინროდესაცზედმეტიწონისგან
შეწუხებულია1,4მილიარდიკაცი,ხოლოსიმსუქნისგან
500მლნ.დღეისთვისმსოფლოის34ქვეყანასაჭიროებს
სასურსათოდახმარებას,რომელთაგან27მოდისაფრი
კისკონტინენტზე1.

ცალ კე ულიქვეყ ნისჭრილ შისა სურ სა თოუს აფ რთხო
ებ ისმიღ წე ვადაგან მტკი ცე ბადა კავ ში რე ბუ ლიასხვა დას
ხვასა ხისმრა ვალრის კთან,რო მელ თაშო რისშე და რე ბით
მნიშ ვნე ლო ვა ნიაშემ დე გი:

• მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ურირის კე ბი, გან პი რო ბე ბუ ლი
ქვეყ ნისეკ ონ ომ იკ ისრე ალ ურისექ ტო რისინ ვეს ტი ცი ური
მიმ ზიდ ვე ლო ბის სი სუს ტით, სა მა მუ ლოპრო დუქ ცი ის
და ბა ლი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ით, მრა ვა ლიდარ გის
სა გა რეოეკონომიკურიკო ნი უქ ტუ რას თან მჭიდ როდა
მო კი დე ბუ ლე ბით.

• პო ლი ტი კუ რიდა სო ცი ალ ურირის კე ბი, გა მოწ
ვე ულიგლო ბა ლუ რიპო ლი ტი კუ რიდა ძა ბუ ლო ბე ბით,
შეიარაღებულიკონ ფლიქ ტე ბით,სა ხელ მწი ფომმარ თვე
ლო ბის შეც ვლით, სა მო ქა ლა ქოომ ებ ით, სო ცი ალ ური
და ძა ბუ ლო ბე ბითდასხვა.

• ტექ ნო ლო გი ურირის კე ბი,გან პი რო ბე ბუ ლიმსოფ
ლი ოსგან ვი თა რე ბულქვეყ ნებ თანშე და რე ბითტექ ნი კუ
რიდატექ ნო ლო გი ურიბა ზისგან ვი თა რე ბისდა ბა ლი
დო ნით.აქ ვეუნ დააღ ინ იშ ნოსსა სურ სა თოპრო დუქ ტე
ბი დანენ ერ გორე სურ სე ბის(ეთ ილ ისსპირ ტი,სხვასა ხის
საწ ვა ვი)წარ მო ება,რო მე ლიცამ ცი რებსკვე ბისპრო დუქ
ტე ბისწარ მო ებ ისმო ცუ ლო ბასგლო ბა ლუ რიმას შტა ბით.

• აგ რო ეკ ოლ ოგი ურირის კე ბი, გა მოწ ვე ულიარ ახ
ელ საყ რე ლიკლი მა ტუ რიცვლი ლე ბე ბით,აგ რეთ ვესტი
ქი ურიმოვ ლე ნე ბისგახ ში რე ბით(სეტყვა,მდი ნა რე ებ ის
ად იდ ება,გვალ ვა,მცე ნა რე თადაცხო ველ თადა ვა ად ებ
ები,მი წის ძვრე ბი,სამ რეწ ვე ლოდა ბინ ძუ რე ბადაა.შ.).

• სა გა რეოეკ ონ ომ იკ ურირის კე ბი,და კავ ში რე ბუ ლი
სა გა რეოსა ბაზ როკო ნი უქ ტუ რისცვლი ლე ბებ თან(სურ
სათ ზეფა სე ბისზრდა,აგ ფლა ციადასხვ.)დაუცხო ეთ ის
ქვეყ ნებ შისოფ ლისმე ურ ნე ობ ისსა ხელ მწი ფომხარ და
ჭე რისგაძ ლი ერ ებ ას თან (სუბ სი დი რე ბა, სა გა და სა ხა დო
შე ღა ვა თე ბიდასხვა).ამ რი გად,სურსათზეფასებისზრდა,
ბუნებრივირესურსებისგამოლევა,გლობალიზაციისადა
ურბანულიპროცესებისგაღრმავება, კლიმატისცვლი
ლებაარისისძირითადიფაქტორები,რომლებიცამწვა
ვებენგლობალურდონეზესასურსათოუსაფრთხოების
პრობლემას.

სასურსათოუსაფრთხოებისთანდათანობითიგამწვა
ვებისპრობლემასაერთაშორისოორგანიზაციებისთვის
სულუფროსაყურადღებოდა მნიშვნელოვანი ხდება.
სასურსათოუსაფრთხოებისსაკითხებზეერთიანიპლატ
ფორმისშემუშავებისვალდებულებაგააჩნია1974წელს
შექმნილსახელმწიფოთაშორისოორგანოსსასურსათო

1  http://www.fao.org/docrep/017/i3027r/i3027r01.pdf

უსაფრთხოების კომიტეტს (Commitettec onWoldFood
SecurityCFS), აგრეთვე 1945წელსდაფუძნებულგაერ
ოსსურსათისადასოფლისმეურნეობისორგანიზაციას
(FAO),რომლისმიზანიაცალკეულქვეყნებშისასურსათო
უსაფრთხოებისმდგომარეობისგაუმჯობესებარეგიონ
ულიდაეროვნულიპროგრამებისმეშვეობით.

საქართველოშისასურსათოუსაფრთხოებისსაკითხის
შესწავლადაიწყოქვეყნისსახელმწიფოებრივიდამოუკ
იდებლობისაღდგენისშემდგომპერიოდში.ბუნებრივია
ამმოკლედასწრაფადცვალებად,ტურბულენტურმდგო
მარეობაშიმყოფიეკონომიკისპირობებშიშეუძლებელი
იყოამმრავალწახნაგოვანი პრობლემისსიღრმისეული
გამოკვლევა,მისიროგორცეროვნულიუსაფრთხოების
შემადგენელიკომპონენტისშესწავლა,განზოგადებადა
პრაქტიკულიმნიშვნელობისმქონეწინადადებებისადა
რეკომენდაციებისშემუშავება.თუმცასასურსათოუსაფ
რთხოებისპრობლემებზედღეისათვისთეორიულიდა
გამოყენებითიხასიათისფრიადსაინტერესომეცნიერ
ულიკვლევებიმიმდინარეობს2,რაცმომავალშიუთუოდ
უფროაქტიურიდამრავალმხრივიგახდება

2 ჭითანავა ნ., გარდამავალი პერიოდის
სოციალურეკონომიკური პრობლემები (ეკონომიკის
სახელმწიფოებრივი რეგულირება), ნაწილი 2, თბ., 1999;
ჭითანავა ნ., ქვეყანას სჭირდება აგრარული მეურნეობის
განვითარებისახალისტარტეგია;საქართველოსაგრარული
მეურნეობის დღევანდელი მდგომარეობის ძირითადი
ნიშნებიდათავისებურებები, საქართველოს ეკონომიკურ
მეცნიერებათა აკადემია: შრომები, ტ.10.,თბილისი, 2012;
კოღუაშვილი პ. საქართველოს სასურსათო უშიშროება:
რეალობა და პროგნოზები, თბ., კოლორი, 2004;
კოღუაშვილიპ., გიორგაძე ჰ,, რამიშვილი ბ,. სასურსათო
პრობლემიდანსასურსათო უსაფრთხოებამდე, თბ., 2003 ;
ქეშელაშვილიო.სასურსათოუსაფრთხოებისპოტენციალის
მართვა, სამეცნიერო შრომათა კრებული, აგრარული
ეკონომიკისინსტიტუტი,ტ.IV,თბილისი,2010;კუნჭულია
თ. აგროპროდუქტებით საგარეო ვაჭრობის ტენდენციები
ლიბერალური ეკონომიკური პოლიტიკის პირობებში,
საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის
ჟურნალი მოამბე, ტ., XVIII,თბილისი, 2012; ხარაიშვილი
ე., კონკურენციისა და კონკურენტუნარიანობის
პრობლემები საქართველოს აგროსასურსათო
სექტორში, თბ., უნივერსალი, 2011; ჩავლეიშვილი მ.,
საქართველოსსასურსათოუსაფრთხოებისადასურსათით
უზრუნველყოფის ზოგიერთი საკითხი, ჟურნალი
„ეკონომიკა და ბიზნესი“, 2013, №3; ლეკაშვილი ე.,
სასურსათოუსაფრთხოების სტრატეგიის საკითხისათვის,
ჟურნალი „საქართველოს ეკონომიკა“, 2012, № 6;
ბერიძე ზ. სასურსათო უსაფრთხოება და მოსახლეობის
სურსათით უზრუნველყოფის პერსპექტივა, „ბიზნესი
დაკანონმდებლობა“,2010,№21;მოდებაძე,ნ.სასურსათო
უსაფრთხოების ზოგიერთი პრობლემა საქართველოში,
თბ., 1998; ვანიშვილი მ. საქართველოს სასურსათო
უსაფრთხოების საშინაო და საგარეო ეკონომიკური
ასპექტები: თეორია, მეთოდოლოგია, პრაქტიკა, თბ.,
საზოგადოებაცოდნა,2003;
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http://www.nplg.gov.ge/ec/ka/jmat/search.html?cmd=search&pft=biblio&qs=9801%3A4%3A%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1+%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%90+%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9D+%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%98+%E1%83%9F%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98+%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%94
http://www.nplg.gov.ge/ec/ka/jmat/search.html?cmd=search&pft=biblio&qs=9801%3A4%3A%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1+%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%90+%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9D+%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%98+%E1%83%9F%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98+%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%94
http://www.nplg.gov.ge/ec/ka/cart/search.html?cmd=search&pft=biblio&qs=700%3A%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%AB%E1%83%94+%E1%83%9C.
http://www.nplg.gov.ge/ec/ka/cart/search.html?cmd=search&pft=biblio&qs=700%3A%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98+%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%91
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სასურსათოუსაფრთხოებისკატეგორია
დაინდიკატორები

სასურსათოუსაფრთხოების კატეგორიის გაგებაში
განსხვავებულიმიდგომებიდამოსაზრებებიარსებობს1.
მისგანმარტებაშიორიენტაციააღებულიაკვებისპრო
დუქტებისიმპორტზე, ანთვითუზრუნველყოფაზე, ან
კიდევ საკუთარი წარმოებისადა იმპორტისთავსება
დობაზე. შეიძლება ითქვას ამ კუთხითჯერჯერობით
დისკუსიაარდასრულებულა.გასულისაუკუნის70იან
წლებშისასურსათოუსაფრთხოებაგანიხილებოდარო
გორცსასურსათობაზარზესტაბილურობისშენარჩუნება
და კვების საბაზო პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობა
მსოფლიოსყველაქვეყანაში.უფრომოგვიანებითსასურ
სათოუსაფრთხოებაგაგებულიქნა,როგორცადამიანის
სიცოცხლისათვის აუცილებელსაკვებპროდუქტებთან
ფიზიკურიდაეკონომიკურიხელმისაწვდომობადამათი
საკმარისირაოდენობითწარმოება2.

სურსათზეფიზიკური ხელმისაწვდომობა ნიშნავს
ქვეყნისტერიტორიაზესაჭირორაოდენობისადაასორ
ტიმენტისკვებისპროდუქტებისარსებობასდამათშეუფ
ერხებელშევსებას.ამფუნქციისშესრულებისმხოლოდ
ბაზრისთვისმინდობამდარეგულირებისმექანიზმების
უგულველყოფამ შეიძლება პრობლემები შექმნას,რის
გამოცსაჭიროხდება სახელმწიფოკონტროლისდაწე
სებასურსათისექსპორტიმპორტზედამისიმარაგების
მართვაზე.

სურსათზეეკონომიკურიხელმისაწვდომობაგულის
ხმობს,რომთითეულმოქალაქესმიუხედავადასაკისა,
ქონებრივიდათანმდებობრივი მდგომარეობისაუნდა
ჰქონდეს შემოსავლების საკმარისიდონე კვების პრო
დუქტებისმინიმალურიპაკეტისშესაძენად. აქაცდიდ
როლსთამაშობსსახელმწიფო,რადგანმისმიერგატარე
ბულმაეკონომიკურმაპოლიტიკამუნდაუზრუნველყოს
მოსახლეობაგარკვეულიშემოსავლებითდასურსათზე
ფასებისრეგულირება.სურსათზეეკონომიკურიხელმი
საწვდომობისუზრუნველყოფაშიდიდროლსასრულებს
პირადიდამხმარე მეურნეობის განვითარებადა მისი
მეშვეობითმოსახლეობის სასურსათოპროდუქტებით
თვითუზრუნველყოფა.

სასურსათოუსაფრთხოებისმესამეკომპონენტადმიჩ
ნეულიასურსათისუვნებლობა. კვების პროდუქტების
ხარისხიუნდაშეესაბამებოდესდადგენილსტანდარტებს
დამოთხოვნებს.სურსათისმომხმარებელმაუნდამიიღოს
მისიორგანიზმისფუნქციონირებისაგანვითარებისთვის
საჭიროყველანივთიერება.ამავედროს,ისუნდაიყოს
ეკოლოგიურად სუფთადა არუნდა შეიცავდესჯან
მრთელობისთვისსაშიშელემენტებს.სურსათისხარის

1  Шутаева Е.А., Тропанец Н.А., Продовольственная 
безопасность как социально-экономическая категория, ее 
содержание и основные направления обеспечения в усло-
виях глобализации, http://archive.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_
gum/UZTNU_econ/2010_1/Shutaieva.html 

2  Римская Декларация о всемирной продовольствен-
ной безопасности и План действий Всемирной встречи на 
высшем уровне по проблемам продовольствия, Рим, 13 но-
ября 1996 года: http://www.rau.su/observer/N3-4_97/019.htm.

ხიგანსაკუთრებულმნიშვნელობასიძენსთანამედროვე
ეტაპზე გენმოდიფიცირებული სურსათის წარმოების
მოცულობისზრდისგამო.

ჩვენი აზრით, სასურსათოუსაფრთხოების კატე
გორიაუფროფართოდა კომპლექსურ გააზრებასდა
ფორმულირებას საჭიროებს. სურსათზეფიზიკურიდა
ეკონომიკურიხელმისაწვდომობადამისიუვნებლობა
სასურსათოუსაფრთხოების კატეგორიისგანმარტების
აუცილებელი,მაგრამარასაკმარისიელემენტებია.აღნიშ
ნულთანერთადსასურსათოუსაფრთხოებისკატეგორიამ
უნდამოიცვასისსანედლეულოდასაწარმოოწყაროები,
რომლითაცმიიღწევაფიზიკურადდა ეკონომიკურად
ხელმისაწვდომიდახარისხიანიპროდუქტებისწარმოება.
აღნიშნული კატეგორიის განმარტებაში აუცილებლად
უნდა აისახოს სურსათით ქვეყნისუზრუნველყოფა
შიშედარებითიდამოუკიდებლობა,რაცგულისხმობს
შესაძლებლობის ჩარჩოებში იმპორტის ჩანაცვლებას
ადგილობრივისასოფლოსამეურნეონედლეულითდა
სურსათით.

გარდა აღნიშნულისა, სასურსათოუსაფრთხოების
კატეგორიამუნდა მოიცვას სურსათის სახეობების ის
შემოსაზღვრულობა,რომლებიცაუცილებელიასრულფა
სოვანირაციონითადამიანისკვებისათვის.ამისთვისარაა
აუცილებელიათასობითსხვადასხვაპროდუქტის,მათ
შორისდელიკატესებისკვებისრაციონშიჩართვა.მსოფ
ლიოშიაღიარებულისამედიცინონორმატივებითადამი
ანისსრულფასოვანიკვებისთვისაუცილებელ(საბაზო)
პროდუქტთანუსხაშიშედისპურიდაპურპროდუქტები,
რძედარძისპროდუქტები,კვერცხი,კარტოფილი,ბოს
ტნეულიდახილი,მცენარეულიზეთი,შაქარი,თევზიდა
თევზისპროდუქტები.დასაშვებიარომპროდუქტების
ამჯგუფისზოგიერთიკომპონენტიცალკეულიქვეყნის,
ეროვნების,რასის,სარწმუნოებისდასხვაკრიტერიუმ
ებისმიხედვითშეიცვალოს, აუცილებელპროდუქტთა
ჯგუფმაგანსხვავებულისტრუქტურამიიღოს.მაგალი
თად,განსხვავებითდასავლეთისგანჩინეთში,იაპონიაში
დააზიისსხვაქვეყნებშიწამყვანსტატეგიულსურსათს
წარმოადგენსბრინჯი.ამრიგად,სასურსათოუსაფრთხო
ებისკატეგორიისცნებაშიასახვაუნდაჰპოვოსადამიანის
სრულფასოვანი კვებისთვის,ოპტიმალურირაციონის
ფორმირებისთვისაუცილებელმაპროდუქტებმა.

გარდა ამისა, ჩვენი აზრით, საჭიროა კიდევ ერთი
კომპონენტისჩართვასასურსათოუსაფრთხოებისკატე
გორიაში.ცალკეულქვეყნებსგააჩნიათარაერთგვაროვანი
ბუნებრივკლიმატურიდაეკონომიკურიპირობები,მათ
გარკვეულნაწილს არ შეუძლია ადგილზე აწარმოოს
სურსათისზოგიერთისტანდარტულისახეობადაიძ
ულებულიამისიიმპორტიმოახდინოსსხვაქვეყნიდან.
ამავედროსთანამედროვესწრაფადცვალებადეპოქაში
სურსათითსაერთაშორისობაზრებზემიმდინარეკრიზი
სულიმოვლენებისგამო,ხშირადაქვსადგილიიმპორტი
რებულიპროდუქტებისფასებისზრდას,რაციმპორტის
ქვეყანაშიიწვევსსურსათისუკმარისობას.გამომდინარე
აქედან,სასურსათოუსაფრთხოებამთვითუზრუნველყო
ფისშეუძლებლობისშემთხვევაშიუნდაგანახორციელოს
იმპორტიგარკვეულსაზღვრებში.ცნობილია,რომსასურ
სათოუსაფრთხოებისუზრუნველყოფისპოზიციებიდან

agraruli seqtori
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სურსათისსაბაზოჯგუფისიმპორტმაარუნდაგადააჭ
არბოს30პროცენტს.

სასურსათოუსაფრთხოებამუნდაგაითვალისწინოს
აგრეთვეადამიანისსასიცოცხლოენერგეტიკულიკალო
რიებითსრულიდა შეუფერხებელიუზრუნველყოფა.
თუმცა,შრომითისაქმიანობისსფეროებიარაერთგვარო
ვანია(გონებრივიშრომა,ფიზიკურიშრომა,მძიმეფიზი
კურიშრომადასხვა),რაცგანსხვავებულენერგეტიკულ
კალორიებსმოითხოვს.

გამომდინარეზემოთქმულიდან შეიძლებადავას
კვნათ,რომ სასურსათოუსაფრთხოება არის ქვეყნის
ისეთი ეკონომიკური მდგომარეობა,რომლისდროსაც
უზრუნველყოფილიაეკოლოგიურადსუფთადახარის
ხიანსურსათზემოსახლეობისთითოეულიწევრისფი
ზიკურიდაეკონომიკურიხელმისაწვდომობა,იმპორტის
ადგილობრივი წარმოებით ჩანაცვლებითსასურსათო
დამოუკიდებლობის მაქსიმიზაცია, სოფლის მეურნე
ობის პროდუქტებისსაკუთარიწარმოებადაიმპორტი
იმპროდუქტებისა,რომელთაწარმოებაქვეყნისშიგნით
შეუძლებელია.

სასურსათოუსაფრთხოებისკატეგორიაარშეიძლება
გაგებულიქნას,როგორცმხოლოდქვეყნისშიგნითსა
ჭირორაოდენობისადახარისხისკვებისპროდუქტების
წარმოება,რადგანთითქმისყველაქვეყანაშიბუნებრივი
პირობების არაერთგვაროვნობის გამო აუცილებელი
ხდებაზოგიერთისაბაზოპროდუქტისიმპორტირება.
საქართველოსდღევანდელპირობებშისასურსათოუს
აფრთხოებისძირითადიინდიკატორებისაბაზისოპრო
დუქტებისჭრილშიმოცემულია1ცხრილში.

საქართველოშისასოფლოსამეურნეოწარმოებისშემ
ცირებადაიწყოქვეყნისსახელმწიფობრივიდამოუკიდ
ებლობისაღდგენისშემდეგ.საბჭოთაპერიოდშისოფლის
მეურნეობასახელმწიფოსმიერიყოსუფსიდირებული.
დამოუკიდებელსაქართველოში სიტუაცია მკვეთრად
შეიცვალა.წარმოიშვაახალირისკფაქტორები:ქვეყნის
პოლიტიკურიდაეკონომიკურიარასტაბილურობა,სამო
ქალაქოომი,რუსეთსაქართველოსომი,ტერიტორიების
დაკარგვა,ლტოლვილებისპრობლემა, ძველისავაჭრო
კავშირებისმოშლა,საწვავზედასასუქზეფასებისმკვეთ
რიზრდა,ტექნიკისმოძველება,ნიადაგისნაყოფიერების

2006წელი 2012წელი

წარმოება იმპორტი ექსპორტი

თვით
უზრუნ
ველყოფა

(%)

წარმოება იმპორტი ექსპორტი
თვითუზ

რუნველყოფა
%

ხორბალი(ათ.ტ) 70 798 38 8 81 970 176 9

სიმინდი(ათ.ტ) 217 42 28 94 267 23 23 100

კარტოფილი
(ათ.ტ) 169 24 1 88 252 30 0 89

ბოსტნეული
(ათ.ტ) 180 52 3 79 199 63 8 78

ყურძენი(ათ.ტ) 162 6 24* 112 144 1 32* 127

ხორცი(ათ.ტ) 84 32 0,9 73 42,6 77,5 0,8 36

მსხვილფეხარ/პ
ხორცი 33 8 0,1 81 21,3 89,9 0 61

ღორისხორცი
(ათ.ტ) 31 9 0,1 79 11,8 15,7 0,1 36

ცხვრისდათხის
ხორცი(ათ.ტ) 8 0,1 0 99,1 1,5 0,3 0 93

ფრინველის
ხორცი(ათ.ტ) 11 15 0,7 43 11,7 45,5 0,8 21

რძედარძის
პროდუქტები

(ათ.ტ)
606 136 2 82 582 43 2 92

კვერცხი
(მლნ.ცალი) 249 45  85 474 74 4 100

ცხრილი1
სასურსათოუსაფრთხოებისინდიკატორები

*ღვინოყურძენზეგადაანგარიშებით
წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური.

agraruli seqtori
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შემცირება, მიწის პრივატიზაციისას მსხვილიფართო
ბებისდანაწევრება.ამუკანასკნელმა,ჩვენიაზრით,და
მანგრეველიგავლენამოახდინასოფლისმეურნეობაზე.
მიწისპრივატიზაციამდადებითიგავლენავერმოახდინა
წარმოებისზრდაზე.სოფლადდასაქმებულთარაოდენ
ობა25პროცენტიდან52პროცენტამდეგაიზარდა,თუმცა
წარმოებისმოცულობაკიარგაზრდილა,არამედშემცირ
და.ოფიციალურისტატისტიკისანალიზიდანჩანს,რომ
საქართველოსსახელმწიფოებრივიდამოუკიდებლობის
აღდგენიდანდღემდესურსათისწარმოება3ჯერშემცირ
და.მაგალითად,მარცვლეულისსაშუალოწლიურიწარ
მოება1990წლის666ათასიტონიდან2012წელსშემცირდა
406ათასტონამდე,ბოსტნეულისშესაბამისად528დან
199ათასტონამდე,ხილის—519დან158ათტონამდე,
ყურძნის—619დან 144 ათტონამდე, ჩაისფოთლის
501დან2,6ათტონამდე,ხორცის—170დან42,6ათ
ტონამდე,რძის—689დან589ათტონამდე, კვერცხის
—659მლნცალიდან474მლნცალამდე. ამ პერიოდში
მნიშვნელოვნადშემცირდაერთწლიანიდამრავალწლი
ანიკულტურებისმოსავლიანობა,აგრეთვემსხვილფეხა
რქოსანიპირუტყვისადაფრინველისსულადობა.

უნდაითქვას,რომსაქართველოსვაჭრობისმსოფლიო
ორგანიზაციაშიმიერთებამ, შეასუსტა ქვეყნისსაერთა
შორისოკონკურენტუნარიანობა,განსაკუთრებითისეთი
სტრატეგიულიპროდუქტებისწარმოებაში,როგორიცაა
ხორბალი,ხორციდახორცისპროდუქტები,რძედარძის
პროდუქტები.იმატაიმპროდუქტებისიმპორტმა,რომე
ლიცსუბსიდირებულიაუცხოსახელმწიფოებისმიერ.ერ
ოვნულიაგროსექტორისგანვითარებაშიგანსაკუთრებით
ნეგატიურიროლიშეასრულარუსეთისბაზრისდაკარგვამ.

სა სურ სა თოუს აფ რთხო ებ ისყვე ლა ზემნიშ ვნლო ვა ნი
ინ დი კა ტო რია ქვეყ ნის მო სახ ლე ობ ის სურ სა თითთვი
თუზ რუნ ვე ლო ფისდო ნის მაჩ ვე ნე ბე ლი. მსოფ ლი ოში
სურ სათ ზეყვე ლა ზემა ღა ლი100პრო ცენ ტი ანითვი თუზ
რუნ ველ ყო ფისდო ნედა მა ხა სი ათ ებ ელიააშშდასაფ რან
გე თის თვის,გერ მა ნი აშიდაიტ ალი აშიიგიშე სა ბა მი სად
93და 78 პრო ცენ ტს შე ად გენს.დად გე ნილზღვრულ
სი დი დე ზე სურ სა თის 1015 პრო ცენ ტი ანი იმ პორ ტიც
კი საფ რთხესუქ მნის ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ას. იგიიწ ვევს
ად გი ლობ რი ვიწარ მო ებ ისგან ვი თა რე ბისშე ვიწ რო ებ ას
და არ აჯ ან საღ კონ კუ რენ ცი ას ად გი ლობ რივ ბა ზარ ზე. 
საფ რთხისშემ ცვე ლიიმ პორ ტისთა ვი დანას აც ილ ებ ლად
მრა ვა ლიქვე ყა ნაზრდისსუბ სი დი ებსდასა ხელ მწი ფო
დახ მა რე ბებსსა კუ თა რისოფ ლისმე ურ ნე ობ ისგან ვი თა
რე ბი სათ ვის.მა გა ლი თად,იაპ ონი აში,სა დაცერთმო სახ
ლე ზეგა ან გა რი შე ბით100ჯერნაკ ლე ბისახ ნა ვია,ვიდ რე
აშშსადარუ სეთ ში, მთლი ან ადუზ რუნ ველ ყო ფი ლია
ქვეყ ნისმო სახ ლე ობამათ თვისმნიშ ვნე ლო ვა ნიდასტრა
ტე გი ულიპრო დუქ ტით—ბრინ ჯით.ამ ასსა ხელ მწი ფო
აკ ეთ ებსმი უხ ედ ავ ადიმ ისა,რომბრინ ჯისსა წარ მო ებ ლად
და ნა ხარ ჯე ბი7ჯერუფ რომე ტია,ვიდ რემისექ სპორ ტი
ორქვეყ ნებ ში1.

უკ ან ას კნელწლებ შიარა ერ თმასა ერ თა შო რი სოორ გა

1  Ушачаев И.Г Стратегические направления обеспе-
чения продовольственной безопосности России. Журнал 
″экономика сельскохозейственых предпртии”, №5, с. 7-11.

ნი ზა ცი ამ(TASIS,IFAD,UISAID),ექ სპერ ტებ მადამკვლე
ვა რებ მაშე ის წავ ლასა ქარ თვე ლოსდა მო უკ იდ ებ ლო ბის
აღ დგე ნისშემ დგომპე რი ოდ შიქვეყ ნისაგ რა რუ ლისექ
ტო რისგან ვი თა რე ბისორი ენ ტი რე ბიცალ კე ულიკულ
ტუ რე ბისშე ფარ დე ბი თიუპ ირ ატ ეს ობ ისკუთხით.მა თი
დას კვნე ბითით ქმისიდ ენ ტუ რიადამდგო მა რე ობსშემ
დეგ ში:სა ქარ თვე ლო შიტრა დი ცი ულ ადგავ რცე ლე ბუ ლი
სოფ ლისმე ურ ნე ობ ისკულ ტუ რე ბის(ხორ ბა ლი,სი მინ დი, 
კარ ტო ფი ლი,ვა ზი,ხე ხი ლი,ჩაიდასხვა)შე ფარ დე ბი თი
უპ ირ ატ ეს ობაშე მო სავ ლი ან ობ ისკუთხითდა ბა ლია,რის
გა მოცმი ზან შე წო ნი ლიათხი ლის,სუ ნე ლე ბის,გამ შრა ლი
ხი ლის, ბაღ ჩე ულ ის, ბოს ტნე ულ ის,რძის,თევ ზი სადა
ხორ ცისპრო დუქ ტე ბისწარ მო ება.ამმო საზ რე ბასსა ქარ
თვე ლოსდღე ვან დელსი ნამ დვი ლე შიშექ მნი ლიმდგო მა
რე ობ იდ ანარშე იძ ლე ბადა ვე თან ხმოთ.ქვეყ ნისცალ კე
ულირე გი ონ ებიგა მომ დი ნა რემა თიგე ოგ რა ფი ულიდა
ბუ ნებ რივკლი მა ტუ რიპი რო ბე ბი დანტრა დი ცი ულ ად
სპე ცი ალ იზ ებ ულიარი ანიმსა სოფ ლოსა მე ურ ნეოპრო
დუქ ტე ბისწარ მო ებ აზე,რომ ლე ბიცშე ფარ დე ბი თიუპ ირ
ატ ეს ობ ისპრინ ცი პითსარ გებ ლო ბენქვეყ ნისშიგ ნით.ამ
ას თან,ქვეყ ნისსა სურ სა თოდაერ ოვ ნუ ლიუს აფ რთხო ებ ის
დაც ვის პო ზი ცი ებ იდ ან, მი ზან შე წო ნი ლადმიგ ვაჩ ნია, 
მი უხ ედ ავ ადსა ერ თა შო რი სოდო ნე ზეარ აკ ონ კუ რენ ტუ
ნა რი ან ობ ისადამა ღა ლიდა ნა ხარ ჯე ბი სა,სა ქარ თვე ლომ
არუნ დათქვასუარიშე საძ ლებ ლო ბისფარ გლებ შიის ეთი
სა ბა ზოპრო დუქ ტისწარ მო ებ აზერო გო რი ცაამარ ცვლე
ული(ხორ ბა ლი,სი მინ დიდასხვა).

სა სურ სა თოუს აფ რთხო ებ აზემოქ მე დი
ფაქ ტო რე ბიდაპი რო ბე ბი

დღე ის ათ ვისმსოფ ლი ოსმრა ვა ლიქვე ყა ნა,მათშო რის
სა ქარ თვე ლო,სა კუ თა რიწარ მო ებ ითვერუზ რუნ ველ ყოფს
კვე ბისძი რი თა დიპრო დუქ ტებ ზემო სახ ლე ობ ისმოთხოვ
ნი ლე ბასრი გიობი ექ ტუ რიდასუ ბი ექ ტუ რიმი ზე ზე ბის
(არ ახ ელ საყ რე ლი კლი მა ტუ რი პი რო ბე ბი, წარ მო ებ ის
და ბა ლიტექ ნი კუ რიდო ნე, სა ნედ ლე ულორე სურ სე ბის
შეზღუ დუ ლო ბა, არ ას წო რი აგ რა რუ ლიპო ლი ტი კადა
სხვა)გა მო.სა ხელ მწი ფოს თვისკვე ბისპრო დუქ ტე ბისიმ
პორ ტზეორი ენ ტა ციაარ ას ას ურ ვე ლიმოვ ლე ნაა,რად გან
მანშე იძ ლე ბაგა მო იწ ვი ოსად გი ლობ რი ვიწარ მო ებ ისშე
ნე ლე ბაჩა მორ ჩე ნა,გა აძ ლი ერ ოსსხვაქვეყ ნებ თანსა ვაჭ რო
და მო კი დე ბუ ლო ბისდო ნედაშე სა ბა მი სადრის კისქვეშ
და აყ ენ ოსიმ პორ ტის შე უფ ერ ხებ ლიგან ხორ ცი ელ ება. 
ქვეყ ნისსა სურ სა თოუს აფ რთხო ებ ისკუთხითყვე ლა ზე
ოპ ტი მა ლურვა რი ან ტადუნ დამი ვიჩ ნი ოთთვი თუზ რუნ
ველ ყო ფი სადაიმ პორ ტისგო ნივ რუ ლიდაპო ლი ტი კუ
რადდა სა ბუ თე ბუ ლიშე ხა მე ბაცალ კე ულიპრო დუქ ტე ბის
ჭრილ ში.სტრა ტე გი ულიდა ნიშ ნუ ლე ბისპრო დუქ ტე ბის
წარ მო ებ აშიზო გი ერთშემ თხვე ვა შიდა საშ ვე ბიაშე ფარ დე
ბი თიუპ ირ ატ ეს ობ ისპრინ ცი პისგა უთ ვა ლის წი ნებ ლო ბა. 
სა სურ სა თოუს აფ რთხო ებ ისუზ რუნ ველ ყო ფაზო გი ერ თი
სტრა ტე გი ულიკვე ბისპრო დუქ ტისჭრილ შიშე იძ ლე ბაუფ
როწი ნაპლან ზედად გესვიდ რედა ნა ხარ ჯე ბისეკ ონ ომია.

სა ქარ თვე ლო შისა სურ სა თოუს აფ რთხო ებ აზემოქ მე
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დინე გა ტი ურიფაქ ტო რე ბი დანგან სა კუთ რე ბითუნ და
აღ ინ იშ ნოსშემ დე გი:

• სა სოფ ლოსა მე ურ ნეო კა ტე გო რი ებ ის ნა თე სი
ფარ თო ბე ბისშემ ცი რე ბა. პოს ტკო მუ ნის ტურსა ქარ თვე
ლო შიმნიშ ვნე ლოვ ნადშემ ცირ დასა სოფ ლოსა მე ურ ნეო
კულ ტუ რე ბისნა თე სიფარ თო ბე ბი. სა კუთ რე ბისყვე ლა
ფორ მისმე ურ ნე ობ ებ ში1990წელსნა თე სიფარ თო ბიშე
ად გენ და701,9ათ ასჰას,2000წელს—610,8,ხო ლო2011
წელს—218,0ჰას.უკ ან ას კნე ლი20წლისგან მავ ლო ბა ში
იგი2,5ჯერშემ ცირ და.

• სა სოფ ლოსა მე ურ ნეოდა ნიშ ნუ ლე ბის მი წის
მარ თვისპო ლი ტი კისარ ქო ნა.სა ქარ თვე ლომცი რე მი წი
ანქვე ყა ნა თარიცხვსგა ნე კუთ ვნე ბა.სულმე ურ ნე ობ ათა
სარ გებ ლო ბა შიარ სე ბუ ლიმი წისფარ თო ბიშე ად გენს886
766ჰა(94,7%)დაარ ას ას ოფ ლოსა მე ურ ნეომი წა ზე—47
057ჰა(5,3%).სა სოფ ლოსა მე ურ ნეომი წის56,2პრო ცენ
ტიარ ისსახ ნა ვი,11,9%—მრა ვალ წლი ანინარ გა ვე ბის,
31,8%—სა თიბსა ძოვ რე ბი.სახ ნა ვიმი წის82,2%მო დის
ერ თწლი ანნა თესკულ ტუ რებ ზე,1,7%შე ად გენსნას ვენ
მი წას,ხო ლო15,4%—დრო ებ ითდა უმ უშ ავ ებ ელია.მრა
ვალ წლი ანინარ გა ვე ბითდა კა ვე ბუ ლიმი წისსტრუქ ტუ რა
შემ დეგ ნა ირ ადგა მო იყ ურ ება:36,9%ხე ხი ლისბა ღე ბი,
0,7%—კენ კრო ვა ნე ბი,37,3 %—ვე ნა ხე ბი,8,7%—ციტ
რუ სო ვა ნიკულ ტუ რე ბი,11,5%—ჩა ისპლან ტა ცი ები,4,8
%—სხვამრა ვალ წლი ანინარ გა ვე ბი1.

• სა სოფ ლოსა მე ურ ნეომი წე ბის არ აგ ონ ივ რუ ლი
მარ თვა.2004წლი დანგან ხორ ცი ელ ებ ულისწრა ფიპრი ვა
ტი ზა ცი ისპო ლი ტი კისპი რო ბებ შისა სოფ ლოსა მე ურ ნეო
მი წისგარ კვე ულნა წი ლი(ოფ იცი ალ ურისტა ტის ტი კაარ
არ სე ბობს) მი ნი მა ლურფა სებ შიდა ის აკ უთ რეს სა ხელ
მწი ფოსტრუქ ტუ რებ შიდა საქ მე ბულ მამო ხე ლე ებ მადა
მათ თანდა ახ ლო ებ ულ მაბიზ ნესწრე ებ მა.მათ მანა წილ მა
მი წე ბი“და ას ვე ნეს”დაშემ დეგმნიშ ვე ლოვ ნადმა ღალფა
სებ შიგა ყი დესძი რი თა დადუცხო ელ ებ ზე.ამუკ ან ას კნე
ლებ მათა ვისმხრივდა იწყესმი წითვაჭ რო ბა.მი წაგახ და
ბიზ ნე სისწყა რო,ისერომარხდე ბო დამა თიდა მუ შა ვე ბა.
ყო ვე ლი ვეამ ანუარ ყო ფი თადიმ ოქ მე დაქვეყ ნისსა სურ
სა თოუს აფ რთხო ებ ისპრობ ლე მისგა დაწყვე ტა ზე.აღ ნიშ
ნუ ლიმდგო მა რე ობაიმ ითააგა მოწ ვე ული,რომქვეყ ნის
ხე ლი სუფ ლე ბასარგა აჩ ნდამი წისმარ თვისპო ლი ტი კა.
მი წისკა ნო ნე ბისმი ღე ბახდე ბო დაუცხო ურპრაქ ტი კის
მე ქა ნი კუ რიგად მო ტა ნითქვეყ ნისგე ოგ რა ფი ული, ბუ
ნებ რი ვი,დე მოგ რა ფი ული,სო ცი ალ ურიდაის ტო რი ული
ტრა დი ცი ებ ისგათ ვა ლის წი ნე ბისგა რე შე.თუმ ცა,უნ და
აღ ინ იშ ნოს,რომახ ალ მახე ლი სუფ ლე ბამმი წისკო დექ სში
შე იტ ანაცვლი ლე ბე ბიდაუცხო ელ ებ ზემი წისგას ხვი სე ბა
ზედა აწ ესამო რა ტო რი უმი2015წლამ დე.რო გორცჩანს,ეს
სა კითხიუფ როგო ნივ რულდა რე გუ ლი რე ბასსა ჭი რო ებს,
რად განმი ღე ბუ ლიგა დაწყვე ტი ლე ბაეწ ინა აღ მდე გე ბასა
ბაზ როეკ ონ ომ იკ ისპრინ ცი პებს.

• აგ რა რუ ლისექ ტო რისკონ სერ ვა ტო რუ ლიბუ ნე ბა.
რე ალ ურისექ ტო რისსვადარ გებ თანშე და რე ბითაგ რა
რულსექ ტორსახ ასი ათ ებსინ ერ ცი ულ ობა.იგიდა მო კი
დე ბუ ლიანი ად აგ ურკლი მა ტურპი რო ბებ ზე,ხა სი ათ დე ბა

1  საქართველოს 2004 წლის სასოფლოსამეურნეო
აღწერა,თბილისი,2005.

ტექ ნი კურტექ ნო ლო გი ურიჩა მორ ჩე ნი ლო ბით,და ბა ლი
ინ ვეს ტი ცი ური მიმ ზიდ ვე ლო ბით, მი წათ მოქ მე დე ბის
სუს ტიენ ერ გო შეიარაღებით.აღ ნიშ ნუ ლიფაქ ტო რე ბიგან
სა კუთ რე ბითგა მოკ ვე თი ლიიყოსაბ ჭო ურპე რი ოდ ში,რაც
მემ კვიდ რე ობ ითგად მოყ ვასა ბაზ როეკ ონ ომ იკ ას.გარ და
ამ ისა,გარ და მა ვა ლიეკ ონ ომ იკ ისქვეყ ნებ შიდამათშო რის
სა ქარ თვე ლო შიცმიმ დი ნა რეკა ტაკ ლი ზურ მამოვ ლე ნებ მა
ყვე ლა ზემე ტადაგ რა რუ ლისექ ტო რიდა აზ არ ალა.ბუ ნებ
რი ვისტი ქი ურიმოვ ლე ნე ბისგახ ში რე ბა,პო ლი ტი კუ რი
დასო ცი ალ ურიდა ძა ბუ ლო ბე ბისგაღ რმა ვე ბა არ სე ბით
ნე გა ტი ურგავ ლე ნასახ დე ნენაგ რა რუ ლისექ ტო რისგან
ვი თა რე ბა ზე.

