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agraruli seqtoris koncefcia

nodar WiTanava,

ekonomikis mecnierebaTa 

doqtori, profesori, 

soflis meurneobis 

mecnierebaTa akademiis 

akademikosi

agraruli seqtori axali 
gamowvevebis winaSe

agraruli seqtoris transformaciis ZiriTadi 

niSnebi, Taviseburbebi da tendenciebi

miwis privatizaciis Sedegebi. saqarTve-

loSi miwis reforma 1992 wels saqarTvelos 

respublikis ministrTa kabinetis 1992 wlis 18 

ianvris #48, 6 Tebervlis #128, 10 martis #290 

dadgenilebebiT daiwyo, agreTve `sasoflo-

sameurneo daniSnulebis miwis sakuTrebis 

Sesaxeb~ da ̀ sasoflo-sameurneo daniSnulebis 

miwis ijaris Sesaxeb~ kanonebis Sesabamisad 

qveyanaSi miwis kerZo sakuTrebaSi usasyidlod 

gadacema da ojariT gacema ganxorcielda.1

1  saqarTvelos miwis marTvis saxelmwifo departamenti. saqarTveloSi sasoflo-sameurneo savarguli 

miwis privatizebisa da ijariT gacemis mimdinareobis Sesaxeb 2003 wlis 1 aprilis mdgomareobiT. gv. 1-2.

saqarTvelos miwis marTvis saxelmwifo depar-

tamentis monacemebiT 2003 wlis 1 aprilisTvis 

1110,8 aTas komls (ojaxs) sakuTrebaSi gadacemuli 

hqondaT 930 aTasi ha miwis farTobi, maT Soris 

sasoflo-sameurneo savarguli mTliani raodenobis 

(3023,5 aTasi ha) 25,2%, saxnavis _ 54,6%, mravalwliani 

nargavebis _ 68,5%, saTibis 29,3, saZovris 4,7%.

1996 wlis 28 ivnisis kanonis `sasoflo-sameur-

neo daniSnulebis miwis ijaris Sesaxeb~ Sesabam-

isad (2003 wlis mdgomareobiT) fizikur da iurid-

iul pirebze ijariT gaica 905,1 aTasi ha sasoflo-

sameurneo savarguli, rac Seadgenda mTeli farTo-

bis 29,9%-s. aqedan, saxnavi iyo 222,7 aTasi ha (27,9%), 

mravalwliani nargavi _ 30,3 aTasi ha (11,4%), saTibi 

_ 46,1 aTasi ha (32,2%), saZovari _ 606 aTasi heqtari 

(33,7%). aRsaniSnavia, rom 905,1 aTasi heqtaridan 40,2 

aTasma fizikurma pirma ijariT miiRo 473,1 aTasi 

ha (saSualod 11,8 ha), xolo 4,2 aTasma iuridiulma 

pirma _ 432 aTasi heqtari (saSualod 102,9ha).

aRniSnuli monacemebis Sejereba gviCvenebs, rom 

1992-2003 wlebSi qveyanaSi moqalaqeTa sakuTre-

baSi da ijariT sul gadacemulia 1668,1 aTasi ha 

sasoflo-sameurneo savarguli, anu mTeli savar-

gulebis 55,2%. maT Soris, saxnavi Seadgens 659 aTas 

ha-s (82,5%), mravalwliani nargavebi _ 211,7 aTas 

ha-s (79,9%), saTibi _ 88 aTas ha-s (61,5%), saZovari 

_ 689,6 aTas ha-s (38,4%), sacxovrebeli, sameurneo 

SenobebiTa da ezoebiT dakavebuli _ 19,8 aTas ha-s. 

aRsaniSnavia, rom sakuTrebaSi da ijariT gacemulia 

870,7 aTasi ha (81,9%) saxnavi da mravalwliani nar-

gavebiT dakavebuli miwis farTobi, e.i. intensiuri 

sasoflo-sameurneo savargulebis udidesi nawili.

2003 wlis 1 aprilis mdgomareobiT, saqarTvelo-

Si gaucemeli iyo 1355,7 aTasi ha, mTeli sasoflo-

sameurneo savargulis 44,8%. maT Soris, saxnavi iyo 

139,7 aTasi ha (17,5%), mravalwliani nargavebi _ 53,2 

aTasi ha (20,1%), saTibi _ 55,2 aTasi ha (38,5%), saZ-

ovari _ 1107,3 aTasi heqtari (61,6%). aqve SevniSnavT, 

rom saZovrebis saerTo farTobidan 919,4 aTasi ha 

(83%) alpuri saZovaria.

zemoT aRniSnuli monacemebis ganaxleba (da-

zusteba) ukanasknel wlebSi ar momxdara. 2005 wels 

miwis marTvis erTiani samsaxuri gauqmda. Semdgom 

periodSi miwis aRricxvis organizacia moiSala. 

saqarTveloSi miwis balansi ar dgeba. ar arsebobs 

sruli informacia vin aris miwis mesakuTre, an 
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agraruli seqtoris koncefcia

formalurad aRiarebul mesakuTres ra farTobi 

gaaCnia. ganvlil periodSi miwis nayofierebis amaR-

lebis RonisZiebebi ar ganxorcielebula. miwis kod-

eqsisa da kadastris damuSaveba dawyebuli ar aris.

miwis privatizaciam nakveTebis daqucmaceba 

gamoiwvia. meurneobaTa 74,5% erT heqtramde miwas 

flobs ̀ 5-10 heqtramde – 0,9%. nakveTebis saSualo 

farTobi Seadgens 1,22 ha, saSualo raodenoba _ 2,33. 

erTi nakveTis saSualo zom 0,52 ha. meurneobaTa 

48,85%-s 2 an 3 nakveTiani farTobi aqvs, 17,35%-s _ 

4-9 nakveTamde. miwis fragmentaciis maCveneblebi 

gansxvavebulia regionebis mixedviT. aseTi mdgo-

mareoba xels uSlis miwebis efeqtianad gamoyenebas. 