• სა ქარ თვე ლოს თან შე და რე ბით მის მო საზღვრე
ქვეყ ნებ ში სა სოფ ლოსა მე ურ ნეო წარ მო ებ ისუფ რომა
ღა ლიტემ პე ბითგან ვი თა რე ბა.ამქვეყ ნებ თანსა ქარ თვე
ლოსმჭიდ როსა ვაჭ როკავ ში რე ბი აქ ვს, ხო ლომათ გან
იმ პორ ტი რე ბულიაფსა სოფ ლოსა მე ურ ნეოპრო დუქ ცი ას
ად გი ლობ რი ვი ან ალ ოგი ურისა ქო ნე ლიკონ კუ რენ ცი ას
ვერუწ ევს.მა გა ლი თად,აზ ერ ბა იჯ ან შისოფ ლისმე ურ ნე
ობ ისსა შუ ალ ოწ ლი ურიზრდისტემ პი20002012წლებ ში
შე ად გენ და5,4%, მთლი ანში დაპრო დუქ ტშისოფ ლის
მე ურ ნე ობ ისწი ლი—6პრო ცენ ტს,დარ გშიდა საქ მე ბუ
ლიასა მუ შაოძა ლის36%.სა ხელ მწი ფოსმხრი დანხდე ბა
სუბ სი დი ებ ის გა ცე მა, რომ ლის მო ცუ ლო ბაც ყო ველ
წლი ურ ადიზ რდე ბა.ფერ მე რე ბიგა თა ვი სუფ ლე ბუ ლე ბი
არი ანგა და სა ხა დე ბი სა გან(გარ დამი წისგა და სა ხა დი სა),
მარ ცვლე ულ ითდა თე სილყო ველათ ას ჰაზეგა იც ემა
ფუ ლა დისუბ სი დია,რაცამ ცი რებსიმ პორ ტისმო ცუ ლო
ბას,მათ ზესაწ ვა ვი50პრო ცენ ტი ანი,ხო ლოსა სუ ქი5070
პრო ცენ ტი ანიფას დაკ ლე ბითიყ იდ ება2.

სომ ხეთ შისოფ ლისმე ურ ნე ობ ისზრდისსა შუ ალ ოწ
ლი ურიტემ პი3პრო ცენ ტსშე ად გენს.ქვეყ ნისსა სურ სა თო
უს აფ რთხო ებ ისდო ნე6065პრო ცენ ტისფარ გებ შია.სოფ
ლისმე ურ ნე ობაგა მოცხა დე ბუ ლიაქვეყ ნისეკ ონ ომ იკ ის
პრი ორ იტ ეტ ულმი მარ თუ ლე ბად,მას შიდა საქ მე ბუ ლია
სა მუ შაოძა ლის45პრო ცენ ტი,მა შინრო დე საცსოფ ლად
ცხოვ რობსქვეყ ნისმო სახ ლე ობ ის36პრო ცენ ტი.მთლი
ანი ში დაპრო დუქ ტშისოფ ლისმე ურ ნე ობ ის წი ლი20
პრო ცენ ტზემე ტია3.

თურ ქე თისეკ ონ ომ იკა,მათშო რის,სოფ ლისმე ურ ნე
ობასწრა ფიტემ პე ბითვი თარ დე ბა.2012წლის თვისქვე
ყა ნასოფ ლისმე ურ ნე ობ ისზრდისტემ პე ბითევ რო პა ში
პირ ველ,ხო ლომსოფ ლი ოშიმე7ად გილ ზეგა ვი და.სოფ
ლისმე ურ ნე ობ აზემო დისმთლი ანიში დაპრო დუქ ტის12
პრო ცენ ტი.თურ ქე თიხორ ბლისმწარ მო ებ ელქვეყ ნებ ში
მე10ად გილსიკ ავ ებს4.

რუ სე თის სოფ ლის მე ურ ნე ობა საბ ჭო თა კავ ში რის
დაშ ლის შემ დგომ სე რი ოზ ულ კრი ზისს გა ნიც დი და. 
თუმ ცა,ამბო ლოპე რი ოდ შიიგისა შუ ალ ოწ ლი ურ ად34
პრო ცენ ტითიზ რდე ბა.მთლი ანში დაპრო დუქ ტშიმი სი

2 http://www.vestikavkaza.ru/news/Za-10-let-eksport-
selkhozproduktsii-Azerbaydzhana-uvelichilsya-bolee-chem-v-
5-raz.html

3 http://www.armtoday.info/default.asp?Lang=_
Ru&NewsID=72162

4 http://umma.ua/ru/news/world/2013/01/14/17107
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წი ლი56პრო ცენ ტსშე ად გენს.დარ გშიდა საქ მე ბუ ლია
სა მუ შაოძა ლის10პრო ცენ ტი.სოფ ლადცხოვ რობსქვეყ ნის
მო სახ ლე ობ ის27%.ხორ ბლისწარ მო ებ ისმო ცუ ლო ბით
ჩი ნე თის,ინ დო ეთ ისდააშშსშემ დეგმსოფ ლი ოშიმე4
ად გილ ზეა(წლი ურ ად4045მლნტო ნა)1.

• დაკ რე დი ტე ბას თანდადაზღვე ვას თანდა კავ
ში რე ბუ ლიპრობ ლე მე ბი. კო მერ ცი ულიბან კე ბითავს
არ იდ ებ ენსოფ ლისმე ურ ნე ობ ისდაკ რე დი ტე ბასმა ღა ლი
რის კე ბისგა მო.მთე ლიდაკ რე დი ტე ბისმხო ლოდ2%მდე
მო დისამდარ გზე.რაცშე ეხ ებადაზღვე ვას,ესმექ ნიზ მი
სა ერ თოდარაადა ნერ გი ლისოფ ლისმე ურ ნე ობ აში,რის
გა მოც მთე ლისიმ ძი მე სა ხელ მწი ფობი უჯ ეტსდა აწ ვა
(გა მო ნაკ ლი სიაკა ხე თისრე გი ონ ში2012წელსმომ ხდა რი
სტი ქი ურიუბ ედ ურ ება,რომ ლის100მლნლა რი ანიზა რა
ლიან აზღა ურ ებ ულიქ ნაკერ ძოპი რისმი ერ).

სოფ ლისმე ურ ნე ობ ისადასა სურ სა თო
უს აფ რთხო ებ ისგაუარესებისეტ აპ ები

სა ქარ თვე ლო შისოფ ლისმე ურ ნე ობ ისგან ვი თა რე ბა ში
შე იძ ლე ბაგა მო იყ ოსრამ დე ნი მეერ თმა ნე თი სა განგან სხვა
ვე ბუ ლიეტ აპი.დღე ვან დე ლისოფ ლისმე ურ ნე ობაძი რი
თა დადსა თა ვესიღ ებსსაბ ჭო ურიეპ ოქ ისდა სას რუ ლის
პე რი ოდ იდ ან. 

პირ ვე ლიეტ აპი.საბ ჭო თაპე რი ოდ ში სა ქარ თვე ლოს
აგ რა რულსექ ტორ შიხე ლოვ ნუ რადჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი
არა ოპ ტი მა ლუ რიდარ გობ რი ვისტრუქ ტუ რა.აღ ნიშ ნულ
პე რი ოდ შიდი რექ ტი ულიგა დაწყვე ტი ლე ბე ბისსა ფუძ
ველ ზეძი რი თა დიაქ ცენ ტიაღ ებ ულიიყოქვეყ ნისბუ ნებ
რი ვიპი რო ბე ბისშე სა ბა მი სიტექ ნი კუ რიკულ ტუ რე ბის
(ჩაი,ხი ლი,ციტ რუ სე ბი,ეთ ერ ზე თე ბი)გან ვი თა რე ბა ზე, 
ხო ლოკვე ბისსტრა ტე გი ულიპრო დუქ ტე ბისდი დინა
წი ლიშე მო იტ ან ებ ოდა სხვარე გი ონ ებ იდ ან. საბ ჭო თა
მმარ თვე ლო ბისპე რი ოდ შისოფ ლისმე ურ ნე ობ ისწარ მო
ებაგა იზ არ და10ჯერ.სა ქარ თვე ლოერთერ თიმო წი ნა ვე
იყოამსფე რო ში,1980–იანწლე ბამ დედარ გშიწარ მო ებ ის
მო ცუ ლო ბაყო ველ წლი ურ ად10%ითიზ რდე ბო და.სოფ
ლისმე ურ ნე ობ ისექ სპორ ტიიმ პორ ტს70%ითაჭ არ ბებ და. 
სექ ტორ შიდა ახ ლო ებ ით700000ად ამი ანიიყოდა საქ მე
ბუ ლი,რაცშე ად გენ დამთლი ანისა მუ შაოძა ლის25%ს. 
კვე ბის გა და მა მუ შა ვე ბელ მრეწ ვე ლო ბა შირამ დე ნი მე
ათე ულიათ ასიად ამი ანიიყოდა საქ მე ბუ ლი2.

საბ ჭო თაპე რი ოდ შისა სოფ ლოსა მე ურ ნეოსა ვარ გუ
ლე ბისფარ თო ბიშე ად გენ და3.2მლნჰას,მათშო რისიყო
სახ ნა ვი0,8, სა თი ბი0,2,დასა ძოვ რე ბი1,9 მლნჰა. მარ
ცვლე ულიით ეს ებ ოდა270ათ ასჰაზე,ტექ ნი კუ რიკულ
ტუ რე ბიდა ახ ლო ებ ით40,კარ ტო ფი ლი,ბოს ტნე ულიდა
ბაღ ჩე ული80დასა სი ლო სეკულ ტუ რე ბი360ათ ასჰაზე. 

მარ ცვლე ულ ისსა შუ ალ ოწ ლი ურიდამ ზა დე ბაშე ად

1 http://www.id-marketing.ru/goods/obzor_selskogo_
hozjajstva_v_2012_godu.htm

2 http://www.google.ge/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sour
ce=web&cd=6&ved=0CEEQFjAF&url=http%3A%2F%2Fw
ww.nrp.ge%2Fimages%2Fdoc%2F%2Fsopeli.docx&ei=wPyF
UrCiDImc4wSGi4DYCg&usg=AFQjCNHmu8MlsoYidzxE8X
RNjstKDpsVXA&bvm=bv.56643336,d.bGE

გენ და600700 ათ ასტო ნას, ბოს ტნე ულ ის500600 ათ ას
ტო ნას, შაქ რის ჭარ ხლის100120 ათ ასტო ნას, კარ ტო
ფი ლის351400 ათ ასტო ნას, ხი ლი სადახილ კენ კრო ვა
ნის600700 ათ ასტო ნას, ყურ ძნის700800 ათ ასტო ნას, 
ციტ რუ სე ბის150200ათ ასტო ნას,ჩა ის500600ათ ასტო
ნას.ყო ველ წლი ურ ადირ წყვე ბო და400450ათ ასიჰამი წა, 
დაშ რო ბი ლიმი წაშე ად გენ და160ათ ასჰას.

საკ მა ოდმა ღალდო ნე ზეიყოგან ვი თა რე ბუ ლიმეცხო
ვე ლე ობა.მსხვრილ ფე ხარქო სა ნიპი რუტყვისრა ოდ ენ ობა
შე ად გენ და1,51,6მლნთავს,ცხვა რიდათხა1,82,0მლნ
თავს,ფრინ ვე ლი2023მლნფრთას,ხორ ცისდამ ზა დე ბა
—170180ათ ასტო ნას,რძის700750ათ ასტო ნას,კვერ
ცხის800900მლნცალს,შაქ რის5055ათ ასტო ნას,მცე
ნა რე ულიზე თის1214ათ ასტო ნას,კონ სერ ვე ბის700750
მლნპი რო ბითერ თე ულს3.

მე ორეეტ აპი მო იც ავს ქვეყ ნისდა მო უკ იდ ებ ლო ბის
აღ დგე ნი დან ვარ დე ბისრე ვო ლუ ცი ამ დელპე რი ოდს. 
სა ქარ თვე ლოსსა ხელ მწი ფო ებ რი ვიდა მო უკ იდ ებ ლო ბის
აღ დგე ნი სადასაბ ჭო თაკავ ში რისდაშ ლისშემ დგომქვეყ
ნისსოფ ლისმე ურ ნე ობ ისდარ გმა არ სე ბი თიხა სი ათ ის
ცვლი ლე ბე ბიგა ნი ცა დადასა სურ სა თიუს აფ რთხო ებ ის
პრობ ლე მამნიშ ვნე ლოვ ნადგამ წვავ და.აღ ნიშ ნუ ლიგარ
და მა ვა ლიპე რი ოდიშე იძ ლე ბადა ხა სი ათ დეს,რო გორც
სოფ ლისმე ურ ნე ობ ისნგრე ვისეტ აპი.ამპე რი ოდ შიად
გი ლიჰქონ დაეთ ნო კონ ფლიქ ტებს,ეკ ონ ომ იკ ისმოშ ლას, 
ტრა დი ცი ულიეკ ონ ომ იკ ურიკავ ში რე ბისრღვე ვას,მრეწ
ვე ლო ბის,ტრან სპორ ტისდასხვარე ალ ურისექ ტო რის
დარ გე ბისმოშ ლასდაშე სა ბა მი სადსოფ ლისმე ურ ნე ობ ის
გან ვი თა რე ბისტემ პის მნიშ ვნე ლოვ ნადშემ ცი რე ბას. ამ
პე რი ოდ შიგა ნად გურ დასოფ ლისმე ურ ნე ობ ისტექ ნი კა, 
პრო დუქ ცი ისშე სა ნა ხისა მა ცივ როდაგა და მა მუ შა ვე ბე
ლიმან ქა ნადა ნად გა რე ბი. აღ სა ნიშ ნა ვია,რომთით ქმის
მთლი ან ადმო იშ ალასაბ ჭო თაპე რი ოდ შიპრი ორ იტ ეტ
ულ ადმიჩ ნე ულიის ეთიდარ გე ბირო გო რი ცაამე ჩაიეობა, 
მე თამ ბა ქო ებადა მე აბ რუ შუ მე ობა.. მა გა ლი თად, 2000
წელსწარ მო ებ ულიქ ნა24 ათ ასიტო ნა ჩა ისფო თო ლი, 
მა შინრო დე საც1980წელსმი სიწარ მო ებაშე ად გენ და502
ათ ასტო ნას,თამ ბა ქოსწარ მო ებ ამკიშე სა ბა მი სადშე ად
გი ნა17,7და1,9ათ ასიტო ნა.

ამ ეტ აპ ზე სოფ ლის მე უნე ობ ის ში და დარ გობ რი ვი
სტრუქ ტუ რამნიშ ვნე ლოვ ნადშე იც ვა ლადაიგისა ბაზ რო
ურ თი ერ თო ბა თამოთხოვ ნებსდა ექ ვემ დე ბა რა,რო მელ საც
სა ფუძ ვლადუდ ევსაგ რა რუ ლისექ ტო რისშე ფარ დე ბი თი
უპ ირ ატ ეს ობ ის პრინ ცი პი. შე დე გად ამ ისაზო გი ერ თმა
მრა ვალ სა უკ უნ ოვ ან მა ტრა დი ცი ულ მა სა სოფ ლოსა
მე ურ ნეო კულ ტუ რამუკ ანა პლან ზეგა და იწიადა მათ
ჩა ენ აც ვლა ახ ალიკულ ტუ რე ბი,რომ ლე ბიც არშე დი ან
სა სურ სა თოუს აფ რთხო ებ ისუზ რუნ ველ მყო ფელსა ბა
ზოპრო დუქ ტთაჩა მო ნათ ვალ ში.ას ეთ ებიაკი ვი,ატ ამი, 
თხი ლი,ზე თის ხი ლიდასხვაპრო დუქ ტე ბი,რომ ლე ბიც
სა ბაზ როპრინ ცი პე ბი დანგა მომ დი ნა რეშე იძ ლე ბამომ
გე ბი ანიიყ ოს,მაგ რამის ინიარწარ მო ად გე ნენად ამი ან ის
კვე ბი სათ ვის სა ბა ზი სო, ყო ველ დღი ურსტრა ტე გი ულ
პრო დუქ ტებს.

3 საბჭოთა საქართველოს ეკონომიკა, მიღწევები,
პრობლემები,პერსპექტივები,თბ.,1975,გვ.84115;376412.
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რო დე საცსა უბ არიაქვეყ ნისერ ოვ ნულუს აფ რთხო ებ
აზედამათშო რისსა სურ სა თოუს აფ რთხო ებ აზე,მხო ლო
შე ფარ დე ბი თიუპ ირ ატ ეს ობ ის პრინ ცი პითხელ მძღვა
ნე ლო ბადა უშ ვე ბე ლია. ბა ზა რი,რათქმაუნ და,ორი ენ
ტი რე ბუ ლიამხო ლოდმო გე ბა ზედაყუ რადღე ბისმიღ მა
ტო ვებსერ ოვ ნულსა ხელ მწი ფოინ ტე რე სებს.

მე სა მეეტ აპიმო იც ავსვარ დე ბისრე ვო ლუ ცითმო სუ
ლიხე ლი სუფ ლე ბისპე რი ოდს(20032012წ.წ.),რო მე ლიც
შე იძ ლე ბადა ხა სი ათ დესსოფ ლისმე ურ ნე ობ აზესა ხელ
მწი ფო ებ რი ვიზრუნ ვი სადამხარ და ჭე რისშემ ცი რე ბის
პე რი ოდ ად.ამეტ აპ ზეთე ორი ულ ადსოფ ლისმე ურ ნე ობა
ეკ ონ ომ იკ ისპრი ორ იტ ეტ ულიდარ გე ბისპირ ველსა მე
ულ ში (ტუ რიზ მსადაინ ფრას ტრუქ ტუ რას თანერ თად)
მოიაზრებოდა,თუმ ცაპრაქ ტი კუ ლადმი სიგან ვი თა რე ბის
კუთხითმნიშ ვნე ლო ვა ნიღო ნის ძი ებ ები არგან ხორ ცი
ელ ებ ულა. წი ნა ეტ აპ თან შე და რე ბით სურ სა თის წარ
მო ებათით ქმის2ჯერშემ ცირ და, გაუარესდასოფ ლის
მე ურ ნე ობ ის ში და დარ გობ რი ვი სტრუქ ტუ რა,დარ გის
გან ვი თა რე ბი სათ ვისგა მო ყო ფი ლისა ბი უჯ ეტოას იგ ნე
ბე ბიდაუცხო ურიპირ და პი რიინ ვეს ტი ცი ებიმთლი ანი
ინ ვეს ტი ცი ებ ის11,5პრო ცენ ტსარაღ ემ ატ ებ ოდა.მნიშ ვნე
ლოვ ნადშემ ცირ დანა თე სიფარ თო ბე ბი,მემ ცე ნა რე ობ ისა
დამეცხო ვე ლე ობ ისპრო დუქ ცი ისწარ მო ება,ზო გი ერ თი
კულ ტუ რისმო სავ ლი ან ობა. ყო ვე ლი ვე ამ ან გა მო იწ ვია
სტრა ტე გი ულისურ სა თისთვი თუზ რუნ ველ ყო ფისკო
ეფ იცი ენ ტის შემ ცი რე ბა. მა გა ლი თად, ოფ იცი ალ ური
სტსტის ტი კითხორ ბლისთვი თუზ რუნ ველ ყო ფის კო
ეფ იცი ენ ტი 24 პრო ცენ ტი დანდა ეცა 9 პრო ცენ ტამ დე, 
რისგა მოცმი სიიმ პორ ტითით ქმის10ჯერგა იზ არ და. 
20042012 წლებ შისა სურ სა თოპრო დუქ ცი ისიმ პორ ტი
და ახ ლო ებ ით6ჯერგა იზ არ და, ხო ლოექ სპორ ტიმხო
ლოდ3ჯერ.ქვეყ ნისმო სახ ლე ობ ისმი ერმოხ მა რე ბუ ლი
სურ სა თისდა ახ ლო ებ ით80პრო ცენ ტიიმ პორ ტი რე ბუ
ლია.2012წელსსა ქონ ლისრე გის ტრი რე ბულიმ პორ ტში
საკ ვე ბიპრო დუქ ტე ბისწილ მა12,8პრო ცენ ტიშე ად გი ნა. 
აქ ედ ან23,9პრო ცენ ტიმო დისხორ ბალ ზე.ამწელსწი ნა
წელ თანშე და რე ბითხორ ბლისიმ პორ ტი30,2პრო ცენ ტით
გა იზ არ და.სურ სა თისიმ პორ ტშისაკ მა ოდდი დიწი ლი
(12,3%)მო დისხორ ცზედახორ ცისპრო დუქ ტებ ზე,შემ
დე გიპო ზი ციაუკ ავიაშა ქარსდამის განდამ ზა დე ბულ
ნა წარ მს (10,5%),თამ ბა ქოსდა ალ კო ჰო ლუ რინა წარ მის
იმ პორ ტს(2,2%).2012წელსსოფ ლისმე ურ ნე ობ ისწი ლი
მთლი ანში გაპრო დუქ ტში8,1პრო ცენ ტსშე ად გენ და,მა
შინრო დე საცსოფ ლისმე ურ ნე ობ აშიდა საქ მე ბუ ლიასა მუ
შაოძა ლის54პრო ცენ ტი.სა ყუ რადღე ბოა,რომსოფ ლად
მცხოვ რებ თა64პრო ცენ ტისა არ სე ბომი ნი მუ მისზღვარ ზე
და ქვე მოთიმ ყო ფე ბა, ხო ლო23პრო ცენ ტიუკ იდ ურ ეს
სი ღა რი ბე შიცხოვ რობს1.

ამ ეტ აპ ზე სოფ ლის მე უნე ობ აში სე რი ოზ ულიინ
ვეს ტი ცი ები არ გან ხორ ცი ელ ებ ულა. ერ თა დერ თი ერ
თჯე რა დიდახ მა რე ბაფერ მე რე ბის თვისმდგო მა რე ობ და
ძი რი თა დადარ ჩევ ნე ბისპე რი ოდ შიგლე ხე ბის თვისმი წის
მო სახ ნა ვადსაწ ვა ვისგა მო ყო ფა სადაშხამ ქი მი მი კა ტე ბის
და სა სუ ქე ბის მი წო დე ბა ში. ქვეყ ნის აგ როსა სურ სა თო

1 საარჩევნო პროგრამა, საარჩევნო ბლოკი "ბიძინა
ივანიშვილიქართულიოცნება",თბილისი,2012.

სექ ტო რისგან ვი თა რე ბა ზენე გა ტი ურიგავ ლე ნაიქ ონია
რუ სე თისემ ბარ გომ.20052006წლებ შიაიკ რძა ლახი ლი სა
დაბოს ტნე ულ ის,ღვი ნი სადამი ნე რა ლუ რიწყლე ბისექ
სპორ ტირუ სეთ ში,რა მაცდი დიზი ანიმი აყ ენაქვეყ ნისეკ
ონ ომ იკ ას.პო პუ ლის ტუ რიპროგ რა მე ბი“იაფიკრე დი ტი”,
“ბუ რე ბისჩა მო სახ ლე ბა”დასხვ.არა ეფ ექ ტი ანიაღ მოჩ ნდა.

აღ სა ნიშ ნა ვიაის იც,რომ ამ ეტ აპ ზეშე სუს ტდასოფ
ლისმე ურ ნე ობ ის სა ხელ მწი ფო ებ რი ვირე გუ ლი რე ბის
სის ტე მა.დარ გისუმ აღ ლე სიმე ნეჯ მენ ტიჩა ებაპო ლი
ტი კურპი არ კამ პა ნი ებ ში, შექ მნა ინ ოვ აცი ურიტექ ნო
ლო გი ებ ისდა ნერ გვის ილ უზია. ამ ის მა გა ლი თე ბად
შე იძ ლე ბადა სა ხელ დეს სი მინ დის ამ ერ იკ ულიჯი შის
და ძა ლე ბი თიგავ რცე ლე ბა,რო მელ მაცდი დიზი ანიმი
აყ ენამე სი მინ დე ებს,აგ რეთ ვენი ან გე ბი სადაბა ყა ყე ბის
მო შე ნე ბისმცდე ლო ბა,რომ ლე ბიცმარ ცხითდამ თავ რდა.
სოფ ლისმე ურ ნე ობასე რი ოზ ულ ადდა აზ არ ალაქვეყ ნის
საზღვრებ ზეფი ტოსა ნი ტა რუ ლიკონ ტრო ლისსის ტე
მისარ აგ ონ ივ რულ მაგა უქ მე ბამ.ქათ მისგრიპ მა,ღო რის
ჭირ მა, ამ ერ იკ ულ მა პე პე ლამ, კა ლი ებ ის შე მო სე ვამდა
სხვაპა რა ზი ტულ მადა ვა ად ებ ებ მასე რი ოზ ულიზა რა ლი
მი აყ ენასოფ ლისმე ურ ნე ობ ისდარ გს.

სა სურ სა თოუს აფ რთხო ებ აზე ნე გა ტი ურიგავ ლე ნა
იქ ონია 2010 წელს მი ღე ბულ მა კა ნონ მა “სა ხელ მწი ფო
ქო ნე ბის შე სა ხებ”, რი თაც გა უქ მდა 2005 წელს მი ღე
ბუ ლიკა ნო ნი “სა ხელ მწი ფოსა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი
სა სოფ ლოსა მე ურ ნეოდა ნიშ ნუ ლე ბის მი წის პრი ვა ტი
ზე ბის შე სა ხებ”. ახ ალი კა ნო ნისთა ნახ მადშე იზღუ და
ანგა უქ მდაად გი ლობ რი ვიმო სახ ლე ობ ის ათ ვისსა სოფ
ლოსა მე ურ ნეომი წე ბისპრი ვა ტი ზა ცი ისკუთხითად რე
დად გე ნი ლიშე ღა ვა თე ბი.

შე იძ ლე ბაით ქვას,რომამეტ აპ ზესოფ ლისმე ურ ნე
ობამოკ ლე ბუ ლიიყოსა ხელ მწი ფომზრუნ ვე ლო ბასდა
მხარ და ჭე რას.სოფ ლისმე ურ ნე ობამხო ლოდთე ორი ულ
ადიყოაღი არ ებ ულიპრი ორ იტ ეტ ულმი მარ თუ ლე ბად,
ხო ლოპრაქ ტი კუ ლადმი სიაღ მავ ლო ბისმი მარ თუ ლე
ბითმნიშ ვნე ლო ვა ნიღო ნის ძი ებ ებიარგა ტა რე ბუ ლა.ამ
ეტ აპ ზესა ბო ლო ოდგა ნად გურ დასოფ ლისმე ურ ნე ობ ის
ტრა დი ცი ულიდარ გიმე ჩაიეობა, რო მე ლიც მრა ვა ლი
ათე ული წლის გან მავ ლო ბა ში სა ექ სპორ ტოდარ გებს
შო რისლი დე რისად გილსინ არ ჩუ ნებ და.სა ხელ მწი ფოს
მხრი დანუკ ონ ტრო ლო ბისგა მოჩა ისპლან ტა ცი ებიგა ვე
ლურ და,ჩა ისფარ თო ბე ბისდი დინა წი ლიუკ ან ონ ოდიქ
ნამით ვი სე ბუ ლიმო სახ ლე ობ ისმი ერ,ნა წი ლიგას ხვის და
უცხო ელ ებ ზედამი მარ თუ ლე ბაშე ეც ვა ლა,პლან ტა ცი
ებ ისუნ იკ ალ ურიქარ სა ფა რიზო ლე ბიმო იჭ რა, ხო ლო
სარ წყა ვისის ტე მისმი ლე ბიჯარ თადგა იყ იდა,სა იდ ან აც
სა ხელ მწი ფოსარმი უღიაარ ანა ირიშე მო სა ვა ლი,ხო ლო
ქო ნე ბისუკ ან ონ ოს მიმ თვი სებ ლებ ზე პა სუ ხი არ ავ ის
მო უთხო ვია.ას ეთ ივებე დიეწ ვიაქვეყ ნისტრა დი ცი ულ
დარ გსმე აბ რუ შუ მე ობ ას.

ამ რი გად,შე იძ ლე ბადა ვას კვნათ,რომზე მოხ სე ნე ბულ
მე ორედამე სა მეეტ აპ ებ ზეად გი ლიჰქონ დასა სოფ ლო
სა მე ურ ნეოწარ მო ებ ისტემ პე ბისმნიშ ვნე ლო ვანვარ დნას
და შე სა ბა მი სად ქვეყ ნის სა სურ სა თოუაფ რთხო ებ ის
გაუარესებას.

მე ოთხე ეტ აპს აგ რო სამ რეწ ვე ლოსექ ტო რის გან ვი
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თა რე ბა შისა ფუძ ვე ლიჩა ეყ არა2012წლისოქ ტომ ბერ ში
პარ ლა მენ ტისარ ჩევ ნე ბისშემ დეგ.ახ ალ მახე ლი სუფ ლე
ბამ სოფ ლის მე ურ ნე ობა გა მო აცხა და პრი ორ იტ ეტ ულ
დარ გადდადა სა ხა მთე ლირი გიღო ნის ძი ებ ები მი სი
აღ ორ ძი ნე ბი სადაგან ვი თა რე ბის თვის. 

დაფუძნდა სოფლისა და სოფლის მეურნეობის 
განვითარების ფონდი, “მცირემიწიან ფერმერთა საგა
ზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტისა” და 
“შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის” განსახორცი
ელებლად. შემუშავდა 3 სახის საკრედიტო პროდუქტი: 
6 თვიანი უპროცენტო სასაქონლო კრედიტი (განვადება) 
მცირე ფერმერებისთვის 5 000 ლარამდე, უზრუნველ
ყოფის გარეშე;საშუალო და დიდი ფერმერების შეღავა
თიანი კრედიტით უზრუნველყოფა 5 000დან 100 000 
ლარამდე, წლიური – არაუმეტეს 78%სა;სასოფლოსა
მეურნეო საწარმოების დაფინანსება გრძელვადიანი და 
მოქნილი კრედიტი, არაუმეტეს 600 000 აშშ დოლარისა, 
საშუალოდ – წლიური 3%.

შემუშავდადაგანხორციელდაახალი პროგრამა(190
მლნლარი), რომელიც ითვალისწინებდა640 ათასი მცი
რემიწიანი ფერმერისა და გლეხისთვის ხვნისა და მიწის 
სხვა სამუშაოებს. გლეხებსმიეცათსასოფლოსამეურნეო 
ინვენტარის, თესლის და სასუქისშეძენისსაშუალება. ამ
სამუშაოებისჩასატარებლად610 ათას კაცს,რომელიც 
0,25 და 1,25 ჰა მიწას ფლობს დაურიგდა ვაუჩერები.
დაგეგმილია სოფლის მეურნეობის მინიმუმ 60მდე გა
დამამუშავებელი საწარმოს გახსნა. გადამამუშავებელი 
საწარმოს ასაშენებლად მსურველს შეუძლია სესხად 
აიღოს 1 მლნ ლარამდე.

შეძენილიაახალი, 3 მლნ 600 ათასი ლარის ღირებუ
ლების სამელიორაციო ტექნიკა. დაიწყო 50მდე სარწყავი 
არხის აღდგენა. მუშავდება სხვადასხვა მიზნობრივი 
პროგრამები მემცენარეობის, მეცხოველეობის, გადამა
მუშავებელი ინფრასტრუქტურისა და სურსათის უვნებ
ლობის მიმართულებით. დაიწყოსამუშაოებიქართული 
ენდემური ჯიშების გადარჩენის, ქართული ხორბლის 
წარმოების ზრდისა და ვაზისა და ხეხილის სანერგე მე
ურნეობების ჩამოყალიბების კუთხით1.

2013წელსშეღავათიანიკრედიტებისპროექტსდა
ემატაახალი50მილიონიანიკომპონენტიმეღვინეების
ათვის.ამპროექტისფარგლებშიმეღვინეებსშეუძლიათ
25თვიანიშეღავათიანი,1215პროცენტიანიკრედიტის
აღება, საიდანაც 9 პროცენტს სახელმწიფოდაფარავს.
ამავედროსდაიწყომეწარმეთასუბსიდირებიპროცე
სი. კერძოდ,ღვინის კომპანიებს,რომლებიცყურძნის
გარკვეულჯიშებზე (რქაწითელი, კახური მწვანედა
საფერავი) გადაიხდიან 1 კგზე ერთლარზე მეტს მი
იღებენსუბსიდიას.

2013წელსსაქართველოსმთავრობისძალისხმევით
გაიხსნარუსეთისბაზარი. პირველეტაპზე განახლდა
ქართულიღვინისდა მინერალური წყლების ექსპორ
ტი,რაცმნიშვნელოვნადშეუწყობსხელსპროდუქციის
ხარისხისამაღლებასდაქვეყნისუარყოფითისავაჭრო
ბალანსისგაჯანსაღებას.

1 http://www.ambioni.ge/soflis-meurneobis-1-miliardiani-
fondi

2013წელსქვეყნისპარლამენტისმიერმიღებულიქნა
კანონი “სასოფლოსამეურნეო კოოპერატივების შესა
ხებ”,რომლისთანახმადკერძოსამართლისარაკომერ
ციული,არასამეწარმეოიურიდიულიპირებიგაერთიან
ებულიფერმერებსსასოფლოსამეურნეოკოოპერატივის
სტატუსსმიანიჭებს.მათისაქმიანობისმიზანიასოფლის
მეურნეობის პროდუქტების წარმოება, გადამუშავება,
დაფასოებადარეალიზაცია.კოოპერატივშიჩართული
წვრილიფერმერებისარგებლობენგარკვეულიშეღავა
თებით:მათიქონება2017წლის1იანვრამდეგათავი
სუფლებულია ქონების გადასახადისგან, შემოსავალი
არიბეგრებამოგებისგადასახადით,გრანტისმიღების
შემთხვევაშიფინანსურირესურსიარიბეგრება.

სასოფლოსამეურნეო კოოპერატივის შექმნა მნიშ
ვნელოვანი მოვლენაა ქვეყნის აგრარულ სექტორში.
დღეისათვისსაქართველოში700ათასამდესასოფლო
სამეურნეო ნაკვეთია,რომელთა შორის 99 პროცენტი
საოჯახოფერმას წარმოადგენს.ფერმები მეტისმეტად
დანაწევრებულია. ფერმერთა 93 პროცენტს 2 ჰაზე
ნაკლები მიწა აქვთ. ასეთ მცირეკონტურებიან მიწაზე
მაღალიდანახარჯებისგამოსამეურნეოსაქმიანობაარ
არენტაბელურია.

დღეისათვის სოფლის მეურნეობის განვითარების
კუთხითაღებულიკურსისგაღრმავებადამისიპრაქ
ტიკულირეალიზაციაუახლოეს პერიოდშიუზრუნ
ველყოფსსერიოზულგარღვევასმოცემულდარგშიდა
შესაბამისადსასურსათოუსაფრთხოებისგანმტკიცებასა
დაგანვითარებას.

დას კვნე ბიდარე კო მენ და ცი ები

უახ ლო ესპე რი ოდ შისა ქარ თვე ლოსსა სურ სა თოუს
აფ რთხო ებ ისგან მტკი ცე ბი სადააგ რა რუ ლისექ ტო რის
სწრა ფიგან ვი თა რე ბისმიზ ნითგა სა ტა რე ბელძი რი თად
ღო ნის ძი ებ ებსშო რისუნ დააღ ინ იშ ნოსშემ დე გი:

• უპ ირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, სა ჭი როა ქვეყ ნის სა სურ
სა თოუს აფ რთხო ებ ის პრობ ლე მამ შე სა ბა მი სი ას ახ ვა
ჰპო ვოს სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლიუს აფ რთხო ებ ის
კონ ცეფ ცი აშიდაიგიორ გა ნულშე სა ბა მი სო ბა შიიქ ნას
მოყ ვა ნი ლიმისსხვაკომ პო ნენ ტებ თან.

• უნ დაშე მუ შავ დესსა ქარ თვე ლოსსა სურ სა თოუს
აფ რთხო ებ ისდოქ ტრი ნა,რო მელ შიც მკა ფი ოდიქ ნე ბა
გა წე რი ლიქვეყ ნისმო სახ ლე ობ ისკვე ბისპრო დუქ ტე ბით
უზ რუნ ველ ყო ფის სფე რო ში სა ხელ მწი ფოპო ლი ტი კის
ძი რი თადმი მარ თუ ლე ბე ბი,მიზ ნე ბიდაამ ოც ან ები.

• სა ქარ თვე ლოს სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის სა მი ნის
ტრომ სხვა სა მი ნის ტრო ებ თანდაუწყე ბებ თან ერ თად
უნ დაშე იმ უშა ოსქვეყ ნისსოფ ლისმე ურ ნე ობ ისგან ვი
თა რე ბისგრძელ ვა დი ანისტრა ტე გია,რო მე ლიცორი ენ
ტი რე ბუ ლიიქ ნე ბატრა დი ცი ულიდასა ბა ზოსა სოფ ლო
სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ის წარ მო ებ ის სწრაფზრდა ზე,
აგ რო სამ რეწ ვე ლოსექ ტო რის ინ ტენ სი ურგან ვი თა რე
ბა ზე,დარ გშითა ნა მედ რო ვე სა მეც ნი ეროტექ ნი კუ რი
მიღ წე ვე ბი სადაუახ ლე სიტექ ნო ლო გი ებ ისდა ნერ გვა ზე.
ზე მოხ სე ნე ბუ ლისტრა ტე გი ისსა ფუძ ველ ზეუნ დაშე მუ
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შავ დესდადამ ტკიც დესმთავ რო ბისდო ნე ზესა მოქ მე
დოპროგ რა მა,რო მელ შიც მკა ფი ოდიქ ნე ბა გა წე რი ლი
დარ გის გან ვი თა რე ბის თვის სა ჭი როპრი ორ იტ ეტ ული
სა მუ შაოებიდაღო ნის ძი ებ ები,მა თიშემ სრუ ლებ ლე ბი,
შეს რუ ლე ბისვა დე ბიდაფი ნან სუ რიუზ რუნ ველ ყო ფის
წყა რო ები. პროგ რა მის შეს რუ ლე ბის მიმ დი ნა რე ობ აზე
უნ დაგან ხორ ცი ელ დესმკაც რიმო ნი ტო რინ გი.

• სოფ ლის მე ურ ნე ობ ისდარ გის გან ვი თა რე ბადა
სა სურ სა თოუს აფ რთხო ებ ის ავ ტო ნო მი ურრე ჟიმ ში 
გან ხილ ვა სა სურ ველ შე დეგს არ მოგ ვცემს.თა ნა მედ
რო ვეგლო ბა ლი ზა ცი ისპი რო ბებ შისა ჭი როამი სიწარ
მო ებაგა სა ღე ბისერ თი ანჯაჭ ვშიფო კუ სი რე ბა.დარ გის
გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გია ორ გა ნუ ლადუნ და იქ ნას
და კავ ში რე ბუ ლიქვეყ ნისეკ ონ ომ იკ ურიდასო ცი ალ ური
გან ვი თა რე ბის ერ თი ან სტრა ტე გი ას თან, გან სა კუთ რე
ბითკიმი სიაგ რო სამ რეწ ვე ლოსექ ტო რის,ტუ რიზ მის,
ინ ფრას ტრუქ ტუ რის, სა გა რესა ვაჭ რო კავ ში რე ბი სადა
სხვა სფე რო ებ ის გან ვი თა რე ბის გრძელ ვა დი ანორი ენ
ტი რებ თან.

• გან ვი თა რე ბუ ლიქვეყ ნე ბისმსგავ სადსა ქარ თვე
ლოს მთავ რო ბამუნ და შე იმ უშა ოს სა სურ სა თოუს აფ
რთხო ებ ის სტრა ტე გია, რო მე ლიცორი ენ ტი რე ბუ ლი
იქ ნე ბა მო სახ ლე ობ ის კვე ბის პრო დუქ ტე ბის სა ერ თა
შო რი სონორ მა ტი ვე ბი თადაოპ ტი მა ლუ რირა ცი ონ ით
უზ რუნ ველ ყო ფა ზე, სტრა ტე გი ული სურ სა თის ად გი
ლობ რი ვი წარ მო ებ ის მო ცუ ლო ბის მკვეთრზრდა ზე
სა ხელ მწი ფოსფი ნან სუ რიმხარ და ჭე რით.

• მეც ნი ერ ებ ის, ექ სპერ ტე ბი სადა სამ თავ რო ბო
სტრუქ ტუ რე ბისმი ერუნ დადად გინ დესსტრა ტე გი ული
კვე ბისპრო დუქ ტე ბისცალ კე ულისა ხე ობ ებ ისჭრილ ში
ზღვრუ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი, რომ ლი თაც შე საძ ლე ბე ლი
გახ დე ბა სა სუ რა თოუს აფ რთხო ებ ის მიღ წე ვადა გან
მტკი ცე ბა.

• სა სოფ ლოსა მე ურ ნეო წარ მო ებ ის სტი მუ ლი რე
ბი სადასა ში ნაობაზ რისგა ფარ თო ებ ისმიზ ნითსა ხელ
მწი ფომუნ და შე იმ უშა ოს ეკ ონ ომ იკ ური მე ქა ნიზ მე ბი
ად გილ ზეწარ მო ებ ულისურ სათ ზესა ხელ მწი ფოშეკ ვე
თე ბისუზ რუნ ველ სა ყო ფად.ჯა რი,ცი ხე ები,სა ხელ მწი
ფოკმა ყო ფა ზემყო ფისხვადა წე სე ბუ ლე ბე ბიმთლი ან ად
ად გი ლობ რი ვიწარ მო ებ ისსურ სა თითუნ დაიქ ნასუზ
რუნ ველ ყო ფი ლი.

• იმ ის გა მო, რომ კო მერ ცი ულიბან კე ბი მა ღა ლი
რის კე ბის გა მოთავს არ იდ ებ ენ სა სოფ ლოსა მე ურ ნეო
სექ ტორ ზე კრე დი ტე ბის გა ცე მას, მი ზან შე წო ნი ლად
მიგ ვაჩ ნიააგ რა რუ ლიბან კისშექ მნა,რო მე ლიცშე ღა ვა
თი ანრე ჟიმ შიმო ემ სა ხუ რე ბაამდარ გს.ას ევე,სა ჭი როა
სა ბი უჯ ეტო კრე დი ტე ბის გა ცე მის გო ნივ რუ ლი მე ქა
ნიზ მისორ გა ნი ზა ციადაამსაქ მე შისპე ცი ალ იზ ებ ული
ბან კის ჩარ თვა. ას ეთიბან კის საქ მი ან ობაუნ დაიქ ნას
მი მარ თუ ლიიმსა სოფ ლოსა მე ურ ნეოკო ოპ ერ ატ ივ ებ ის
დაკ რე დი ტე ბის კენ,რომ ლე ბიცშე იქ მნე ბაახ ლადმი ღე
ბუ ლიკა ნო ნისშე სა ბა მი სად.ბან კმაკო ოპ ერ ატ ივ ებ ზე
კრე დი ტიუნ დაგას ცესსა შუ ალოსა ბან კოპრო ცენ ტზე
და ბა ლისი დი დით,ხო ლოსაპ რო ცენ ტოდა ნა კარ გე ბის
სუბ სი დი რე ბაუნ დაგა ნა ხორ ცი ელ ოსსა ხელ მწი ფობი
უჯ ეტ მა.

• სტრა ტე გი ული პრო დუქ ტე ბის (მარ ცვლე ული,
მეცხო ვე ლე ობ ისპრო დუქ ტე ბი,ზო გი ერ თისა ექ სპორ ტო
პრო დუქ ტი)წარ მო ებ ის ათ ვის,მსგავ სადსხვაქვეყ ნე ბი სა,
გა მარ თლე ბუ ლიასა ბი უჯ ეტოსუბ სი დი ებ ისგა მო ყე ნე ბა.

• სა სოფ ლოსა მუ ნეოკო ოპ ერ ატ ივ ებ ისშექ მნისპა
რა ლე ლუ რადსა ჭი როამა თისა გა და სა ხა დოდაფი ნან
სუ რიწა ხა ლი სე ბის მე ქა ნიზ მე ბის შე მუ შა ვე ბა,რად გან
კო ოპ ერ ატ ივ ებ ის შექ მნის შემ თხვე ვა ში მცი რეზო მის
ფერ მე რებს ად რეარ სე ბუ ლიშე ღა ვა თე ბიუუქ მდე ბათ.
მი ზან შე წო ნი ლადმიგ ვაჩ ნიასა შე მო სავ ლოდადა მა ტე
ბუ ლიღი რე ბუ ლე ბისგა და სა ხა დისდი ფე რენ ცი რე ბუ ლი
შე ღა ვა თი ანირე ჟი მის გა მო ყე ნე ბა იმ იურ იდი ულპი
რებ ზე,რომ ლე ბიცდარ გშიგა ნა ხორ ცი ელ ებ ენმსხვილ
ინ ვეს ტი ცი ებს (1 მლნლარ ზე მეტს), ას ევე მო გე ბის
გა და სა ხა დი დანმა თიგა თა ვი სუფ ლე ბაპირ ველსაწყის
წლებ ში. ას ეთ ივე პრე ფე რენ ცი ულირე ჟი მიუნ დაგავ
რცელ დეს,იმსა სოფ ლოსა მე ურ ნეოპრო დუქ ცი ისგა და
მა მუ შა ვე ბელსა წარ მო ებ ზე,რომ ლე ბიცდა ფუძ ნდე ბი ან
ად გი ლობ რი ვიმე წარ მე ებ ისმი ერ.

• სა ხელ მწი ფოსგან სა კუთ რე ბუ ლიმზრუნ ვე ლო ბის
სა გა ნიუნ დაგახ დესაგ რა რულსექ ტორ შიმსოფ ლიომეც
ნი ერ ულტექ ნი კუ რიდატექ ნო ლო გი ური მიღ წე ვე ბის
და ნერ გვი სად მიხელ შეწყო ბა. ამმიზ ნითრა დი კა ლურ
ტრან სფორ მა ცი ასსა ჭი რო ებსმა ღალ კვა ლი ფი ცი ურიაგ
რო ნო მე ბისმომ ზა დე ბი სადაკვა ლი ფი კა ცი ისამ აღ ლე ბის
სის ტე მა,აგ რეთ ვესოფ ლისმე ურ ნე ობ ისაკ ად ემი ისადა
დარ გისსა მეც ნი ეროკვლე ვი თიინ სტი ტუ ტე ბისგან ვი
თა რე ბა.

ქვეყანას სასოფლოსამეურნეო წარმოების ექსტენ
სიური განვითარებისდიდირეზერვი გააჩნია.დამა
ტებითშესაძლებელია 100120 ათასი ჰა მიწისდამუ
შავება, მათშორის 90 ათასი ჰა სახნავისდა 30 ათასი
ჰა მრავალწლიანი ნარგავების. აგრარული სექტორის
ექსტენსიურიგანვითარების შედეგიანობადამოკიდე
ბულიამისინტენსიურიფაქტორებისამოქმედებასთან:
სარწყავი სისტემების მშენებლობადარეაბილიტაცია,
მელიორაციულიღონისძიებებისგატარება,სასოფლო
სამეურნეოკულტურებისახალიჯიშებისგამოყვანადა
გაშენება,პირუტყვისპროდუქტიულობისზრდაახალი
ტექნოლოგიებისგამოყენებითდასხვაინოვაციურიღო
ნისძიებებისგატარება.

საქართველოში სასოფლოსამეურნეო მიწის ოპ
ტიმალური მართვის,უახლესიტექნოლოგიებისადა
გონივრული აგრარულიპოლიტიკის გამოყენების პი
რობებში, ჩვენი ექსპერტული გაანგარიშებით, შესაძ
ლებელია წარმოებულიქნას 11,3 მილიონამდეტონა
მარცვლეული, 800900 ათასიტონა ყურძენი, 200250
ათასიტონაციტრუსი,700800ათასიტონაკარტოფი
ლი,250300ათასიტონაჭარხალი,800900ათასიტონა
ხილი,800900ათასიტონაბოსტნეული,200300ათასი
ტონათევზი, 11.5 მილიონი ცალი კვერცხი. აქედან
გამომდინარე შეიძლებაითქვას,რომ ქვეყანას გააჩნია
კვების საბაზისო პროდუქტებით (გარდა ხორბლისა)
თვითუზრუნველყოფისადა შესაბამისადსასურსათო
უსაფრთხოებისმიღწევისდიდიპოტენციალი.
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miwis kadastri da miwis marTva

kadastri sainformacio si-
stemaa, romelic ori nawilisagan 
Sedgeba: rukebis an gegmebis rigis-
gan, romlebic teqstur Canawereb-
Tan erTad, miwis yvela atributis 
aRweriT gviCveneben TiToeuli 
nakveTis zomasa da adgilmdeba-
reobas. igi miwis registraciis 
sistemisgan imiT gansxvavdeba, rom 
es ukanaskneli dakavSirebulia 
mxolod sakuTrebasTan.

miwis resursebis efeqturad marTva daexmareba 
ekonomikisa da socialuri ganviTarebis winsvlas, 
rogorc urbanul, ise _ sasoflo-sameurneo far-
Tobebze. am miznebis misaRwevad miwis reforma 
umniSvnelovanesi komponentia gardamaval etapze 
myofi qveynebisTvis. ganisazRvros saxelmwifo 
da zogadi sazogadoebrivi saWiroebebi. Seiqmnas 
axali administraciuli struqturebi, ise, rom 
sistemam SesZlos upasuxos sabazro saWiroebebs. 
momzaddes axali kanonmdebloba, romelic moi-
cavs miwisa da miwis Sesaxeb informaciis marTvas. 
dafiqsirdes, rac sinamdvileSi arsebobs miwaze, 
raTa reestrebSi aisaxos realuri faqtebi. uzrun-
velyofil iqnes miwisa da sakuTrebis sazRvrebis 
zusti identifikaciisa da agegmvis SeasZlebloba 
Sesabamisi standartebiT. uzrunvelyofil iqnes 
martivi da rentabeluri midgoma sistemaSi arsebu-
li monacemebisadmi. sajarod gavrceldes sistemis 
muSaobasa da misi sargebelis Sesaxeb informacia. 

kadastri sainformacio sistemaa, romelic ori 
nawilisgan Sedgeba: rukebis an gegmebis rigisgan, 
romlebic teqstur CanawerebTan erTad, miwis 
yvela atributis aRweriT gviCvneneben TiToeuli 
nakveTis zomasa da adgilmdebareobas. igi miwis 
registraciis sistemisgan imiT gansxvavdeba, rom 
es ukanaskneli dakavSirebulia mxolod sakuTre-
basTan. 

orivem _ kadastrma da miwis registraciam _ 
unda imoqmedon mkacr iuridiul CarCoSi, magram 
miwis reestrSi praqtikulad SeiZleba ar Caiweros 
qveyanaSi arsebuli yvela miwis nakveTi, vinaidan 
SesaZloa yvela moqalaqes ar surdes Tavisi miwis 
daregistrireba. garda amisa, miwis registraciis 
axali sistemis daneregvisas, resursebis sauke-

Tesod gamoyenebis maqsimalizaciisTvis SeiZleba 
SerCeul farTobebs mieniWoT prioriteti, xolo 
sxva farTobebi gamoiricxos/amoRebul iqnes.

miuxedavad amisa, kadastri dafuZnebuli unda 
iyos qveynis mTel teritoriaze, vinaidan misi ga-
moyeneba SeiZleba miwis dabegvris mizniT. sakada-
stro agegmvebi SeiZleba gamoyenebul iqnes miwis 
registraciis sistemis xelSewyobisTvis da, marT-
lac, mraval qveyanaSi termini ̀ sakadastro agegmva~ 
gamoiyeneba sakuTrebis Canawerebis miznebisaTvis 
miwis agegmvis aRsaniSnad.

magaliTad, fineTsa da SvedeTSi, _ yvelaferi 
_ uZravi qonebis formireba, mutacia, miwis kon-
solidacia, sakadastro rukebis Sedgena, uZravi 
qonebis registracia, mesakuTreoba da iuridiuli 
uflebebi, uZravi qonebis Sefaseba da dabegvra, 
kombinirebulia erT ZiriTad sakadastro siste-
maSi. miuxedavad amisa, evropis mraval qveyanaSi 
kadastri warmoiSva da ganviTarda, rogorc miwis 
dabegvris xelSemwyobi sistema, maSin, roca miwis 
registraciis iuridiul procesebs ganagebdnen 
calkeuli iuristebi da Canawerebi keTdeboda 
saadgilmamulo wignSi, magaliTad germanuli 
`Grundbuch”-i.

aqedan gamomdinare, warmoiSva ormagi sistemebi 
da isini _ rogorc miwis reformis programis nawi-
li _ xelaxla SemoRebul iqna aRmosavleT evropis 
zogierT qveyanaSi. miwiT sargeblobis uflebebi 
iwereba reformirebul sakadastro sistemaSi, 
xolo sakuTrebis uflebebi muSavdeba tradiciul 
sanotaro sistemaSi. amas mivyavarT Zalisxmevis 
dublirebasTan da miwis administrirebis ufro 
rTul procesTan, rac sxva SemTxvevaSi saWiro ar 
iqneboda. grZelvadian perspeqtivaSi mniSvnelova-
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nia am ori sxvadasxva sistemis erT mTlian sistemaSi 
gaerTianeba.

sxvadasxva qveynebi termins ̀ kadastri~ sxvadasx-
vagvarad aRiqvamen, ramac sistemebis analizis dros 
SesaZloa did gaugebrobamde migviyvanos. saerTo 
gagebiT, kadastri aris miwis sainformacio siste-
mis forma. termini `miwis sainformacio sistema~ 
gamoiyeneba mTeli rigi sivrciTi informaciisT-
vis, rogorc garemosa da socio-ekonomikur, aseve 
infrastruqturis sistemebTan da kadastrTan 
dakavSirebuli monacemebisTvis.

miwis sainformacio sistema, iuridiuli, fis-
kaluri Tu mravalmiznobrivi kadastrisgan gansx-
vavebiT, aucilebeli araa dafuZnebuli iyos miwis 
nakveTze. amis nacvlad, igi SeiZleba iyos satyeo 
resursebis, niadagebisa Tu geologiis aRwera 
da aerTianebdes sxvadasxva tipis monacemebs. ka-
dastri ki ufro specifikuradaa fokusirebuli 
miwis nakveTebis sakuTrebaze, Rirebulebasa da 
sargeblobaze.

sakadastro monacemebi moicavs: geometriul 
monacemebs (koordinatebs, rukebs); sakuTrebis 
misamarTebs; miwaTsargeblobas; informacias 
uZravi qonebis Sesaxeb; sargeblobis formas da 
xangrZlivobas (periods); detalebs Senobebisa da 
binebis konstruqciis Sesaxeb; mosaxleobas; miwis 
dabegvris Rirebulebas. monacemebi SeiZleba ukav-
Sirdebodes miwis calkeul nakveTs an moicavdes 
sxvadasxva sakuTrebas, rogorc miwaTsargeblobis 
zonebad dayofaSi gvxvdeba. monacemebi SeiZleba 
gamoyenebul iqnes miwis kerZo tranzaqciebis, 
miwis bazris ganviTarebis xelSesawyobad, an eko-
nomikis sxvadasxva seqtorebis administrirebis 
dasaxmareblad, rogoricaa: soflis meurneoba, 
garemos dacva, meTevzeoba, satyeo meurneoba, 
gansaxleba, miwaTsargeblobis marTva-menejmenti 
da zonebad dayofa, sayofacxovrebo momsaxureba, 
transporti.

kadastri miwis registraciis msgavsia imiT, rom 
igi Seicavs miwaze Canawerebis nakrebs. kadastri 

efuZneba sakuTrebis uflebas miwis nakveTze, ro-
melic warmoadgens mflobelobiT  gansazRvrul 
farTobs, an dasabegr miwis farTobs, romelic 
SeiZleba gansxvavdebodes mflobelobaSi arsebuli 
miwis nakveTis farTisgan; an miwaTsargeblobas da 
ara miwis sakuTrebiT gansazRvrul farTobs. kada-
strs SeuZlia xeli Seuwyos sakuTrebis uflebaTa 
Canawerebis, miwis dabegvris an miwaTsargeblobis 
Canawerebis warmoebas.

garda amisa, kadastri SeiZleba gamoyenebul 
iqnes mravalmiznobrivi daniSnulebiT, miwasTan 
dakavSirebuli mravalmxrivi informaciis uz-
runvelsayofad. aseT SemTxvevebSi, umjobesia, 
Tu kadastri agebulia miwis nakveTze sakuTrebis 
uflebis garSemo, vinaidan, es aris miwaze yvela-
nairi garigebis iuridiuli safuZveli. rodesac 
sakuTreba jer ar aris damtkicebuli, anu im Sem-
TxvevaSi, roca miwa ubrundeba yofil mesakuTres, 
amgvari mravalmiznobrivi Canawerebi SeiZleba age-
bul iqnes miwis nakveTis garSemo, rac sargeblobis 
uflebiTaa gansazRvruli.

 gardamaval etapze myof ramdenime qveyanaSi 
arsebobda rogorc sxvadasxva saxis kadastri: 
sasoflo-sameurneo, satyeo miwebis, mevenaxeo-
bis, wylis resursebisTvis da a.S., ise, `erTiani~ 
kadastri, romelic cdilobda yvela zemoT CamoTv-
lil monacemTa integrirebas. xSir SemTxvevaSi, ase-
Ti saxis kadastrebis dasaxmareblad mzaddeboda 
gacilebiT mcire masStabis rukebi, vidre amJamad 
saWiroa fiskaluri Tu iuridiuli miznebisTvis.

gardamaval etapze myof umetes qveynebSi sa-
kadastro monacemebi gacilebiT Semcirebuli 
iyo ganzogadebul formamde da gamoiyeneboda 
sasoflo-sameurneo produqciis monitoringisT-
vis (SemowmebisTvis). statistikur monacemebs 
adgendnen da gzavnidnen SedarebiT maRal saxeli-
suflebo uwyebebSi centraluri dagegmarebis si-
stemis dasaxmareblad, magram maT individualuri 
safermero marTvis detalur doneze faqtobrivad 
ar iyenebdnen.

agraruli seqtori
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miwis marTva warmoadgens process, romlis meS-
veobiTac miwis resursebi efeqturad gamoiyeneba. 
igi moicavs yvela saqmianobas, rac ukavSirdeba mi-
wis, rogorc resursis marTvas: orives _ dawyebuli 
garemodan, ekonomikuri perspeqtivis CaTvliT. igi 
SeiZleba exebodes soflis meurneobas, mineralebis 
mopovebas, sakuTrebisa da qonebis marTvas, aseve, 
qalaqebisa da sasoflo dasaxlebis fizikur da-
gegmarebas. igi moicavs iseT sakiTxebs, rogoricaa: 
sanotaro aqtebis Sedgena sakuTrebis gadacemis 
Sesaxeb, giravnobisa da investirebis Taobaze ga-
dawyvetilebebis CaTvliT; sakuTrebis Sefaseba; 
sayofacxovrebo momsaxurebis ganviTareba da 
menejmenti; miwis resursebis marTva, rogoricaa: 
satyeo meurneoba, niadagebi, soflis meurneoba; 
miwaTsargeblobis politikis formireba da 
ganxorcieleba; garemoze zegavlenis Sefaseba; 
miwaze yvela saxis saqmianobis monitoringi, rac 
gavlenas axdens miwis efeqturad gamoyenebaze.

gardamaval periodSi centralurad dagegmili 
ekonomikidan sabazro ekonomikaze gadasvlis erT-
erT yvelaze mniSvnelovan nabijs warmoadgens mi-
waze kerZo sakuTrebis danergva. investirebisTvis 
investorebi darwmunebulni unda iyvnen, rom maT 
mier Seqmnili aqtivebi ganxorcielebuli iqneba 
miwaze, romelsac usafrTxo tituli gaaCnia. unda 
arsebobdes kanonebis cxadi da uryevi CarCoebi, 
romlis farglebSic imarTeba miwis sakuTrebisa 
da sargeblobis uflebebi.

miwis resursebis efeqturad marTva daexmareba 
ekonomikisa da socialuri ganviTarebis winsvlas, 
rogorc urbanul, ise _ sasoflo-sameurneo far-
Tobebze. am miznebis misaRwevad miwis reforma 
umniSvnelovanesi komponentia gardamaval etapze 
myofi qveynebisTvis.

termins ̀ miwis reforma~ sxvadasxva mniSvnelo-
ba aqvs. igi SeiZleba moicavdes: 

a) miwaze uflebebis aRdgenas yofil mesakuTre-
TaTvis. es procesi cnobilia miwis restituciis 
(Tavdapirveli samarTlebrivi mdgomareobis aRd-
gena) saxeliT. igi gvxvdeba im gardamaval etapze 
myof qveynebSi, sadac miwaze sakuTrebis yofili 
uflebebi aRdga; 

b) miwaze uflebebis xelaxla gadacemas erTi 
seqtoridan meore seqtorze, magaliTad, saxelm-
wifosgan an individualur mflobelTagan, rom-
lebic didi raodenobiT miwas flobdnen, miwis 
gadanawilebas im pirebze, visac igi srulebiT 
ar gaaCnia; 

g) miwis reforma, aseve, SeiZleba moicavdes mi-
wis konsolidacias, romlis drosac garkveuli 
farTobis yvela miwaTmflobeli abarebs kuTv-
nil miwas da sanacvlod gamoeyofaT Sesabamisi 
Rirebulebis axali nakveTebi. es SemTxveva xels 
uwyobs miwis gacilebiT efeqturad da produ-
qtiulad gamoyenebas; 

d) cvlilebebs miwaTsargeblobaSi, romlis 

saSualebiTac  uflebebi imarTeba da miwis ga-
dacemis ufro martivi da modernizebuli meqa-
nizmebis SemoRebiT auqmebs rTul tradiciul 
da CveulebiTi samarTlis uflebebs. miwaze 
zemoqmedeba SeiZleba winaswar daigegmos, ma-
gram aseve SesaZlebelia Sedegi iyos sakuTrebis 
sagadasaxado reformis, romelic cvlis miwis 
Rirebulebas da Sesabamisad _ mis gamoyenebas.

miwis reformis programebi, Cveulebriv, exeba 
SerCeul farTobebs, rogoricaa sasoflo-sameur-
neo daniSnulebis miwa, Tu urbanuli centrebi. 
sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwaze pro-
gramebi SeiZleba Seiqmnas soflis meurneobis te-
qnologiebSi, mosavlis tipebSi, miwis damuSavebis 
meTodebSi, produqtebis damuSavebis, Tu marketin-
gis dafinansebaSi cvlilebebis gasamartiveblad. 
urbanuli miwis reformis programebi SeiZleba 
moicavdes rogorc ZiriTadi infrastruqturis 
ganviTarebas, Senoba-nagebobebis dabegvras, aseve 
miwas, romelzec isini arian ganTavsebuli, an cvli-
lebebs miwisa da qonebis sargeblobis meTodebSi.

amrigad, `miwis reforma~ moicavs SesaZlo saq-
mianobaTa mravalsaxeobas, romelTagan SeiZleba 
yvela ar aRmoCndes zemoT moyvanil reformis 
programebSi. saqarTveloSi sasoflo-sameurneo 
daniSnulebis miwebis reforma ganxorcielda 1992-
1998 wlebSi. arasasoflo-sameurneo daniSnulebis 
miwis reforma Catarda 1997-1998 wlebSi.

1917 wels v.leninis mier miRebul iqna miwis 
dekreti, moxda miwis nacionalizacia e.i yvela 
miwa gadavida saxelmwifis sakuTrebaSi. 1921 wlis 
saqarTvelos damoukideblobis dakargvis Semdeg 
sabWoTa xelisuflebis mier moxda miwebis mesa-
kuTreebisTvis CamorTmeva yovelgvari anazRaure-
bis gareSe. kerZo sakuTrebis praqtikulad gauqmeba 
iyo sabWoTa ideologiis damkvidrebis erT-erTi 
mniSvnelovani qvakuTxedi, radgan igi mniSvne-
lovani nawili iyo adamianis sxva uflebebis, rac 
xelisSemSleli iyo totalitaruli saxelmwifos 
mSeneblobisTvis.

1930-37 wlebSi, kolmeurneobebis Camoyalibebis 
periodSi, saxelmwifo miwis nawili kolmeurne-
obebs gadaeca mudmiv sargeblobaSi.  kolmeurne-
obebis (artelebis) gamgeoba kol-wevrebs aZlevda 
miwas sargeblobaSi (e.w sakarmidamo miwebi). sabWo-
Ta meurneobebis Camoyalibebis periodSi sabWoTa 
meurneobebis direqtoris brZanebiT, sabWoTa 
meurneobebis muSa-mosamsaxureebs eZleodaT miwis 
nakveTebi soflis meurneobis produqciis sawar-
moeblad. saxelmwifos nebismier dros, nebismieri 
komlisTvis (ojaxisTvis) SeeZlo miwis CamorTme-
va da saxelmwifo sakuTrebaSi gadacema. 1965-72 
wlebSi daiwyo da grZeldeboda qalaqebis mosax-
leobisTvis ufasod sabostne nakveTebis darigeba 
600 kv.m farglebSi.

sabWoTa kavSiridan saqarTvelos gamosvlisa 
da damoukideblobis mopovebis Semdeg 1992 wels 
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saqarTvelos ministrTa kabinetma miwis reformis 
ganxorcielebis mizniT miiRo sami dadgenileba 
1992 wlis 18 ianvris dadgenileba #48; 1992 wlis 
6 Tebervlis dadgenileba #128 da 1992 wlis 10 
martis dadgenileba #290. es sami dadgenileba, 
saqarTvelos respublikaSi sasoflo-sameurneo 
daniSnulebis miwis reformis Sesaxeb SeiZleba 
iTqvas istoriuli da revoluciuri dadgenile-
bebia. 1996 wlis 22 marts miRebuli iqna saqarTve-
los kanoni: „sasoflo-sameurneo daniSnulebis 
miwis sakuTrebis Sesaxeb“ am normatiuli aqtebiT 
saqarTvelos sasoflo-sameurneo  savargulebis 
nawilze  gamocxadda kerZo sakuTreba. saqarT-
velos sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwebi 
gaiyo or nawilad: erTi nawili gadaeca reformis 
fonds da komlebs (ojaxebs) daurigda ufasod ker-
Zo sakuTrebaSi, xolo miwis meore nawili darCa sa-
xelmwifo sakuTrebad da daiwyo misi ijariT gacema  

sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwa aris sa-
jaro reestrSi sasoflo-sameurneo miwis nakveTad 
registrirebuli miwa, romelic gamoiyeneba mem-
cenareobisa da mecxoveleobis (mefrinveleobis, 
meTevzeobis) produqciis warmoebisaTvis masze 
arsebuli mravalwliani nargavebiT an/da Senoba-
nagebobebiT an maT gareSe. sasoflo-sameurneo 
daniSnulebis miwas miekuTvneba: saxnavi, mraval-
wliani nargavebiT dakavebuli miwa, bunebrivi 
da gakulturebuli saTibebi da saZovrebi; sa-
qarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesis 
mixedviT sasoflo-sameurneo daniSnulebiT 
gamoyenebuli an gamosayeneblad nebadarTuli 
wylisa da tyis fondis miwebi; sakarmidamo, 
sabaRe, sabostne da saagarako nakveTebi; da-
saxlebuli punqtebis farglebs gareT mdebare 
mrewvelobis, transportis, kavSirgambulobis, 
energetikis, Tavdacvis, daculi teritoriebisa 
da sxva arasasoflo-sameurneo miwis is nakveTe-
bi, romlebic sasoflo-sameurneo daniSnulebiT 
gamoiyeneba; qalaqis, dabis, soflis, kurortisa 
da sxva tipis dasaxlebaTa farglebSi mdebare 
miwis is nakveTebi, romelTa miznobrivi daniS-
nuleba ar aris Secvlili da romelTa sasoflo-
sameurneo daniSnulebiT gamoiyeneba nebadar-
Tulia saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili 
wesiT; samelioracio qseliT dakavebuli miwebi; 
sxva miwa, romelic „sasoflo-sameurneo daniS-
nulebis miwis sakuTrebis Sesaxeb” saqarTvelos 
kanonis Sesabamisad iTvleba sasoflo-sameurneo 
daniSnulebis miwad.

miwis reformos periodSi saqarTvelos komlebi 
(ojaxebi) daiyo miwis mimRebTa 3 kategoriad da 
ganisazRvra miwis zRvruli maqsimaluri norma. 
miwebi sakuTrebaSi gadaica yovelgvari safasuris 
gadaxdis gareSe. miwis mimRebTa pirvel kategorias 
miekuTvnen soflad mudmivad mcxovrebi da soflis 
meurneobaSi dasaqmebuli moqalaqeebi  da soflad 
mudmivad mcxovrebi soflis meurneobis speciali-

stebi. maTTvis miwis gasacemi farTobi ganisazRvra 
barisa da zegnis raionebSi 1 heqtaramde, xolo 
im raionebSi, sadac amis SesaZlebloba iyo _ 1,25 
heqtaramde, mTis regionebSi _ 5 heqtaramde.

meore kategorias miekuTvnen soflad mudmivad 
mcxovrebi sxva sferos muSa-mosamsaxureebi. maT 
ganesazRvraT gasacemi miwis farTobi baris da zeg-
nis raionebSi 0,75 heqtaramde, xolo mTis raionSi 
5 heqtaramde (maT Soris damuSavebaSi arsebuli 
miwebi 0,75 heqtaramde)

mesame kategorias miekuTvnen qalaqad da dabad 
mcxovrebni, romelTac sakuTrebis uflebiT miRe-
buli hqondaT sacxovrebeli saxli an saxlis nawili 
da qalaqad da dabaSi mcxovrebi is moqalaqeebi, 
romelTac surdaT soflad mieRoT sakarmidamo 
miwis nakveTebi maT ganesazRvraT 0,25 heqtramde 
miwis nakveTi, xolo Tbilisis sagareubno zonebSi 
0,15 heqtramde. yovelive zemoT aRniSnulma gamoi-
wvia isedac daqucmacebuli sasoflo-sameurno 
daniSnulebis miwebis daqucmaceba. ase magaliTad: 
dedofliswyaros raionSi miwis reformamde iric-
xeboda 46 aTasi heqtari saxnavi miwa, romelic war-
modgenili iyo 560-mde miwis nakveTze, reformis 
Sedegad 46 aTasi heqtari miwis nakveTi danawevrda 
26000 miwis nakveTdad, ris Sedegadac dedoflis-
wyaros raionSi marcvleulis warmoeba Semcirda 
oTxjer. analogiuri mdgomareoba sxva raionebSic.

arasasoflo-sameurneo  daniSnulebis miwebis 
nawilze kerZo sakuTreba gamocxadda saqarTvelos 
axali samoqalaqo kodeqsis miRebidan 1997 wlis 25 
noembridan. 1998 wlis 28 oqtombers miRebul iqna 
saqarTvelos ori kanoni “fizikuri pirebisa da 
kerZo samarTlis iuridiuli pirebis sargeblobaSi 
arsebuli arasasoflo-sameurneo daniSnulebis 
miwis kerZo sakuTrebis gamocxadebis Sesaxeb” da 
“saxelmwifo sakuTrebaSi arsebuli arasaoflo- 
sameurneo daniSnelebis miwis marTvisa da gankarg-
vis Sesaxeb”. es kanonebi ZalaSi Sevida 1998 wlis 
12 noembridan. pirveli kanonis Sesabamisad, Tu  
fizikuri da kerZo samarTlis iuridiuli pirebi 
1998 wlis 12 noembramde kanonierad sargeblobd-
nen miwis nakveTiT, es miwebi gamocxadda maT kerZo 
sakuTrebad saTanado safasuris gadaxdis Semdeg. 
es safasuri  Seadgenda 1999 wlis 1 ianvramde erTi 
wlis miwis gadasaxads, xolo 1999 wlidan erTi wlis 
miwis gadasaxadis ormag raodenobas. 

2010 wlis 21 ivliss miRebul iqna saqarTvelos 
kanoni “saxelmwifo qonebis Sesaxeb” am kanonis 
amoqmedebis Semdeg Zaldakargulad gamocxadda 
saqarTvelos 2005 wlis 8 ivlisis kanoni “saxelm-
wifo sakuTrebaSi arsebuli sasoflo-sameurneo 
daniSnulebis miwis privatizebis Sesaxeb”, 
saqarTvelos 1997 wlis 30 maisis kanoni “saxelm-
wifo qonebis privatizebis, adgilobrivi TviT-
marTvelobis erTeulis qonebis privatizebisa 
da sargeblobis uflebiT gadacemis Sesaxeb”, 
saqarTvelos 2009 wlis 25 dekembris kanoni 
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“saxelmwifo sakuTrebaSi miqceuli qonebis 
gankargvis Sesaxeb” da saqarTvelos 2009 wlis 3 
noembris kanoni: „saxelmwifo sakuTrebaSi arse-
buli qonebis sargeblobaSi gadacemis Sesaxeb”.

amJamad aucileblobas warmoadgens ganisaz-
Rvros saxelmwifo da zogadi sazogadoebrivi 
saWiroebebi. Seiqmnas axali administraciuli 
struqturebi, ise, rom sistemam SesZlos upasuxos 
sabazro moTxovnebs. momzaddes axali kanonmde-
bloba, romelic moicavs miwisa da miwis Sesaxeb 
informaciis marTvas. dafiqsirdes, rac sinamd-
vileSi arsebobs miwaze, raTa reestrebSi aisaxos 
realuri faqtebi. uzrunvelyofil iqnes miwisa da 
sakuTrebis sazRvrebis zusti identifikaciisa da 
agegmvis SeasZlebloba Sesabamisi standartebiT. 
uzrunvelyofil iqnes martivi da rentabeluri 
midgoma sistemaSi arsebuli monacemebisadmi. 
sajarod gavrceldes sistemis muSaobasa da misi 
sargebelis Sesaxeb informacia. 

yovelive zemoT aRniSnulida gamomdinare sa-
Wiroa:

• saqarTvelos kanoni: “sasoflo-sameurneo 
daniSnulebis miwis sakuTrebis Sesaxeb~, rome-
lic miRebulia 1996 wlis 22 marts unda gamocxad-
des Zaladakargulad da miRebuli iqnas axali 
kanoni.

• Zaladakargulad unda gamocxaddes “qo-
nebis legalizaciis Sesaxeb” saqarTvelos kanoni, 
romelic miRebulia 2007 wlis 22 ivnis, 2011 wlis 
22 marts Setanili cvlilebebiT.

• saqarTvelos kanonSi: “sasoflo-sameur-
neo daniSnulebis miwis arasasaoflo-sameurneo 
mizniT gamoyofisas sanacvlo miwis aTvisebis 
Rirebulebisa da miyenebuli zianis anazRau-
rebis Sesaxeb”, romelic miRebulia 1997 wlis 2 
oqtombers saWiroa cvlilebebis Setana.

• “saxelmwifo qonebis Sesaxeb” saqarTve-
los kanonSi unda Sevides seriozuli cvlilebebi.

• 2007 wlis 11 ivliss miRebuli iqna kanoni 
~binaTmesakuTreTa amxanagobis Sesaxeb~.  kanoni 

aregulirebs binaTmesakuTreTa amxanagobis we-
vrTa saerTo qonebis marTvasTan dakavSirebul 
urTierTobebs, gansazRvravs dasaxelebuli amxana-
gobisa da mis wevrTa sakuTrebis formebs, agreTve 
binaTmesakuTreTa amxanagobis warmoSobis, Camoya-
libebis, saqmianobisa da likvidaciis ZiriTad sa-
marTlebriv pirobebs. kanonSi unda Setanili iqnas 
safuZvliani cvlilebebi.

• Zaladakargulad unda gamocxaddes “fi-
zikuri da kerZo samarTlis iuridiuli pirebis 
mflobelobaSi (sargeblobaSi) arsebul miwis na-
kveTebze sakuTrebis uflebis aRiarebis Sesaxeb~, 
saqarTvelos kanoni da saqarTvelos preziden-
tis 2007 wlis 15 seqtembris #525 brZanebuleba 
~fizikuri da kerZo samarTlis iuridiuli pi-
rebis mflobelobaSi   (sargeblobaSi) arsebul 
miwis nakveTebze sakuTrebis uflebis aRiarebis 
wesisa da sakuTrebis uflebis mowmobis formis 
damtkicebis Sesaxeb~

• seriozul cvlilebebs moiTxovs samoqa-
laqo kodeqsi, bevri muxli gaugebaria da bun-
dovani. rac mTavaria kodeqsis Tavi meTerTmete: 
”samkvidros gayofa” safuZvels iZleva isedac dan-
awevrebuli miwebi kidev ufro metad danawevrdes 
da moxdes miwebis fragmentacia

• arsebobs tyis, wylis da sxva mravali ko-
deqsi. ar arsebobs miwis kodeqsi. Cvenis azriT 
gadaudebel aucileblobas warmoadgens uaxles 
periodSi momzaddes  saqarTvelos miwaTsargeb-
lobis kanoni(miwis kodeqsi).

• dRevandeli pirobebis gaTvaliswinebiT 
aRsdges “sasoflo-sameurneo daniSnulebis 
miwis ijaris Sesaxeb” saqarTvelos kanoni, mi-
Rebulia 1996 wlis 28 ivnis. gauqmda 1997wlis 25 
noembers.

daviT egiaSvili
socialuri mecnierebaTa akademiuri doqtori,

anzor mesxiSvili
ekonomikis akademiuri doqtori.

Abstract

LAND CADASTER AND LAND MANAGEMENT

David Egiashvili, Academic doctor of social sciences,
Anzor Meskhishvili, Academic doctor of economy

Cadaster is an information system which is composed of two parts: maps or plans, which, along with texts, show every 
attribute, size, location and description of every piece of land. The difference between land cadaster and land registration 
is that land cadaster is related to only properties.

Effective management of land resources will help the economy and social development in urban as well as agricultural 
areas. In order to achieve these goals, land reform is essential component for the country in a transitional stage.

Needs of the country and general public must be defined. New administrative structures must be developed so that the 
system could answer market needs. New legislation must be developed, which includes land and management of informa-
tion regarding land. What actually exists on land must be accounted, so that real facts are accounted in registry. Following 
must be provided as well: proper identification and measurement standards for land and property, simple and cost-efficient 
approach regarding the information in the system, information regarding the system and its benefit.
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msoflio ekonomikaSi sistemuri 
azrovnebis deficitia

mTeli samyaro mravali saintereso da siRr-
miseuli gamowvevebis winaSe dgas, romelTa 
Sedegebmac msoflios auwya kacobriobis 
istoriaSi axali, uprecedento postmodernis 
epoqis dawyeba, igi uSualod moiTxovs saxelm-
wifoebsa da xalxebs Soris adre saukuneobiT 
arsebuli urTierTobebis Zireul gadasinjvas. 
kacobrioba Tvisobrivad axal realobebs unda 
Seeguos. dRis wesrigSi dadga saxelmwifoebisa 
da xalxebs Soris adre arsebuli tradiciuli 
damokidebulebisa da urTierTobis Zireuli 
gadasinjvis aucilebloba.

globaluri, saerTo safrTxis da msoflio 
masStabis saerTaSoriso TanamSromlobis Tval-
TaxedviT unda gadaisinjos yvela problema, ro-
melic xels uSlis saxelmwifoTa TanamSromlobasa 
da xalxebis keTildReobas, maTi ganviTarebis sta-
bilurobas.

msoflioSi Seqmnili axali realuri situaciuri 
badeebi moiTxovs zeTanamedrove periodisTvis 
damaxasiaTebeli procesebis marTvasa da daregu-
lirebas msoflio ekonomikasTan erTobliobaSi.

dRes problemis aqtualoba imaSi mdgomareobs, 
rom sworad iqnas gagebuli msoflioSi mimdinare 
procesebis daregulirebaSi msoflio ekonomikis 
roli da mniSvneloba. is, rom nebismieri movlenis 
adaptireba TiTqmis dakavSirebulia Tanamedrove 
globalizaciis procesebTan. mTeli msoflio 
sul uflo globaluri gaxda, sul ufro da ufro 
eltvis erTian standartebs, principebsa da Rire-
bulebebs. msoflio Seudga zogadplanetaruli 
institucionalizaciis formirebis sakiTxis 
gadawyvetas.

vinaidan Cveni gansjis sagans warmoadgens 
msoflio ekonomikaSi sistemuri azrovnebis roli 
da mniSvneloba, amitom saWiroa dasmuli iqnas 
Semdegi kiTxvebi: - ra adgili uWiravs msoflio 
ekonomikas Tanamedrove problemebis gadawyvetis 
sakiTxebSi? - ikveTeba Tu ara maT fonze misi prior-
itetuloba? - dgas Tu ara dRis wesrigSi msoflio 
ekonomikis, rogorc mecnierebis aRqmis marTebuli 
deficitis sakiTxi?

rac ar unda paradoqsulad mogveCvenos sakiTxi, 
faqtia rom dRevandel pirobebSi fuWia msoflio 
ekonomikis rolsa da mniSvnelobaze saubari, Tu 
paralelur reJimSi ar iqna ganxiluli misi aRqmis 
momentebi, rac uSualo kavSirSia sistemuri az-
rovnebis Camoyalibebasa da damkvidrebis aucile-
blobasTan.

 wina planze wamoweuli unda iqnas sakiTxi siste-
muri azrovnebis roli msoflio ekonomikaSi, rac 
migviyvans yvela wamoWrili gamowvevebisa da prob-
lemebis gadaWris saTaveebTan.

msoflio ekonomika msoflios yvela qveynis 
erovnuli ekonomikebis erTobliobaa. amitom, 
aRniSnuli sagnisTvis gansakuTrebuli mniSvn-
eloba aqvs msofliomeurneobrivi movlenebisa da 
procedurebisadmi sistemur midgomas, maTdami 
sistemur azrovnebas.