SezRudulia sameurneo manevrirebis SesaZleblo-

bebi (masStabis efeqti), warmoebis procesi ZiriTa-

dad xeliT Sromas eyrdnoba, didia vertikaluri 

zonalobis gavlena.

amrigad, ganvlil periodSi Tvisebrivad 

Seicvala miwaTmflobelobis wesi (principi). 2004 

wlisaTvis privatizebuli iyo venaxis saerTo 

farTobis 96%, xexilis _ 95%, Cais _ 20,7%, cit-

rusebis 57%, dafnis _ 88%, kaklovanis _ 61%.

sasoflo-sameurneo produqciis warmoebis 

done. cxrilidan (1) Cans, rom 1986-1990  wlebis 

saSulo wliur maCvenebelTan SedarebiT 2012 wels 

yurZnis warmoeba Semcirda 4,8 jer, xilisa _ 3,8 jer, 

Cais foTlisa _ 193-jer, citrusebis _ 3,7-jer. mra-

valwliani kulturebis produqciis warmoebis 

aseTi Semcireba adasturebs imas, rom agraruli 

seqtoris es mniSvnelovani resursi minimalura-

dac ar aris gamoyenebuli, maSin, roca aRniSnuli 

produqcia yovelTvis eqsportSi mniSvnelovan 

rols asrulebda. 

ganvlil periodSi, rogorc cxrilidan (2) Cans, 

mniSvnelovnad Semcirda erTwliani sasoflo-

sameurneo kulturebis warmoeba _ kerZod,  xor-

blisa _ 3,2-jer, bostneul-baRCeulis 2,2-jer, 

erTwliani sakvebi kulturebis _ 37,4-jer. dabalia 

memcenareobis produqciis warmoebis (mosavliano-

bis) maCveneblebi. magaliTad, 2012 wels xorblis 

saSualo mosavlianoba ar aRemateboda 17 centners, 

bostneulis _ 71 centners, simindis _ 24 centners.

gauaresda mecxoveleobis ganviTarebis maCvene-

blebic (cxrili 3). magaliTad, xorcis (daklul 

wonaSi) warmoeba Semcirda 4-jer, rZisa _ 1,2-jer, 

kvercxis _ 1,6-jer, matylis _ 3,6-jer. aRsaniSna-

via, rom wvril ojaxur meurneobaze modioda rZis 

warmoebis 99,5%, kvercxis warmoebis 39%, xorcis 

warmoebis 85,1%, matylis warmoebis 96,4%, Taflis 

_ 100%. asevea memcenareobis produqciis warmoebis 

mxrivac. magaliTad, 2012 wels ojaxur meurneobebze 

modioda xorblis warmoebis 94,0%, simindis _ 98%, 

xilis _ 99,7%, citrusebis _ 99,9%, kartofilis _ 

99%, yurZnis _ 91,5%. naTesi da mravalwliani nar-

gavebis farTobebis, mecxoveleobis suladobis 

Semcirebis tendencia Cans qvemoT mocemuli monace-

mebidan. magaliTad, qveyanaSi naTesi farTobi 2012 

wels 1990 wlis mimarT Semcirda 442,3 aTasi heqtriT, 

maT Soris, marcvlovani 78,4 aTasi ha. xorbali _ 41,7 

aTasi heqtriT, bostneul-baRCeuli _ 15 aTasi heq-

triT, sakvebi kulturebi _ 316,3 aTasi heqtriT, si-

mindis naTesi farTobi gaizarda 7,8 aTasi heqtriT.

aRniSnul periodSi mkveTrad Semcirda mra-

valwliani nargavebis farTobi. kerZod, xexilis _ 

3,4-jer, venaxis _ 3-jer, citrusebis _ 2,8-jer, Cais 

farTobis _ 5,4-jer. msxvilfexa rqosani pirutyvis 

suladoba Semcirda 169,5 aTasi suliT, Roris 898,4 

aTasi suliT, cxvrisa da Txis 875,5 suliT, frinve-

lis _ 15,7 mln frTiT.

 mosavlianobisa da produqtiulobis dabali 

done Cans ganviTarebuli qveynebis monacemebis 

fonzec. magaliTad, 2012 wels saqarTveloSi mo-

saxleobis erT sulze warmoebuli iyo 77kg. xorbali 

da simindi. evrokavSiris qveynebSi warmoebuli iyo 

(2005 wels) 543kg. marcvali, aSS-Si da kanadaSi _ 

1535kg. Sesabamisad, kartofilis warmoeba saqarT-

veloSi _ 56 kg. evrokavSiris qveynebSi _ 113 kg, aSS-Si 

da kanadaSi _ 113kg. bostneulisa _ saqarTveloSi 

_ 44kg. evrokavSiris qveynebSi _ 149 kg. aSS-Si da 

kanadaSi _ 103 kg. xorcis warmoeba _ 9 kg, evrokav-

SirSi _ 92 kg. aSS-Si da kanadaSi _ 137 kg. rZisa _ 131 

kg, evrokavSirSi _ 311 kg. aSS-Si da kanadaSi _ 255 kg. 