„sistemuri midgoma“ aris samyaros da misi 
obieqtebis movlenebisa da procesebis Seswavla 
sistemuri kvlevis meTodebiT, maTi mTlianobisa an 
maTSi mimdinare im procesebis saerTo Tu specifi-
kur kanonzomierebaTa integrirebulobis kuTxiT, 
romlebic maT warmogvidgens, rogorc sistemas. 
aseT midgomebsa da analizs viyenebT rTuli da 
efeqtiani sistemebis analizis, Secnobasa da sin-
TezisaTvis.

sxvadasxva problemebis mimarT sistemuri, 
mTlianobiTi midgoma efuZneba faqtorTa arsebo-
bis, rolis, mniSvnelobisa da  urTierTdamokide-
bulebis gaazrebas maT erTianobaSi, anu komple-
qsSi. rac saSualebas gvaZlevs kompleqsurad da 
yovelmxriv SeviswavloT problema, gamovyoT 
prioritetebi da movaxdinoT sistemis ZiriTadi 
parametrebis optimizacia.

dRes, sazogadoebriv cxovrebaSi mimdinare 
sistemuri krizisebis xanaSi, sistemuri midgo-
mis mniSvneloba izrdeba, vinaidan am krizisebs 
SeiZleba daupirispirdes mxolod maTTan brZolis 
sistemuri meTodebi. sakiTxisadmi aseTi midgoma 
da analizi aris saSualeba imisa, rom amovicnoT 
sistemur winaaRmdegobaTa xasiaTi, gamovavlinoT 
urTierTkavSirebis sirTule da SevimuSavoT prob-
lemebis gadawyvetis strategia.

sistemuri azrovnebis mizania sworad da 
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mTlianobaSi aRiqvas garemo, mTlianobaSi gaiaz-
ros dakvirvebiT mopovebuli informacia, Seimec-
nos materialuri da aramaterialuri samyaros 
kanonebi da kanonzomierebebi, iswavlos adamianis 
saqmianobaSi-upirvelasad, rTuli sistemebis Seqm-
nasa da marTvaSi-am kanonebisa da kanonzomierebaTa 
gamoyeneba.

amrigad, qveynis erovnuli interesebis mimarT 
sistemuri azrovnebis midgoma da analizi qveynis 
aRorZinebisa da misi ekonomikuri da politikuri 
usafrTxoebis uzrunvelyofis mTavari pirobaa, 
romelTac gansakuTrebuli mniSvneloba aqvT 
globaluri problemebis Seswavlasa da gadaW-
raSi. es ukanaskneli, ki  Zlieri msoflio ekonomi-
kuri meurneobriobis mtkice argumentirebuli 
sawindari da utyuari barometria.

da bolos: dRes msoflioSi mimdinare movle-
nebisadmi msoflio ekonomikis masStabebis zrdaze 
metad yuradReba unda iqnas gamaxvilebuli mis-
dami masStabur, sistemur xedvasa da azrovnebis 
gagebisadmi. es movlenebi imdenad kompleqsuri xa-
siaTisaa, rom maTi gadawyvetis mcdeloba dadebiT 
Sedegs ver mogvcems, Tu erTdroulad ar moxdeba 
zemoqmedeba am sistemis mraval parametrebze e.i. 
Tu ar iqna upirvelesad aqcentireba gakeTebuli 
sistemur azrovnebis damkvidrebasa da realize-

baze, romelic sxva araferia, Tu ara brZnuli, CaR-
rmavebuli, strategiuli, sistemuri da amave dros 
piraduli mosazreba ama Tu im probemur sakiTxTa 
gadasaWrelad.

ekaterina babunaSvili,
ekonomikis doqtori, quTaisis 

universitetis asoc. profesori
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The world is facing a lot of interesting and profound challeng-
es leading the world to a new unprecented postmodern era which 
requires  fundamental revision of existing relations between states 
and people. The humankind is to get used to adapt  new realities. 
It is getting essential to revise pre-existing traditional relations 
and attitudes of people and states towards each other. 

Every problem preventing the co-operation of states, wel-
fare of people and the stability of their development need to 
be revised globally taking into consideration common threat 
for international relationship. The common threat for interna-
tional cooperation and world view must be revised globally. 

New realities existing in the world require to manage and 
regulate the processes characteristic for the current period in 
order to be the part of the world economics.  The world eco-
nomics or global economics generally refers to the economics, 
which is based on economies of all of the world’s countries’ 
national economics. Also global economics can be seen as 
the economics of global society and national economics – as 
economics of local societies, making the global one. 

Today it is essential to identify the role and importance of 
the world economics in the process of regulation of the current 
processes. The world is becoming a global place, the whole 
world is trying to have the same standards, principles and 
values. The world is to solve the problem to form universal 
institutionalization. 

As we study the role and the importance of systematic 
thinking within the world economics, there are the following 
questions to be considered:1.What is the role of the world 
economics in the processes of solving the current problems; 
2. Does the world economics seem to be a priority;  3. Should 
world economics be science?  

It may seem paradox that talking about the role and im-
portance of the world economicsis useless unless we realize 
that systematic thinking needs to be formed and established.  
If systematic thinking is given the priority within world’s eco-
nomics, it will lead us to the ways to solve current problems 
and deal with current challenges. 

 The world economics is based on economics of all of the 
world’s countries’ national economics. Therefore, it is very 
important to have systematic approach to the world events 
and systematic thinking about them.   

,,Systematic approach” means to study the world events 
and world processes through systematic research methods. We 
should take into account that an event should be studied as a 
whole unity but all specific characteristics need to be consid-
ered and integrated. Such kind of approach and analyses are 
used for complex and effective system analyses. 

Systematic, whole approach to different problems is 
based on realization and studying  all factors, their roles and 
importance as a whole, as a complex.  That will enable us to 
study a problem thoroughly, have priorities and identify and 
optimize the main parameters of the system. 

DEFICIT OF SYSTEMATIC THINKING 
IN THE ECONOMICS OF THE WORLD  

Today, the importance of systematic approach is getting 
bigger and bigger due to current crises in social life. That is be-
cause these crises could only be overcome if we use systematic 
methods against them. Such kind of approach and analyses are 
the means to study the characteristics of systematic obstacles, 
to see the difficulties in connection of the problems and to 
work out the strategies to solve the problems.  

The aim of systematic thinking is to see the world as a 
whole unity, to recognize the gained information in complex-
ity, to realize the laws and regulations of tangible and intan-
gible world, to study how to use those laws and regulations 
first of all in everyday life and activities and also how to form 
and manage the compound systems.  

Therefore, systematic approach and analyses to national 
interests of the country is the main condition to develop and 
flourish your country, and to maintain its economic and po-
litical stability.  These things are very important in terms of 
studying the global problems and seeing the ways how to solve 
them. The latter is a firm prerequisite and reliable barometer 
of a strong world economic world.  

And finally, to sum up it is more important to study the 
current events in the world economics through large-scale 
systematic approach and thinking rather then to pay atten-
tion to the growth of the world economics. These events are 
so complex that there is no way to solve the problem unless 
we try to make effect on many parameters of the system one 
and the same time. That means that we should emphasize the 
importance of systematic thinking and approach. Systematic 
thinking and approach equals the wise, thoughtful, strategic 
and systematic thinking combined with personal opinion to 
solve the problem.

Ekaterina Babunashvili
Doctor of Economics, Associate 

Professor at Kutaisi University

http://en.wikipedia.org/wiki/Countries
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_society
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sa ur avi, sa ga da sa xa do san qcia 
Tu sa xel mwi fos sap ro cen to sar ge be li

cno bi lia rom, sa xel mwi fo bi uj et is for-
mi re bis Zi ri Ta di wya ro sa ga da sa xa do Se mo sav-
le bia. ga da sa xa de bi ar war mo ad ge nen bi uj et is 
for mi re bis er Ta derT wya ros, Tum ca, sa xel mwi-
fo Se mo sav le bis for mi re ba Si maT um niS vne lo-
va ne si ro li en iW eb aT. Se sa ba mi sad, TviT sa xel-
mwi fos ar se bo ba ga nu yof la daa da kav Si re bu li 
ga da sa xa deb Tan.

სწორედ ამიტომ მიგვაჩნია, რომ სახელმწიფო ბი
უჯეტისფორმირებაშიგადამწყვეტიმნიშვნელობაენ
იჭება გადასახადებისადა საგადასახადო სანქციების
ადმინისტრირებისეფექტურისისტემისჩამოყალიბებას,
ვინაიდან, მხოლოდ ასეთ პირობებშია შესაძლებელი
სახელმწიფობიუჯეტისშევსებადაქვეყნისმდგრადი
განვითარებისუზრუნველყოფა. ამასთან, მნიშვნელო
ვანია,რომამპროცესისთითოეულმამონაწილემ,რო
გორცსახელმწიფომ,ასევეგადასახადისგადამხდელმა
გაიაზროსთავიანთიფუნქციამოვალეობები.ვინაიდან, 
ქვეყნისეკონომიკურიაღმავლობადიდადაადამოკიდე
ბული საგადასახადო სისტემის სრულყოფაზე, განსა
კუთრებითმნიშვნელოვანიასაგადასახადოკოდექსის,
როგორცამსფეროსმარეგულირებელისაკანონმდებლო
აქტისროლიდამასშიმოცემულიგანმარტებაგადასა
ხადთანდაკავშირებით:„გა და სა ხა დიარ ისსა ვალ დე ბუ
ლო,უპ ირ ობოფუ ლა დიშე ნა ტა ნიბი უჯ ეტ ში,რო მელ საც
იხ დისგა და სა ხა დისგა დამ ხდე ლი,გა დახ დისაუც ილ ებ
ელი,არა ეკ ვი ვა ლენ ტუ რიდაუს ას ყიდ ლოხა სი ათ იდ ან
გა მომ დი ნა რე“. 

გადასახადის გადახდის სავალდებულო ხასიათი
უზრუნველყოფილია სახელმწიფოს მიერ საგადასახა
დო, სამართალდამცავიდა სასამართლოორგანოების
მეშვეობით,რაცმეტყველებსიმგარემოებაზე,რომგა
დასახადებისგადახდაატარებსარა„ნებაყოფლობით“,
არამედიძულებითხასიათს.სწორედასეთიღონისძი
ებებისადასანქციებისსისტემაახდენსგანსაზღვრულ
ზემოქმედებას გადასახადისგადამხდელზე,რათა მან
შეასრულოსთავისისაგადასახადოვალდებულებადა
გადაიხადოსის.

სახელმწიფოსმიერდაწესებულიადმინისტრირების
მეთოდებისადახერხებისერთობლიობამნიშვნელოვან
როლს ასრულებს ქვეყნის საგადასახადო პოლიტიკის
შეფასებაში.ქვეყნისეკონომიკურისტაბილურობისთვის
სასიცოცხლოდმნიშვნელოვანია კანონმდებლის მიერ
ყურადღება გამახვილდეს იმაზე, რომ გადასახადის,

როდიონქორჩილავა,
სსიპსოხუმისსახელმწიფოუნივერსიტეტის

ეკონომიკისადაბიზნესისფაკულტეტის„ბიზნეს
ადმინისტრირების“დოქტორანტი,

სსიპშინაგანსაქმეთასამინისტროსაკადემიის
პროფესიულიმომზადებისსამმართველოსუფროსი

ასევესაგადასახადოსანქციისგანსაზღვრისას, დაცული
იქნეს გადამხდელის გადახდისუნარიანობის კრიტე
რიუმი. გადასახადისგადამხდელთათვისნებისმიერი
სახისსანქციისდაწესებისასგათვალისწინებულიუნდა
იქნასმისიარაპირდაპირიმხარე.მთავარიიდეამდგო
მარეობსიმაში,რომმაღალისაგადასახადოსანქციები
ახშობს სამეწარმეოდა საინვესტიციო აქტივობას,რის
გამოცეცემა წარმოებისზრდისტემპები, ვიწროვდება
საგადასახადობაზა,კლებულობსსაგადასახადოშემო
სავლებისმოცულობადაიზრდებაუმუშევრობისდონე.
ამფაქტორებითგამოწვეულიუარყოფითიეფექტისაბო
ლოოჯამშიგაცილებითმეტიახოლმე,ვიდრესანქციის
ფარგლებშიმობილიზებულითანხები.

იმშემთხვევაში,როდესაცგადასახადისგადამხდე
ლისმხრიდანარხდებაგადასახადისნებაყოფლობითი
გადახდა, სახელმწიფო ადგენს პასუხისმგებლობის
ზომებს,ესზომებიდაკავშირებულიაამსაკითხისრე
გულაციასთან,რომელიცთავისიშინაარსითატარებს,
როგორცპრევენციულისედამსჯელობით(რეპრესიულ)
ხასიათს.

პრაქტიკაშიერთერთყველაზეგავრცელებულსაგა
დასახადოსანქციისსახეასაურავი.საკითხისარსშიგარ
კვევისმიზნითაუცილებლადმიგვაჩნიასაგადასახადო
კოდექსისიმძირითადინორმებისგანხილვა,რომლებიც
უშუალოდუკავშირდებააღნიშნულსაკითხს.

საურავი,როგორცსა გა და სა ხა დოსან ქცია,პირსეკ
ის რე ბა სა გა და სა ხა დო კა ნონ მდებ ლო ბითდად გე ნილ
ვა და ში გა და სა ხა დის გა და სახ დე ლითან ხის გა და უხ
დე ლო ბის თვის. მი სიდა რიცხვა ხორ ცი ელ დე ბა გა და
სა ხა დისთან ხა ზედაიგი არ ის სხვა ობა გა და სა ხა დის
გა დამ ხდე ლისშე უს რუ ლე ბელსა გა და სა ხა დოვალ დე
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ბუ ლე ბებ სადაზედ მე ტადგა დახ დი ლიგა და სა ხა დე ბის
ჯამსშო რისყო ვე ლივა და გა და ცი ლე ბუ ლიდღის თვის
იმ პორ ტის გა და სახ დე ლებ ზე ვალ დე ბუ ლე ბის წარ
მოქ მნისმე4დღი დან,ხო ლოყვე ლასხვაშემ თხვე ვა ში
შე სა ბა მი სი ვალ დე ბუ ლე ბის წარ მოქ მნის მომ დევ ნო
დღი დან.აქსა გუ ლის ხმოაისმო მენ ტი,რომ„ბი უჯ ეტს
ვა ლი“გა და სა ხა დისგა დამ ხდელ თან მი მარ თე ბა ში შე
იძ ლე ბა გა ცი ლე ბით მე ტი ჰქონ დეს ვიდ რე ისთან ხა
რო მე ლიცმი იღ ებს მო ნა წი ლე ობ ას სალ დოსგა ან გა რი
შე ბა ში,ვი ნა იდ ანმე წარ მისმხრი დანზედ მე ტადგა დახ
დილთან ხებ შიიან გა რი შე ბა, მხო ლოდგა და სა ხად(ებ)
ისნა წილ შიგა დახ დი ლიზედ მე ტო ბადათუმისმი ერ
სან ქცი ის ნა წილ შიიქ ნა გა დახ დი ლიზედ მე ტითან ხა
ის არ გა ით ვა ლის წი ნე ბა ჩვენს მი ერზე მო აღ ნიშ ნულ
გა ან გა რი შე ბა ში. ამ ას თა ნა ვე,თუმე წარ მე მო ის ურ ვებს
ნე ბის მი ერიზედ მე ტადგა დახ დი ლითან ხის გა და ტა
ნასგა და სახ დე ლიგა და სა ხა დისნა წილ ში,ამ ის თვისმას
მო უწ ევს სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბისდად გე ნი ლე ბით1 
გან საზღვრუ ლისა ფა სუ რისგა დახ დაშემ დე გიგა ნაკ ვე
თით(იხ.ნახაზი):

აღ ნიშ ნუ ლირათქმაუნ დაარ ას წო რიმიდ გო მაადა
სა ჭი რო ებსაუც ილ ებ ელცვლი ლე ბას,რად განსა გა და სა
ხა დოორ გა ნოსმი ერმომ სა ხუ რე ბისსა ფა სუ რიარუნ და
არ სე ბობ დეს მსგავ სი სა ხისოპ ერ აცი ებ ზე, რო მე ლიც
ხელსშე უშ ლისგა და სა ხა დისგა დამ ხდე ლისსურ ვილს
 მო ახ დი ნოს მი სი ვეზედ მე ტადგა დახ დი ლითან ხის
მოძ რა ობა ერ თიგა და სა ხა დი დანმე ორესა ხისგა და სა
ხა დის ვალ დე ბუ ლე ბა თა ან გა რიშ ზე, მა შინრო დე საც
ბევ რიკო მერ ცი ულიბან კისმი ერგა წე ულიან ალ ოგი ური
მომ სა ხუ რე ბა(ან გა რი შებ ზეთან ხისმოძ რა ობა)გან თა ვი
სუფ ლე ბუ ლიაყო ველ გვა რისა ფა სუ რისგა დახ დის გან.

გვინ დაწი ნა პლან ზეწა მოვ წი ოთის მნიშ ვნე ლო ვა
ნიცვლი ლე ბე ბი,რომ ლე ბიცსა გა და სა ხა დოკო დექ სში
შე ვი და სა ურ ავ თან მი მარ თე ბა შიდა მი სიოდ ენ ობა
ნაც ვლად0,07პრო ცენ ტი საგა ნი საზღვრა0,06პრო ცენ
ტითდაამ ას თა ნა ვესან ქცი ისშემ სუ ბუ ქე ბას(სა ურ ავ ის
საპ რო ცენ ტოგა ნაკ ვე თისშემ ცი რე ბა)არმი ეცაუკ უქ ცე
ვი თიძა ლა,მა შინრო დე საცპა სუ ხის მგებ ლო ბისშე მამ
სუ ბუ ქე ბელ,ანგა მა უქ მე ბელაქ ტებსაქ ვსუკ უქ ცე ვი თი
ძა ლა,ე.ი.ვრცელ დე ბაამაქ ტისგა მო ცე მამ დეჩა დე ნილ
სა მარ თალ დარ ღვე ვებ ზეც2. აღ ნიშ ნუ ლიცვლი ლე ბით

1 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის 
შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების
გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების
დამტკიცებისშესახებსაქართველოსმთავრობის2010წლის
30მარტისN96დადგენილება

2 აღნიშნული ვრცელდება, მხოლოდ იმ შემთხვევაში,
თუ ეს პირდაპირ არის დადგენილი ამ ნორმატიული
აქტით. „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს
კანონის24ემუხლი.2009წლის22ოქტომბერი.

მი ვი ღეთსა ურ ავ ისორი  გა ნაკ ვე თი2013 წლის 1იან
ვრამ დეარ სე ბულგა და უხ დელგა და სა ხად(ებ)ზედამის
შემ დეგ.ცვლი ლე ბამ დეგა და უხ დელთან ხასდღესმოქ
მე დირე დაქ ცი ითსა ურ ავიდა ერ იცხე ბაორ ივეგა ნაკ ვე
თით,2012წლის31დე კემ ბრისჩათ ვლით0.07%და2013
წლის1იან ვრი დან0.06%.მა შინ,რო დე საცვსა უბ რობთ
სა გა და სა ხა დოლი ბე რა ლი ზა ცი აზედა წნე ხის შემ ცი
რე ბა ზე, კა ნონ მდებ ლისას ეთიგა დაწყვე ტი ლე ბაშე იძ
ლე ბააიხ სნასმხო ლოდფის კა ლუ რიდა ინ ტე რე სე ბით.
სა გა და სა ხა დოსან ქცი ებიუფ რომე ტადპრე ვენ ცი ული
ხა სი ათ ისმა ტა რე ბე ლიუნ დაიყ ოსდამი სიგა მო ყე ნე ბა
ეჭ ქვეშარუნ დააყ ენ ებ დესგა და სა ხა დისგა დამ ხდე ლის
სა მე წარ მეო აქ ტი ვო ბის სა კითხს.სა გუ ლის ხმოათვით
სა ურ ავ ისარ სე ბუ ლიგა ნაკ ვე თისმა ღა ლიპრო ცენ ტუ ლი
მაჩ ვე ნე ბე ლი,ვი ნა იდ ან,გან ხორ ცი ელ ებ ულიცვლი ლე
ბის (შემ ცი რე ბის)  მი უხ ედ ავ ადრე ალ ურიმო ცუ ლო ბა
წლისგან მავ ლო ბა ში შე ად გენს 22%ს (0,06*365დღე),
ესმაჩ ვე ნე ბე ლირიგშემ თხვე ვებ შიგა ცი ლე ბითუფ რო
დი დია, ვიდ რე, სა ბან კოდა წე სე ბუ ლე ბისმი ერსეს ხის
გა ცე მისშემ თხვე ვა შისაპ რო ცენ ტოგა ნაკ ვე თი (იხ.და
ნარ თე ბიN 1დაN 2). ამ ას თა ნა ვე, სა გა და სა ხა დოორ
გა ნოს ნე ბის მი ერ ას ეთშემ თხვე ვა ში შე უძ ლიათან ხის
(სა გა და სა ხა დოდა ვა ლი ან ებ ის)გა დახ დისუზ რუნ ველ
სა ყო ფადგა ნა ხორ ცი ელ ოსმთე ლირი გიღო ნის ძი ებ ები
(სა გა და სა ხა დოგი რავ ნო ბა/იპ ოთ ეკა;ქო ნე ბა ზეყა და ღის
და დე ბა;ყა და ღა და დე ბუ ლიქო ნე ბისრე ალ იზ აცია;სა
ბან კოან გა რიშ ზესა ინ კა სოდა ვა ლე ბისწარ დგე ნადაა.შ).

რო გორც ზე მოთ ავ ღნიშ ნეთ სა ურ ავი ერ იცხე ბა
დად გე ნილ ვა და ში გა და უხ დელგა და სა ხადს. ძვე ლი
სა გა და სა ხა დო კო დექ სით3 იგი გან მარ ტე ბუ ლია, რო
გორც „ვა ლი“სა ხელ მწი ფოსწი ნა შედა ამ მო საზ რე ბას
იზი არ ებსმეც ნი ერეკ ონ ომ ის ტთაგარ კვე ულინა წი ლი. 
გა მო დის,რომსა ხელ მწი ფოგა და სა ხა დისგა დამ ხდელს
„ვალ ზე“უწ ეს ებსგა ცი ლე ბითუფ რომა ღალპრო ცენ ტს, 
ვიდ რემე წარ მესშე უძ ლიასხვა დას ხვასა ფი ნან სოორ გა
ნი ზა ცი იდ ანსეს ხისაღ ება.ხან დაზ მუ ლო ბისვა დასა გა
და სა ხა დოსმიზ ნე ბის თვის6წე ლიადასწო რე დაც,რომ
სა გა და სა ხა დოშე მოწ მე ბისმნიშ ვნე ლო ვა ნინა წი ლიმი სი
გას ვლისბო ლოწლებ შიხორ ცი ელ დე ბა.ან ალ ოგი ურშემ
თხვე ვა შიგა დამ ხდე ლისმი ერგა და უხ დელგა და სა ხა დის
თან ხა ზედა რიცხუ ლისა ურ ავიძირთან ხასუტ ოლ დე ბა, 
ანმე ტიახოლ მე(22%X5წელ ზეან6წელ ზე>100%),
რაცმნიშ ვნე ლო ვანტვირ თადაწ ვე ბაგა დამ ხდელს.

მიგვაჩნია, რომ საურავის ნაწილშიუნდა მოხდეს
ლიბერალიზაცია,რისთვისაცსაგადასახადოკოდექსში
უნდა განხორციელდეს შესაბამისი ცლილებები: კერ

3საქართველოსსაგადასახადოკოდექსისმე3მუხლის
მე3პუნქტი(საქართველოს1997წლის13ივნისისკანონი
N768)

N თან ხისმო ცუ ლო ბა მომ სა ხუ რე ბის ტა რი ფი შე ნიშ ვნა

1. 5000ლა რამ დე 50ლა რი

დღგის ჩათ ვლით2. 1000000ლა რამ დე 200ლა რი

3. 1000000ლარ ზე მე ტი 1000ლა რი
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Tvalsazrisi: gadasaxadebi

ძოდ,სა გა და სა ხა დოკო დექ სის272ემუხ ლს,რო მე ლიც
არ ეგ ულ ირ ებსსა ურ ავ ისდა რიცხვისსა კითხებს,ვფიქ
რობ, აუც ილ ებ ელიადა ემ ატ ოსშეზღუდ ვისდა მა წე სე
ბე ლიჩა ნა წე რი,რო მე ლიცშე ამ სუ ბუ ქებსსა გა და სა ხა დო
სან ქცი ისტვირ თს.მაგ:„ამმუხ ლითგა მო ან გა რი შე ბუ ლი
სა ურ ავ ისთან ხაარუნ დაიყ ოსძი რითან ხის50პრო ცენ
ტზემე ტი“ან„სა ურ ავ ისპრო ცენ ტუ ლიგა ნაკ ვე თიშემ
ცირ დეს0,04პრო ცენ ტამ დე,რაცდა ახ ლო ებ ითწლი ურ
15პრო ცენ ტსუდ რის“.

ამ რი გად,ჩვენსმი ერზე მოთდას მუ ლისა კითხე ბის
ამ გვა რიფორ მითდა ყე ნე ბადა გა დაწყვე ტა ხელს შე
უწყობს სა გა და სა ხა დო ად მი ნის ტრი რე ბის პრო ცე სის
სრულ ყო ფას,ბიძ გსმის ცემსქვე ყა ნა შიბიზ ნესგა რე მოს
გა უმ ჯო ბე სე ბასდარაცმთა ვა რია,უზ რუნ ველ ყოფსბი
უჯ ეტ შისა გა და სა ხა დოშე მო სავ ლე ბისზრდას.

გამოყენებულილიტერატურა:
1. სა ქარ თვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სი;
2. სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი “ნორ მა ტი ული აქ ტე ბის-

შე სა ხებ”;
3. სა ქარ თვე ლოსმთავ რო ბის2010წლის30მარ ტის

N96დად გე ნი ლე ბა „სა ჯა როსა მარ თლისიურ იდი ული
პი რისშე მო სავ ლე ბისსამ სა ხუ რისმი ერმომ სა ხუ რე ბის
გა წე ვი სათ ვისსა ფა სუ რე ბი სადამა თიგა ნაკ ვე თე ბისდამ-
ტკი ცე ბისშე სა ხებ“;

საბაზროსაპროცენტოგანაკვეთებისესხებზე(დანართი1)

 პერიოდი 2006 წელი 2007 წელი 2008 წელი 2009 წელი 2010 წელი 2011 წელი 2012 წელი 2013 წელი

N თვე

ერ
ო
ვნ
უ
ლ
ვა


ლ
უ
ტ
აშ
ი

დ
ო
ლ
არ

ში

ერ
ო
ვნ
უ
ლ
ვა


ლ
უ
ტ
აშ
ი

დ
ო
ლ
არ

ში

ერ
ო
ვნ
უ
ლ
ვა


ლ
უ
ტ
აშ
ი

დ
ო
ლ
არ

ში

ერ
ო
ვნ
უ
ლ
ვა


ლ
უ
ტ
აშ
ი

დ
ო
ლ
არ

ში

ერ
ო
ვნ
უ
ლ
ვა


ლ
უ
ტ
აშ
ი

დ
ო
ლ
არ

ში

ერ
ო
ვნ
უ
ლ
ვა


ლ
უ
ტ
აშ
ი

დ
ო
ლ
არ

ში

ერ
ო
ვნ
უ
ლ
ვა


ლ
უ
ტ
აშ
ი

დ
ო
ლ
არ

ში

ერ
ო
ვნ
უ
ლ
ვა


ლ
უ
ტ
აშ
ი

დ
ო
ლ
არ

ში
1 იანვარი 17.1 15.2 16.6 16.9 17.0 16.4 18.6 19.9 17.0 18.1 15.1 14.4 14.7 13.9 14.6 13.6

2 თებერვალი 17.1 16.3 17.1 15.8 17.2 17.3 18.0 19.3 15.7 16.3 15.5 14.5 15.5 13.9 14.6 13.3

3 მარტი 16.8 15.3 16.9 16.3 17.2 16.1 17.3 18.8 16.6 16.6 14.6 13.9 15.4 13.8 14.4 13.3

4 აპრილი 16.9 16.3 17.5 16.1 17.5 15.8 17.9 19.4 15.7 16.3 16.3 14.3 15.0 14.2 14.4 12.9

5 მაისი 20.1 17.9 17.5 15.5 17.5 16.6 17.7 18.6 15.9 15.8 15.5 13.9 14.9 14.1 13.7 12.6

6 ივნისი 16.4 16.2 16.9 16.3 18.1 16.9 17.8 18.6 15.8 15.9 15.2 12.7 13.5 13.9 13.8 12.8

7 ივლისი 16.7 16.0 16.2 15.4 17.3 18.0 18.5 18.6 15.6 15.2 14.8 13.1 14.5 13.6 13.7 12.5

8 აგვისტო 16.8 15.9 16.7 15.8 19.2 19.1 18.2 18.1 16.2 15.1 14.6 13.2 14.4 13.5 13.3 12.5

9 სექტემბერი 16.7 15.3 17.8 16.0 17.9 18.2 17.6 17.8 15.4 15.1 14.4 13.2 15.1 13.6   

10 ოქტომბერი 17.2 16.2 17.0 16.1 19.6 18.8 17.5 17.5 15.6 14.8 14.4 13.8 14.5 13.0   

11 ნოემბერი 16.8 17.8 18.1 15.1 18.8 18.7 17.7 17.9 15.6 14.4 14.5 13.6 16.0 13.6   

12 დეკემბერი 16.1 16.2 16.4 15.8 18.8 18.6 17.6 17.3 15.1 13.9 15.1 14.1 14.2 13.0   

 წლის
საშუალო 17.1 16.2 17.1 15.9 18.0 17.5 17.9 18.5 15.8 15.6 15.0 13.7 14.8 13.7 14.1 12.9

წყარო:http://www.nbg.gov.ge/?m=306.საქართველოსეროვნულიბანკისმონაცემებისსაფუძველზე
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SUMMARY
              

FINES AS A SANCTION IF THE TAX PAYABLE TO THE STATE
Rodion Korchilava,

Head of the Professional Training Division 
of the Academy of Ministry of Internal Affairs.

PHD Student (doctoral student) “Business Administration” 
Economics and Business Faculty of Sokhumi State University.

The effectiveness and viability of any country’s economic system depends on the correct tax policies being pursued 
by the government. Effective tax regulations by the state are not stifling, but also stimulate the entrepreneurial sector, and 
encourage the formation of their behavior . The abovementioned issues — are one of the most important for contemporary 
Georgia, and the government must take effective steps in order to improve tax legislation and further improve the business 
environment.

This paper discusses the important aspects of the liberalization of tax sanctions, which will be the solution in this case, 
such as taxpayers, as well asfuture increased investor interest in business, and that is reflected in the taxable base amount 
and type of employment growth. Within the parameters of the current year’s budget, which is due to a decline in economic 
growth, an increase in business activity in the economy it is vital that the Government consider a reduction of tax penalties, 
and in some cases, the issue of amnesty.

წელი

სულ ეროვნულივალუტით უცხოურივალუტით

სუ
ლ

მო
კლ

ევ
ად

ია
ნი

გრ
ძე
ლ
ვა
დ
ია
ნი

სუ
ლ

მო
კლ

ევ
ად

ია
ნი

გრ
ძე
ლ
ვა
დ
ია
ნი

სუ
ლ

მო
კლ

ევ
ად

ია
ნი

გრ
ძე
ლ
ვა
დ
ია
ნი

1 1996 61.2 60.8 68.4 57.1 57.1 57.5 64.9 64.2 74.3

2 1997 50.8 51.7 41.0 49.6 49.9 41.7 52.2 54.0 40.9

3 1998 35.2 37.3 23.0 35.8 35.9 26.9 34.9 38.3 22.6

4 1999 31.2 33.2 22.6 29.7 29.9 24.9 31.7 34.4 22.5

5 2000 27.3 29.4 21.0 24.5 25.5 18.6 28.0 30.4 21.3

6 2001 24.4 26.3 20.0 22.3 23.8 17.0 24.9 27.1 20.5

7 2002 23.0 24.9 19.5 23.6 24.9 16.0 22.9 24.9 19.7

8 2003 21.5 23.6 18.5 24.0 24.9 18.8 21.1 23.3 18.5

9 2004 20.2 23.4 17.4 25.4 26.9 20.0 19.5 22.5 17.3

10 2005 17.9 20.8 16.1 21.3 21.6 20.8 17.1 20.4 15.6

11 2006 17.3 19.4 16.3 20.3 20.4 20.1 16.3 18.5 15.6

12 2007 17.7 20.0 16.7 20.9 22.1 19.6 16.5 18.2 16.1

13 2008 18.6 21.3 17.6 21.8 22.3 21.4 17.1 20.2 16.3

14 2009 19.3 23.4 18.1 23.6 25.0 22.8 18.1 22.4 17.0

15 2010 18.6 22.4 17.3 22.6 24.9 21.0 17.2 20.5 16.4

16 2011 17.1 21.7 15.6 22.6 26.6 19.5 14.9 16.7 14.5

17 2012 16.9 21.6 15.4 22.1 26.2 19.4 14.4 16.2 14.1

საშუალოწლიურისაპროცენტოგანაკვეთებიკომერციულიბანკებისსესხებზე(დანართი2)

Tvalsazrisi: gadasaxadebi

წყარო:http://www.nbg.gov.ge/?m=306.საქართველოსეროვნულიბანკისმონაცემებისსაფუძველზე
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aqtualuri Tema

amisTvis, saukeTeso iqneba saqarTvelos mTa-
vrobam Seqmnas agraruli politikis erovnuli 
sabWo, romelic SeimuSavebs sasoflo-sameurneo 
politikis strategias, soflis ganviTarebis 
politikas, inovaciuri da samecniero-kvleviTi 
saqmianobis xelSemwyob politikas, ganixilavs sxva 
problemur sakiTxebs, miiRebs Sesabamis rekomenda-
ciebsa da gadawyveti lebebs.

dRes saqarTveloSi yvelaze mniSvnelovani 
rezervi sazogadoebis TiToeuli wevris moqala-
qeobriv da samewarmeo gaaqtiurebaSi, proble me bis 
saerTo ZalisxmeviT mogvarebasa da saxelmwifos 
mxridan am proce se bis xelSewyobaSi imaleba. 
swored amitom, uaRresad mniSvnelovania sawarmoo 
urTierTobaTa formis swori arCevani da masze 
damyarebuli socialur-ekonomikuri sistemuri 
cvlilebebi, sxvadasxva tipis organizaciul-
samarTlebrivi formebis gamoyenebiT mogvcems 
mosaxleobis masobrivi dasaqmebis, soflis meur-
neobis produqciis moculobis intensiuri zrdis, 
qveynis sasursaTo damoukideblobisa da agro-
sasursaTo seqtoris ganviTarebis grZelvadian 
perspeqtivaze orientirebuli socialur-ekono-
mikuri garemos formirebis saSualebas. msoflio 
gamocdilebac adastu rebs, rom mosaxleobis 
samewarmeo gaaqtiureba kooperaciuli seqtoris 
ganviTarebis aqtiuri mxardaWeris SemTxvevaSia 
SesaZlebeli.  agrosamrewvelo integraciisa  da 
kooperaciis mravali warmatebuli  magaliTi 
gviCvenebs, rom kooperaciuli Sromis ukugebis 
xarisxi gacilebiT maRalia individualur 

SromasTan SedarebiT.  aseve unda gvaxsovdes, 
rom soflad kooperaciuli gaerTianebebis Ca-
moyalibeba dargis  specialistebze moTxovnis 
gaCenis ZiriTadi gzaa.                

ekonomikuri saqmianobis kooperaciuli for-
mis aRmoceneba ganpirobe bu lia ekonomikuri da 
socialuri progresis obieqturi moTxovnebiT, 
sasaqonlo-fuladi urTierTobebis ganviTarebiT 
ekonomikis sxvadasxva dargebSi, gansakuTrebiT – 
agrarul sferoSi. kooperacia did rols asrulebs 
krizisebis gadalaxvis, socialuri problemebis 
mogvarebis, sasoflo-sameurneo warmoebisa da 
zogadad qveynis ekonomikis qmediT una rianobis 
amaRlebaSi. Mmimdinare periodSi msoflioSi mo-
qmedebs 120-mde sxvadasxva tipis kooperaciuli 
organizacia, romelTa saerTo raodenoba 70 aTass, 
xolo maTi wevrebis raodenoba – 800 milion ada-
mians aWarbebs. 

     saqarTvelos udavod SeuZlia, kooperaciul 
sawyisebze moaxdinos sasoflo mosaxleobis sa-
mewarmeo aqtivobis mobilizacia da ara marto 
soflis meurneobis, aramed masTan teqnikur-teq-
nilogiurad dakavSirebuli dargebis swrafi rea-
bilitaciac da Semdgomi ganviTareba. socialur 
solidarobaze dafuZnebuli meurneobriobis 
axali formebis damkvidrebas,  avtomaturad 
mosdevs soflis mosaxleobis masobrivi dasaq-
meba, maTi Semosavlebis mkveTri zrda, agraru-
li Sromis avtoritetis amaRleba da soflis 
kompleqsuri da daCqarebuli ganviTareba. esaa 
cnebis ̀ jansaRi saSualo fena~ realuri Sinaarsi. 

kooperacia _ soflis meurneobis 
ganviTarebis efeqturi meqanizmi

qarTuli sofeli, romlis Sinagani potenciali 
da TviTganviTarebis unari uaRresad dakninebu-
lia wlebis ganmavlobaSi, mis mimarT udieri damo-
kidebulebisa da araswori socialur-ekonomiku-
ri politikis gamo, fundamenturi cvlilebebis 
aucileblobis winaSe dadga. aseT pirobebSi am 
rTuli da araerTgvarovani sistemis krizisidan 
gamosvla da Semdgomi ganviTareba Sesabamisi 
dacviTi meqanizmebisa da garedan daxmarebis 
gare Se, praqtikulad SeuZlebelia. rogori iqneba 
sabolood qarTuli sof lis momavali, didad aris 
damokidebuli imaze, Tu ramdenad sworad iqneba 
gaanalizebuli da Sefasebuli krizisis gamom-
wvevi fundamenturi problemebi, radgan mxolod 
amis Semdeg gaxdeba SesaZlebeli misi ganvi Tarebis 
progresuli konceptualuri xedvebisa da efe-
qturi proeqtebis SemuSaveba. 
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kooperativi avtonomiuri sazogadoebaa, 
romelSic nebayoflobiT gaerTianebulni arian 
adamianebi, romelTac gaaCniaT saerTo ekono-
mikuri, socialuri, kulturuli saWiroebebi 
da survilebi da romlebic erToblivad da de-
mokratiulad marTaven sawarmos. 

kooperativis Seqmnis mizani
ZiriTadi mizani kooperativis Seqmnisa aris misi 

wevrebis saerTo/sazogado saWiroebebis dakmayo-
fileba.

Rirebulebebi
kooperativi dafuZnebulia iseT Rirebule-

bebze, rogoricaa erToba, urTuerTdaxmareba, 
solidaroba, pasuxismgebloba, demokratia, 
Tanasworoba, samarTlianoba da erTsulovneba.

principebi
kooperativis principebi aris erTgvari saxel-

mZRvanelo imisaTvis, raTa moxdes kooperativis 
Rirebulebebis realizeba praqtikaSi.

1. nebayoflobiTi da Ria wevroba
kooperativi nebayoflobiT (moxaliseTa) Seqm-

nili organizaciaa, romelic saSualebas aZlevs ne-
bismier msurvels uzrunvelyos TavianTi SesaZle-
blobebis (momsaxurebis) realizeba da gaiziaros 
wevrobis saerTo pasuxismgebloba damoukideblad 
sqesisa, socialuri, rasobrivi, politikuri Tu 
religiuri diskriminaciisa.

2. demokratiuli mmarTveloba (kontroli)
kooperativi aris demokratiuli gaerTianeba/

organizacia, romelic kontroldeba wevrTa 
mier. isini aqtiurad monawileoben kooperativi-
saTvis konkretuli politikis SemuSavebisa da 
gadawyvetilebis miRebis procesSi. wevrebi (qalebi 
da kacebi), romlebic msaxuroben rogorc arCeuli 
wevrebi, am wevrobisTvis garkveulwilad ekis-
rebaT pasuxismgebloba. Cveulebriv, kooperati-
vis wevrebs xmis micemis Tanabari ufleba gaaCniaT 
(TiToeul wevrs TiTo xmis ufleba aqvs). organiza-
ciis demokratiuli stili aqvT sxva organizaciul 
doneebze Seqmnil kooperativebsac.

3. wevrTa ekonomikuri monawileoba
wevrebi Tanabrad monawileoben rogorc 

kooperativis kontrolis procesSi, aseve, kapi-
talSi. kooperativis kapitali saerTo qonebas 
warmoadgens misi wevrebisTvis.  wevrobis piro-
bebidan gamomdinare, SeiZleba wevrebs gaaCndeT 
gansazRvruli odenobis kompensacia. damatebiT 
Semosavals, rogorc wesi, kooperativis wevrebi iy-
eneben maTi kooperativis ganviTarebisTvis, qmnian 
rezervebs, monawileobis wilis mixedviT gascemen 
sargeblebs wevrebze da afinanseben kooperativis 
sxvadasxva axal-axal saqmianobebs, romlebic damt-
kicebulia kooperativis wevrebis mier.   

4. avtonomia/TviTmmrTveloba da damoukide-
bloba

kooperativi warmoadgens TviTmmarTvel, av-
tonomiur subieqts, romelic imarTeba/kontrol-
deba misive wevrebis mier. Tuki isini gadawyveten, 
xelSekruleba gaaformon sxva organizaciebTan, 
an saxelmwifosTan, an moiZion kapitali gare wy-
aroebidan, isini cdiloben uzrunvelyon arsebuli 
marTvis stilis dacva (demokratia da avtonomia).

5. ganaTleba, gadamzadeba da informacia
kooperativi uzrunvelyofs misi wevrebis 

ganaTlebisa da gadamzadebis saqmes, warmomad-
genlis/rwmunebulis/ndobiTa da uflebebiT aR-
Wurvili piris arCevas, ise rom, am ukanasknelebma 
meti wvlili Seitanon kooperativis ganviTarebis 
sakiTxSi. isini uzrunvelyofen sazogadoebis 
informirebas – umetesad ki axalgazrdebsa da 
“azrTa liderebis” – kooperativis raobisa da 
sargeblianobis Sesaxeb.

6. kooperacia kooperativebs Soris
kooperativi arsebobs imisaTvis, raTa sarge-

beli moutanos mis wevrebs da amasTan, gaZlierdes 
lokaluri/adgilobrivi, nacionaluri, regionuli 
da saerTaSoriso struqturaTa Soris TanamSrom-
lobiTa da muSaobiT.

7. sazogadoebasTan damokidebuleba
kooperativebi muSaoben TavianTi sazoga-

doebis/erTobis mdgradi ganviTarebisTvis, misi 
wevrebis mier SemuSavebuli politikis meSveobiT.

8. ekologiuri perspeqtiva/horizonti
kooperativebi acnobiereben, rom adamian-

ebi ar arian erTaderTi nawili damoukidebeli 
samyarosi, aramed misi erT-erTi Semadgeneli da, 
rom bunebis pativiscema mis yovel gamoxatulebaSi 
aris ganuyofeli adamianuri keTilSobilebisa da 
Rirsebisgan. 

koooperativebi Tanxmdebian, rom garemos 
dacvasTan dakavSirebuli pasuxismgebloba aris 
ganuyreli nawili kooperativebis meSvide prin-
cipisa – sazogadoebasTan damokidebuleba. 

saqarTveloSi agraruli warmoebis krizisuli 
mdgomareoba kidev ufro aZlierebs saxelmwifos 
mxridan soflis meurneobis mxardaWerisa da 
regulirebis motivacias. eWvs gareSea, rom mx-
olod saWiro ekonomi kur-finansuri meqanizmebis 
dabalansebuli SerwymiT miiRweva agrosasur saTo 
seqtoris efeqtiani marTva, rac safuZvels uqmnis 
dafinansebis yvela subieqtis socialur-ekonomi-
kuri interesebis garantirebul realizacias. 

agraruli sferos saxelmwifo regulireba 
gamoirCeva rTuli struq turiT da normatiulad 
gansazRvruli kompleqsuri midgomiT. saxelm wi fo 
regulirebiT xorcieldeba is funqciebi, rom-
lebsac TviTreguli re bis sabazro meqanizmi ver 
axerxebs. am meqanizmebis optimalurad daba lan-
sebuli moqmedebiT miiRweva finansuri stimuli-
rebis efeqturi marT va, romelic xdeba safuZveli 
dakreditebis yvela subieqtis ekonomikuri in-
teresebis realizaciisa. regulirebis formebi da 
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meTodebi srul SesabamisobaSi unda iyos dargebis 
realur mdgomareobasTan, xolo zemo qmedebis 
masStabi damokidebulia samewarmeo saqmianobis 
ganviTarebis doneze.

mravali qveynis kanonmdebloba iTvaliswinebs 
kooperaciis saxelmwifo regulirebas SeRavaTiani 
reJimebis gamoyenebiT, rac gamoixateba koopera-
ciis subsidirebis, subvencirebis, SeRavaTiani 
dakreditebis, sagadasa xa do da sadazRvevo poli-
tikis gatarebaSi. 

liberaluri ekonomikuri ganviTarebis TiTqmis 
yvela warmatebulma qveyanam sasoflo-sameurneo 
subieqtis gansazRvrisas saxelmwifo xel Sew yobisa 
da dafinansebis prioritetul mimarTulebad 
sxvadasxva formis kooperaciul sawyisebze funq-
cionirebadi organizaciebi (kooperativebi, aso-
ciaciebi, amxanagobebi, kavSirebi) miiCnia.

Tu Tvals gadavavlebT am qveynebis gamocdile-
bas, davinaxavT, rom sakredito-safinanso insti-
tutebi, iseve rogorc urTierTobebi, icvleba 
ganviTarebis etapebis mixedviT, rac ZiriTadad 
dakavSirebulia saxelm wifos rolis gaZlierebas-
Tan kooperaciuli institutebis damkvidrebaSi. 
sabiujeto saxsrebis agrarul seqtorSi ganTavseba 
SeRavaTian pirobebSi da maTi kontroli saxelmwi-
fos mxridan xorcieldeba saxelmwifo miz nobrivi 
programebis farglebSi. am programebis SemuSave-
basa da reali zacias saxelmwifo axorcielebs 
mxolod kompleqsuri midgomebis safuZ velze, 
rac gamoixateba imaSi, rom proeqtma unda moicvas 
agraruli warmoebis mTliani sistema. 

saxelmwifo regulirebis berketebis (gan-
sakuTrebiT safinanso da fulad-sakredito) 
optimizacia saSualebas iZleva gadailaxos arse-
buli SezRudvebi da Seiqmnas optimaluri pirobebi 
sasoflo-sameurneo dafi nansebis efeqturi ganx-
orcielebisTvis. 

saqarTveloSi saxelmwifo zemoqmedebis agra-
ruli subieqtis gan sazRv risas soflis, rogorc 
teritoriuli da socialuri erTeulis, ganviTa-
rebis, sawarmoo ZalTa koncentraciisa da special-
izaciis gaTvaliswinebiT, efeqtiani miznobrivi 
programebis realizaciis TvalsazrisiT, sxvadasx-
va tipis kooperaciul formebs Soris saTemo orga-
nizaciebs (saTemo kavSi re bi, kooperativebi), Cveni 
azriT, prioritetuli mniSvneloba unda mieniWos. 

saTemo organizacia  aerTianebs erT konkre-
tul terito riaze mcxovreb adamianebs TavianT 
sofelSi an ubanze arsebuli problemebis gadaWris 
mizniT. misi xelmZRvaneloba arCeuli aris am teri-
toriaze mcxovrebTa umravle sobis mier, romlebic 
TavianT saqmianobas gegmaven da axorcieleben mo-
cemuli Temis mosaxleo basTan erTad. 

Temis samewarmeo mobilizacia warmoadgens  
mZlavr berkets da winapirobas vertikaluri koop-
eraciis tipiuri modelis Sesaqmnelad, kooperi-
rebis sxvadasxva formis elementebis gamoyenebiT. 

vertikaluri kooperaciis, rogorc specifikuri 
formis gamoyeneba obieqturi aucileblobaa 
sawarmoo ZalTa ganviTarebis im etapze, rodesac 
gansakuTrebiT izrdeba organuli urTierTka-
vSiris roli sasoflo-sameurneo warmoebasa da 
gadammuSavebel sawarmos Soris.    

saTemo organizaciebs SeuZliaT aRZran sazoga-
doebrivi aqtivoba im sferoebSi, romlebic uaR-
resad mniSvnelovania saxelmwifosTvis da rom-
lebSic amgvari aqtivobis intensiuri ganviTareba 
bunebrivad jerje robiT ar aris mosalodneli. 
am organizaciebis muSaobis stili moqni lia da 
dRevandeli moTxovnebis Sesabamisi. saxelmwifom 
aucileblad unda gaiTvaliswinos es Zala, rogorc 
realurad moqmedi Zlieri elemen ti da sando part-
niori mwvave problemebis gadaWrisas. K

miwis wvril mesakuTreTa, maTi nebayoflo-
biTi kooperaciuli gaerTia ne bebisa da maTTan 
kooperirebis sxvadasxva formiT integrirebul 
gadammuSavebel sawarmoTa funqcionireba, mizan-
Sewonilia sarisko kapitalis mopovebis gziT. sa-
risko kapitalis mopovebis SesaZlebloba axalia 
saqarTveloSi da gansakuTrebulad gamosadegi 
da mimzidvelia ganviTarebadi (mcire da saSualo) 
biznesebi s Tvis, radgan finansuri daxmarebis ga-
reSe maTi funqcionireba SesaZlebelia mxolod 
dabalteqnologiur doneze, rac veranairad ver 
uzrunvelyofs maT ganviTarebas. es aris dafinan-
sebis iseTi forma, ro melic iTvaliswinebs mcire 
da mzardi biznesis mravalmxriv specifikas. 

sarisko kapitalis investirebis ZiriTadi 
maxasiaTebelia sawarmos partniorad gaxdoma sx-
vadasxva xarisxis riskebis gawevaSi. warmatebuli 
ekonomikis qveynebis gamocdileba gviCvenebs rom 
sarisko kapitalis inves tireba mcire da saSualo 
sawarmoebSi warmoadgens efeqtur sabazro meqa-
nizms. garda amisa, am tipis investiciebis warmate-
basa da am kompanie bis sicocxlisunarianobas Tan 
sdevs sxva mniSvnelovani socialur-ekonomikuri 
efeqtebi.

aseTi sesxis asaRebad saWiroa ufro naklebi 
uzrunvelyofa (girao) da sesxi, rogorc wesi, aris 
ufro grZelvadiani komerciuli bankebis mier 
SemoTavazebul sesxebTan SedarebiT. gadaxdebi ki 
SeiZleba uSua lod iyos dakavSirebuli dagegmili 
fuladi saxsrebis moZraobasTan. aseTi sesxis da-
farvis individualuri grafiki Sedgenili iqneba 
investi rebis kombinirebiT an/da e.w. roialtiT (Se-
mosavals an mogebasTan mibmuli gadaxdebi). sarisko 
kapitalze orientirebuli „Temis samewarmeo 
mobilizaciis fondis“ Sesaxeb ixileT qvemoT.

saxelmwifo regulirebis seqtorSi axali regu-
laciis danergva iZleva saSualebas instituciona-
luri safuZvlebis Seqmnisa, rac, Tavis mxriv, qmnis 
ekonomikur pirobebs im winaaRmdegobaTa gadalax-
visTvis, romelic aferxebs agraruli seqtoris 
gadasvlas (transformacias) mravalferovani 
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safinanso urTierTierTobebis (Tanamedrove) 
sistemebze.

mxolod kooperirebis saSualebiTaa SesaZle-
beli ori sawyisis gaerTianeba:

– sakuTrebis, romelic aZlevs mis mflobels 
arCevanis Tavisuf lebas, da 

– masStaburi warmoebis, romelic ganapiro-
bebs erTs mxriv – teqni kur da ekomomikur upi-
ratesobas da meores mxriv – avtoritetsa da wonas 
sasaqonlo da safinanso bazrebze. 

kooperirebis principebze dafuZnebuli pro-
eqtebis ganxorcielebiT miiReba sinergiuli efeq-
ti Semdegi ZiriTadi komponentebis (efeqtebis) 
erTobliobis safuZvelze:

1. ekonomikuri efeqti – mosaxleobis Semosav-
lebis mkveTri zrda, sasoflo-sameurneo dargebis 
intensiuri da dabalansebuli ganviTareba,

2. socialuri efeqti – socialuri solida-
roba da samarTlianoba, socialuri infrastruq-
turis ganviTareba,

3. ekonomikuri TviTmmarTveloba – TviTanaz-
Raureba, TviTregulire ba, TviTkontroli.

aRsaniSnavia, rom, zogadad, sistemur-siner-
giul efeqtze gavlenas axdens rigi negatiuri 
faqtorebi, rac umTavresad ZiriTadi principebis 
darRvevasTanaa dakavSirebuli da qmnis garkveul 
meTodologiur sirTules, magram msoflios 
mravali qveynis agrosamrewvelo integ ra ciisa 
da kooperaciis warmatebuli magaliTi iZleva 
sakmaris masalas sistemuri analizis safuZvelze 
maTi samecniero da praqtikuli ganzogadebisTvis. 

aqve unda iTqvas, rom zogierTi saxelmwifo in-
stituti sazogadoeb rivi (kooperaciuli) biznesis 
ganviTarebis mimarTulebebs mxolod kerZo ini-
ciativaTa WriliT ganixilavs, rac akninebs aseTi 
proeqtis realur mniSvnelobas. ra Tqma unda, kerZo 
biznesis ganviTarebas aqvs udidesi mniSvneloba, 

magram Tu arsebobs qveynis socialur-ekonomikuri 
ganvi Tarebis sxva, ufro Zlieri motivebi da saTana-
do programebic, romlebic moqmedebs sazogadoebis 
mravalricxovani wevrebis rogorc socialur, aseve 
ekonomikur interesebze, Tu SesaZlebelia ormagi 
(da rig SemTx vevebSi kidev meti) efeqtis miReba ro-
gorc qveynis tradiciuli dargebis, ise socialuri 
sferos swrafi reabilitaciisa da ganviTarebisTvis, 
maSin saxelmwifos mxridan am mimarTulebaTa ignori-
reba seriozul meTodologiur Secdomad unda 
CaiTvalos. sazogadoebam da xeli suf lebam unda 
gaicnobieron, rom socialuri politikis erTaderT 
da yvelaze Zlier fundaments swored ekonomikuri 
politika warmoadgens, romelic materialuri 
dovlaTis ganawilebis ori ZiriTadi principis _ 
ekonomikurisa da eTikuris _ optimaluri sinTezis 
saSualebas iZleva da rom mxolod sazogadoebis 
TiToeuli wevris kerZo samewarmeo iniciativis 
ganviTarebasa da sameurneo sistemis srulyofaze 
orienti rebuli ekonomikuri politika SeiZleba 
gaxdes qveyanaSi swrafi socialur-ekonomikuri zr-
dis, siRaribis daZlevisa da ̀ jansaRi saSualo fenis~ 
Camoyalibebis umTavresi myari safuZveli. 

kooperaciis mravalmxrivi formebis gamoyene-
baze damyarebuli, axleburad gaazrebuli ekonomi-
kuri modeli aris safuZveli soflis kompleqsuri 
ganviTarebis, agronedleulis warmoebis, gada-
muSavebis da realizaciis erTiani ciklis Seqmnisa, 
sadac TiToeuli sameurneo rgoli warmoadgens 
danarCenebTan organulad integrirebul nawils. 

sakiTxis aqtualobidan gamomdinare, sawyis 
etapze mizanSewonilia, soflis meurneobis sami-
nistrosTan Seiqmnas kooperaciis ganviTarebis 
erovnuli centri, romelic umokles droSi Seimu-
Savebs qveyanaSi koope raciis ganviTarebis erTian 
strategias, moamzadebs sakanonmdeblo bazas da 
koordinacias gauwevs procesis mimdinareobas. 
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„Temis samewarmeo 
mobilizaciis fondi“

„Temis samewarmeo mobilizaciis fondi“ war-
moadgens sainvesticio fonds, inovaciuri sain-
vesticio meqanizmiT, romelic qveynis regionebSi 
daabandebs grZelvadian investiciebs – ZiriTa-
dad agrobiznesis sawarmo eb Si. amiT biZgi miecema 
soflis socialur-ekonomikur ganviTarebas da 
amave dros investiciebidan miRebuli finansuri 
saxsrebis nawili moxmar deba saqarTvelos samo-
mavlo miznebs. amasTanave, fondis warmateba qar-
Tul agrosamrewvelo seqtors mimzidvels gaxdis 
investorebisTvis, rac qveyanaSi investiciebis 
damatebiT Semodinebas Seuwyobs xels. 

fondis saxelmwifo kontrolis ganmaxorciele-
bel organos warmo adgens saqarTvelos soflis 
meurneobis saministro. 

miznobrivi sainvesticio sawarmoebi.
fondi abandebs investiciebs qarTul sawarmoe-

bSi, upiratesad saqarTvelos ekonomikis yvelaze 
did da mniSvnelovan – agrobiznesis seqtor Si. 
sainvesticio winadadebebis ganxilvisas fondis 
arCevani upira tesad ganpirobebula im faqtore-
biT, romlebsac SeuZliaT xeli Seuwyon mZlavr 
partniorul (kooperaciuli) urTierTobebze 
damyarebuli sawar moo urTierTobebis Camoya-
libebas, agreTve xelmZRvanelobis da/an mesa kuT-
reebis Zlieri mxareebiTa da gamocdilebiT, maTi 
konkurentuli upira tesobebiT, bazarze myari 
adgilis dakavebisa da dinamiuri zrdis perspeq-
tivebiT. fondis mier investirebuli saxsrebi 
SeiZleba moxmardes sawarmoTa zrdis xelSemwyob 
saqmianobas. es SeiZleba iyos axali teqno logiebis 
SeZena, sawarmoo da saeqsporto potencialis zrda 
da ganviTareba.

sarisko kapitali da partnioroba 
fondi axorcielebs investirebas da TanamSrom-

lobs kompaniebTan sarisko kapitalis SeTavazebis 
gziT. 

vinaidan, fondis warmateba investiciebis 
mimRebTa warmatebazea damo kidebuli, mWidro 
TanamSromlobaze (partniorobaze) orientire-
buli urTierToba warmoadgens umniSvnelovanes 
elements fondis mxridan investiciis mimRebis 
operatiul da strategiul xelSewyobaSi da ar aris 
damaxasiaTebeli tradiciuli komerciuli sesxis 
gamcemi organiza ciebisTvis. 

sarisko kapitalis investirebiT fondi aqtiu-
rad muSaobs kompaniis xelmZRvanelobasTan kom-
paniis saerTo maCveneblebis gasaumjobeseblad 
da Semosavlebis gasazrdelad. es TanamSromloba 
moicavs daxmarebas stra te giul dagegmvaSi, fi-
nansur kontrolSi, marketingis sakiTxebSi, war-
moebis standartebSi, gayidvebSi, momgebianobaSi, 
kvalificiur da mWidro TanamSromlobaze orien-
tirebuli menejmentis SeqmnaSi da a.S. 

fondis dafinansebis potenciur mimRebs unda 
gaaCndeT Semdegi Tvisebebi: 

• kooperirebisa da sawarmoo integrirebis 
sxvadasxva formebis gamoyenebiT proeqtSi 
mosaxleobis CarTulobis maRali xarisxi, rac 
Tavis mxriv warmoadgens sameurneo riskebis 
gadanawilebisa da Semcirebis umniSvnelovanes 
faqtors;

• garemos dacviTi da socialuri riskebis 
minimizirebis realuri perspeqtivebi; 

• biznesis dinamiuri zrdisa da momgebiano-
bis SemuSavebuli strategia; 

• masStaburi ekonomikuri ganviTarebis po-
tenciali; 

• fuladi nakadis generirebis maRali po-
tenciali;

• perspeqtiuli pozicia mzard an/da ganvi-
Tarebad bazarze.

pa a ta ko Ru aS vi li, 
ekon. mecn. doqt. 

stu sru li p ro fe so ri.
da viT ma mu ke laS vi li, 

eko no mi kis doq to ri.

COOPERATION – THE EFFECTIVE MECHANISM OF AGRICULTURE
                                          

Paata Koghuashvili, 
GTU full  Professor, 

Davit Mamukelashvili

The work concerns the development of voluntary cooperative relations and inter-branch integration and also the 
technological settlement in rural areas. Under the aegis of the community unions, the most important locally available 
resources of the intellectual, economic and organizational arrangement will be fully highlighted as well as a single cycle 
of production, processing and marketing of agricultural products will be created. Based on social solidarity the coopera-
tive community population will be in full ownership of the income from sales of the final product and it will itself decide 
on earmarking the respective funds for reproduction and/or handling of common social problems. Implementation of the 
Community Entrepreneurial Mobilization Program will bring forth a substantial growth of incomes of the major portion 
of the country’s population and dynamic improvement of its socio-economic situation. 
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სექ ტო რის მოშ ლამ, ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გა ჩა ნა გე ბამ, 
გლო ბა ლუ რი კრი ზი სის ნე გა ტი ურ მა გავ ლე ნამ, რუ
სეთსა ქარ თვე ლოს შეიარაღებულმა და პი რის პი რე ბამ, 
ტე რი ტო რი ებ ის და კარ გვამ და სხვა მრა ვალ მა უარ ოფ
ით მა მოვ ლე ნამ გა მო იწ ვია  მო სახ ლე ობ ის ცხოვ რე ბის 
დო ნი სა და ხა რის ხის გაუარესება. შექ მნილ მა ნე გა
ტი ურ მა გა რე მო ებ ებ მა გან სა კუთ რე ბით უარ ყო ფი თი 
გავ ლე ნა იქ ონია სა მუ შაო ძა ლის და საქ მე ბის დო ნე ზე, 
და იკ არ გა ათ ას ობ ით სა მუ შაო ად გი ლი. 

2012 წლის ოფ იცი ალ ური სტა ტის ტი კით, სა ქარ
თვე ლო ში უმ უშ ევ რო ბის დო ნე 15 პრო ცენ ტს შე ად გენ
და. თუმ ცა, რო გორც ექ სპერ ტუ ლი გა ან გა რი შე ბე ბი 
და სო ცი ოლ ოგი ური გა მოკ ვლე ვე ბი ად ას ტუ რე ბენ, 
ეს არ ას ახ ავს რე ალ ურ სუ რათს. NDIის მი ერ ჩა ტა
რე ბუ ლი კვლე ვე ბი გვიჩ ვე ნებს, რომ მო სახ ლე ობ ის 
60 პრო ცენ ტზე მე ტი თა ნა მედ როვე ეტ აპ ზე ნო მერ 
პირ ველ პრობ ლე მად უმ უშ ევ რო ბას და სა მუ შაო ად
გი ლე ბის უკ მა რი სო ბას მი იჩ ნევს. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, 
რომ უკ ან ას კნელ წლებ ში ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკა საკ მა ოდ 
სწრა ფი ტემ პე ბით ვი თარ დე ბო და. და საქ მე ბულ თა 
რა ოდ ენ ობა მნიშ ვნე ლოვ ნად არ გაზ რდი ლა, პი რი ქით, 
ად გი ლი ჰქონ და მის შემ ცი რე ბას ცალ კე ულ წლებ ში 
(იხ. ცხრი ლი 1).

უმ უშ ევ რო ბის დო ნე არ ათ ან აბ არია სა ქარ თვე ლოს 

რე გი ონ ებ ის მი ხედ ვით. მა გა ლი თად 2011 წელს მან ქ. 
თბი ლის ში შე ად გი ნა 29, 3%, კა ხეთ ში8,9%, ში და ქარ
თლში8,9%, ქვე მო ქარ თლში9,4%, აჭ არ ის არ18,0%, 
სა მეგ რე ლოზე მო სავ ნეთ ში16,5%, იმ ერ ეთ ში9,3%, 
და ნარ ჩენ რე გი ონ ებ ში7,1%, ხო ლო მთლი ან ად სა
ქარ თვე ლო ში15,1%.

რო გორც სტა ტის ტი კი დან ჩანს, უმ უშ ევ რო ბის დო
ნე გა ცი ლე ბით მა ღა ლია ქა ლა ქებ ში სოფ ლის რე გი ონ
ებ თან შე და რე ბით. უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ აღ ნიშ ნუ ლი 
სტა ტის ტი კა არ იძ ლე ვა უმ უშ ევ რო ბის დო ნის რე ალ ურ 
სუ რათს. საქ მე იმ აშია, რომ სოფ ლად მცხოვ რებ ნი 
შრო მის სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის კრი ტე რი უმ
ით მიჩ ნე ულია თვით და საქ მე ბუ ლად. ამ უკ ან ას კნელ ში 
შე დის ნე ბის მი ერი მე სა კუთ რე, რომ ლის საქ მი ან ობ ის 
მი ზა ნია მო გე ბის ან ოჯ ახ ური  შე მო სავ ლის მი ღე ბა 
ფუ ლის ან ნა ტუ რის სა ხით. 

სა ქარ თვე ლოს პი რო ბებ ში, სა დაც სოფ ლად ცხოვ
რობს მო სახ ლე ობ ის 54 პრო ცენ ტი და მა თი სა კარ
მი და მო ნაკ ვე თე ბი და ქუც მა ცე ბუ ლია და თი თოეულ 
კომ ლზე მი მაგ რე ბუ ლი მი წის ნაკ ვე თი სა შუ ალ ოდ 
არ აღ ემ ატ ება 11,5 ჰას, ფუ ლა დი მო გე ბის მი ღე ბის 
მიზ ნით  სა სოფ ლოსა მე ურ ნეო წარ მო ება თით ქმის 
შე უძ ლე ბე ლია. გარ და ამ ისა ამ მი წებ ზე შეძ ლე ბე ლია 
ტექ ნი კის გა მო ყე ნე ბა, რაც გა ნა პი რო ბებს და ბალ 
შრო მის მწარ მო ებ ლუ რო ბას. შე დე გად ამ ისა, სოფ ლად 
მცხოვ რებ ნი, რომ ლებ საც არა აქ ვთ ფუ ლა დი შე მო სავ
ლის მი ღე ბის სა შუ ალ ება თავს უმ უშ ევ რად მი იჩ ნე ვენ. 

geg mi ani ek on om ik id an sa-
baz ro ur Ti er To beb ze ga das-
vlam war moS va mTe li ri gi 
ek on om ik uri da so ci al uri 
xa si aT is prob le me bi, ro mel-
Ta So ris gan sa kuT re biT mwva ve 
xa si aTs  sa mu Sao Za lis da saq-
me ba at ar ebs.

um uS ev ro bis prob le ma sa qar Tve lo Si da 
mi si daZ le vis Zi ri Ta di mi mar Tu le be bi

ცხრი ლი 1
და საქ მე ბა და უმ უშ ევ რო ბა 20052012 წლებ ში

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

სა მუ შაო ძა ლა (ათ ასი კა ცი) 2023,9 2021,8 1915,3 1917,8 1991,8 1944,9 1959,3 2029,1

და საქ მე ბუ ლი (ათ ასი კა ცი) 1744,6 1747,3 1704,3 1601,9 1656,1 1628,1 1664,2 1724,0

უმ უშ ევ არი (ათ ასი კა ცი) 279,3 274,5 261,0 315,0 335,6 316,9 295,1 305,1

უმ უშ ევ რო ბის დო ნე 
(პრო ცენ ტებ ში)

13,8 13,6 13,3 16,5 16,9 16,3 15,1 15,0

წყა რო: სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ერ ოვ ნუ ლი სამ სა ხუ რი
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უცხო ეთ ის გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში, სა დაც სოფ ლად 
მო სახ ლე ობ ის მხო ლოდ 1015 პრო ცენ ტი ცხოვ რობს, 
გა აჩ ნი ათ მსხვი ლი ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ობ ები, რომ
ლი და ნაც იღ ებ ენ დიდ მო გე ბას და შე სა ბა მი სად ის ინი 
და საქ მე ბულ თა კა ტე გო რი აშია არი ან მოქ ცე ული. ამ 
მო დე ლის სა ქარ თვე ლოს პი რო ბებ ში გავ რცე ლე ბა 
ჯერ ჯე რო ბით ნა ად რე ვი აღ მოჩ ნდა. შე იძ ლე ბა ით ქვას, 
რომ ჩვენს პი რო ბებ ში სოფ ლად მცხოვ რებ ნი ძი რი თა
დად სა კუ თა რი თა ვი სა და ოჯ ახ ის თვით გა დარ ჩე ნა ზე 
არი ან და საქ მე ბულ ნი.

სა ქარ თვე ლოს შრო მის ბაზ რის ან ალ იზ იდ ან ჩანს, 
რომ თვით და საქ მე ბულ თა რა ოდ ენ ობა გა ცი ლე ბით 
მე ტია ხელ ფა სი ან და საქ მე ბულ თა რა ოდ ენ ობ აზე, 
ამ ას თა ნა ვე,სოფ ლად მაცხოვ რე ბელ თა შო რის უფ რო 
მა ღა ლია და საქ მე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი და უფ რო და ბა
ლია უმ უშ ევ რო ბის დო ნე. ას ევე უნ და აღ ინ იშ ნოს, 
რომ ქვეყ ნის მას შტა ბით უფ რო და ბა ლია ქა ლე ბის 
უმ უშ ევ რო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი, ხო ლო უფ რო მა ღა ლია 
ას აკ ოვ ანი ჯგუ ფის სა მუ შაო ძა ლის და საქ მე ბა ახ ალ
გაზ რდო ბას თან შე და რე ბით.

აღ სა ნიშ ნა ვია,რომ უმ უშ ევ რო ბის მა ღა ლი დო ნის 
პა რა ლე ლუ რად ქვე ყა ნა ში ად გი ლი აქ ვს ეკ ონ ომ იკ
ის მთელ რიგ სფე რო ებ ში კვა ლი ფი ცი ური კად რე ბის 
დე ფი ციტს. ეს უკ ან ას კნე ლი გან პი რო ბე ბუ ლია ძი
რი თა დად შემ დე გი ფაქ ტო რე ბით: პირ ვე ლი, უკ ან ას
კნელ პე რი ოდ ში სწრა ფი ტემ პე ბით მიმ დი ნა რე ობს 
მეც ნი ერ ულტექ ნი კუ რი და ტექ ნო ლო გი ური პროგ
რე სის პრაქ ტი კა ში და ნერ გვა, ქვე ყა ნა ში შე მო დის 
პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ები, რა საც თან 
ახ ლავს შე სა ბა მის რთუ ლი  და მა ღალ კვა ლი ფი ცი ურ 
სპე ცი ალ ის ტებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი მან ქა ნადა ნად
გა რე ბი სა და ელ ექ ტრო ნუ ლი ტექ ნო ლო გი ებ ის შე მო
ტა ნა. ად გი ლობ რი ვი სა მუ შაო ძა ლის მომ ზა დე ბი სა 
და გა დამ ზა დე ბის სის ტე მის მოშ ლი ლო ბი სა და გა
უმ არ თა ობ ის გა მო კად რე ბის ცოდ ნა არ ას აკ მა რი სი 
აღ მოჩ ნდა, რის გა მოც სა ჭი რო ხდე ბა უცხო ეთ იდ ან 
მოწ ვე ული კად რე ბის და საქ მე ბა. მე ორე, ქვეყ ნის უმ
აღ ლე სი და პრო ფე სი ული გა ნათ ლე ბის სის ტე მა მზად 
არ აღ მოჩ ნდა ახ ალი გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე. გა ნათ ლე
ბის სის ტე მა ში გან ხორ ცი ელ ებ ულ მა რე ფორ მებ მა 
ვერ უზ რუნ ველ ყო ეკ ონ ომ იკ ის ახ ალი კრე ატი ული 
მი მარ თუ ლე ბე ბის თვის სა ჭი რო მა ღალ კვა ლი ფი ცი ური 
კად რე ბის მომ ზა დე ბა, რა მაც უმ უშ ევ რო ბის პა რა ლე
ლუ რად გა მო იწ ვია სა მუ შაო ძა ლის დე ფი ცი ტი მთელ 
რიგ სფე რო ებ ში. მე სა მე, უმ უშ ევ რო ბის მა ღა ლი დო ნის 
მი ზე ზად შე იძ ლე ბა და სა ხელ დეს აგ რეთ ვე შრო მი თი 
ურ თი ერ თო ბე ბის სა კა ნონ მდებ ლო რე გუ ლი რე ბის 
სფე რო ში არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბი. 1999 წლი დან ამ ოქ
მე დე ბუ ლი „შრო მის კა ნონ თა კო დექ სი“, რო მე ლიც 
ქმნი და სა ხა დას ხა ვა სა ხის ბა რი ერ ებს და საქ მე ბა ში 
და ხელს უშ ლი და შრო მით ურ თი ერ თო ბა ში მო ნა წი ლე 
მხა რე ებს შე თან ხმე ბის მიღ წე ვა ში. 2006 წელს მი ღე
ბულ მა „შრო მის კო დექ სმა“ ვერ უზ რუნ ველ ყო შრო მით 
ურ თი ერ თო ბებ ში არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბის აღ მოფხვრა, 
რად გან და საქ მე ბუ ლებ თან შე და რე ბით პრი ვი ლი გი
რე ბულ მდგო მა რე ობ აში აღ მოჩ ნდა დამ საქ მე ბე ლი.

უკ ან ას კნელ წლებ ში ხე ლი სუფ ლე ბამ გა ნა ხორ ცი

ელა მრა ვა ლი სხვა დას ხვა სა ხის ღო ნის ძი ებ ები და
საქ მე ბის პრობ ლე მის გა დაწყვე ტის მი მარ თუ ლე ბით, 
თუმ ცა მნიშ ვნე ლო ვა ნი შე დე გე ბი არ იქ ნა მი ღე ბუ ლი. 
20022004 წლებ ში ამ ოქ მედ და და საქ მე ბის პროგ რა
მა, რომ ლის თა ნახ მად  მცი რე ბიზ ნეს ზე გა იც ემ ოდა 
უპ რო ცენ ტო კრე დი ტე ბი 2 წლის ვა დით. აღ ნიშ ნუ ლი 
პრო ექ ტი უშ ედ ეგ ოდ დამ თავ რდა. 20042005 წლებ ში 
გან ხორ ცი ელ და უმ უშ ევ არ თა მომ ზა დე ბაგა დამ ზა დე
ბის პროგ რა მა, რი თაც მხო ლოდ 3 ათ ას ამ დე უმ უშ ევ
არი და საქ მდა. 2005 წლის მი წუ რულს და იწყო ახ ალი 
სო ცი ალ ური პრო ექ ტი „სი ღა რი ბის ზღვარს მიღ მა 
მყო ფი მო სახ ლე ობ ის მიზ ნობ რი ვი სო ცი ალ ური დახ მა
რე ბის პროგ რა მა“, თუმ ცა შე დე გი არ მოჰ ყო ლია. 2006 
წელს სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ იდ ან გა მო იყო 24 მი ლი ონი 
ლა რი სა მუ შა ოთა მა ძი ებ ლე ბის გა და სამ ზა დებ ლად. 
ამ პროგ რა მა ში მო ნა წი ლე ობ და 50 ათ ას ამ დე სა მუ
შა ოს მა ძი ებ ელი, თუმ ცა ამ პროგ რა მამ სო ცი ალ ური 
შემ წე ობ ის ხა სი ათი მი იღო და და საქ მე ბის კუთხით 
არა ეფ ექ ტი ანი აღ მოჩ ნდა. 2006 წელს თბი ლი სის მუ
ნი ცი პა ლი ტეტ მა გა ნა ხორ ცი ელა ახ ალ გაზ რდე ბის 
მოკ ლე ვა დი ანი და საქ მე ბის პროგ რა მა, რო მე ლიც 
ფორ მა ლურ და წი ნა სა არ ჩევ ნო პი არ ის ხა სი ათს ატ
არ ებ და. 2007 წელს და იწყო „იაფი კრე დი ტის“ პროგ
რა მა ინ ფრას ტრუქ ტუ რი სა და ტუ რიზ მის სფე რო ებ
ში  სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნის მიზ ნით, რა ზე დაც 
და იხ არ ჯა 25 მი ლი ონი ლა რი. შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ 
ამ ძვი რადღი რე ბუ ლი პროგ რა მის რე ალ იზ აცი ას არ 
მო ყო ლია ახ ალი სა მუ შაო ად გი ელ ებ ის შექ მნა. 2007
2008 წლებ ში გან ხორ ცი ელ და და საქ მე ბის საპ რე ზი
დენ ტო პროგ რა მა, რო მელ ზე დაც და იხ არ ჯა 60 მლნ 
ლა რი და თი თოეულ პრო ექ ტში მო ნა წი ლე ზე გა იცა 
200 ლა რი ანი სტი პენ დია. ამ პროგ რა მის ფარ გლებ
ში სულ და საქ მდა 11 ათ ას ამ დე კა ცი. სა ქარ თვე ლოს 
პრე ზი დენ ტის ინ იცი ატ ივ ით სა შე მო სავ ლო გად სა ხა
დი დან გა თა ვი სუფ ლდნენ  სა მე ურ ნეო სუ ბი ექ ტე ბი, 
რომ ლე ბიც ახ ალ სა მუ შაო ად გილ ზე და ას აქ მებ დნენ 
5060 წლის უმ უშ ევ რებს, მაგ რამ ეს პრო ექ ტიც ჩა
ვარ და. ამ რი გად, შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ უკ ან ას კნელ 
წლებ ში ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ გან ხორ ცი ელ ებ ული 
ერ თჯე რა დი პროგ რა მე ბით ვერ მო ხერ ხდა მო სახ ლე
ობ ის და საქ მე ბის დო ნის ამ აღ ლე ბა. პი რი ქით,  კი დევ 
უფ რო გა იზ არ და უმ უშ ევ რო ბის დო ნე.

2012 წელს სა პა ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბით მო სუ ლი ხე
ლი სუფ ლე ბის წი ნა სა არ ჩევ ნო და სამ თავ რო ბო პროგ
რა მა ში გან სა კუთ რე ბუ ლი ად გი ლი უკ ავია და საქ მე ბის 
პრობ ლე მას. ამ მიზ ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია მთე ლი 
რი გი ღო ნის ძი ებ ებ ის გან ხორ ცი ელ ება.  კერ ძოდ, 
შრო მის კა ნონ მდებ ლო ბის სრულ ყო ფა, უმ უშ ევ არ თა 
სა ინ ფორ მა ციო ბან კის შექ მნა, კად რე ბის გა დამ ზა დე
ბი სა და კვა ლი ფი კა ცი ის ამ აღ ლე ბის სის ტე მის შექ მნა, 
ახ ალი სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნა ზე სა გა და სა ხა დო 
შე ღა ვა თე ბის და წე სე ბა, უმ უშ ევ რე ბი სათ ვის სა ხელ
მწი ფო მხარ და ჭე რის გაძ ლი ერ ება და სხვა. 

ამ კუთხით მოკ ლე დრო ში გარ კვე ული პო ზი ტი ური 
ნა ბი ჯე ბი გა და იდ გა.  კერ ძოდ, შე ვი და ცვლი ლე ბე ბი 
შრო მის კო დექ სში, რომ ლის თა ნახ მად გა იზ არ და და
საქ მე ბულ თა უფ ლე ბე ბი და სო ცი ალ ური გა რან ტი
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ები. გა იზ არ და  სა ხელ მწი ფო მხარ და ჭე რა სოფ ლის 
მე ურ ნე ობ ის დარ გი სად მი. და იწყო იაფი კრე დი ტე ბის 
გა ცე მა სოფ ლად ფერ მე რე ბი სა და სა ოჯ ახო მე ურ
ნე ობ ებ ის თვის. გლე ხებს და ურ იგ დათ ვა უჩ ერ ები 
სა სოფ ლოსა მე ურ ნეო საქ მი ან ობ ის თვის, მი ღე ბუ ლია 
კა ნო ნი სოფ ლად კო ოპ ერ ატ ივ ებ ის შექ მნის შე სა ხებ, 
და იწყო სუბ სი დი ებ ის გა ცე მა მეღ ვი ნე ობ ის სექ ტორ
ში, შე მო ღე ბულ იქ ნა უფ ასო სწავ ლე ბა პრო ფე სი ულ 
სას წავ ლებ ლებ ში და სა ხელ მწი ფო უმ აღ ლეს სას წავ
ლებ ლებ ში 17 სპე ცი ალ ობ აზე.

მი უხ ედ ავ ად ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი ღო ნის ძი ებ ებ ისა, 
ჯერ ჯე რო ბით უმ უშ ევ რო ბის დაძ ლე ვის მი მარ თუ
ლე ბით გან ხორ ცი ელ ებ ული ღო ნის ძი ებ ები არ ად
ამ აკ მა ყო ფი ლე ბე ლია. არ შექ მნი ლა ახ ალი ამ უშაო 
ად გი ლე ბი. ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის ტემ პე ბის შემ ცი რე ბა 
და საქ მე ბის კუთხით ახ ალი გა მოწ ვე ვე ბი სა და საფ
რთხე ებ ის შემ ცვე ლია. ჩვე ნი აზ რით, სა ხელ მწი ფოს 
მხრი დან უმ უშ ევ რო ბის შემ ცი რე ბის კუთხით გა სა
ტა რე ბე ლია უფ რო ქმე დი თი და გა ბე დუ ლი ღო ნის ძი
ებ ები, რო მელ თა შო რის უნ და აღ ინ იშ ნოს შემ დე გი:

• პირ ველ რიგ ში ხე ლი სუფ ლე ბამ სა ზო გა დო ება 
უნ და მი აწ ოდ ოს არ გუ მენ ტი რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია იმ 
ობი ექ ტუ რი მი ზე ზე ბი სა და ფაქ ტო რე ბის შე სა ხებ, 
რომ ლე ბიც გა ნა პი რო ბე ბენ და საქ მე ბის პრობ ლე მის 
გა დაწყვე ტის გრძელ ვა დი ან ხა სი ათს, აგ რეთ ვე  იმ 
კონ კრე ტუ ლი პროგ რა მის შე სა ხებ, რომ ლი თაც  გათ
ვა ლის წი ნე ბუ ლია უმ უშ ევ რო ბის დო ნის შემ ცი რე ბა 
უახ ლო ეს მო მა ვალ ში;

• ახ ალი სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნის მიზ ნით  
უნ და გაძ ლი ერ დეს სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ის ინ ვეს
ტი ცი ური მხა რე, გა იზ არ დოს და ფი ნან სე ბა ინ ფრას
ტრუქ ტუ რა სა და ეკ ონ ომ იკ ის სხვა პრი ორ იტ ეტ ულ 
დარ გებ ში;

• გა თა ვი სუფ ლდეს გარ კვე ული ვა დით ახ ლად 
შექ მნი ლი სა წარ მო ები ყო ველ გვა რი გა და სა ხა დე ბის

გან, გა მო იყ ოს მათ თვის შე ღა ვა თი ანი კრე დი ტე ბი,  
სა ხელ მწი ფო სუბ სი დი ები და სუბ ვენ ცი ები;

• უნ და გაძ ლი ერ დეს სა ხელ მწი ფოს ძა ლის ხმე ვა 
უცხო ური და ად გი ლობ რი ვი ინ ვეს ტი ცი ებ ის მო ზიდ
ვის საქ მე ში, ხე ლი შე ეწყოს ფი ნან სუ რი ბაზ რის გან ვი
თა რე ბას, გაძ ლი ერ დეს ერ ოვ ნუ ლი ბან კის საქ მი ან ობა 
კო მერ ცი ული ბან კე ბის მხრი დან კრე დი ტებ ზე საპ რო
ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის შემ ცი რე ბის კუთხით;

• ქვეყ ნის მთავ რო ბამ უნ და გა დად გას გა ბე დუ
ლი ნა ბი ჯე ბი ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის უზ რუნ ველ სა ყო
ფად, რად გან ეს უკ ან ას კნე ლი წარ მო ად გენს უმ უშ
ევ რო ბის პრობ ლე მის დაძ ლე ვის ყვე ლა ზე ეფ ექ ტი ან 
მე ქა ნიზ მს.