2012 wels saqarTveloSi Zroxis produqtiulobam 

Seadgina 1256 kg. evrokavSiris qveynebSi _ 6300 kg. 

aSS-Si da kanadaSi _ 8100 kg.1

2012 wels saqarTveloSi 100 deda pirutyvisgan 

miRebulia 79 xbo, erTi deda Roridan _ 8 goWi, 100 

deda cxvrisagan _ 98 batkani. amave wels daeca 92,1 

aTasi msxvilfexa rqosani pirutyvi, 46,4 aTasi Rori, 

cxvari da Txa _ 43 aTasi suli, frinveli _ 3 mln. 217 

aTasi frTa.

amrigad, ganvlil periodSi mkveTrad daeca 

sasoflo-sameurneo produqciis warmoebis done. 

soflis meurneoba arakonkurentunariani natu-

raluri meurneobis principebiT funqcionirebs.

kvebis produqtebis moxmarebis done. 1990-2012 

wlebSi mkveTrda Semcirda qveyanaSi mosaxleobis 

erT sulze kvebis produqtebis warmoebis mocu-

loba, ramac uaryofiTi gavlena moaxdina sasursaTo 

produqtebis moxmarebis doneze. rogorc qvemoT 

motanili cxrilidan (4) Cans, aRniSnul periodSi 

xorcisa da xorcis produqtebis moxmareba Semcir-

da 1,4-jer, rZisa da rZis produqtebisa _ 2,25-jer, 

Tevzisa _ 2,3-jer, kvercxisa _ 1,4-jer, bostneulisa 

_ 1,5-jer. Tu am maCveneblebs SevudarebT moxmarebis 

rekomendebul normebs, suraTi Semdeg saxes miiRebs. 

2012 wels sursaTis moxmarebis done mkveTrad 

CamorCeba normatiul maCveneblebs. magaliTad, 

xorcisa da xorcis produqtebSi igi Seadgens 46 

1  www.google.ge/search?
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agraruli seqtoris koncefcia

ცხრილი 1

მრავალწლიანი კულტურების წარმოება (ათასი ტონა) ყველა კატეგორიის მეურნეობაში1

 1986-19901 19902 1995 20003 2002 20084 2010 2011 2012

რ
ამ
დ
ენ
ჯ
ერ

 
შე
მც

ირ
დ
ა 

19
90

 
წლ

ის
 მ
იმ

არ
თ

ყურძენი 629,5 691 422,4 210 90 175,8 120,7 159,6 144 4,8 ჯერ

ხილი 645,3 591,2 383,9 250 172,6 157,6 124,1 187,3 157,9 3,8 ჯერ

ციტრუსი 259,8 283,1 118 40 33,1 52,2 52,1 54,9 77 3,7 ჯერ

ჩაის ფოთოლი 522,3 501,7 38,5 24 24 5,4 3,5 2,9 2,6 193 ჯერ

თხილი - - - - - 18,7 28,8 3,1 24,7 -

1. 1985-1990 წლების საშუალო წლიური. საქართველო ციფრებში 1990. თბილისი 1991. გვ.94
2. 1990-1995 წლები. საქართველოს სტატისტიკური წელიწდეული. 1999. გვ.176
3.  2000-2002 წლები. საქართველოს სტატისტიკური წელიწდეული 2003. გვ.215
4. 2008-2012 წლები. სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. სოფლის მეურნეობა 2012წ

ცხრილი 2
ერთწლიანი კულტურების წარმოება ყველა კატეგორიის მეურნეობებში (ათასი ტონა)

კულტურების 
დასახელება 19901 19951 20002 20022 20073 20083 20103 20123 2012 წელი 1990 წლის მიმართ

ხორბალი 257,7 76,6 89,4 197 74,9 80,3 48,4 80,7 შემცირდა 3,2 ჯერ

სიმინდის 
მარცვალი 270,2 386,5 295,9 400,1 295,8 328,2 141,1 267 შემცირდა 1 ჯერ

ლობიო 7,3 14,8  10,7 10,5 11,6 5,8 9,6 გაიზარდა 2,3 ათასი ტონით

კარტოფილი 293,8 353,3 302 415,3 229 193,4 228,8 252 შემცირდა 41,8 ათასი ტონით

ბოსტნეული 443,2 428,3 354,2 405,6 190,3 165 175,7 198,5 შემცირდა 2,2 ჯერ

ბაღჩეული 
კულტურები 38,8 12,9 80 125,1 73,5 52,8 40,9 36,7 გაიზარდა 2,1 ათასი ტონით

მრავალწლიანი 
ბალახების თივა 128,2 61,6 32,4 86,1 8,8 30,2 25,9 32 შემცირდა 4 ჯერ

ერთწლიანი 
ბალახების თივა 185,2 70,4 19,1 48,8 20,5 5 11,2 5 შემცირდა 37,4 ჯერ

1.საქართველოს სტატისტიკური წელიწდეული. 1999. გვ. 176-177
2.საქართველოს სტატისტიკური წელიწდეული. 2003. გვ. 214-215
3.სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2012 წ.
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ცხრილი 3

მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოება ყველა კატეგორიის მეურნეობაში (ათასი ტონა)

 19853 19901 19951 20002 20022 20073 20083 20103 20123
2012 წელი 
1990 წლის 
მიმართ

ხორცი 
(დაკლულ წონაში) 166,4 170,3 115,4 107,9 106,9 73 57,3 56,4 42,6 შემც. 4 ჯერ

რძე (მლნ ტონა) 684,4 659,4 475,4 618,9 742,1 624,8 645,8 587,7 589,5 შემც. 1,1ჯერ

კვერცხი 
(მლნ ცალი) 822,7 769,2 269,4 361,4 408,8 438,1 437,5 444,5 474 შემც 1,6 ჯერ