კა ხა ბერ გა ბე ლაშ ვი ლი
ეკ ონ ომ იკ ის დოქ ტო რი, 

ქუ თა ის ის უნ ივ ერ სი ტე ტის ას ოც. პრო ფე სო რი
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Table 1.  Employment and unemployment in  2005-2012

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Labor force (in thousands) 2023,9 2021,8 1915,3 1917,8 1991,8 1944,9 1959,3 2029,1
Employed (in thousands) 1744,6 1747,3 1704,3 1601,9 1656,1 1628,1 1664,2 1724,0

Unemployed (in thousands) 279,3 274,5 261,0 315,0 335,6 316,9 295,1 305,1
Unemployment rate (%) 13,8 13,6 13,3 16,5 16,9 16,3 15,1 15,0

 Source: National Statistics Office

THE PROBLEM OF UNEMPLOYMENT 
IN GEORGIA AND ITS MAIN TRENDS

Kakhaber  Gabelashvili 
Doctor of Economics, Associate Professor of Kutaisi University

The transition from planned economy to the market econ-
omy rise to a range of economic and social problems, among 
which are particularly acute in nature, the labor force employ-
ment. The civil conflict in the country after independence, the 
traditional economic ties destruction, falling infrastructure in-
vestment, negative impact of global financial crisis, the Russian 
- Georgian armed conflict, and many other negative events led 
to a deterioration of living standards and quality . The negative 
conditions had especially negative effect on the employment 
level of the work force, thousands of jobs have been lost.

          According to official statistics, in 2012 the unem-
ployment rate in Georgia is 15 percent. However, the expert 
accounts and sociological studies confirm that this does not 
reflect the real picture. Studies conducted by the NDI- shows 
that more than 60 percent of the population considers an 
unemployment and lack of jobs as the number one problem.

Even economy was growing very fast pace last few years 
the number of employees has not increased significantly, but 
there was a reduction in a certain years.

The level of unemployment is unequally distributed among 
regions. For example, in 2011 the unemployment in the Tbilisi 
amounted to 29, 3%,  in the region of “Kakheti” - 8.9 %,”Shida 
Qartli” - 8.9%, “Kvemo Kartli” - 9.4%, “Ajara” - 18.0%,  
“Samegrelo - Zemo savneti”  - 16.5%,  Imereti -  9.3% and in 
other regions - 7.1%. The average number of unemployment 
in Georgia was -15.1%.

This statistics shows that the rate of unemployment is much 
higher in rural areas than in the cities, however do not give the 
real picture of the unemployment rate. It is the case that people 
lived in rural area by the International Labor Organization’s 
criteria are considered self-employed. The latter includes any 
property owner, whose goal is profit or income in the form of 
cash or product. The 54 % of the Georgian population lives 
in rural areas and their plots of land are average no more than 
1-1, 5 hectare. The size of the land does not allow land owner 
to have an income to support the family. Because of the small 
size of the land it is not profitable to use big farm equipment, 
which leads to lower labor productivity. As a result of this, 
people lived in rural areas do not have cash incomes consider 
themselves unemployed. Developed countries, where only 

10-15 percent of the population lives in rural areas have large 
farms, and receive a large profit, and consequently they are 
placed under the category of employed. In terms of the dis-
semination of this model is proved to be premature. We can 
say that people in rural areas are mostly self- employed and 
their income barely is enough for survival.

The Georgian labor market analysis shows that the number 
of self-employed is much greater than the number of paid 
employees. The employment rate among the rural popula-
tion is higher than in the city. It should also be noted that the 
nationwide unemployment rate for women is lower. And the 
higher the age group in the labor force, compared with youth 
employment.

It should be noted that even the high level of unemploy-
ment in the country there is still a shortage of qualified staff 
in a number of areas. The latter is due to the following fac-
tors: first, the recent rapid pace of scientific - technical and 
technological progress into practice, foreign direct investment 
coming into the country, accompanied by complex and highly 
qualified specialists oriented machine - Import of machinery 
and electronic technologies. The local work force training 
and retraining is so low level; therefore it becomes necessary 
to employ foreign guest workers. Second, higher and profes-
sional education system in the country was not ready for the 
new challenges. Economic reforms in the education system 
failed to provide creative direction for the training of highly 
qualified workers, which resulted in the unemployment of 
labor shortages in a number of areas. Third, the reason of the 
high level of unemployment may be named as well as the gaps 
in the regulation of labor relations. Since 1999, “Labor Code” 
was lunched, which created different type of barriers in the 
labor market and preventing the parties to reach the agree-
ment. The “Labor Code” adapted in 2006, failed to eliminate 
the gap in labor relations, since employer get privileged status 
than employee.

In recent years the government has carried out many differ-
ent kinds of events in the direction of solving the employment 
problem, but no significant results were obtained. In 2002-2004, 
launched the program in which the given interest-free loans to 
small businesses for a period of 2 years. The project ended in 
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vain. In 2004-2005, the government has carried out unemploy-
ment training program; as a result only about 3 thousand people 
were employed. At the end of 2005, has launched a new social 
project “The amount of people living below the poverty line 
targeted social assistance program,” but it also failed. In 2006, 
the state budget allocated 24 million lari for job seekers to 
retrain them. 50 thousand job seekers participated in the pro-
gram, but this program has proved to be inefficient in terms of 
employment. In 2006, the municipality of Tbilisi has launched 
the short-term Youth Employment Program, which was a 
formal and pre-electoral character. In 2007, the Government 
started the “cheap credit” program in the area of infrastructure 
and tourism sectors in order to create jobs, which they spent, 
25 million. We can say that this expensive program has had 
no new job creation. In the 2007-2008 years the Government 
launched new presidential Employment program, which spent 
60 million lari and 200 lari scholarships were given to each 
participant. Under this program, a total of 11 thousand people 
were employed. By the President’s initiative economic entities 
employing 50-60 year old unemployed workers were free from 
tax. But this project has failed.  Thus, we can say that the single 
programs implemented by the government in recent years to 
raise the level of employment did not work. On the contrary, 
the unemployment rate increased.

The employment problem is in a special place in 2012 
Parliamentary election’s winner party’s program. In order to 
reduce unemployment they plan to provide a range of activi-
ties. In particular; the improvement of labor legislation, to 
create an information bank for unemployment, retrain workers 
and raise their qualification level, create tax advantages for a 
new jobs and, strengthen state support for the unemployed.

In this regard, some positive steps have been made in a 
short time. In particular, the changes in the Labor Code, which 

provides increased workers’ rights and social guarantees. The 
government increased its support for agriculture sector. They 
started low interest rate credit to farmers; the vouchers were 
distributed to the farmers; adopted a law on the creation of 
cooperatives in rural areas; the wine sector subsidies; the free 
education was introduced in professional schools and public 
institutions of higher education in 17 specialties.

The measures undertaken so far in the direction of reduc-
ing unemployment is unsatisfactory. Only few new jobs have 
been created. The economy growth rate reduction negatively 
influence on the employment. In our opinion, in terms of 
reducing unemployment from the state government needs 
more vibrant and bold measures, among which the following 
should be noted:

• First, the government must provide to community rea-
sonable information about the objective reasons and factors, 
which determine the long-term nature of the employment prob-
lem solving, as well as the specific program, which provides 
the way for the reduction of unemployment in the near future;

• In order to create new jobs; increase the investment side 
of the budget; increase funding for infrastructure and other 
priority sectors of the economy;

• Newly created enterprises exempted from of all kinds 
taxes for a certain period. They should have a easy access to 
credits and government subsidies;

• The government should strengthen its efforts to attract 
foreign and local investments in the business, to promote 
financial market development, strengthen the central bank’s 
activity in terms of reducing interest rates on loans from 
commercial banks;

• The government should take bold steps to ensure eco-
nomic growth, since the latter is the most effective mechanism 
to deal with the problem of unemployment.
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saqarTvelos socialuri dacvis 
sistema da misi gavlena siRaribeze

2012 wlis saparlamento arCevnebSi gamarjvebisTa-
nave saqarTvelos ax al ma xeli suf lebam ga nacxada 
ramodenime mniSvnelovani iniciativis Se sa xeb, romle-
bic socia lu ri dacvis sistemis gaZlierebas isaxaven 
miznad. es iniciativebi moi ca ven pensiebis zr das, miz-
nobrivi socialuri daxma rebis gaormagebas, dabali 
Semosavlis mqone dasaqme bul TaTvis sagada saxa do 
SeRavaTebis da wesebas, Sromis kanonmdeblobis gaZlie-
rebasa da same di cino dazRvevis universaluri sabaziso 
paketis SemoRebas. 

wi nam de ba re sta tiaSi, saqar Tve los statistikis 
erovnuli samsaxuris mier Cata re  buli Sina me ur ne o-
be bis integrirebuli kvlevis monacemebis gamoyene-
biT, Cven vaxdenT dad genas imisas, Tu ra efeqti eqneba 
gazrdil socialur tran  sfe rebs. kvleva aCvenebs, rom 
gazrdili socialuri transferebi mniS vnelovnad 
Se am cireben siRaribes, magram Ra ri bi ojaxebis mesa-
medis mdgomareoba ar Se icvleba, radgan amJamad isini 
socialuri dac vis sis te mis miRma arian darCenilni.

siRaribis nebismieri kvleva garkveulwilad 
problemuria, radgan ar arsebobs siRaribis 
gazomvis universalurad aRiarebuli meTodi. 
xan grZli vi samecniero debatebis miuxedavad, kv-
lav gadauWrelia sami Ziri Ta di konceptualuri 
sakiTxi:

• rasTan mimarTebaSi unda izomebodes 
siRaribe - arsebobisTvis saWiro minimumTan 
(absoluturi zRvari) Tu cxovrebis zogad stan-
dartebTan mi mar TebaSi (fardobiTi zRvari); 

• ris mixedviT unda ganisazRvros siRaribe 
- Semosavlebis, momxarebis, Tu qo nebis mixedviT; 

• vin unda gansazRvros zRvari, romlis 
miRmac individi/ojaxi Raribad Ca iT vleba - kv-
levis organizatorebma, Tu kvlevis responden-
tebma. 

TiToeul am midgomas Tavisi upiratesobebi da 
naklovanebebi gaaCnia, mag ram zogadad siRaribis 
fardobiTi zRvrebi ufro relevanturia ganvi Ta-
rebuli qveynebis SemTxvevaSi, xolo ganviTarebad 
qveynebSi ZiriTadad absoluturi zRvrebi gamoiy-
eneba. imis gaTvaliswinebiT, rom saqarTve los mo-
saxleobis didi nawilisTvis sabaziso saWiroebebis 
dakma yofi leba seriozuli problemaa da bevri 
ojaxis Semosavlis ZiriTad wyaros mci re zomis 
fermeruli meurneoba warmoadgens, kvlevaSi viy-
eneb si Raribis absolutur gansazRvrebas da mas 

moxmarebis mixedviT vzomav. zRvrad viyeneb sabazi-
so saWiroebebis dasakmayofileblad auci le be li 
produqtebisa da momsaxurebis minimalur kalaTas 
(saarsebo mini mu mi), romelic saqarTvelos statis-
tikis erovnuli samsaxuris mieraa dad ge nili.

monacemebis wyaros Sinameurnebebis integri-
rebuli kvleva (Sin da) war  moadgens. Sinda qveynis 
masStabiT reprezentatiuli kvlevaa, romel sac 
saqarTvelos statistikis erovnuli samsaxuri 
yovel kvartalSi ata rebs. kvlevis farglebSi 
grovdeba detaluri informacia Sinameur neo be bis 
demografiuli maxasiaTeblebis, Semosavlebis, mox-
marebis, komunalur da socialur momsaxurebebze 
xelmisawvdomobis, dasaqmebisa da sabinao mdgo-
mareobis Sesaxeb. imisaTvis, rom SesaZlebeli iyos 
sxvadasxva zomis da Semadgenlobis mqone Siname-
ur ne o  be bis erTmaneTTan Sedareba, ojaxebis Se-
mosavlebi da momxmareba erT ekvivalentur zrda-
srulzea gaangari Se bu li. es meTodi Tanacxovrebis 
efeqtis gaTvaliswinebis saSua le basac iZle va.

Sindas monacemebis analizi aCvenebs, rom 
ukanaskneli aTwleulis ganmavlobaSi miRweuli 
ekonomikuri zrdis maRali tempis miuxedavad, si-
Ra ribe qarTuli saxelmwifos erT-erT ZiriTad 
problemad rCeba. saqar Tve los ojaxebis 39 pro-
centi saarsebo minimumze naklebs moixmars (ix. 
cxrili #1). 
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cxrili #1. siRaribis maCveneblebi 
sxvadasxva tipis SinameurneobebisaTvis, 

2011 wlisaTvis

aseve sakmaod didia siRaribis siRrme – Raribi 
individi saSualod saarsebo minimumze 56 lariT 
(36%) naklebs moixmars (ix. naxati #2).

naxati #2. siRaribis siRrme sxvadasxva 
tipis SinameurneobebisaTvis, 

2011 wlisaTvis

sagulisxmoa, rom geografiul mdebareobas 
sakmaod mniSvnelovani efeqti aqvs – siRa ri-
bis maCvenebeli cxra procentuli erTeuliT 
ufro maRalia soflad, vid re qalaqSi da soflad 
mcxovrebi Raribi individi saSualod eqvsi la riT 
ufro naklebs moixmars, vidre qalaqSi mcxovrebi 
Raribi. bavSvis yola aseve zrdis siRaribis risks 
xuTi procentuli er Te u liT. meore mxriv, siR-
aribis riski odnav ufro dabalia im oja xebi sTvis, 
romelTac hyavT pensioneri wevrebi. Sindas Ser-
Cevis moculoba mowyvlad ojaxebs (magaliTad, 
devnili an SezRuduli SesaZleblobebis mqone) 
Soris siRaribis maCveneblebis Sesaxeb statistiku-
rad mniSvne lo va ni daskvnis gakeTebis saSualebas 
ar gvaZlevs. miuxedavad amisa, siRari bis arsebuli 
masStabi cxadyofs, rom igi ar Semoifargleba 
romelime mow yladi jgufiT, aramed mTeli 
sazogadoebisaTvis didi problemaa.

 saqarTveloSi siRaribes mravali struqtu-
ruli mizezi aqvs, romel Ta gan ori gansakuTrebiT 
mniSvnelovania – umuSevrobis maRali done 
qa la qebSi da dabali produqtiuloba soflad. 
qalaqebSi mcxovrebi ekono mikurad aqtiuri 
mosaxleobis 26 procenti dausaqmebelia, xolo 
qveynis mTliani samuSao Zalis naxevarze meti, 
romelic soflis meurneobaSia da saq mebuli, 
mSp-s mxolod rva procents qmnis. 

Sesabamisad, siRaribis daZlevisTvis, pirvel 
rigSi, saWiroa yov lis  momcveli strategiis Se-
muSaveba qarTuli ekonomikis iseTi naklova ne  be bis 
daZlevisTvis, rogoricaa: warmoebis SezRuduli 
unarianoba da glo baluri ekonomikis romelime 
segmentSi konkurentunarianobis arqona. amis 
miuxedavad, rogorc mudmivad mzardi empiriuli 
mtkicebulebebi aC ve nebs, mxolod ekonomikuri 
zrda arasodes aris sakmarisi siRaribis aR mo-
safxvrelad an misi Tundac mniSvnelovnad Semci-
rebisTvis. yvelaze gan  viTarebul qveynebSic ki 
siRaribis maCvenebe li gacilebiT ufro maRa li 
iqneboda, am qveynebs rom ar gaaCndeT socialuri 
dacvis yovlis mom cve li sistemebi. Cven vTvliT, 
rom saqarTvelos socialuri dacvis sis te   masac 
mniSvnelovani efeqti aqvs siRa ri beze.

niSandoblivia, rom saqarTvelos socialuri 
dacvis sistema sami Zi riTadi komponentisagan 
Sedgeba – pensiebi, socialuri daxmareba da 
jan   dacva. garda amisa, arsebobs 24-saaTiani da 
saTemo servisebi mzrunve lo ba moklebuli bavS-
vebisTvis da specialuri programebi SezRuduli 
Se saZ leblobebis mqone pirebisTvis, magram maTi 
masStabi sakmaod SezRu du lia rogorc mocvis, 
aseve dafinansebis kuTxiT. 

socialuri danaxar jis yvelaze didi nawili 
modis pensiebze, rac 2012 wels saxelmwifo biu-
jetis 15 da mSp-is 4 procents Seadgens. pen si e bis 
ramdenime saxeoba ar sebobs. sapensio asaks (60 weli 
qalebisaTvis da 65 mamakacebisaTvis) miR weul 
yvela moqalaqes, aseve sxva qveynis moqa la qes, ro-
melic saqar Tve loSi ukanaskneli 10 wlis ganmav-
lobaSi cxovrobs, SeuZlia miiRos xan dazmulobis 
pensia. amisaTvis saWiro ar aris samuSao sta Jis 
qona an saWiroebis demonstrireba. 65-dan 67 wlamde 
asakis pen sio ne rebisaTvis pen siis ganakveTi 125 
lars Seadgens, xolo 67 welze meti asa kis mqone 
pen sionerebi 140 lars iReben. 

pensiebis meore tipi gankuTvnilia SezRuduli 
SesaZleblobebis mqo ne pirebisaTvis. pensiis 
odenoba 70-dan 129 laramde meryeobs SezRu du -
li SesaZleblobebis xarisxis Sesabamisad, aseve 
imis gaTvaliswinebiT travma miRebulia Tu ara 
sabrZolo moqmedebebis Sedegad. mesame kate go ria 
moicavs marCenaldakargulTa pensiebs, romlebsac 
iReben 18 wlamde asa kis bavSvebi, romelTac erT-
erTi mSobeli daeRupaT. am benefitis ga nak veTi 55 
lars Seadgens. meoTxe tipis pensia gankuTvnilia 
sabWoTa rep re siebis msxverplTa da maTi ojaxis 
wevrebisaTvis, Sesabamisad, bene fi ci a rebis raode-
noba TandaTanobiT klebulobs. 

garda am oTxi kate go rii sa, arsebobs saxelm-
wifo kompensaciebi da sti pendiebi, romlebic 
dasa xe lebis miuxedavad, imave funqcias asrule-
ben, rasac pensiebi. kompensaciebi gankuTvnilia 
sajaro moxeleebis sxva dasxva jgufisTvis (mag-
aliTad, mo sa marTleebi, diplomatebi, umaRlesi 
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Tanamdebobis pirebi da a.S.) da Za lo vani uwyebebis 
TanamSromlebisTvis. akademiuri stipendiebi 
gankuT vnilia im mecnierebisTvis, romlebmac Ta-
nam debobebi 2005-2007 wlebSi gan xor cielebuli 
umaRlesi ganaTlebis sis temis reorganizaciis 
Sedegad datoves. sxva pensiebisgan gansxva ve biT, 
kom pensaciebis da stipendiebis ganakveTi samuSao 
staJis da sabo loo xel  fasis mixedviT gaangariS-
deba. amis miuxedavad, maTi ganakveTi ar SeiZleba 
aRematebodes 560 lars. kompensaciis beneficia-
rebs SeuZliaT pen siaze sapensio asakis miRwevamde 
gavidnen, magram am SemTxvevaSi isini ufro mcire 
odenobis benefits miiReben. 

socialuri daxmareba kategoriuli da mizno-
brivi fuladi transfe rebisgan Sedgeba, Tumca 
drodadro (sagangebo mdgomareobis an/da ar-
Cevnebis win) mTavroba universaluri tipis 
fuladi da arafuladi bene fi tebsac gascems. 
2012 wels mTliani danaxarji socialur dax-
marebaze 273 milion lars Seadgenda (mSp-s 
erTi da saxelmwifo biujetis oTxi procenti). 
yvelaze masStaburi benefiti saarsebo Semweo-
baa, romelic miz nobriv programas warmoadgens. 
am benefitis misaRebad ojaxma unda mi marTos 
socialuri momsaxurebis saagentos da dareg-
istrirdes socia lu rad daucveli mosaxleobis 
bazaSi. Semdeg socialuri momsaxurebis saa gen-
to ojaxSi miavlens socialur agents, romelic 
avsebs “ojaxis dek la racias”, romelSic asaxavs 
Sinameurneobis socialur-ekonomikur maCve neb-
lebs, ZiriTadad xangrZlivi moxmarebis sagnebis 
flobas. Segrovebuli monacemebi Semdeg SehyavT 
eleqtronul programaSi, romelic avtoma tu-
rad gansazRvravs Sinameurneobis keTildReobis 
sareitingo qulas. fu lad socialur daxmarebas 
iReben ojaxebi, romelTa sareitingo qula ar 
aRe ma teba 57 001-s. benefitis ganakveTi Seadgens 
30 lars ojaxis ufrosi saT vis da 24 lars yoveli 
danarCeni wevrisaTvis.

beneficiarTa raodenobis mixedviT, sidi-
diT meore devnilTa daxma re baa, romelic 
1990-ian wlebSi afxazeTis da samaCablos re-
gionebidan devnili mosaxleobisTvis aris gan-
kuTvnili. koleqtiur centrebSi Ca sax lebuli 
devnilebisTvis daxmarebis odenoba 22 laria, 
xolo danar Ce ni devnilebisTvis 28 lari. mesame 
saxis transferi, sayofacxovrebo sub si dia 2007 
wels iqna SemoRebuli eleqtroenergiaze ar-
sebuli SeRava Te bis nacvlad da gankuTvnilia 
calkeuli kategoriebisaTvis, rogorebicaa om
is veteranebi, sabWoTa represiebis msxverplni, 
omSi daRupuli samxed ro ebis Svilebi da a.S. ben-
efitis ganakveTi kategoriebis mixedviT 7-dan 
44 laramdea. beneficiarTa raodenoba TandaTan 
mcirdeba, radgan tran sfe ri daxurulia axali 
beneficiarebisTvis. meoTxe tipi, saojaxo dax ma-
reba aseve daxurulia axali beneficiarebisTvis. 

benefitis ganakveTi 22-dan 44 laramde meryeobs 
da igi gankuTvnilia mowyvladi kategoriebis in-
dividebisTvis, rogoricaa: martoxela pensio-
nerebi, brmebi, oblebi da SezRuduli SesaZle-
blobebis mqo ne bavSvebi. daxmarebis mexuTe tipi, 
sa xel mwifo daxmareba 2012 wels Seiqmna. es bene-
fiti ZiriTadad gankuT vni lia damoukideblobis 
aRdgenis Semdeg omSi daRupuli samxedroebis 
oja xe bisTvis. transferis maqsimaluri odenoba 
309 lars Seadgens. 

saxelmwifo jandacva ori ZiriTadi kom-
ponentisgan Sedgeba. 2012 wels saxelmwifo 
jandacvis danaxarjma mSp-is 1.3 da biujetis 
xuTi pro cen ti Seadgina. pirveli komponenti 
moicavs sazogadoebrivi jandacvis prog ramebs 
(imunizacia, adreuli diagnostika da skrin-
ingi, epidemio lo giuri meTvalyureoba da a.S.), 
programebs, romlebic faraven calkeul daa-
vadebebs (fsiqikuri janmrTeloba, infeqci-
uri daavadebebi, tuber kuli o zi, dialezi da 
Tirkmlis gadanergva, kardiiologia da a.S.) 
da gadau de bel samedicino daxmarebas da ambu-
latoriul momsaxurebas (soflad mcxovrebi 
mosaxleobisaTvis). meore komponents saxelm-
wifo samedicino dazRveva warmoadgens. sax-
elmwifo SeiZens samedicino dazRvevas Semdegi 
jgu febisTvis: socialurad daucveli mo-
saxleobis bazaSi daregistri re buli ojaxe-
bi, romelTa qula 70 001-s ar aRemateba; 2008 
wels ruseTis fe de raciasTan omis Sedegad 
devnili mosaxleoba; socialuri momsaxu re-
bis da ganaTlebis sferos muSakebi; saxelm-
wifo mzrunvelobis qveS myo fi individebi; 
saxelmwifo da rusTavelis premiis laure-
atebi. dazRvevis paketi momsaxurebis farTo 
speqtrs moicavs – ambu latoriuli da gegmi-
uri samedicino momsaxureba, samedicino gamok-
vle vebi da mSobiaroba. amasTan erTad dazRveva 
50 laris odenobis sxva-das xva medikamentis sa-
fasursac anazRaurebs.

mTliani socialuri danaxarji (ganaTlebis 
xarjebis CaTvliT) mSp-is daaxloebiT 10 pro-
centia, rac orjer ufro naklebia, vidre eko-
no mikuri ganviTarebisa da TanamSromlobis 
organizaciis (OECD) qvey nebSi (ix. cxrili #3). 
garda amisa, Tanamedrove socialuri daxmarebis 
sis temebis Semadgeneli ramdenime ZiriTadi 
programa, rogoricaa umuSev ro bis dazRveva/
daxmareba, bavSvebis benefiti, fiskaluri ben-
efitebi (mag. sagadasaxado krediti) da Sro-
mis bazris aqtiuri programebi saqarTve lo Si 
saerTod ar arsebobs. Sesabamisad, evropuli 
socialuri dacvis sis temebis Taobaze Catare-
buli kvlevebi, romlebic yofil sabWoTa qvey-
neb sac moicaven, rogorc wesi, qarTul sistemas 
yvelaze naklebad ganvi Ta rebuli sistemebis 
qvejgufSi aTavseben.
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naxati #3. socialuri danaxarjebi OECD 
qveynebsa da saqarTveloSi

Tu SevafasebT iseTi kriteriumebiT, rogoricaa 
socialuri ufle be bi an mosaxleobis ZiriTadi 
socialuri ris ke bi sgan dacva, qarTuli so ci-
aluri dacvis sistema, marTlac, mniSvne lov nad 
CamorCeba evropul sis temebs. amis miuxedavad, mas 
ramdenime upiratesoba aqvs, romlebic sa mo mavlo 
reformebis dagegmvisas unda iqnes gaTvali-
winebuli. socialuri transferebi Seuferxeblad 
gaicema sabanko sistemis meSveobiT da 2003 wlis 
Semdeg aranair davalianebas adgili ar hqonia. 
administrirebis xarjebi dabalia, miznobrivi 
socialuri daxmarebis SemTxvevaSic ki. sa ar sebo 
Semweobis garda, yvela SemTxvevaSi mkafiod aris 
gansazRvruli Tu vis ekuTvnis esa Tu is benefi-
ti. Sesabamisad, benefitebis aRebis maCve ne beli 
maRalia – Sinameurneobebis 63 procenti raime 
saxis transfers iR ebs. transferebis ganawileba 
progresulia, radgan qveda samomxma reb lo kvin-
tilebSi, transferis miRebis maCvenebeli ufro 
maRalia, vidre ze da kvintilebSi (ix. cxrili #4). 

naxati #4. socialuri transferebis miRebis 
maCvenebeli transferis gareSe gansazRvruli 

samoxmareblo kvintilebis mixedviT

gadasaxadebis gadaxdiT gamomuSavebuli 
(contribution-based) benefitebis ararsebobis gamo, 
negatiuri redistribucia ar xdeba – Raribi 
ojaxi sa Su alod 140 laris odenobis socialur 
transfers iRebs, xolo araRa ri bi 136 lars. rac 
yvelaze mniSvnelovania, socialuri transferebi 
arse bi Tad amcireben siRaribis maCvenebels da mis 
siRrmes (ix. cxrili #5). 

naxati #5. sxvadasxva tipis Sinameurneo-
bebis siRaribis maCveneblebi transferebiT 

da transferebis gareSe

tran sferebis gareSe siRaribis maCvenebeli 
51 procents miaRwevda, xolo si Ra  ribis saSualo 
siRrme 102 lari iqneboda. rogorc mosalod ne-
lia, ef eq ti yvelaze Zlieria soflad mcxovrebi 
Sinameurneobebisa da im oja xe bisTvis, romelTac 
pensioneri wevrebi hyavT – transferebis gare Se 
maTi siRaribis maCvenebeli, Sesabamisad, 13 da 22 
procentuli erTeu liT ufro maRali iqneboda.

 socialur transferebs Soris yvelaze 
maRali mocva xandaz mu lo bis pensias aqvs – am 
transfers Raribi da araRaribi ojaxebis TiTqmis 
na xevari iRebs (ix. naxati #6). 

naxati #6. Raribi da araRaribi ojaxebis 
mier sxvadasxva tipis socialuri 

transferebis miReba

miuxedavad imisa, rom benefitebis umetesoba 
Seqmnilia mowyvladi jgu febisTvis, TiTqmis yvela 
transferis SemTxvevaSi miRebis albaToba praq-
tikulad Tanabaria Raribi da araRaribi ojaxebi-
sTvis. erTaderTi tran sferi, romlis beneficia-
rebic ZiriTadad Raribi ojaxebi arian, sa ar sebo 
Semweobaa.

Sesabamisad, gasakviri araa, rom socialuri 
transferebis did na wils araRaribi ojaxebi iRe-
ben - 59 procenti im Sinameurneobebisa, rome lic 
raime saxis transfers iRebs, Raribi ar aris. es, 
ra Tqma unda, auci leb lad uaryofiTi movlenad 
ar CaiTvleba – yvela benefitis mizani siRaribis 
Semcireba ar aris; pensiebi Sinaarsobrivad gada-
vadebul Semosavals war mo adgens, romelmac unda 
uzrunvelyos Semosavlebis uwyvetoba xandaz mu-



 51

#
7

  
n

o
e
m

b
e
r

i
  

 2
0

1
3

socialuri sfero

lobis, SesaZleblobebis SezRudvis, an marCenalis 
dakargvis SemTxvevaSi. Tumca, rodesac ganixileba 
pensiebis zrda, gaTvaliswinebul unda iqnes, rom 
did nawils araRaribi ojaxebi miiReben, Sesabam-
isad, siRaribeze ef eq ti SedarebiT naklebi iqneba. 

gacilebiT ufro seriozuli da gadau de be-
li problema isaa, rom sis tema ver axerxebs im 
Raribi ojaxebis didi nawilis mocvas, romelTac 
ar hyavT pensioneri. saarsebo Semweoba Raribi 
ojaxebis mxolod 20 pro cents faravs da Raribi 

ojaxebis 33 procenti (saqarTvelos ojaxebis 13 
procenti) aranair socialur transfers ar iR-
ebs. es sistemis safuZ v liani defeqtia, romelic 
myisier reagirebas saWi ro ebs, raTa gazrdilma 
socialurma danaxarjma realuri efeqti iqonios 
siRaribis Semcirebaze.

merab vaniSvili,
saqarTvelos teqnikuri universitetis 

sruli profesori

SUMMARY

THE SOCIAL SECURITY SYSTEM OF GEORGIAN 
AND ITS IMPACT ON POVERTY

M. Vanishvili - Georgian Technical University, 

The main social problem of poverty - two-fifths of households consume less than the minimum wage. The social 
security system plays an important role in poverty reduction - pensions and other social assistance, poverty reached 51 
percent. Against this background, the growth rates of social transfers are welcome. The planned increase of six percent-
age units to reduce poverty in our forecasts. However, as a result of increased transfers to all poor family situation does 
not improve. Despite the wide coverage of the social protection system beyond the one-third of poor families, who are 13 
percent of the entire population. The only existing mechanism by which these families can be involved in the system, TSA.
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ad gi lob ri vi TviT mmar Tve lo be bis 
stra te gi uli pri or it et ebi

ad gi lob ri vi TviT mmar Tve lo be bis saq mi an ob-
is Se sa xeb bev ri iw er eba sxva das xva mec ni er-ek on-
om is te bis mi er, is ax eba TviT mmar Tve lo be bis wi-
na Se mdga ri prob le me bis ga daW ris gze bi, mag ram 
mdgo ma re oba ara Tu um jo bes de ba, ar am ed pi ri-
qiT, ki dev uf ro mZim de ba da  ad gi lob ri vi TviT-
mmar Tve lo be bis so ci al ur-ek on om ik uri mdgo-
ma re oba yo vel dRi ur ad uar es de ba.   ad gi lob ri vi 
TviT mmar Tve lo be bis so ci al ur-ek on om ik uri 
mdgo ma re ob is ga um jo be se bis miz niT pir vel 
yov li sa auc il eb elia cen tra lu ri xe li suf-
le bis mi er, ad gi lob ri vi TviT mmar Tve lo be bis 
spe ci fi ki dan da Ta vi se bu re be bi dan ga mom di na re 
mi Re bul iq nes   is eTi  ka no ne bi, rom le bic maq si-
ma lu rad Se uwyobs xels TviT mmar Tve lo be bis 
gan vi Ta re bas,  Se am ci rebs um uS ev ro bis do nes, 
gam Wvir va les gax dis TviT mmar Tve lo be bis mo xe-
le Ta saq mi an ob as da rac mTa va ria gaz rdis TviT-
mmar Tve lo be bis kon ku ren tu na ri an ob is xa ris xs. 

იმ ედ ის მომ ცემ  მოვ ლე ნად შე იძ ლე ბა მი ვიჩ ნი ოთ 
2013 წლის 1 მარ ტს სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის №223 
გან კარ გუ ლე ბა  ,,სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის დე ცენ
ტრა ლი ზა ცი ისა და თვით მმარ თვე ლო ბის გან ვი თა რე
ბის სტრა ტე გი ის ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბი 20132014 
წლე ბი სათ ვის“. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ მთავ რო ბის 
ამ გა დაწყვე ტი ლე ბას თან და კავ ში რე ბით არ სე ბობს 
გარ კვე ული კითხვე ბი, ის  შე იძ ლე ბა თა მა მად მი ვიჩ ნი
ოთ  თვით მმარ თვე ლო ბე ბის  გან ვი თა რე ბის ერთერთ 
მნიშ ვნე ლო ვან სტრა ტე გი ულ გეგ მად.  

    მთავ რო ბის სტრა ტე გი ული გეგ მის გათ ვა ლის
წი ნე ბი თა  და წლე ბის გან მავ ლო ბა ში დაგ რო ვი ლი 
გა მოც დი ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე ჩვე ნის აზ რით სა
ქარ თვე ლოს ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებ ში 
სო ცი ალ ურეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობ ის გა უმ ჯო
ბე სე ბის მიზ ნით     სა ჭი როა  შემ დე გი ღო ნის ძი ებ ებ ის 
გა ტა რე ბა;

კარ დი ნა ლუ რად უნ და შე იც ვა ლოს კა ნო ნი ,,ად
გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის შე სა ხებ“,  კა ნო ნი 
ისე უნ და იყ ოს ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი, რომ მი სი წა კითხვა 
შე იძ ლე ბო დეს გა სა გე ბად, კა ნო ნით  მნიშ ვნე ლოვ ნად 
უნ და იყ ოს გა მიჯ ნუ ლი  ცენ ტრა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბა სა 
და ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას შო რის კომ პე ტენ ცი
ები, რა თა ად გი ლი არ ჰქონ დეს (რო გორც დღეს არ ის)   
ვალ დე ბუ ლე ბე ბის გა ორ ებ ას;

მნიშ ვნე ლოვ ნად და სახ ვე წია ად გი ლობ რივ მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტებ თან  მი მარ თე ბა ში  სა ფი ნან სოსა ბი
უჯ ეტო  ურ თი ერ თო ბე ბის კუთხით დღეს    მოქ მე დი 

კა ნონ მდებ ლო ბა. ფაქ ტობ რი ვად შე საც ვლე ლია ად
გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი სათ ვის გა მო სა ყო
ფი ტრან სფე რის გა მო სა ან გა რი შე ბე ლი ფორ მუ ლა. 
ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებს უნ და გა მო ეყ ოთ 
ტრან სფე რის ის ოდ ენ ობა, რო მე ლიც მაქ სი მა ლუ რად 
უზ რუნ ველ ყოფს თვით მმარ თვე ლო ბე ბის სა ფი ნან სო
სა ბი უჯ ეტო და მო უკ იდ ებ ლო ბას და მათ საქ მი ან ობ ას 
მთლად ცენ ტრზე და მო კი დე ბულს  არ გახ დის;

აუც ილ ებ ელია ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო
ბებ ში ჩა მო ყა ლიბ დეს  მარ თვის ის ეთი სის ტე მე ბი, 
რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს ად გი ლობ რივ სა ჯა რო 
მო ხე ლე თა  სის ტე მა ტურ  გა დამ ზა დე ბას,  რო გორც 
ქვეყ ნის შიგ ნით, ისე მის ფარ გლებს გა რეთ.  ად გი
ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებ ში სამ სა ხუ რე ბის უფ
რო სე ბად და სხვა ხელ მძღვა ნელ თა ნამ დე ბო ბებ ზე არ  
უნ და ინ იშ ნე ბოდ ნენ ის პი რე ბი, რომ ლებ საც გავ ლი ლი 
არ ექ ნე ბათ გა დამ ზა დე ბის კურ სე ბი და შეს წავ ლი
ლი არ ექ ნე ბათ ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის 
მარ თვის სპე ცი ფი კა.  დღე ის ათ ვის მდგო მა რე ობა ამ 
კუთხით მარ თლაც სა გან გა შოა,  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში  
ად გი ლობ რი ვი სამ სა ხუ რე ბის უფ რო სე ბად, გამ გებ
ლე ბად და მის მო ად გი ლე ებ ად  პი რე ბი ინ იშ ნე ბი ან 
მხო ლოდ პო ლი ტი კუ რი ნიშ ნით, (რო მე ლი  პარ ტი აც 
არ ის ხე ლი სუფ ლე ბა ში აუც ილ ებ ლად მი სი წარ მო მად
გე ნე ლი უნ და იყ ოს გამ გე ბე ლი, მო ად გი ლე და სხვა), 
ას ეთი მიდ გო მე ბი იწ ვევს და ნიშ ნუ ლი ხელ მძღვა ნე ლი 
პი რე ბის ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის ხა რის ხის შემ ცი
რე ბას მო სახ ლე ობ ის მი მართ, რაც სა ბო ლოო ჯამ ში 
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ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის საქ მი ან ობ ას 
არა ეფ ექ ტურს და არ აგ ამ ჭვირ ვა ლეს ხდის; 

აუც ილ ებ ლად უნ და გა უქ მდეს მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტე ბის დო ნე ზე არ სე ბუ ლი მარ თვის პა რა ლე ლუ რი 
სის ტე მე ბი, ის ეთ ები რო გო რი ცაა გამ გე ობა და საკ რე
ბუ ლო და მათ ნაც ვლად უნ და ჩა მო ყა ლიბ დეს მარ თვის 
ერ თი ანი სის ტე მა, რო მე ლიც ორი ენ ტი რე ბუ ლი იქ ნე ბა 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის სო ცი ალ ურეკ ონ ომ იკ ურ გან
ვი თა რე ბა ზე და მაქ სი მა ლუ რად  გა მო რიცხავს ად გი
ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის სა კითხე ბის გა დაწყვე ტი სას 
პო ლი ტი კურ ჩა რე ვებს;

მაქ სი მა ლუ რად უნ და გა იზ არ დოს ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბე ბის რო ლი და ფუნ ქცია ად გი
ლობ რი ვი მო სახ ლე ობ ის და საქ მე ბის საქ მე ში.  ამ მი
მარ თუ ლე ბით ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებს 
უნ და გა აჩ ნდეთ შე სა ბა მი სი ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბი 
და გა მარ თუ ლი სა კა ნონ მდებ ლო ბა ზა;

სა ერ თოდ უნ და გა უქ მდეს პრე ზი დენ ტის სამ ხა
რეო ად მი ნის ტრა ცი ებიგუ ბერ ნი ები. აღ ნიშ ნუ ლი 
სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რა წარ მო ად გენს ზედ მეტ 
რგოლს, ის მაქ სი მა ლუ რად უშ ლის ხელს ად გი ლობ რი
ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბას და  თვით
მმარ თვე ლო ბე ბის ხელ მძღვა ნე ლებ ზე ზე მოქ მე დე ბის 
პო ლი ტი კურ იარ აღ ად გვევ ლი ნე ბი ან. აღ ნიშ ნუ ლი 
სამ ხა რეო სტრუქ ტუ რე ბი ვე რა ნა ირ ად ვერ უწყო ბენ 
ხელს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის სო ცი
ალ ურეკ ონ ომ იკ ურ გან ვი თა რე ბას, მა შინ რო ცა ამ 
უწყე ბებ ში და საქ მე ბუ ლი პი როვ ნე ბე ბის შე სა ნა ხა ვად 
ცენ ტრა ლუ რი ბი უჯ ეტ იდ ან ყო ველ წლი ურ ად მი ლი ონ
ობ ით ლა რი იხ არ ჯე ბა, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მდგო მა
რე ობა კი  თან და თან უარ ეს დე ბა;

აუც ილ ებ ლად უნ და გა იზ არ დოს  მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტე ბის რო ლი ად გი ლობ რი ვი და სა ხელ მწი ფო ქო ნე ბის 
მარ თვის სფე რო ში. მკაც რად უნ და გა ნი საზღვროს 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი სათ ვის გა და სა ცე მი სა ხელ მწი
ფო ქო ნე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი, მათ შო რის წყლის და 
ტყის რე სურ სე ბი. მდგო მა რე ობა სა ქარ თვე ლოს მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში  დღეს  ნამ დვი ლად სა გან გა შოა, 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის  კომ პე ტენ ცი ები ქო ნე ბის მარ
თვის სფე რო ში მე ტად მწი რია, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს 
ბა ლან სზე ერ იცხე ბათ ის ეთი ქო ნე ბე ბი, რომ ლის მე
სა კუთ რეს  ეკ ონ ომ იკ ისა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის 
სა მი ნის ტრო წარ მო ად გენს, ქო ნე ბის უმ რავ ლე სო ბა 
მდე ბა რე ობს სო ფელ ად გი ლებ ში, მა თი მდგო მა რე
ობა ყო ველ დღი ურ ად უარ ეს დე ბა. ეკ ონ ომ იკ ისა და 
მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტრო აღ ნიშ ნულლ 
ქო ნე ბას არც ჰყი დის და არც იჯ არ ით გა ცე მა ზე არ 
ფიქ რობს. გა საკ ვი რია ას ევე ის, რომ ამ სა ხელ მწი ფო 
ქო ნე ბას აღ ნიშ ნუ ლი  სა მი ნის ტრო მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტებს სა კუთ რე ბა ში არ აძ ლევს.  სა მი ნის ტროს მხრი
დან ას ეთი არ ას ერი ოზ ული მიდ გო მე ბით ზა რალ დე ბა 
რო გორც ცენ ტრა ლუ რი ბი უჯ ეტი, ას ვე წა გე ბუ ლი 
რჩე ბა ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბი. სა კითხი 
სა ჭი რო ებს სას წრა ფოდ რე აგ ირ ებ ას, წი ნა აღ მდეგ შემ
თხვე ვა ში უფ სკრუ ლი ცენ ტრა ლურ და ად გი ლობ რივ 
ხე ლი სუფ ლე ბებს შო რის კი დევ უფ რო გა იზ რდე ბა, 
რაც  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის სო ცი ალ ურეკ ონ ომ იკ ური 