მატყლი 
(ფიზიკურ წონაში) 6,3 6,2 3,1   2,2 1,9 1,7 1,6 შემც. 3,8ჯერ

თაფლი      2,3 2,4 4,2 4,1 -

1.საქართველოს სტატისტიკური წელიწდეული 1999წ. თბილისი გვ. 181
2.საქართველოს სტატისტიკური წელიწდეული 2004წ. თბილისი გვ. 216
3.საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2012 წელს

cxrili 4

mosaxleobis erT sulze kvebis produqtebis moxmareba (kg)

produqcia 19901 19951 20062 20122
rekomendebuli 

norma3

puri da purproduqtebi 184,5 153,5 112 109 130

simindi 29 22 -

xorci da xorcis 

produqtebi
36,4 12,5 16,4 26 72

rZe da rZis produqtebi 311,3 97,9 162 138 350

Tevzi da Tevzeuli 8 0,56 3,5 18,3

kvercxi 140 66,1 60 99 241

kartofili 37,3 26,7 44 52 61

bostneuli 81,1 60,8 55 55 135

xili 35 77

1. n. WiTanava gardamavali periodis socialur-ekonomikuri problemebi. Tbilisi. 1997. gv.339

2. statistikis erovnuli samsaxuri

3. i.arCvaZe i.arCvaZe msyidvelobiTi unarianobis pariteti qarTul larsa da sabWoTa maneTs Soris. 

Tbilisi 2010 weli. gv.21-22

kg-s, rZesa da rZis produqtebSi _ 212 kg-s, Tevzis 

_ 14,8 kg-s, kvercxSi _ 142 kg-s, bostneulSi _ 80 

kg-s. es maCveneblebi gacilebiT naklebia adgilze 

warmoebulsa da moxmarebis normatiul maCveneb-

lebs Soris. magaliTad, mosaxleobis erT sulze 

xorblis warmoebasa da moxmarebis normebs Soris 

sxvaoba Seadgens 112 kg-s. rZesa da rZis produqtebSi 

219 kg-s, bostneulSi _ 91 kg-s, xilSi _ 22 kg-s, xor-

balSi _ 112 kg-s, xorcsa da xorcproduqtebSi _ 

63 kg-s. amasTan, ararealuria saqarTveloSi miRe-

buli standarti 2300k/kaloria dRe-RameSi, maSin, 

roca saerTaSoriso standartebiT igi gacilebiT 

maRalia. ar aris gamarTlebuli, rom qveyanaSi 

siRaribis dones xelovnurad vamcirebT, igi 2012 

agraruli seqtoris koncefcia

 8 8

#
2

  
m

ar
t

i
  

 2
0

1
4



wels Seadgenda 9,7%-s. socialuri momsaxurebis 

saagentos 2011 wlis dekembris monacemebiT siR-

aribis zRvris qvemoT myofi mosaxleobis erTian 

bazaSi sul 1632403 adamiania registrirebuli, 

rac mosaxleobis 36,5%-s Seadgens. 

amrigad, sasursaTo produqtebis moxmarebis 

donis mkveTrad Semcirebis tendencia saSiS xas-

iaTs iZens.

eqsport-importis struqtura da sasursaTo 

usafrTxoeba. qveynis mosaxleobis sursaTiT uz-

runvelyofaSi ganmsazRvrel rols gare faqtori 

_ importi asrulebs. maszea arsebiTad damokide-

buli Sida bazari (cxrili 5). 2007-2012 wlebSi 

mniSvnelovnad gaizarda sasursaTo produqciis 

Semotana. gansakuTrebiT es exeba 2010-2012 wlebs, 

roca aRniSnuli maCvenebeli gaizarda 1,3-jer. 

2012 wels sasursaTo produqciis importi 

sWarbobda eqsports 5-jer, maSin, roca mTlianad 

saqarTveloSi es maCvenebeli Seadgenda 3,3-s. gan-

sakuTrebiT aRsaniSnavia xorblis importis monace-

cxrili 5

sasursaTo produqciis eqsport-importis SedarebiTi analizi

Sedareba 2007 

wlis mimarT

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2012 2013

savaWro brunva 

(mln. dolari)
6444 7797 5634 6935 9247 1022

eqsporti 1232 1495 1134 1677 2189 2377

importi 5212 6302 4500 5257 7058 7842

saldo -3980 -4806 -3367 -3580 -4869 -5465

sursaTis eqsporti 148,4 108,4 147,3 137,6 194,8 211,2

sursaTis importi 714,6 784,1 642,3 785,6 986,5 1050

xorbali 

(mln. dolari)

139,2 108,9 105,6 174,2 184,3 240

6,9 8,3 3,3 7,3 6,1 52

Saqari
90,4 66 50,4 74,2 89,7 84,7

28,8 7,9 0,3 0,1 - -

xorci 

(frinvelis garda)

211 28,4 22,8 26 39,5 51,3

- - - - - -

frinvelis xorci
36,2 44,8 37,2 47,9 66,1 69,8

- - - - - -

kartofili
12,2 6,0 2,6 0,7 13,9 6,5

- - - - - -

mcenareuli zeTi
30,4 27,6 30,7 48,5 67,0 58,2

1,4 1,3 0,2 0,1 2,5 1,7

xili

(citrusebis garda)

12,6 12,9 16,6 26,1 38,4 37,0

67,6 39,6 74,4 69,9 134,7 90,1

bostneuli
32,8 23,7 19,5 32,9 60,5 43,4

0,9 1,4 2,7 5,1 4,9 5,9

Tevzi
33,8 38,3 31,4 35,5 42,1 44,3

- - - - - -

rZe, rZis fxvnili, 

karaqi da sxva

25,2 26,4 19,9 26,3 29,0 30,6

- - - - - -

margarini
11,6 16,3 15,8 20,8 27,3 28,5

- - - - - -

brinji
5,6 5,0 5,3 5,9 7,7 5,4

- - - - - -

kvercxi
3,1 2,6 1,7 1,2 1,6 1,3

- - - - - -

Txili
- - - - - -

65 32 70 75 130 84

Rvino
- - - - - -

29,2 36,9 32,1 39,3 54,1 64,9

1. saqarTvelos statistikis erovnuli samsaxuri

2. mricxveli _ importi, mniSvneli _ eqsporti

agraruli seqtoris koncefcia
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mebi. 2007 wels 139,2 mln. aSS dolaris Rirebulebis 

xorbali iqna Semotanili, 2012 wels _ 240 milionis. 