მდგო მა რე ობ ის კი დევ უფ რო დამ ძი მე ბას გა მო იწ ვევს;
მნიშ ვნე ლოვ ნად გა საზ რდე ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე

ბის კომ პე ტენ ცი ები ად გი ლობ რი ვი ბი უჯ ეტ ებ ის შედ
გე ნის და შეს რუ ლე ბის საქ მე ში.  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს 
ფი ნან სთა სა მი ნის ტრო  წლის დას რუ ლე ბამ დე 3 თვით 
ად რე უნ და აძ ლევ დეს მო ნა ცე მებს  იმ  ფი ზი კუ რი და 
იურ იდი ული პი რე ბის შე სა ხებ, რო მე ლიც წარ მო ად გე
ნენ  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის   ბი უჯ ეტ ებ ში ქო ნე ბის (მათ 
შო რის მი წის)  გა და სა ხა დის გა დამ ხდე ლებს. ამ ჟა მად 
მდგო მა რე ობა კი მე ტად სა ვა ლა ლოა, მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტე ბი ისე გეგ მა ვენ ად გი ლობ რივ ბი უჯ ეტ ებს, რომ მათ 
ფაქ ტობ რი ვად არ იცი ან მათ სა მოქ მე დო ტე რი ტო რი
აზე არ სე ბუ ლი ქო ნე ბის გა და სა ხა დის ბა ზის შე სა ხებ;

მნიშ ვნე ლოვ ნად  და სახ ვე წია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ სა 
და სა მი ნის ტრო ებს შო რის არ სე ბუ ლი ურ თი ერ თო
ბე ბი, გან სა კუთ რე ბით ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის სარ
გებ ლო ბი სა და გან კარ გვის სფე რო ში. დღე ის ათ ვის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი ფაქ ტობ რი ვად ვერ ფლო ბენ 
ინ ფორ მა ცი ას მათ სა მოქ მე დო ტე რი ტო რი აზე არ სე ბუ
ლი იმ სა წარ მო ებ ის შე სა ხებ, რომ ლებ ზეც ბუ ნებ რი ვი 
რე სურ სე ბის და ეკ ონ ომ იკ ისა და მდგრა დი გან ვი
თა რე ბის სა მი ნის ტროს გა ცე მუ ლი აქ ვს შე სა ბა მი სი 
ლი ცენ ზია ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბით სარ გებ ლო ბის 
შე სა ხებ. ას ეთი არ აჰ არ მო ნი ული და მო კი დე ბუ ლე ბა 
აფ ერ ხებს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის შემ დგომ გან ვი თა
რე ბას და  ცენ ტრი სა და  ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტე ბის გა უცხო ებ ას იწ ვევს. კა ნონ ში სა ჭი როა 
შე ვი დეს ცვლი ლე ბა, აღ ნიშ ნუ ლი ცვლი ლე ბით   სა მი
ნის ტრო ებს მკაც რად უნ და და ევ ალ ოთ, რომ ლი ცენ
ზი ებ ის გა ცე მი სას პრო ცესს ეს წრე ბო დეს შე სა ბა მი სი 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რი, რა თა 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა იც ოდ ნენ თუ ვის ზე გა ცე მუ ლი 
მათ სა მოქ მე დო ტე რი ტო რი აზე შე სა ბა მი სი ლი ცენ ზი
ები. ამ ჟა მად კი მდგო მა რე ობა მე ტად  სა გან გა შოა და 
ვე რა ნა ირ კრი ტი კას ვერ უძ ლებს;

კარ დი ნა ლუ რად შე საც ვლე ლია ად გი ლობ რი ვი 
ბი უჯ ეტ ებ ის შედ გე ნის ამ ჟა მინ დე ლი სის ტე მა, ად გი
ლობ რი ვი ბი უჯ ეტ ებ ის შედ გე ნა ხდე ბა სპონ ტა ლუ რად, 
წი ნა წელს მი ღე ბუ ლი სა ბი უჯ ეტო შე მო სავ ლე ბის  
გათ ვა ლის წი ნე ბით.  ბი უჯ ეტ ში არ არ ის გათ ვა ლის
წი ნე ბუ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მოკ ლე ვა დი ანი და 
გრძელ ვა დი ანი სტრა ტე გი ული პრი ორ იტ ეტ ები, არ 
არ ის შეს წავ ლი ლი არ სე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო ბა ზა  
და  შე სა ბა მი სი წარ მო მად გენ ლო ბი თი ორ გა ნო ებ ის 
(საკ რე ბუ ლო)  მი ერ არ არ ის დამ ტკი ცე ბუ ლი ად გი
ლობ რი ვი ბი უჯ ეტ ებ ის შედ გე ნის მე თო დო ლო გია. ას
ეთი მიდ გო მე ბი კი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის საქ მი ან ობ ას 
არა ეფ ექ ტურს ხდის, რაც სა ბო ლო ოდ მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტე ბის სო ცი ალ ურეკ ონ ომ იკ ურ მდგო მა რე ობ აზე  
ნე გა ტი ურ ად აის ახ ება;

 აუც ილ ებ ელია სა კა ნონ მდებ ლო დო ნე ზე მოხ დეს 
ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის კომ პე ტენ ცი
ებ ის გაზ რდა მო სახ ლე ობ ის და საქ მე ბის და სა მუ შაო 
ად გი ლე ბის შექ მნის მი მარ თუ ლე ბით. სა ჭი როა ად გი
ლობ რი ვი გა დამ ზა დე ბის ცენ ტრე ბის და პრო ფე სი ული 
სას წავ ლებ ლე ბის შექ მნა, რომ ლებ მაც უნ და უზ რუნ
ველ ყონ ად გი ლობ რი ვი მო ქა ლა ქე ებ ის და საქ მე ბა და 
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და საქ მე ბუ ლი პი რე ბის სის ტე მა ტუ რი გა დამ ზა დე ბა. 
  მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ბში  არ სე ბუ ლი  რთუ ლი სო ცი ალ

ური მდგო მა რე ობ იდ ან გა მომ დი ნა რე აუც ილ ებ ელია 
ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის დახ მა რე ბით  უს ახ ლკა
რო მო ქა ლა ქე ებ ის ათ ვის  (აღ ნიშ ნუ ლი მო ქა ლა ქე ები 
ძა ლი ან ბევ რია თით ქმის ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში) 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში  ფუნ ქცი ონ ირ ებ დეს სო ცი ალ
ური სახ ლე ბი, სა კითხი მე ტად აქ ტუ ალ ურია რად გა
ნაც მას შემ დეგ რაც საბ ჭო თა კავ ში რი და იშ ალა და 
ფაქ ტობ რი ვად შეწყდა სა ბი ნაო ფონ დის მშე ნებ ლო ბა, 
მნიშ ვნე ლოვ ნად გაუარესდა ად გი ლებ ზე მო სახ ლე
ობ ის საცხოვ რე ბე ლი ფარ თე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა. 
სა ქარ თვე ლოს თით ქმის არცერთ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
1991 წლი დან არ აშ ენ ებ ულა არცერ თი საცხოვ რე ბე
ლი კორ პუ სი, მა შინ, რო ცა აღ ნიშ ნუ ლი პე რი ოდ იდ ან 
მო ყო ლე ბუ ლი სხვა დას ხვა ბუ ნებ რი ვი კა ტაკ ლიზ მე ბის 
(მი წის ძვრა, ღვარ ცო ფი,  წყალ დი დო ბა, მეწყე რი და 
სხვა)  შე დე გად მრა ვა ლი სახ ლი და ინ გრა და და ზი ან და. 
მო ქა ლა ქე ებს კი მწი რი შე მო სავ ლე ბი დან გა მომ დი ნა
რე არ ჰქონ დათ იმ ის სა შუ ალ ება, რომ გა ერ ემ ონ ტე
ბი ათ ან ახ ალი სახ ლი აეშ ენ ები ათ, სა ხელ მწი ფო კი 
მათ მო ქა ლა ქე ებს ვე რა ფერს ვერ სთა ვა ზობ და რაც 
სა ბო ლოო ჯამ ში მო ქა ლა ქე ებ ის უს ახ ლკა როდ და ტო
ვე ბას იწ ვევ და. თით ქმის არცერ თი ხე ლი სუფ ლე ბის 
მი ერ (რო გორც ცენ ტრა ლუ რი, ას ევე ად გი ლობ რი ვი) 
მიმ დი ნა რე წლე ბის გან მავ ლო ბა ში არ იდ გმე ბო და 
არ ანა ირი ნა ბი ჯი  უს ახ ლკა რო მო ქა ლა ქე ებ ის აღ
რიცხვი სა და მათ თვის შე სა ბა მი სი ფარ თის გა მო ყო
ფის მიზ ნით, რაც კი დევ ერ თხელ მი უთ ით ებს, რომ 
ხე ლი სუფ ლე ბა სა (ცენ ტრა ლუ რი და ად გი ლობ რი ვი) 
და მო ქა ლა ქე ებს შო რის ხი დია ჩა ტე ხი ლი და ხე ლი
სუფ ლე ბა სა ერ თოდ არ ფიქ რობს მა თი მო ქა ლა ქე ებ ის 
სო ცი ალ ურ მდგო მა რე ობ აზე. აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მა 
უფ რო მწვა ვედ დგას მა შინ, რო ცა ცენ ტრა ლუ რი და 
ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბე ბის მი ერ ხდე ბა ის ეთი 
მრა ვალ მი ლი ონი ანი  პრო ექ ტე ბის და ფი ნან სე ბა, რო
მე ლიც მხო ლოდ მოკ ლე ვა დი ან პი არ ზეა გათ ვლი ლი 
და არ ანა ირ ად არ უწყობს ხელს სა კუ თა რი მო ქა ლა

ქე ებ ის სა ბი ნაოკო მუ ნა ლუ რი პი რო ბე ბის გა უმ ჯო ბე
სე ბას. სა კითხი სა ჭი რო ებს საწ რა ფოდ მოგ ვა რე ბას, 
წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში უნ დობ ლო ბა მო ქა ლა ქე ებ სა 
და ხე ლი სუფ ლე ბას (რო გორც ცენ ტრა ლუ რი ას ევე 
ად გი ლობ რი ვი)  შო რის კი დევ უფ რო გა იზ რდე ბა, 
რაც სა ერ თო ჯამ ში  შე სა ბა მის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში  
არ სე ბულ სო ცი ალ ურეკ ონ ომ იკ ურ მდგო მა რე ობ ას 
კი დევ უფ რო და ამ ძი მებს.

მნიშ ვნე ლოვ ნად და სახ ვე წია სა კა ნონ მდებ ლო დო
ნე ზე ის ეთ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან ურ თი ერ თო ბა, რო გო
რი ცაა  მო სახ ლე ობ ის სა ტე ლე ფო ნო მომ სა ხუ რე ობა 
(სს,,სილ ქნე ტი“),   მო სახ ლე ობ ის გა ზით უზ რუნ ველ ყო
ფა (სს ,,სო კარჯორ ჯია გა ზი”), მო სახ ლე ობ ით წყლით 
უზ რუნ ველ ყო ფა (სს ,,სა ქარ თვე ლოს გა ერ თი ან ებ ული 
წყალ მო მა რა გე ბის კომ პა ნია”)  მო სახ ლე ობ ის ელ ექ
ტრო ენ ერ გი ით უზ რუნ ველ ყო ფა  (სს ,,ენ ერ გოპრო 
ჯორ ჯია”), აღ ნიშ ნუ ლი კომ პა ნი ები თით ქმის ყვე ლა 
და ფუძ ნე ბუ ლია უცხო ური კა პი ტა ლით (ხშირ შემ
თხვე ვა ში აღ ნიშ ნუ ლი კა პი ტა ლის წარ მო მავ ლო ბა 
გა ურ კვე ვე ლია, ყო ველ შემ თხვე ვა ში სა ქარ თვე ლოს 
კა ნონ მდებ ლო ბა კა პი ტა ლის წარ მო მავ ლო ბის კა
ნო ნი ერ ებ ას არ მო ითხოვს, რაც ხელფეხს უხ სნის 
გა ურ კვე ვე ლი წარ მო მავ ლო ბის კა პი ტა ლის ჩვენს 
ქვე ყა ნა ში შე მო დი ნე ბას).  ად გი ლობ რივ თვით მმარ
თვე ლო ბებ თან აღ ნიშ ნუ ლი კომ პა ნი ები ფაქ ტობ რი ვად 
არ თა ნამ შრომ ლო ბენ, არ აწ ვდი ან მათ სის ტე მა ტურ 
ინ ფორ მა ცი ას შე სა ბა მის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გა ტა რე
ბუ ლი თუ გა სა ტა რე ბე ლი  ღო ნის ძი ებ ებ ის შე სა ხებ, 
ას ევე გან ხორ ცი ელ ებ ული თუ გან სა ხორ ცი ელ ებ ელი 
სა ინ ვენ სტი ციო პო ლი ტი კის შე სა ხებ.  ფაქ ტობ რი ვად 
გაწყვე ტი ლია ყვე ლა ნა ირი კავ ში რი აღ ნიშ ნულ კომ
პა ნი ებ სა და შე სა ბა მი სი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის  ხელ
მძღვა ნელ პი რებს შო რის. ფაქ ტობ რი ვად არ აფ ერი 
არ კეთ დე ბა ამ ურ თი ერ თო ბე ბის და ლა გე ბის  მიზ ნით 
კო მუ ნი კა ცი ებ ის და ენ ერ გე ტი კის მა რე გუ ლი რე ბე ლი 
კო მი სი ებ ის მხრი დან, სა ხელ მწი ფოს შე სა ბა მი სი ორ
გა ნო ები კი სა ერ თოდ არ ინ ტე რეს დე ბი ან აღ ნიშ ნუ ლი 
სა კითხით.  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ სა და ამ კომ პა ნი ებს 
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შო რის არ სე ბუ ლი ას ეთი არ აჰ არ მო ნი ული ურ თი ერ
თო ბე ბი იწ ვევს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში მცხოვ რე ბი 
მო ქა ლა ქე ებ ის სა მარ თლი ან გუ ლის წყრო მას და ხში
რად მი მარ თა ვენ ად გი ლობ რივ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს 
საკჲთხის მოგ ვა რე ბის მიზ ნით, ად გი ლობ რი ვი მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტე ბი კი ვე რა ნა ირ ზო მებს ვერ ღე ბუ ლო ბენ 
თა ვი სი შეზღუ დუ ლი კომ პე ტენ ცი ებ იდ ან გა მომ დი ნა
რე. ად გი ლობ რივ მა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა უნ და შე ას
რუ ლონ მა კო ორ დი ნე რე ბე ლი ფუნ ქცია სერ ვი სე ბის 
მომ წო დე ბელ კომ პა ნი ებ სა და ად გი ლობ რივ მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტებ ში მცხოვ რებ მო ქა ლა ქე ებს შო რის. შექ მნი ლი 
მდგო მა რე ობ იდ ან  გა მომ დი ნა რე კი  ად გი ლობ რი ვი 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი ფაქ ტობ რი ვად ვერ ას რუ ლე ბენ 
თა ვის ფუნ ქცი ას, რაც სა ბო ლოო ჯამ ში ად გი ლობ რი ვი 
სერ ვი სე ბის მი წო დე ბი სას  დი დი პრობ ლე მებს იწ ვევს.  
აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხი ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის 
მხრი დან სა ჭი რო ებს სა მარ თლებ რივ მოგ ვა რე ბას. სა ჭი
როა შე სა ბა მის მა რე გუ ლი რე ბელ  კა ნონ მდებ ლო ბებ ში 
შე ვი დეს ის ეთი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი,  რო მე
ლიც მაქ სი მა ლუ რად უზ რუნ ველ ყოფს ად გი ლობ რი ვი  
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ჩარ თუ ლო ბას  მო ქა ლა ქე ებ ის
თვის სერ ვი სე ბის მი წო დე ბის პრო ცეს ში და  აღ ნიშ ნუ ლი 
კუთხით მოქ მე დი კომ პა ნი ებ ის ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლო ბა 
ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი სად მი მნიშ ვნე ლოვ
ნად გა იზ რდე ბა. 

სა კა ნონ მდებ ლო დო ნე ზე და სა რე გუ ლი რე ბე ლია  
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ჩარ თუ ლო ბა შე სა ბა მი სი მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტე ბის ტე რი ტო რი აზე ინ ვენ სტი ცი ებ ის გან ხორ
ცი ელ ებ ის პრო ცეს ში. ამ ჟა მინ დე ლი კა ნონ მდებ ლო ბით   
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი მოკ ლე ბულ ნი არი ან შე საძ ლებ
ლო ბას გა იგ ონ თუ ვის მი ერ და რა რა ოდ ენ ობ ით ინ ვენ
სტი ცია გან თავ სდა ეკ ონ ომ იკ ის ამა თუ იმ სფე რო ში.  
შექ მნი ლი მდგო მა რე ობა მე ტად უარ ყო ფი თად აის ახ ება 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ბი უჯ ეტ ებ ის და გეგ მვა ზე, ბი უჯ
ეტ ებ ის შედ გე ნი სას ფაქ ტობ რი ვად არ ხდე ბა შე სა ბა მი სი 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ის ტე რი ტო რი აზე გან ხორ ცი ელ ებ
ული ინ ვეს ტი ცი ებ ის ფაქ ტო რის გათ ვა ლის წი ნე ბა და 
ბი უჯ ეტ ის მი ღე ბა სპონ ტა ნუ რად,  ყო ველ ნა ირი გათ
ვლის და პროგ ნო ზი რე ბის გა რე შე ხდე ბა.  კი დევ უფ რო 
რთუ ლა დაა საქ მე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი დან  კა პი ტა ლის 
გა დი ნე ბას თან და კავ ში რე ბით, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი ამ 
მხრივ არ ანა ირ ინ ფორ მა ცი ას არ ფლო ბენ და სრულ ვა
კუ უმ ში არი ან. აუც ილ ებ ელია სა კა ნონ მდებ ლო დო ნე ზე 
ად გი ლობ რივ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს მი ეც ეთ იმ ის უფ ლე
ბა, რომ  ის ინი ფლობ დნენ ინ ფორ მა ცი ას მათ სა მოქ
მე დო ტე რი ტო რი აზე გან თავ სე ბუ ლი ინ ვენ სტი ცი ებ ის 
(რო გორც უცხო ური, ას ევე ად გი ლობ რი ვი)   და  ას ევე 
გა სუ ლი კა პი ტა ლის შე სა ხებ.  ამ ინ ფორ მა ცი ის არ სე ბო
ბა  და დე ბი თად იმ ოქ მე დებს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ზე და 
ად გი ლობ რი ვი ბი უჯ ეტ ებ ის შედ გე ნი სას მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
წინ გა და დაგ მუ ლი ნა ბი ჯი იქ ნე ბა.

ძა ლი ან რთუ ლა დაა საქ მე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში 
სტა ტის ტი კუ რი ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ებ ის მი მარ თუ
ლე ბით. ფაქ ტობ რი ვად არ არ სე ბობს ად გი ლობ რი ვი 
სტა ტის ტი კუ რი სამ სა ხუ რე ბი.  შექ მნი ლი მდგო მა რე
ობა ძა ლი ან დიდ პრობ ლე მებს უქ მნის  მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტებს მუ შა ობ ის პრო ცეს ში. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი 

ვერ ფლო ბენ ინ ფორ მა ცი ას მათ სა მოქ მე დო ტე რი
ტო რი აზე მოქ მე დი სა წარ მო ებ ისა და  მათ ბა ლან სზე 
რიცხუ ლი ქო ნე ბის შე სა ხებ,  სწო რედ ამ სა წარ მო ებ ის 
ბა ლან ზე რიცხუ ლი ქო ნე ბა წარ მო ად გენს  ად გი ლობ
რი ვი ბი უჯ ეტ ებ ის ქო ნე ბის გა და სა ხა დის ძი რი თად 
წყა როს.  კი დევ უფ რო რთუ ლა დაა საქ მე შე სა ბა მი სი 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი აზე  წარ მო ებ ული პრო
დუქ ცი ის კუთხით, სა წარ მო ებს კა ან ონ მდებ ლო ბით 
არ ევ ალ ებ ათ მათ მი ერ თვის გან მავ ლო ბა ში  წარ მო
ებ ული პრო დუქ ცი ის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია მი აწ ოდ ონ 
ად გი ლობ რივ სტა ტის ტი კურ ორ გა ნო ებს (მოქ მე დი 
კა ნონ მდებ ლო ბით ხშირ შემ თხვე ვა ში ინ ფორ მა ცი ის 
მი წო დე ბა არ ის შერ ჩე ვი თი და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
ტე რი ტო რი აზე სტა ტის ტი კურ ან გა რიშ გე ბას ან
ხორ ცი ელ ებს რა მო დე ნი მე ერ თე ული სა წარ მო, რაც 
სრულ სუ რათს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ის სი ნამ დვი ლე ში 
ვერ გვაძ ლევს), გა მომ დი ნა რე აქ ედ ან ფაქ ტობ რი ვად 
შე უძ ლე ბე ლია იმ ის გა გე ბა თუ რამ დე ნი ად ამი ანია   
და საქ მე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის სხვა დას ხვა დარ გებ ში, რას 
შე ად გენს  გა მოშ ვე ბუ ლი პრო დუქ ცი ისა და მომ სა ხუ
რე ბის ღი რე ბუ ლე ბა, რო გო რია სა შუ ალო ხელ ფა სი და   
რა მდგო მა რე ობ აშია შე სა ბა მის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ
ში და საქ მე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი. შექ მნი ლი არ აჯ ან სა ღი 
მდგო მა რე ობა მნიშ ვნე ლოვ ნად აკ ნი ნებს ად გი ლობ რი
ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის  და მო უკ იდ ებ ლო ბას და მათ 
საქ მი ან ობ ას არ აპ როგ ნო ზი რე ბადს ხდის, რად გა ნაც 
ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი ბი უჯ ეტ ებს ად გე
ნენ და ას რუ ლე ბენ, მა შინ რო ცა მათ არ აქ ვთ არ ანა
ირი ინ ფორ მა ცია  მათ სა მოქ მე დო ტე რი ტო რი ებ ზე 
მოქ მე დი სა წარ მო ებ ის, გა მოშ ვე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის, 
ბა ლან სზე რიცხუ ლი ქო ნე ბის,   სა წარ მო ებ ში და საქ მე
ბუ ლი მო ქა ლა ქე ებ ის და სა შუ ალო ხელ ფა სის შე სა ხებ.  
სა კითხი მე ტად პრობ ლე მა ტუ რია და სა ჭი როა   ცენ
ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან გან ხორ ცი ელ დეს 
შე სა ბა მი სი სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბი ან ად გი
ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებს მი ეც ეთ იმ ის უფ ლე ბა 
რომ მათ სა კუ თა რი   ბი უჯ ეტ ებ იდ ან უზ რუნ ველ ყონ 
ად გი ლობ რი ვი სტა ტის ტი კუ რი სამ სა ხუ რე ბის შექ მნა, 
რა თა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს ჰქონ დეთ სრუ ლი სტა ტის
ტი კუ რი  ინ ფორ მა ცია მათ სა მოქ მე დო ტე რი ტო რი აზე  
არ სე ბუ ლი სა წარ მოდა წე სე ბუ ლე ბე ბის შე სა ხებ.  სა
კითხი მე ტად აქ ტუ ალ ურია და სას წრა ფოდ რე აგ ირ ება 
მო ითხოვს, წი ნა აღ მდეგ  შემ თხვე ვა ში  მდგო მა რე ობა 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში კი დევ უფ რო დამ ძიმ დე ბა და 
მათ შემ დგომ საქ მი ან ობ აზე  ნე გა ტი ურ ად აის ახ ება.

ფაქ ტობ რი ვად არ არ სე ბობს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში 
ის ეთი ერ თობ ლი ვი  სა წარ მო ები, რო მე ლიც  შექ მნი ლი 
იქ ნე ბო და ად გი ლობ რი ვი ბი უჯ ეტ ებ ის თა ნა მო ნა წი ლე
ობ ით. ერ თობ ლი ვი სა წარ მო ებ ის შექ მნა კი დევ ერ თი 
წინ გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯი იქ ნე ბო და ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბე ბის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის 
ზრდი სა და მო ქა ლა ქე ებ ის და საქ მე ბის მი მარ თუ ლე
ბით. სა ჭი როა ამ კუთხით გა ზი არ ებ ულ იქ ნას უცხო
ეთ ის გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე ბა და 
სა ქარ თვე ლოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში მა თი სპე ცი ფი კი
დან  გა მომ დი ნა რე შე იქ მნას ერ თობ ლი ვი სა წარ მო ები.

სა ქარ თვე ლოს  ზო გი ერთ მუ ნი ცი პა ლი ტეტს 
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ხელ შეკ რუ ლე ბა აქ ვს გა ფორ მე ბუ ლი სხვა დას ხვა 
ქვეყ ნე ბის ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებ თან  
თა ნამ შრომ ლო ბის მიზ ნით  კულ ტუ რის, გა ნათ ლე ბის, 
სპორ ტის, ეკ ოლ ოგი ის, ტუ რიზ მის და ეკ ონ ომ იკ ის 
მი მარ თუ ლე ბით.   დაკ ვირ ვე ბებ მა ცხად ყო რომ მი
უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ხელ შეკ რუ ლებ ნე ბი გა ფორ მე
ბუ ლია და მხა რე ები გა მოთ ქვა მენ სრულ მზად ყოფ ნას 
აღ ნიშ ნუ ლო სფე რო ებ ში თა ნამ შრომ ლო ბის კუთხით, 
საქ მე წინ არ მი დის და და მე გობ რე ბულ ქა ლა ქებს 
შო რის შემ დგო მი ნა ბი ჯე ბი არ იდ გმე ბა, აღ ნიშ ნუ ლი 
კი დევ ერ თხელ მი უთ ით ებს იმ აზე რომ სა ქარ თვე ლოს 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში არ არი ან ის ეთი ინ ოვ აცი ურ ად 
მო აზ როვ ნე  მო ხე ლე ები, რომ ლე ბიც მაქ სი მა ლუ რად 
გა მო იყ ენ ებ დნენ უცხო ეთ ის გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე
ბის ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის გა მოც დი
ლე ბას რე გი ონ ებ ის გან ვი თა რე ბის მი მარ თუ ლე ბით და 
ად გი ლობ რივ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში და ნერ გავ დნენ იქ 
არ სე ბულ სი ახ ლე ებს. ამ კუთხით სა ჭი როა მუ შა ობ ის 
გა ფარ თო ება, ად გი ლობ რივ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში 
უნ და მოხ დეს ცოდ ნა ზე დამ ყა რე ბუ ლი სა ინ ვენ ტი ციო
ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის წარ მარ თვა, რა თა და მე
გობ რე ბულ ქა ლა ქებ თან ერ თად მოხ დეს ერ თობ ლი ვი 
სა წარ მო ებ ის და ფუძ ნე ბა და მა თი მა ღალ გან ვი თა რე
ბუ ლი  ტექ ნო ლო გი ური მიღ წე ვე ბის სა ქარ თვე ლოს 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში და ნერ გვა. ას ეთი მიდ გო მე ბი 
მაქ სი მა ლუ რად შე უწყობს ხელს  ჩვე ნი მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტე ბის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ამ აღ ლე ბას და მათ 
საქ მი ან ობ ას კი დევ უფ რო პრო დუქ ტი ულს გახ დის.

აუც ილ ებ ელია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში და საქ მე ბუ ლი 
პი რე ბი ან აზღა ურ ებ ას ღე ბუ ლობ დნენ დამ სა ხუ რე ბი
სა და ნამ სა ხუ რე ბი წლე ბის მი ხედ ვით. მდგო მა რე ობა 
ამ ჟა მად ვე რა ნა ირ კრი ტი კას ვერ უძ ლებს,  მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტებ ში მუ შა კე ბი ინ იშ ნე ბი ან ისე, რომ მათ არ 
თხო ვენ დო კუ მენ ტს იმ ის შე სა ხებ, თუ სად მუ შა ობ და 

ეს პი რე ბი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გამ გე ობ აში დაწყე ბამ
დე და ხელ ფასს უნ იშ ნა ვენ იმ დენს, რამ დე ნიც  აქ ვს 
ან ალ ოგი ურ პო ზი ცი აზე  უკ ვე მო მუ შა ვე პი რებს. 
აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მე ბი ხელს უწყობს  ად გი ლობ რივ 
თვით მმარ თვე ლო ბებ ში არ აპ რო ფე სი ონ ალ ური კად
რე ბის  შე მო დი ნე ბას და  საქ მის მცოდ ნე მუ შა კე ბის 
თვით მმარ თვე ლო ბე ბი დან გა დი ნე ბას. მდგო მა რე ობ ის 
გა მო სას წო რებ ლად სა ჭი როა  ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი
სუფ ლე ბის მი ერ მი ღე ბუ ლი იქ ნეს ის ეთი კა ნო ნე ბი, 
რო მე ლიც მაქ სი მა ლუ რად შე უწყობს ხელს  ად გი ლობ
რი ვი პრო ფე სი ონ ალი კად რე ბის თვით მმარ თვე ლო ბა
ში  და საქ მე ბას და მათ მუ შა ობ ას სტი მულს მის ცემს. 
აუც ილ ებ ელია თვით მმარ თვე ლო ბა ში და საქ მე ბულ 
პი რებს ან აზღა ურ ება ეძ ლე ვო დეს ნამ სა ხუ რე ვი წლე
ბის მი ხედ ვით და არა ისე, რო გორც დღე საა.  სა კითხი 
სა ჭი რო ებს ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან 
სას წა რა ფოდ რე აგ ირ ებ ას, წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში 
ჩვენ მი ვი ღებთ ის ეთ თვით მმარ თვე ლო ბებს, რომ ლებ
შიც და საქ მე ბულ ნი იქ ნე ბი ან მხო ლოდ არ აპ რო ფე სი
ონ ალი პი რე ბი,  ას ეთი მიდ გო მე ბი კი უარ ყო ფი თად 
აის ახ ება მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის სო ცი ალ ურეკ ონ ომ
იკ ური  მდგო მა რე ობ ის შემ დგომ გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე.

ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის გან ვი თა
რე ბის ერთერთ პრი ორ იტ ეტ ულ მი მარ თუ ლე ბად  
შე იძ ლე ბა ას ევე მიჩ ნე ულ იქ ნეს კლას ტე რი ზა ცი ის 
გან ვი თა რე ბა, იმ ის ათ ვის რომ მოხ დეს ად გი ლობ რი
ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბა აღ ნიშ ნუ ლი 
მი მარ თუ ლე ბით, ამ ის ათ ვის სა ჭი როა  კლას ტე რი ზა
ცი ის უფ რო ღრმად შეს წავ ლა სა ქარ თვე ლოს მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტე ბის თა ვი სე ბუ რე ბე ბის და სპე ცი ფი კის  
გათ ვა ლის წი ნე ბით.

ბო რის  ჭი ჭი ნა ძე,
აკ აკი წე რეთ ლის სა ხე ლო ბის ქუ თა ის ის

სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის  დოქ ტო რან ტი

TviTmmarTvelobebi
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iza bar da ve li Ze,
an al it ik osi

neba momeciT statia daviwyo sabWoeTis mrisxane diqtato-
ris ioseb stalinis (1879-1953) sityvebiT: “xalxi, romelic 
yuTSi yris saarCevno biuletenebs verafers ver wyvets, yve-
lafers is wyvets, vinc am biuletenebs iTvlis”. sainteresoa, 
ra cvlis demokratia? ingliseli filosofosis bertran 
raselis (1872-1970) sityvebiT: “demokratiis dros briyvebs 
aqvT arCevnebSi monawileobis ufleba, xolo diqtaturis 
dros - marTvis ufleba”. am logikiT  Tu vimsjelebT stalini 
briyvia, maSin vin arian demokratiis didi mamebi an rodis aqvs 
sinamdvileSi xalxs  marTvis ufleba?

vis gamoaqvs saarCevno verdiqti?
13 msajulis saqme

დე მოკ რა ტია კლა სი კუ რი გან მარ ტე ბით, ხალ
ხის მმარ თვე ლო ბას ნიშ ნავს, ხო ლო მარ თვა სხვა 
არ აფ ერია, თუ არა გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბი სა 
და იმ პლი მენ ტა ცი ის პრო ცე სი. ამ ას თან, მმარ თვე
ლო ბის სხვა დას ხვა კონ ტექ სტი დან გა მომ დი ნა რე, ეს 
არ ის: სა ერ თა შო რი სო, ერ ოვ ნუ ლი თუ ად გი ლობ რი
ვი. სა ხელ მწი ფოს მმარ თვე ლო ბა მო ითხოვს ბევ რი 
ფორ მა ლუ რი (მთავ რო ბა, სამ ხედ რი, “სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ება”) და არ აფ ორ მა ლუ რი (“კუ ლუ არ ული 
კა ბი ნე ტე ბი”, არ აფ ორ მა ლუ რი მჩევ ლე ბი, მა ფია) მო
თა მა შე ებ ის ჩარ თუ ლო ბას, მათ შო რის, მმარ თვე ლო
ბი თი სის ტე მის ის ეთი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი სუ ბი ექ
ტის მო ნა წი ლე ობ ას, რო გო რი ცაა: სა არ ჩევ ნო ად მი
ნის ტრა ცია, მა შინ, სად იკ ვე თე ბა ხალ ხის რო ლი? თუ 
დე მოკ რა ტია გან მარ ტავს: ძა ლა უფ ლე ბა ეკ უთ ვნის 
ხალ ხს, უშუ ალ ოდ მა თი მო ნა წი ლე ობ ით იმ არ თე
ბა ქვე ყა ნის სო ცი ალ ურპო ლი ტი კუ რი პრო ცე სე ბი 
და მე ტიც, თი თიეული მო ქა ლა ქე ამ პრო ცე სებ ში 
ჩარ თუ ლია თა ნა ბა რი მო ნა წი ლე ობ ის უფ ლე ბით, 
ამ ის დას ტუ რი რა არ ის? ცხა დია, არ აფ ერი, — სახ
ლმწი ფოს მე ქა ნიზ მი სა ფუძ ველ ში ვე გა მო რიცხავს 
ხალ ხის აბ სო ლუ ტურ ძა ლა უფ ლე ბას. გა სა გე ბია, 
რომ დე მოკ რა ტია, გახ ლავთ წარ მო მად გენ ლო ბი თი 
სა ხის, სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი მი
იღ ება სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის წა რო მად გენ ლო ბით 
ორ გა ნო ებ სა და სა ჯა რო თა ნამ დე ბო ბებ ზე არ ჩე ული 
პი რე ბის მი ერ, მაგ რამ აქ აც ხალ ხის ირ იბ მმარ თვე
ლო ბა ზეა აქ ცენ ტე ბი. 

ხე ლი სუფ ლე ბის გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი აღ ქმუ ლია, 
რო გორც ხალ ხთან მიღ წე ული შე თან ხმე ბის შე დე გი, 
თუმ ცა წარ მო მად გენ ლის ძა ლა უფ ლე ბა შე უზღუ და
ვია, ხელ შე უხ ებ ლო ბა კა ნო ნით — გა რან ტი რე ბუ ლი. 
ხალ ხს არა აქ ვს ბერ კე ტე ბი გა აკ ონ ტრო ლოს ხე ლი
სუფ ლე ბა, არ შე უძ ლია ვე ტო და ად ოს კა ნონ პრო
ექ ტებს, გა მო იწ ვი ოს დე პუ ტა ტე ბი. ფაქ ტობ რი ვად, 
ხალ ხის კა ნო ნი ერი წარ მო მად გე ნე ლი, წარ მო მად
გენ ლო ბის უფ ლე ბე ბით არ არ ის შეზღუ დუ ლი, მი სი 
პა სუ ხის მგებ ლო ბის ვექ ტო რი გა ნუ საზღვრე ლია. 
ხო ლო ხალ ხის მმარ თვე ლო ბა, რო გორც დე მოკ რა
ტი ის მი თი, სა ზო გა დო ებ ის ცნო ბი ერ ებ იდ ან იოლ ად 
იშ ლე ბა. მაგ რამ თუ ხალ ხის მარ თვე ლო ბა ნიშ ნავს 
არ ჩე ვა ნის უფ ლე ბას, მა შინ არ ჩევ ნე ბის სა მარ თლი
ან ობ ისა და თა ვი სუფ ლე ბის გა რან ტი რა არ ის? ჩვე ნი 
რე ალ ობ აში, სწო რედ, სა მარ თლი ანი და თა ვი სუ ფა
ლი სა არ ჩევ ნო გა რე მოა უცხო. რა ღაც, ერ თი ოდე 
წლის წინ, 2012 წლის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნებ მა 
ქვეყ ნის პო ლი ტი კუ რი რე ალ ობა შეც ვა ლა, შე არ ყია 
ხალ ხის სკეპ ტი ციზ მი. სა ზო გა დო ებ ამ პირ ვე ლად 
აღი არა, სა არ ჩევ ნო ხმის უფ ლე ბის მნიშ ვნე ლო ბა, 
მაგ რამ რა მოხ და სი ნამ დვი ლე ში? მარ თლა წარ მა
ტე ბით ჩა აბ არა ქვე ყა ნამ დე მოკ რა ტი ულ ობ ის ტეს
ტი, თუ ის ევ ახ ალ რე ალ ობ აში შე ვა ბი ჯეთ ფე ხი? 
ხში რად, იმ დე ნად დი დია სურ ვი ლი, ვირ წმუ ნოთ 
ხალ ხის ძა ლა უფ ლე ბის იდეა. ზედ მე ტი სიმ კაც რით 
ვუ ყუ რებთ ეჭ ვებს. არ ადა, სწო რედ, აზ რთა ჭი დილ ში 
იბ ად ება ჭეშ მა რი ტე ბა. მთა ვა რია სწო რი ან ალ იზი 
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და იმ ის შე ფა სე ბა, თუ რო გორ პო ლი ტი კურ ველ
ში არ სე ბობ და სა ქარ თვე ლო. ვინ იყო მი სი მე სა ჭე, 
პო ლი ტი კუ რი ძა ლა და ხალ ხის “კუ მი რი”, მი ხე ილ 
სა აკ აშ ვი ლი, რო დის დას რუ ლებ და საპ რე ზი დენ ტო 
მმარ თვე ლო ბის ბო ლო ვა დას. რო გორც ავ ტო რი ტა
რულ სა ხელ მწი ფო ებ ში სჩვე ვი ათ, პრე ზი დენ ტე ბის 
წას ვლის შემ თხვე ვა ში მი დის გუნ დიც, აქ აც ყვე ლაფ
რი წე სე ბის დაც ვით მოხ და, ოღ ონდ ერ თი წლით 
ად რე გა ას წრო გუნ დმა. 

და სავ ლუ რი ღი რე ბუ ლე ბე ბის თა ნახ მად, არ ჩევ
ნებ ში და მარ ცხე ბუ ლი პარ ტია არ ნად გურ დე ბა, 
სწო რედ, “ქარ თუ ლი ოც ნე ბის” რეს პუბ ლი კუ რი 
ფრთა უნ და იყ ოს “ნა ცი ონ ალ ებ ის” ის სა გა რან ტიო 
ძა ლა, ვი ნაც მა თი მოძ რა ობ ის” გა დარ ჩე ნის მი სია 
იკ ის რა. ამ პო ლი ტი კუ რი ჭრი ლი და ნაც თუ ამ ოვ ალთ, 
გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში ხალ ხის 
მო ნა წი ლე ობ ის ალ ბა თო ბა ცო ტა თი სა თუოა.