sursaTis importSi xorbalze modis 23%, Saqarze 

_ 8%, xorcze _ 11,5% da a.S. Tu qveyanaSi eqsport-

importis saldo 2007 wlis _ 3980 mln. aSS dolaridan 

2012 wels gaizarda _ 5465 mln-mde (1,4-jer), sasur-

saTo produqciis mixedviT _ 566 milionidan _ 838,8 

mln-mde (1,5-jer).

didi raodenobiT qveyanaSi Semotanilia iseTi 

produqtebic, romlis warmoebis xelsayreli 

pirobebi gagvaCnia (bostneuli 43,4 mln. aSS dol-

aris Rirebulebis, kartofili (20112012 wlebSi) 

20,4 milionis, frinvelis xorci (70 mln.), xili 

(37 mln.) da sxv.). amasTan, mkveTrad Semcirda eqs-

portSi iseTi produqciis moculoba, romlebsac 

tradiciulad wamyvani pozicia hqonda. magaliTad, 

Rvino, mineraluri wylebi, xili, citrusebi, Cai da 

sxv. niSandoblivia, rom aRniSnul periodSi mniS-

vnelovnad gaizarda Txilis eqsporti, romelmac 

2011 wels Seadgina 130 mln. aSS dolari, 2012 wels _ 

84 mln. aSS dolari.

Tanamedrove msoflioSi sasursaTo usafrTxoe-

ba aRiarebulia rogorc adamianis sicocxlisTvis 

aucilebeli sakveb produqtebTan fizikuri da 

ekonomikuri xelmisawvdomoba da maTi sakmarisad 

warmoeba.1 fizikuri xelmisawvdomoba ganixileba 

rogorc sakmarisi raodenobisa da asortimentis 

produqtebis arseboba. ekonomikuri xelmisawvdo-

moba niSnavs imas, rom adamians unda hqondes imdeni 

Semosavali, rom minimalurad mainc SeZlos sursa-

Tze moTxovnilebis dakmayofileba.

qveynis sasursaTo usafrTxoeba saxelmwifo 

suverenitetis ganmtkicebis mniSvnelovani pirobaa. 

samwuxarod, saxelmwifos socialur- ekonomikur 

politikaSi am problemas saTanado yuradReba ar 

eqceva. 

saqarTvelos mosaxleobis sursaTiT uzrunve-

lyofis amocanis gadawyveta sul ufro damokide-

buli xdeba gare politikur da ekonomikur faq-

torebze. gansakuTrebiT es exeba marcvleuliT, 

mecxoveleobis produqciiT, SaqriTa da mcenareuli 

zeTiT mosaxleobis uzrunvelyofas.

saqarTvelos 2004 wlis sasoflo-sameurneo aR-

weris2 masalebis analizi gviCvenebs, rom sasursaTo 

1  janmrTelobis dacvis msoflio organizaciis 

rekomendebuli norma Seadgens 2450 k/kalorias 

dReSi. saqarTveloSi 2003 wlis 8 maisis Sromis, 

janmrTelobisa da socialuri dacvis saministros 

brZanebiT #111, sursaTis kaloriuloba gansaz-

Rvrulia 2300 k/kaloria, anu 150 k/kaloriiT nakle-

bi. xorci moxmarebis maCveneblad miCneulia dRe-

RameSi 80 grami (200 gramis nacvlad). rZis normad _ 

215 grami (4,5-jer naklebi), bostneulis _ 182 grami 

(370 gramis nadvlad), Saqari _ 55 grami (100 gramis 

nacvlad). puris moxmarebis norma gazrdilia 350 

gramidan 400 gramamde (Sazogadoeba.gepostid=894).

2 saqarTvelos 2004 wlis sasoflo-sameurneo 

aRwera. Tb., 2005, gv. 265-268.

usafrTxoebis donis gansazRvrisTvis mosaxleo-

bisTvis dasmul kiTxvas `yofila Tu ara bolo 12 

Tvis manZilze SemTxveva, rodesac Sinameurneoba 

ar iyo uzrunvelyofili im sakvebiT, romelsac 

Cveulebriv moixmars~ saqarTvelos Sinameurneo-

bebis 70,8%-ma upasuxa ̀ diax~. 28,9%-ma _ upasuxa ̀ ara~. 

0,3%-ma _ pasuxi ar gasca. mkveTrad gansxvavebulia pa-

suxebi regionebis mixedviT. aRniSnulma maCvenebelma 

aWaraSi Seadgina 65,1% (qedaSi 97,2%, Suaxevis raionSi 

_ 41,8%). Sesabamisad, guriaSi _ 82,1%, imereTSi _ 

79,7%, kaxeTSi _ 73%, mcxeTa-mTianeTSi _ 80,3%, Sida 

qarTlSi _ 84,4%. qveynis saerTo maCvenebelze dabali 

iyo danarCeni regionebis monacemebi.

eqspertTa gaTvliT sakvebi racionis energeti-

kuli Rirebulebis 60%-ze meti purproduqtebze 

modis, xorcis _ 3,5%-s ar aRemateba. mosaxleoba 

ZiriTadad puriT ikvebeba (ganviTarebul qveynebSi 

puris wili sakveb racionSi 12-15%-s ar aRemateba). 

gaeros msoflio mosaxleobis organizaciis mona-

cemebiT (2011 w.) saqarTvelos mosaxleobis 13%-s 

(600 aTas kacs) dReSi SeeZlo daexarja mxolod 

1,25 dolari. maTi ricxvi im periodSi Seadgenda: 

somxeTSi _ 4%, azerbaijanSi, ruseTSi, yazaxeTSi, 

moldaveTSi _ 2%. saqarTvelo sursaTis moxmarebis 

maCveneblebiT im qveynebSi Soris aRmoCnda, sadac 

dafiqsirda SimSilobis saSualo done.

zemoT aRniSnuli adasturebs, rom saqarT-

veloSi sasursaTo usafrTxoeba maRal riskebTa-

naa dakavSirebuli (gaeros rezoluciis Sesa-

bamisad (1974 w.) qveynis sasursaTo usafrTxoeba 

riskis qveS iTvleba Tu moxmarebuli produqtis 

20%-ze meti importirebulia). saqarTveloSi es 

maCvenebeli Seadgens 70-80%-s.3

sainJinro-teqnikuri momsaxureba. agraruli 

seqtoris efeqturi funqcionireba arsebiTad 

damokidebulia sainJinro-teqnikuri momsaxurebis 

doneze, romlis organizaciis formas gansazRvravs 

qveynis (regionis) bunebriv-sawarmoo pirobebi, spe-

cializaciis mimarTulebebi, koncentraciis done, 

kadrebis kvalifikacia, kooperaciis formebi da sxv.

agraruli seqtoris sainJinro-teqnikuri mom-

saxureba 1991 wlamde centralizebuli iyo `saq-

soflteqnikaSi~, romelsac gaaCnda Tanamedrove 

materialur-teqnikuri baza, kvalificiuri kadrebi, 

manqana-traqtorTa parki. am periodSi soflis 

meurneobas emsaxureboda 28,8 aTasi traqtori, 18 

aTasze meti satvirTo avtomanqana, 9 aTasamde sa-

traqtoro misabmeli, 1,4 aTasi kombaini, 1,5 aTasamde 

sakvebi kulturebis asaRebi kombaini, 4 aTasze meti 

satraqtori kultivatori, 4 aTasamde Semasxure-

beli da gamrfqvevi teqnika. sul 200-mde markisa da 

dasaxelebisa.4

3  saqarTvelo. Cveni faseulobani. soflis meur-

neoba. Tb., 2013. gv. 43.

4 sabazro ekonomikis formirebisa da fuqn-

cionirebis problemebi. Tb., 1999. gv. 483.

agraruli seqtoris koncefcia
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1991-2012 wlebSi `saqsoflteqnikis~ da Sesabam-

isad sasoflo-sameurneo sawarmoebis manqanebis, 

traqtorebis parki, infrastruqtura moiSala, 

gaiZarcva, gasxvisda (ZiriTadad jarTis saxiT), 

nawili ki fizikurad da moralurad gacvda. sasof-

lo-sameurneo warmoeba dRes faqtobrivad efuZneba 

xeliT Sromas, cocxal gamwev Zalas, naturaluri 

meurneobis gaZRolis princips. es dasturdeba 

saqarTvelos 2004 wlis sasoflo-sameurneo aRweris 

masalebiT, romlis mixedviT 730 aTasi meurneobidan 

sxvadasxva saxis traqtori gamoiyena mxolod 52,3%. 

xelis traqtori (motobloki) _ 7,4%, kombaini _ 

10,8%, satvirTo avtomobili 23,8%, sxva tipis av-

tomobili 10,4%.1

aRsaniSnavia, rom am periodSi 1990 wlamde gamoS-

vebuli traqtorebis raodenoba Seadgenda 9843 

erTeuls (65,2), romlis narCeni resursi eqspertTa 

daskvniT ar aRemateba 20-25%-s.

amrigad, agraruli seqtoris sainJinro-te-

qnikuri momsaxurebis done ukiduresad dabalia, 

rac zRudavs sasoflo-sameurneo warmoebis gan-

viTarebas. 

gadamamuSavebeli mrewveloba. saqarTvelos 

soflis meurneobis struqtura, ganviTarebis 

masStabi, tempebi gansazRvraven nedleulis gadama-

muSavebeli mrewvelobis dabalansebul funqcioni-

rebas. 1990 wels saqarTveloSi kvebis mrewvelobis 

sawarmoebze modioda erovnuli mrewvelobis 

saerTo produqciis 36,9%. amave periodSi funq-

cionirebda Cais 184 (700 aT. tonaze gaangariSebiT) 

fabrika, 44 sakonservo qarxana (100 aTasi tonis gada-

muSavebiT), 104 Rvinis pirveladi da meoradi qarxana 

600 aTasi tonis gadamuSavebiT, 28 meurneoba-qarxana, 

romelic eTerzeTebs awarmoebda. funqcionirebda 

ludis 17, xorcisa da xorcproduqtebis 29, rZis 40, 

ualkoholo sasmelebis 17, sakonditro nawarmis 4 

qarxana, puris qarxnebi awarmoebdnen 800 aTas tonas, 

kombinirebuli sakvebis sawarmoebi uSvebdnen 1 mln 

tona produqcias.2 am periodSi fqvilis warmoeba 1 

mln tonas Seadgenda. 