ზე მოთ ვახ სე ნეთ სა ხელ მწი ფო მმარ თვე ლო ბი თი 
სის ტე მის ერთერ თი აქ ტო რი — სა არ ჩევ ნო ად მი ნის
ტრა ცია, რო მელ მაც სა არ ჩევ ნო გა რე მო სა და სა არ
ჩევ ნო ად მი ნის ტრა ცი ის მუ შა ობ ის გა სა უმ ჯო ბე სებ
ლად შე იმ უშ ავა 2012/2015 წლე ბის სტრა ტე გი ულ 
გეგ მა. ამ გეგ მის თა ნახ მად, სა არ ჩევ ნო ად მი ნის ტრა
ცია ვალ დე ბუ ლია იმ ოქ მე დოს და მო უკ იდ ებ ლო ბის, 
გამ ჭირ ვა ლო ბის, მი უკ ერ ძო ებ ლო ბი სა და კა ნო ნის 
უზ ენა ეს ობ ის პრინ ცი პე ბის დაც ვით, ამ ას თან, მო
ეთხო ვე ბა იყ ოს პო ლი ტი კუ რი გავ ლე ნე ბის გან თა ვი
სუ ფა ლი და და მო უკ იდ ებ ელი სა არ ჩევ ნო არ ბიტ რი. 
პრინ ციპ ში, ამ გეგ მის მიზ ნე ბი ზუს ტად შე ეს აბ ამ ება 
სა არ ჩევ ნო კო დექ სით დად გე ნილ ნორ მებს, მაგ რამ 
მი სი პრაქ ტი კა ში გა ტა რე ბის მე ქა ნიზ მი ძა ლი ან სუს
ტია და აღ ნიშ ნუ ლი პრინ ცი პე ბის დაც ვას ვერ ემ სა
ხუ რე ბა. პრობ ლე მე ბი მდგო მა რე ობს, უმ თავ რე სად, 
კო დექ სში. თუ ერ თგან, სა არ ჩევ ნო ად მი ნის ტრა ცია, 
თა ვი სი სტა ტუ სი დან გა მომ დი ნა რე წარ მო ად გენს 
სხვა სა ხელ მწი ფო ორ გა ნო ებ ის გან და მო უკ იდ ებ ელ 
ად მი ნის ტრა ცი ულ ორ გა ნოს და მი ნი ჭე ბუ ლი უფ
ლე ბა მო სი ლე ბის ფარ გლებ ში ინ არ ჩუ ნებს ამ და მო
უკ იდ ებ ლო ბას (სა ქარ თვე ლის სა არ ჩევ ნო კო დექ სი: 
მე7 მუხ ლის, 1ლი პუნ ქტი), სხვა მუხ ლე ბის თა ნახ
მად, სა არ ჩევ ნო ად მი ნის ტრა ცი აში და საქ მე ბუ ლი 
კო მი სი ის წევ რე ბიც არ არი ან მი სი დამ ნიშ ვნე ლი/
ამ რჩე ვი სუ ბი ექ ტის წარ მო მად გენ ლე ბი და თა ვის 
საქ მი ან ობ აშ იც და მო უკ იდ ებ ლე ბი არი ან (სა ქარ
თვე ლოს სა არ ჩევ ნო კო დექ სი: მე8 მუხ ლის, 21ე 
პუნ ქტი), თუმ ცა კო დექ სის ცალ კე ული ნა წი ლე ბის 
მი ხედ ვით, სა დაც კო მი სი ებ ის და კომ პლექ ტე ბის წე
სია გან მარ ტე ბუ ლი, სარ ჩევ ნო ად მი ნის ტრა ცი ისა და 
სა კუთ რივ, მი სი წევ რის და მო უკ იდ ებ ლო ბის სტა ტუ
სი ცო ტა თი სა ეჭ ვო ხდე ბა. ცე ეს კოს და კომ პლექ ტე
ბის წე სე ბის თა ნახ მად, კო მი სი ის წევ რო ბის ხუთ კან
დი დატს სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტის წარ დგი ნე ბით 
ირ ჩევს სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტი (სა ქარ თვე ლოს 
სა არ ჩევ ნო კო დექ სი: მე10 მუხ ლის, 1ლი პუნ ქტი), 

ხო ლო ცეს კოს თავ მჯდო მა რეს — სა ქარ თვე ლოს 
პრე ზი დენ ტის წარ დგი ნე ბით, ცეს კო ში პარ ტი ებ ის 
მი ერ და ნიშ ნუ ლი წევ რე ბი ან სა ქარ თვე ლოს პარ
ლა მენ ტი (სა ქარ თვე ლოს სა არ ჩევ ნო კო დექ სი: მე10 
მუხ ლის, მე2 პუნ ქტუი). ამ ის შემ დეგ, სა ქარ თვე ლოს 
პარ ლა ენ ტის მი ერ არ ჩე ული კო მი სი ის წევ რე ბი, 
ირ ჩე ვენ ქვემ დგო მი სა არ ჩევ ნო კო მი სი ებ ის შე მად
გენ ლო ბებს, რო ლე ბიც ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის 
მი ხედ ვით ექ ვემ დე ბა რე ბი ან ცეს კოს, ხო ლო ეს უკ ან
ას კნე ლი პარ ლა მენ ტის წი ნა შეა ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი 
ორ გა ნო. პრაქ ტი კუ ლად, ამ სქე მი დან ირ კვე ვა, რომ 
პარ ლა მენ ტის სრუ ლი კონ ტრო ლი მყარ დე ბა ყვე ლა 
დო ნის სა არ ჩევ ნო ად მი ნის ტრა ცი აზე. ხო ლო, ამ ის 
შემ დეგ, კა ნო ნით გან საზღვრულ და მო უკ იდ ებ ლო
ბა ზე მსჯე ლო ბა და იმ ის აღ ნიშ ვნა, რომ კო მი სი ის 
წევ რზე ზე გავ ლე ნა და საქ მი ან ობ აში ჩა რე ვა ით ვა
ლის წი ნებს სას ჯელს, არ ად ამ აჯ ერ ებ ლად ჟღერს. 

იგ ივე შე იძ ლე ბა ით ქვას პარ ტი ებ ის მი სა მარ თი
თაც, რად გან კა ნო ნი გან მარ ტავს: კო მი სი ის წევ
რი, მი სი და ნიშ ვნის დღი დან აღ არ შე იძ ლე ბა იყ ოს 
დამ ნიშ ვნე ლი სუ ბი ექ ტის წარ მო მად გე ნე ლი და 
მარ თებს, მხო ლოდ სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის, 
კა ნო ნი სა და შე სა ბა მი სი კა ნონ ქვემ დე ბა რე აქ ტე ბის 
მორ ჩი ლე ბა (სა ქარ თვე ლოს სა არ ჩევ ნო კო დექ სი: 
მე8 მუხ ლი, 21ე პუნ ქტი), ცხა დია, ას ეთი ლო გი კა 
რწმე ნას მოკ ლე ბუ ლია. ხო ლო, კითხვის პა სუ ხად: 
პარ ტი ებს რამ დე ნად შე უძ ლი ათ ზე მოქ მე დე ბა მო
ახ დი ნონ სა კუ თარ წარ მო მად გენ ლებ ზე ან ჩა ერი ონ 
მათ საქ მი ან ობ აში, ის ევ კო დექ სით დად გე ნი ლი ნორ
მებს უნ და მივ მარ თოთ. 

კა ნო ნის შე სა ბა მი სად, პარ ტი ებ ის მი ერ და ნიშ
ნუ ლი კო მი სი ის წევ რე ბის გა მოწ ვე ვა და საშ ვე ბია 
გარ კვე ული პი რო ბე ბით (სა ქარ თვე ლოს სა არ ჩევ
ნო კო დექ სი: 29ე მუხ ლი, მე9 პუნ ქტი) და თა ნაც 
ნე ბის მი ერი მო ტი ვი თაც შე იძ ლე ბა იყო გან პი რო ბე
ბუ ლი, რად გან ამ სა კითხზე კა ნო ნი დუმს, ხო ლო 
პარ ტი ული გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი ხშირ შემ თხვე ვა ში 
და უს აბ უთ ებ ელია. 

არ არ ის გა მო რიცხუ ლი, კო მი სი ის წევ რე ბის 
გა თა ვი სუფ ლე ბის მი ზე ზი, პარ ტი ული მუ შა კე ბის 
კერ ძო ინ ტე რე სე ბი იყ ოს. რაც შე ეხ ება, სა არ ჩევ ნო 
ად მი ნის ტრა ცი ის მი ერ კონ კურ სის წე სით არ ჩე ული 
კო მი სი ის წევ რე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ვა დამ დე 
შეწყვე ტა, აქ აც კო მი სი ის წევ რე ბის და მო უკ იდ ებ
ლო ბის ხა რის ხია გან მსაზღვრე ლი. 

კა ნო ნის გან მარ ტე ბით, ცეს კოს წევ რე ბის უფ
ლე ბა მო სი ლე ბა სა ქარ თვე ლოს პარ ლე მენ ტის დად
გე ნი ლე ბით წყდე ბა, ხო ლო და ნარ ჩე ნე ბის თვის უფ
ლე ბა მო სი ლე ბის ვა დამ დე შეწყვე ტის სა ფუძ ვე ლია 
ზემ დგო მი სა არ ჩევ ნო კო მი სი ის გან კარ გუ ლე ბა 
(სა ქარ თვე ლოს სა არ ჩევ ნო კო დექ სი: 29ე მუხ ლი, 
1ლი და მე9 პუნ ქტე ბი). 

ამ დე ნად, კა ნო ნით გან საზღვრუ ლი შემ თხვე ვე
ბის, ან ეთ იკ ის კო დექ სით დად გე ნი ლი მოთხოვ ნე ბის 
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შე უს რუ ლებ ლო ბა შე იძ ლე ბა იყ ოს კო მი სი ის წევ რის 
სტა ტუ სის შეწყვე ტის სა ფუძ ვე ლი, თუმ ცა დარ ღვე
ვე ბის პრო ვო ცი რე ბის სა ჭი რო მე თო დე ბიც ამ იტ ომ 
არ სე ბობს. 

რო გორც ვნა ხეთ, სა არ ჩევ ნო კა ნონ მდებ ლო ბა სა
ოც რად წი ნა აღ მდე გობ რი ვი ხა სი ათ ის დო კუ მენ ტია. 
თუ იგი ერ თგან, კო მი სი ის წევ რს თა ვი სუ ფალ და 
და მო უკ იდ ებ ელ პერ სო ნად აცხა დებს, სხვა მუხ ლე
ბის მი ხედ ვით ამ ის შთა ბეჭ დი ლე ბა ქრე ბა. ას ეთ შემ
თხვე ვებ ში სა კითხა ვია, რამ დე ნად და მო უკ იდ ებ ლე
ბი არი ან ის ინი რე ალ ობ აში? ფაქ ტი ურ ად, კო მი სი ის 
წევ რებს ვი ცით, რომ ეშ ინ ოდ ათ, ში ში ჰქონ დათ რო
გორც, სა არ ჩევ ნო ად მი ნის ტრა ცი ისა და პარ ტი ული 
ორ გა ნი ზა ცი ებ ის ად მი, ისე ერ თმა ნე თის მი მარ თაც. 
უმ ეტ ეს შემ თხვე ვა ში, მა თი ში შე ბი ეფ უძ ნე ბა ას ეთ 
ეჭ ვებს: ვაი, თუ გა იწ ვი ონ ან შე უწყვი ტონ უფ ლე ბა
მო სი ლე ბა. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, დას კვნა, რამ დე
ნად შე იძ ლე ბა იყ ოს შე ში ნე ბუ ლი კო მი სი ის წევ რე ბის 
მი ერ მი ღე ბუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი ობი ექ ტუ რი? 

2013 წლის საპ რე ზი დენ ტო არ ჩვე ნებ ზე, კო მი სი ის 
წევ რებ ზე ზე წო ლის ფაქ ტი და ფიქ სირ და არა მარ ტი 
სა არ ჩევ ნო ად მი ნის ტრა ცი სა და პარ ტი ული ორ გა
ნი ზა ცი ებ ის მხრი დან, დაზ ვერ ვის სამ სა ხუ რი და ნაც. 
ეს უკ ან ას კნე ლი გან სა კუთ რე ბუ ლი შემ თხვე ვაა და 
შე იძ ლე ბა ით ქვას, პირ და პირ ნა დი რობ და კო მი სი ის 
წევ რებ ზე, მაგ რამ ის ეთ მარ ტივ სქე მას ეფ უძ ნე ბო
და მა თი ქმე დე ბე ბი, მარ ტი ვად “იშ იფ რე ბოდ ნენ” და 
მხო ლოდ იმ იტ ომ, რომ ყვე ლა სპე ცა გენ ტი, ერ თი 
შე მუ შა ვე ბუ ლი გეგ მის მი ხედ ვით მოქ მე დებ და. შე
სა ბა მი სად, ის კო მი სი ის წევ რე ბი, ვინც დაზ ვერ ვის 
ინ ტე რეს ში აღ მოჩ ნდა, მსგავ სი ის ტო რი ებ ში გა ეხ
ვა ყვე ლა. უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ დაზ ვერ ვის მი სია 
არა მხო ლოდ, შო რი დან თვა ლათ ვა ლით შე მო იფ არ
ლე ბო და, უშუ ალ ოდ კონ ტაქ ტზე გას ვლი თაც იყო 
გა მო ხა ტუ ლი. ამ კუთხით, ყვე ლა ზე მე ტი ინ ტე რე სი 
და ფიქ სირ და, კონ კურ სის წე სით არ ჩე ული კო მი სი ის 
და მო უკ იდ ებ ელი წევ რე ბის მი მართ. თუმ ცა, პარ ტი
ებ იდ ან და ნიშ ნუ ლე ბის მი სა მარ თი თაც არ ან აკ ლებ 
აქ ტი ურ ად ხორ ცი ელ დე ბო და თვა ლალ თვა ლი სა და 
დაზ ვერ ვის კამ პა ნია. შე დე გად, ზო გი ერ თი კო მი
სი ის წევ რის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა შეწყდა, ხო ლო გა
თა ვი სუფ ლე ბულ თა უმ ეტ ეს ობ იდ ან პარ ტი ებ იდ ან 
და ნიშ ნუ ლე ბი იყო წარ მოდ გე ნი ლი. ერ თე ულ ებ მა, 
მხო ლოდ იმ იტ ომ შე ინ არ ჩუ ნეს წევ რო ბი სი სტა ტუ
სი, რომ სხვებ ზე მე ტი სიფ რთხი ლე და გო ნი ერ ება 
ეყ ოთ. ასე თუ ისე, 2013 წლის საპ რე ზი დენ ტო არ
ჩებ ნებ მა სა არ ჩევ ნო ად მი ნის ტრა ცი ის მო ხე ლე ებ ზე 
გან სა კუთ რე ბუ ლი ზე წო ლით დაგ ვა მახ სოვ რა თა ვი. 
ზე წო ლა იყო კენ ჭის ყრის დღე საც, მაგ რამ ამ შემ
თხვე ვა ში, არ გა და ვა ჭარ ბებ თუ ვტყვი, მზვე რა ვებს 
დამ კვი რებ ლე ბი ჩა ენ აც ვლენ. სა დამ კვი რებ ლო ორ
გა ნი ზა ცი ებს უბ ნებ ზე გა მოგ ზავ ნილ ნი ჰყავ დათ, 
იმ დე ნად არ აკ ომ პე ტენ ტუ რი და მო უმ ზა დე ბე ლი 
კად რე ბი, ძნე ლი სათ ქმე ლია დარ ღვე ვის არ სში ვინ მე 

ერ კვე ოდა. მა თი უმ ეტ ეს ობა, არა თუ სე რი ოზ ული 
დარ ღვე ვე ბის აღ მო ჩე ნი სა და სა ჩივ რე ბის და წე რის 
უნ არ ით გა მო ირ ჩე ოდა, ტექ ნი კუ რი და რე ვე ვე ბის 
და ფიქ სი რე ბაც არ შე ეძ ლოთ. არ ვი ცი, ეს რა სა დამ
კვი რებ ლო პო ლი ტი კა გა ტარ და, მაგ რამ ამ ის შემ დეგ 
მა სობ რი ვი სა ინ ფორ მა ციო სა შუ ალ ებ ებ ით იმ ის 
მტკი ცე ბა, რომ დარ ღვე ვე ბი არ ყო ფი ლა და გა ყალ
ბე ბა მით უმ ეტ ეს, ძა ლი ან სა ეჭ ვოდ ჟღერს. მე ტიც, 
დამ კვი რებ ლე ბი არა თუ შე უზღუ და ვად ერე ოდ ნენ 
კო მი სი ის წევ რე ბის საქ მი ან ობ აში (სა ქარ თვე ლოს 
სა არ ჩევ ნო კო დექ სი: 41ე მუხ ლი, 2ე პუნ ქტი, ქვე
პუნ ქტე ბი “ბ” და “ვ”) და სე რი ოზ ული ხე ლის შემ შლე
ლი ბა რი ერ ები შექ მნეს, ფაქ ტობ რი ვად, გა მო იწ ვი ეს 
ტექ ნი კუ რი დარ ღვე ვე ბის უმ ეტ ეს ობა. ბო ლოს ისე 
გა კად ნი ერ დნენ, სა კუ თა რი ხე ლე ბით გა დაწყვი ტეს 
ბი ულ ეტ ენ ებ ის გა დათ ვლა (სა ქარ თვე ლოს სარ ჩევ ნო 
კო დექ სი: 92ე მუხ ლი). ამ ფაქ ტებს, ცხა დია, ჰყავ და 
ბევ რი თვით მხილ ვე ლი. ამ ის შემ დეგ თა ვი სუ ფალ 
და სა მარ თლი ან არ ჩევ ნებ ზე ხმა მაღ ლა სა უბ არი, 
სა კითხა ვია, უხ ერ ხუ ლო ბას ხომ არ იწ ვევს? მე ტიც, 
ზო გი ერთ დამ კვი რებ ლის სტა ტუ სით მოქ მე დი პი რის 
მიღ მა, აშ კა რად, პარ ტი ული წარ მო მად გენ ლე ბის 
ნა ტუ რა ან დაზ ვერ ვის აგ ენ ტი იც ქი რე ბი და (სა
ქარ თვე ლოს სა არ ჩევ ნო კო დექ სი: 39ე მუხ ლი, 4ე 
პუნ ქტი, ქვე პუნ ქტე ბი “ვ” და”თ”).

კი დევ ერ თხელ ვა ზუს ტებ, რომ კო მი სი ის წევ რე
ბი მთე ლი წი ნა სა არ ჩევ ნო კამ პა ნი ის გან მავ ლო ბა ში 
რო გო რი ზე წო ლი სა და ზე მოქ მე დე ვის ობი ექ ტე ბი 
იყ ვნენ. გან სა კუთ რე ბით, ის ინი, ვი სი პო ლი ტი კუ რი 
მრწამ სი და შე ხე დუ ლე ბე ბი მი უღ ებ ელი ან უც ნო ბი 
იყო პო ლი ტი კო სე ბის თვის. კო მი სი ის წევ რე ბი არ
ცთუ იშ ვი ათ ად, პი რა დი შუ რის ძი ებ ის მსხვერ პლიც 
იყ ვნენ. 

გარ და იმ ისა, რომ კო მი სი ის წევ რე ბის და მო უკ
იდ ებ ლო ბის მას შტა ბე ბი შეზღუ დუ ლი იყო, ის ინი 
სხვა მრა ვა ლი პრობ ლე ბის წი ნა შეც იდ გნენ. არა თუ 
დამ კვი რებ ლებს, არც კო მი სი ის წევ რებს ჰქონ დათ 
სა თა ნა დო კომ პე ტენ ცია, სამ წუ ხა როდ, არც გა მოც
დი ლე ბა ჰყოფ ნი დათ, არ ადა ზო გი ერ თი მათ გა ნი 
ყვე ლა დრო ის სა არ ჩევ ნო კო მი სი აშია ნა მუ შე ვა რი. 

ამ სა კითხთან კავ შირ შია სერ თი ფი ცი რე ბის 
თე მაც. სერ თი ფი ცი რე ბის დე ბუ ლე ბის თა ნახ მად, 
სერ თი ფი ცი რე ბის მი ზა ნია მო ქა ლა ქის სა არ ჩევ ნო 
კა ნონ მდებ ლო ბის ცოდ ნი სა და ზო გა დი უნ არ ებ ის 
დად გე ნა, შემ დგომ ში სა არ ჩევ ნო ად მი ნის ტრა ცი ის 
მა ღალ კვა ლი ფი ცი ური მო ხე ლის შერ ჩე ვის მიზ ნით 
(სა არ ჩევ ნო ად მი ნის ტრა ცი ის მო ხე ლის სერ თი ფი
ცი რე ბის დე ბუ ლე ბა: მე2 მუხ ლი), მაგ რამ სა უბ ნო 
სა არ ჩევ ნო კო მი სი ებ ში ახ ლად სერ თი ფი ცი რე ბუ ლი, 
გა მო უც დე ლი კად რე ბის აყ ვა ნა მარ ტი ვი არ არ ის. 
მო ტი ვიც გა სა გე ბია, გა მოც დი ლე ბა ზე მო დის დი დი 
ინ ტე რე სი. თუმ ცა პრაქ ტი კა აჩ ვე ნებს, რომ კა ნონ
მდებ ლო ბის ცოდ ნა, უფ რო სა სარ გებ ლოა, ვიდ რე 
გა მოც დი ლე ბა. სა უბ ნო კო მი სი ებ ში სერ თი ფი კა
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ტე ბი არ ავ ის სჭირ დე ბა. იგი უფ რო მა ღა ლი დო ნის 
სა არ ჩევ ნო კო მი სი ებ შია ან გა რიშ გა სა წე ვი სა ბუ თი, 
თუმ ცა სა ნამ იგი ზემ დგომ სა არ ჩევ ნო კო მი სი ებ ამ
დე მი აღ წევ დეს, მი სი მოქ მე დე ბის ვა და შე იძ ლე ბა 
ამო იწ ურ ოს კი დეც. სა არ ჩევ ნო ად მი ნის ტრა ცი ის 
მო ხე ლის სერ თი ფი ცი რე ბის დე ბუ ლე ბის თა ნახ მად, 
სერ თი ფი კა ტებს ხუ თი წლის ვა დით გას ცე მენ და ამ 
ხუ თი წლის გან მავ ლო ბა ში უნ და მოხ დეს, სწო რედ, 
მი სი რე ალ იზ აცია. სხვა შემ თხვე ვა ში სერ თი ფი
კატს ხომ, თა ვის თა ვად ძა ლა ეკ არ გე ბა. კო მი სი ებ
შიც მუდ მი ვად იარ სე ბებს და ბა ლი კვა ლი ფი კა ცი ის 
პრობ ლე მა. იმ ის ათ ვის, რომ ქვე ყა ნა ში გა ტარ დეს 
სწო რი სა არ ჩვე ნო პო ლი ტი კა და ეფ ექ ტი ან ად გან
ხორ ცი ელ დეს 2012/2015 წლე ბის თვის შე მუ შა ვე
ბუ ლი სტრა ტე გი ული გეგ მე მა, ორ გა ნი ზა ცი ული 
სტრუქ ტუ რის სტულ ყო ფის პრო ცეს ში აუც ილ ებ
ელია ძვე ლი ად მი ნის ტრა ცი ული რე სურ სე ბის ახ
ლით ჩა ნაც ვლე ბა. სა არ ჩევ ნო ად მი ნის ტრა ცი ებ ში 
უნ და მო ვი დეს მხო ლოდ კომ პენ ტუ რი და ცოდ ნა ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი ად ამი ან ები, ვი სი კვა ლი ფი კა ცია 
და უნ არი ზედ მი წევ ნით შე ეს აბ ამ ება და კა ვე ბულ 
თა ნამ დე ბო ბებს. ად მი ნის ტრა ცი ული რე სურ სე ბის 
შერ ჩე ვა, რო გორ ეს წი ნა პო ლი ტი კუ რი რე ჟი მე ბის 
პრო ცეს ში ხდე ბო და, სა ჭი როა გან ხორ ცი ელ დეს 
არა ტენ დენ ცი ური და უს ამ არ თლო კონ კუ რენ ცი ის 
პი რო ბებ ში, არ ამ ედ პო ლი ტი კუ რი პრი ვი ლე გი ებ
ის გან თა ვი სუ ფალ გა რე მო ში. სამ წუ ხა როდ, ამ ის 
პრაქ ტი კაც წი ნა ხე ლი სუფ ლე ბის მან კი ერი სა კად რო 
პო ლი ტი კის შე დე გია. ჩვენს გარ შე მო, ალ ბათ, ბევ რი 
მო იძ ებ ნე ბა ის ეთი ად ამი ან ები, გან სა კუთ რე ბით, 
“ნა ცი ონ ალ ური მოძ რა ობ ის” პარ ტი ული აქ ტი ვის
ტე ბი დან, ვი საც სა სერ თი ფი კა ციო გა მოც და არა 
აქ ვს ჩა ბა რე ბუ ლი, თუმ ცა სერ თი ფი კა ტებს ფლო ბენ. 
ამ იტ ომ სა არ ჩევ ნო ად მი ნის ტრა ცი ებ ში მცოდ ნე, 
კე თილ სინ დი სი ერი და გა მოც და გავ ლი ლი კო მი სი
ის წევ რე ბის მო ზიდ ვის სა ჭი რო ება კი დევ ერ თხელ 
დაგ ვა ნა ხა 2013 საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნებ მა. 

სა არ ჩევ ნო კო მი სი ებ ში გა მოვ ლე ნი ლი დარ ღვე
ვე ბის უმ ეტ ეს ობა გა მოწ ვე ული იყო არა უფ რო 
მი ზან მი მა თუ ლი “დი ვერ სი ული” ქმე დე ბე ბით, არ
ამ ედ უც ოდ ინ რო ბის გა მო. მა გა ლი თად კო მი სის 
წევ რე ბის უმ ეტ ეს ობ ამ არ იც ოდა, რომ სა არ ჩევ ნო 
აგ იტ აცი აში მო ნა წი ლე ობ ის უფ ლე ბა არ ჰქონ დათ 
(სა ქარ თვე ლოს სა არ ჩევ ნო კო დექ სი: 45ე მუხ
ლი, მე4 პუნ ქტი), მით უმ ეტ ეს, კენ ჭის ყრის დღეს 
კენ ჭის ყრის შე ნო ბა ში (სა ქარ თვე ლოს სა არ ჩევ
ნო კო დექ სი: 45ე მუხ ლი, მე9 პუნ ქტი). ხო ლო, 
სა არ ჩევ ნო კა ნონ მდებ ლო ბის დარ ღვე ვით წი ნა
სა არ ჩევ ნო აგ იტ აცი აში მო ნა წი ლე ობა დას ჯა დი 
ქმე დე ბა იყო (სა ქარ თვე ლის სა არ ჩევ ნო კო დექ სი: 
79ე მუხ ლი) ამ იტ ომ, თით ქმის ყვე ლა სა არ ჩევ ნო 
კო მი სია აგ იტ აციაპრო პა გან დის ბუ დეს წა რო
მო ად გენ და. ხო ლო თუ ვინ მემ პა სი ური პო ზი ცია 
და იჭ ირა და სა ჯა რო გა ნაცხა დი არ გა აკ ეთა, ვის 

უჭ ერ და მხარს, სა ბო ლოო ჯამ ში სწო რედ, ის აღ
მოჩ ნდა და ზა რა ლე ბუ ლი და პრო ფე სი ული ეთ იკ ის 
ნორ მე ბის უხ ეში დარ ღვე ვით გან ხორ ცი ელ და მი სი 
ნე იტ რა ლი ზა ცია. იყო ის ეთი შემ თხვე ვე ბიც, რო ცა 
კენ ჭის ყრის შე ნო ბა ში, კერ ძოდ კო მი სი ის სა მუ შაო 
ოთ ახ ში, კო მი სი ის წევ რებ თან ერ თად პა რა ლე
ლუ რად მიმ დი ნა რე ობ და პარ ტი ული წარ მო მად
გენ ლე ბის სა მუ შაო პრო ცე სი, ეს ფაქ ტი რა თქმა 
უნ და ატ არ ებს წი ნა სა არ ჩევ ნო კამ პა ნი ის ნიშ ნებს 
(სა ქარ თვე ლის სა არ ჩევ ნო კო დექს: მე2 მუხ ლი, 
პუნ ქტი ჰ1’ ), გარ და იმ ისა, რომ ხელს უშ ლი და და 
აფ ერ ხებ და კო მი სი ის მუ შა ობ ას, ხო ლო აკ რძა ლულ 
და წე სე ბუ ლე ბა ში სარ ჩევ ნო კამ პა ნი ის ჩა ტა რე ბა ზე 
ნე ბარ თვის გამ ცემ პირ მა არ იც ოდა, რომ გა სა ჩივ
რე ბის შემ თხვე ვა ში შე იძ ლე ბო და მი სი და ჯა რი მე ბა 
(სა ქარ თვე ლოს სა არ ჩევ ნო კო დექ სი: 81ე მუხ ლი) 
პრინ ციპ ში იმ დე ნად მწი რი იყო სა არ ჩევ ნო კა ნონ
მდებ ლო ბი სად მი მა თი ცოდ ნა, არა თუ გა ყალ ბე ბის 
მა ნი პუ ლა ცი ებ ის გა ნა ხორ ცი ელ ებ ას შეძ ლებ დნენ, 
სა თა ნა დო დი რექ ტი ვე ბის გა რე შეც, ვერც ას ეთი 
პრო ცე სის არ სე ბო ბას შე უშ ლიდ ნენ ხელს. მე ტიც, 
ხმის დათ ვლის პრო ცე დუ რე ბის დას რუ ლე ბის შემ
დეგ, ნა ცი ონ ალ ებ ის კან დი და ტის მე ორე ად გილ ზე 
გას ვლის არ ავ ინ ელ ოდა. მაგ რამ მრავ ლგზის ნა ცად 
და დაკ ვი რე ბულ კო მი სი ის წევ რებს, მა ინც შე ეძ ლო 
რა ცი ონ ალ ური ახ სნის მო ძებ ნა. გა ვიხ სე ნოთ, რა 
მოხ და კენ ჭის ყრის მი წუ რულს: შე ნო ბის კა რებს 
რო გორ მო აწყდა ამ ომ რჩე ველ თა გარ კვე ული ნა
კა დი, რო მელ თა შო რის უმ ეტ ეს ობა ჯან მრთე ლო
ბა შერ ყე ული ან შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
ად ამი ან ებ იც იყ ვნენ. შე იძ ლე ბა ით ქვას, დღის 
ბო ლო სათ ვის ამ ტი პის ამ ომ რჩე ველ თა აქ ტი ურ ობ
ის ას ეთი პრე ცე დე ნე ტი ნამ დვი ლად არ გახ ლავთ 
ჩვე ულ ებ რი ვი მოვ ლე ნა. შე დე გე ბი დან გა მომ დი
ნა რე, “ნა ცი ონ ალ ებ ის” მხრი დან ამ ომ რჩე ველ თა 
მოს ყიდ ვის ფაქ ტის შე სა ხებ არ სე ბო ბის უფ ლე ბა 
აქ ვს ეჭ ვებს. ამ ას ამ ძაფ რებს სა ზო გა დო ებ ის თვის 
თავ სმოხ ვე ული გან ცხა დე ბე ბიც, “ნა ცი ონ ალ ებ
ის” ვი თომ და ძალ ზედ მო ტი ვი რე ბუ ლი და კარ გად 
მო ბი ლი ზე ბუ ლი ამ ომ რჩე ვე ლე ბის შე სა ხებ. ას ეთ 
შემ თხვე ვა ში, უმ ჯო ბე სია ვი კითხოთ, რამ გა ნა პი
რო ბა დავ რდო მილ თა მო ტი ვა ცია, რო ცა ჯან მრთე
ლი და საღ სა ლა მა თი “ოც ნე ბის” მხარ დამ ჭე რე ბი 
არ გა მოცხად დნენ ხმის მი სა ცე მად. სხვა თა შო რის 
ეს არ ჩევ ნე ბი, არ ჩევ ნე ბის ის ტო რი აში პირ ვე ლად 
გა მოცხად და, რო გორც ყვე ლა ზე სა მარ თლი ანი და 
დე მოკ რა ტი ული პრო ცე სი. თუმ ცა, რა გვაძ ლევს, 
ას ეთი შე ფა სე ბის სა ფუძ ველს, კო მი სი ის წევ რებ ზე 
ტო ტა ლუ ტი ძა ლა დო ბი სა და ად ამი ან ებ ით შე საძ
ლო მა ნი პუ ლა ცი ებ ის ფონ ზე? მახ სენ დე ბა გა სუ ლი 
სა უკ უნ ის ცნო ბი ლი ებ რა ელი პო ლი ტი კო სის ბ. 
დიზ რა ელ ის სიტყვე ბი: “სამ ყა როს მარ თა ვენ არა 
ის ინი, ვინც თა მა შო ბენ სცე ნა ზე, არ ამ ედ ის ინი, 
ვინც იმ ყო ფე ბი ან კუ ლი სებს მიღ მა”.

arGevnebis eqo
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„bu Ral tru li aR ricxvi sa da fi nan su ri an ga riS ge bis aud it is Se sa xeb“ sa qar-
Tve los ka no ni, ro me lic Za la dob ri vad mi iRo wi na mow ve vis par la men tma da uk ve 
moq me de ba Sia 2013 wlis 1 ian vri dan, spe ci al is tTa wre Si kvlav po le mi kis sag nad 
rCe ba. sa qar Tve los par la men tis sa fi nan so-sa bi uj eto ko mi te tis mi er aR niS nul 
ka non Si cvli le bis ram de ni me va ri an tis in ic ir eb is mi ux ed av ad, dRem de sa bo loo 
ga dawyve ti le bis mi Re ba ver mo xer xda.

Jur na li „biz ne si da ka non mdeb lo ba“ faq tob ri vad yve la no mer Si aS uq ebs  eq-
sper tTa Tu pro fe si uli or ga ni za ci eb is war mo mad ge nel Ta po zi ci ebs, Se niS vnebs, 
mo saz re bebs.

am je ra dac, ko men ta ris ga re Se gTa va zobT „aud it or Ta, bu Ral ter Ta da fi nan-
sur me ne jer Ta fe de ra ci is“ Ria we rils sa qar Tve los par la men tis Tav mjdo ma ris 
ba ton da viT us uf aS vi li sa da sa fi nan so-sa bi uj eto ko mi te tis Tav mjdo ma ris ba ton 
da viT on of riS vi lis sa xel ze.

da in te re se bul pi rebs  gTxovT Ca er ToT gax snil dis ku si aSi.

SOS!

re daq ci is gan

vis lo bi rebs par la men ti?!

                # ად1/3                                                                                                                             1.12.13
                                                                  

სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის თავ მჯდო მა რეს 
                                                                                                      ბა ტონ და ვით უს უფ აშ ვილს 

                                                                  
სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის სა ფი ნან სოსა ბი უჯ ეტო                         

კო მი ტე ტის თავ მჯდო მა რეს 
        ბა ტონ და ვით ონ ოფ რიშ ვილს

ბა ტო ნე ბო,
ჩვენ არა ერ თხელ მოგ მარ თეთ წე რი ლო ბით  წარ მო გიდ გი ნეთ და სა ბუ თე ბა (არ გუ მენ ტე ბი, შე ნიშ

ვნე ბი, მო საზ რე ბე ბი) „ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის აუდ იტ ის შე სა ხებ” 
სა ქარ თვე ლოს კა ნონ თან და კავ ში რე ბით და ვითხოვ დით შე სა ბა მი სი გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბას. 
სა მეც ნი ეროან ალ იტ იკ ური ჟურ ნალ „ბიზ ნე სი და კა ნონ მდებ ლო ბამ“  გახ სნა ღია დის კუ სია და სპე
ცი ალ ის ტებ მა გა მო ხა ტეს მწვა ვე რე აქ ცია აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნის ამ ოქ მე დე ბი დან აუდ იტ ური საქ მი
ან ობ ის სფე რო ში შექ მნი ლი ქა ოტ ური ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ებ ებ ის შე სა ხებ (იხ. www.bk.ge არ ქი ვი). 
რე ალ ური ვი თა რე ბა კი დევ უფ რო დრა მა ტუ ლია. მაგ რამ გან ვი თა რე ბულ მოვ ლე ნებ ზე ად ექ ვა ტუ რი 
რე აგ ირ ება არ მო გიხ დე ნი ათ. 
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SOS!

არ იქ ნე ბა გა და ჭარ ბე ბუ ლად მკაც რი (არა ობი ექ ტუ რი) თუ გან ვაცხა დებთ, რომ გა სუ ლი წლის 
ოქ ტომ ბრის არ ჩევ ნე ბის შემ დგომ, მ/წლის პირ ველ ნა ხევ რამ დე პე რი ოდ ში სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ
ტმა, სა ფი ნან სოსა ბი უჯ ეტო კო მი ტე ტის აქ ტი ური  მე ცა დი ნე ობ ით, გა იზი არა რა სა კითხის სიმ წვა
ვე,  გა მო ავ ლი ნა პრობ ლე მის გა დაჭ რის იმ ედ ის მომ ცე მი და ინ ტე რე სე ბა (მო ეწყო ფორ მა ლუ რი თუ 
არ აფ ორ მა ლუ რი შეხ ვედ რე ბი, მიღ წე ულ იქ ნა პრინ ცი პუ ლი შე თან ხმე ბე ბი, პარ ლა მენ ტის სა იტ ზე 
გა მოქ ვეყ ნდა ცვლი ლე ბა თა პა კე ტი, პარ ლა მენ ტის სა ფი ნან სოსა ბი უჯ ეტო კო მი ტეტ მა რამ დე ნი მე 
ვა რი ან ტზე გა მარ თა საჩ ვე ნე ბე ლი გან ხილ ვე ბი და ა.შ) თუმ ცა, გარ კვე ულ პირ თა უაპ ელ აციო ჩა რე
ვის (გა რი გე ბის) თუ ლო ბის ტუ რი ქვე დი ნე ბე ბის შე დე გად (სხვა შე ფა სე ბა ამ ფაქ ტს ვერ მო უძ ებ ნეთ), 
კა ნონ ში შე ვი და მხო ლოდ ბუნ დო ვა ნი (გა ურ კვე ვე ლი მი ზანდა ნიშ ნუ ლე ბის) ორ პუნ ქტი ანი ცვლი ლე ბა 
და ფაქ ტობ რი ვად, ხან გრძლივ დე ბა წი ნა მორ ბე დი პარ ლა მენ ტის შე მად გენ ლო ბის მი ერ დამ კვიდ რე
ბუ ლი თავ ნე ბო ბა (მო ნო პო ლი ური და კო რუფ ცი ული მიზ ნე ბის მა ტა რე ბე ლი, მხო ლოდ ერ თი პრო ფე
სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის ხელ მძღვა ნე ლო ბის ბიზ ნე სინ ტე რე სე ბის გა მომ ხატ ვე ლი და არა პრო ფე სი ის 
გან ვი თა რე ბის ხელ შემ წყო ბი, ნორ მა ტი ული აქ ტის მოქ მე დე ბა). ხე ლოვ ნუ რი (დრო ებ ით მი ყუ ჩე ბუ ლი) 
თუ კვა ზი და მო კი დე ბუ ლე ბის გა მო, პრაქ ტი კუ ლად, 2013 წლის 1 იან ვრი დან მოქ მე დე ბა ში შე სუ ლი 
კა ნო ნი არ მუ შა ობს (უფ რო სწო რია ით ქვას, მუ შა ობს არ სე ბუ ლი ბა ზი სუ რი სა ფუძ ვლის ნგრე ვა ზე), 
ახ ალი რე გუ ლა ცი ის (ცვლი ლე ბე ბის) მი ღე ბა არ ხდე ბა და ას ეთ უმ ოქ მე დე ბას (თუ მოქ მე დე ბას) ეწ
ირ ება მე ტად სა ჭი რო პრო ფე სია, ათ ას ობ ით კვა ლი ფი ცი ური კად რის საქ მი ან ობ ის სფე რო.

„ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის აუდ იტ ის შე სა ხებ” კა ნონ ში შე სუ ლი 
ცალ კე ული მუხ ლის მოქ მე დე ბის რი გით მე ორე „გა და ვა დე ბის” ვა და უკ ვე იწ ურ ება. ჩვენ ვერ ვხე დავთ 
შე სა ბა მის აქ ტი ურ ობ ას და ას ეთ ვი თა რე ბას აღ ვიქ ვამთ, რო გორც არა ად ეკ ვა ტურს.

იმ ედი გვაქ ვს, თქვენ თვის ცნო ბი ლია ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ
ის მნიშ ვნე ლო ბა ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის თვის, მით უმ ეტ ეს, იმ პერ სპექ ტი ვის (გა მოწ
ვე ვე ბის, სა მარ თლი ან ობ ის აღ დგე ნის, ევ რო ინ ტეგ რა ცი ის) რე ალ იზ აცი ის აუც ილ ებ ლო ბის ფონ ზე, 
რო მე ლიც გაცხა დე ბუ ლია (არ ჩე ულია), რო გორც ძა ლა დობ რი ვი წარ სუ ლის უარ ყო ფის ურ ყე ვი ნე ბა. 
ამ იტ ომ, კი დევ ერ თხელ მოგ მარ თავთ და მო გი წო დებთ: ნუ და უშ ვებთ პრობ ლე მის იგ ნო რი რე ბას, 
და ვუბ რუნ დეთ მიღ წე ულ შე თან ხმე ბებს, გა ნა ახ ლეთ და კონ სერ ვე ბუ ლი პრო ექ ტის გან ხილ ვა და მი
იღ ეთ შე სა ბა მი სი გა დაწყვე ტი ლე ბა.
      ღრმა პა ტი ვის ცე მით,

ნი კო ბა კაშ ვი ლი
სა ქარ თვე ლოს აუდ იტ ორ თა, ბუ ღალ ტერ თა და

ფი ნან სურ მე ნე ჯერ თა ფე დე რა ცი ის გამ გე ობ ის თავ მჯდო მა რე,
ეკ ონ ომ იკ ურ მეც ნი ერ ებ ათა დოქ ტო რი, პრო ფე სო რი, სა ქარ თვე ლოს    

ეკ ონ ომ იკ ურ მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად ემი ის აკ ად ემ იკ ოსი
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