1991-2012 wlebSi kvebis mrewvelobis sawarmoebis 

umravlesobam funqcionireba Sewyvita. maTi sawar-

moo simZlavreebis didi nawili (ZiriTadad danad-

gar-mowyobilobebi) jarTis saxiT sazRvargareT 

gaiyida, arsebuli Senobebi daiSala, kvalificiuri 

kadrebi gaifanta. sasoflo-sameurneo produqciis 

(nedleulis) warmoebis mkveTrma Semcirebam kvebis 

mrewvelobis simZlavreebze moTxovnis myisieri 

dacema gamoiwvia. amJamad kerZo iniciativaze fun-

qcionirebadi mcire simZlavris erTeuli sawar-

moebi ver uzrunvelyofen soflis meurneobis 

gafarToebul kvlavwarmoebaze gadasvlas.

1  saqarTvelos 2004 wlis sasoflo-sameurneo 

aRwera. Tb., 2005. gv. 251-255.

2  saqarTvelo, Cveni faseulobani. soflis meur-

neoba. Tb., 2013. gv. 35.

sasoflo-sameurneo melioracia. qveynis 

teritoriis bunebriv-sawarmoo pirobebis mra-

valferovneba vlindeba soflis meurneobis gan-

viTarebaSi. niadagebi erTmaneTisgan mkveTrad 

gansxvavebulia, araTanabrad aris ganawilebuli 

wylis resursebi. gansxvavebulia mikro zonebis, 

vertikaluri zonalobis maCveneblebic da sxv. 

qveynis teritoriis aRmosavleTis da samxreTis 

nawilebSi morwyvis, dasavleTSi (kolxeTis dablobi) 

daSrobis (drenaJis) aucilebloba erTi mxriv, meore 

mxriv, dasavleT saqarTveloSi wylis resursebis 

2/3 arseboba, arTulebs qveynis mTel teritoriaze 

melioraciuli RonisZiebebis efeqtianad ganxor-

cielebas.3 1988 wels 460 aTas ha-s Seadgenda sarwyavi 

miwis farTobi, saidanac realurad SesaZlebeli iyo 

412 aTasi ha-s morwyva. faqtobrivad irwyveboda 380 

aTasamde ha.4

saqarTveloSi (statistikuri monacemebiT) 

iricxeba 220 sarwyavi sistema. aqedan 135 (62%) _ 

farTobiT 0,5 aTas ha-mde da 10 (5%) _ 10 aTas ha-

mde meti farTobiT. gasarwyavebis potenciali 

480 aTasi heqtaria. arsebuli sarwyavi sistemebis 

sruli reabilitaciis SemTxvevaSi SesaZlebelia 300 

aTasi heqtris morwyva. 2012 wels moirwya 24 aTasi 

ha. farTobi.5

saqarTveloSi daWaobebuli niadagebis prob-

lema yovelTvis idga. aTeuli wlebis manZilze 

Sesabamisi RonisZiebaTa ganxorcielebiT 220 aTasi 

daWaobebuli niadagidan 1990 wlisaTvis daSrobili 

iyo 160 aTasi ha. aqedan, 130 aTasi ha gamoiyeneboda 

sasoflo-sameurneo warmoebisaTvis. amJamad aras-

ruli informaciiT aTvisebuli 30 aTasi ha ganicdis 

meorad daWaobebas. aseve, eqspertTa azriT, SeiniS-

neba gare kaxeTSi gaudabnoebis procesi. 1991 wlidan 

melioraciis ganviTareba saxelmwifos mxric uyu-

radRebod darCa. Tu 1989-1990 wlebSi saxelmwifo 

biujetidan dargis ganviTarebisTvis gamoyofili 

iyo wliurad 45 mln amerikuli dolaris eqvivalen-

ti Tanxebi,6 1993-2006 wlebSi igi 1,5 mln dolaramde 

Semcirda. ufro damZimda mdgomareoba 2007 wels 

melioraciis departamentis gauqmebis da mis bazaze 

4 saxelmwifo Sps-s Seqmnis Semdeg (2012 wels Camoy-

alibda samelioracio sistemebis kompania). 

sasoflo-sameurneo savargulebis melio-

raciuli sistemebiT uzrunvelyofis donis mxriv 

saqarTvelo didad CamorCeba ara mxlod ganvi-

Tarebul qveynebs, aramed 80-ian wlebSi miRweul 

donesac.

3  soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis 

monacemebi.

4  saqarTvelo, Cveni faseulobebi. soflis meur-

neoba. Tb, 2013. gv. 36.

5  soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis 

monacemebi.

6  iqve.
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agraruli seqtoris ganviTarebis finansuri 

uzrunvelyofa. transformaciuli procesebis 

mTel manZilze agraruli seqtori ganicdida finan-

sebis naklebobas. ufro sworad, mas ganviTarebisT-

vis minimalur donezec ar hqonda igi. saqarTvelos 

agraruli seqtori tradiciulad mimzidveli ar aR-

moCnda safinanso sistemebisa da investiciebisTvis. 

1990-2012 wlebSi sabanko sesxebSi soflis meurneo-

bis wili 2%-mde iyo. faqtobrivad soflis meurneo-

ba dakreditebis miRma darCa. garda amisa, maRali iyo 

saprocento ganakveTebi. eqspertTa gaangariSebiT 

2010 wels saSualo wliuri Sewonili saprocento 

ganakveTi moklevadian sabanko kreditebze 25%-s 

Seadgenda, grZelvadiani _ 22,8%-s. maqsimaluri 

ganakveTi sabanko seqtorSi 36%-s aRwevda, xolo 

mikrosafinanso organizaciebSi _ 48%-s, rac 3,5-jer 

aRemateboda evrokavSiris teritoriaze arsebuls. 

saqarTveloSi saprocento ganakveTebi gacilebiT 

meti iyo postsabWoTa qveynebs Soris.  magaliTad, 

2010 wels igi Seadgenda: somxeTSi 19,2%-s. azer-

baijanSi _ 20,7%-s, belarusSi _ 9,2%-s, latviaSi _ 

9,6%-s, litvaSi _ 8,4%-s, estoneTSi _ 7,8%-s, ru-

seTSi 10,8%-s, ukrainaSi _ 15,9%-s, saqarTveloSi _ 

24,2%-s. mikro da specializebuli sakredito orga-

nizaciebis wili agraruli seqtoris dakreditebaSi 

umniSvneloa. ganvlil periodSi aseve umniSvnelo 

iyo pirdapiri ucxouri investiciebis wilic. mag-

aliTad, man Seadgina 2000 wels _ 0,4%, 2003 wels _ 

0,03, 2007 wles _ 0,8%, 2008 wels _ 0,5%, 2010 wels _ 

1%, 2011 wels _ 1,3%, 2012 wels _ 1,7%. transfor-

maciul procesebSi myofi qveynis umniSvnelovanesi 

dargebisaTvis finansuri mxardaWeris dabali done 

unda aixsnas ramdenime mizeziT. jer-erTi, sabazro 

urTierTobebze gardamaval periodSi saxelmwifom 

sworad ver gaacnobiera eqstremalur pirobebSi 

sakuTari ekonomikuri roli da saerTaSoriso 

ekonomikuri da finansuri struqturebis karnaxiT 

maorganizebeli funqcia daekisra stiqiurad 

formirebad sabazro meqanizmebs. logikuri Sedegic 

dadga _ erovnuli ekonomika da misi erT-erTi mniS-

vnelovani mdgeneli _ soflis meurneoba sistemur 

krizisSi Sevida da soflis, rogorc socialur-

politikuri fenomenis, stereotipis msxvreva 

gamoiwvia. meore, igrZnes ra saxelmwifosgan eko-

nomikis saerTod, kerZod, agraruli seqtorisadmi 

gulgrili damokidebuleba, formirebadma sabanko 

sistemam mTeli yuradReba ̀ mRvrie wyalSi~ sakuTari 

poziciebis ganmtkicebaze gadaitana da soflis 

meurneobis mimarT momxmarebluri damokidebuleba 

wesad aqcia. mesame. soflis meurneoba mzad ar 

aRmoCnda arsebuli resursebis ufro efeqtianad 

gamoyenebisTvis. nacvlad gadarCenili potencialis 

koncentraciisa, sasoflo-sameurneo warmoebaSi 

damkvidrda jer kidev SemorCenili fondebis maso-

brivi Zarcva, sawarmoebis Senoba-nagebobebis daSla, 

teqnikis, pirutyvis da sxva qonebis ganiaveba. 

sasoflo-sameurneo warmoeba materialur-

teqnikuri bazis da finansuri uzrunvelyofis 

gareSe darCa. 

SromiTi resursebi. qveyanaSi sasoflo-sameur-

neo warmoebis ganviTarebas sxva faqtorebTan 

erTad, aferxebs dargis SromiTi resursebiT uz-

runvelyofasTan dakavSirebuli problemebi. aka-

demikos leo Ciqavas gaangariSebiT, demografiuli 

ganviTarebis negatiuri tendenciebi gamoikveTa 

raWa-leCxumSi, imereTSi, guriaSi, samegreloSi, 

mcxeTa-mTianeTSi. 1990-2012 wlebSi soflis mo-

saxleobis bunebrivi matebis maCvenebeli Semcirda 

16-jer. soflis mosaxleobis ricxovnoba Semcirda 

364,3 aTasi kaciT. Semcireba. yvela regionSi mimdin-

areobs (gamonaklisia samegrelo-zemo svaneTis re-

gioni, sadac afxazeTidan devnilTa mnSvnelovani 

nawili cxovrobs). gansakuTrebiT mZime viTarebaa 

saqarTvelos mTis zonaSi. raWa-leCxum-qvemo 

svaneTSi soflis mosaxleoba 2012 wels 1990 welTan 

SedarebiT Semcirda 23,5%-iT. maT Soris, onSi 35%, 

ambrolaurSi 27,4%. saqarTvelos mosaxleobis 

2002 wlis aRweris mixedviT qveyanaSi 162 nasax-

lariani sofeli aRiricxa. amaTgan 152 sofelSi 

cxovrobda (saSualod) 10 kacze naklebi. 905 

sofelSi (anu 25%-Si) 100 kacamde cxovrobs. 

zogierT sofelSi mxolod 2-3 mosaxlea darCe-

nili. piriqiTa xevsureTis sofel axieloSi 1886 

wels 240 kaci cxovrobda, amJamad cxovrobs 6 kaci.1 

akademikos leo Ciqavas azriT, saqarTveloSi 

1990-2012 wlebSi mosaxleobis demografiuli 

daberebis maCvenebeli 55,5%-iT gaizarda da 

msoflios saSualo maCvenebels 20%-iT aRe-

mateba. igi gansakuTrebiT maRalia raWaSi, sadac 

65 wels gadacilebuli mosaxleobis xvedriTi 

wili jer kidev 2002 wels Seadgenda 29%-s, maSin, 

roca Sromisunarian asaks miRweulTa xvedriTi 

wona 16%-s, xolo Sromisunariani asakisa _ 

55%-s ar aRemateboda. sasoflo-sameurneo war-

moeba uzrunvelyofili ar aris kvalificiuri spe-

cialistebiT. mosaxleobis asakobrivi struqtura 

Seicvala. 2004 wels 16 wlamde asakis mosaxleobis 

wili soflis mosaxleobaSi Seadgenda 21,5%-s, 

2009 wels 18,2%-s. 2012 wels soflis 15 wlisa da 

ufrosi asakis mosaxleobidan daqiravebul Sromas 

eweoda 8,4 aTasiT naklebi, vidre 1998 wels. xolo 

TviTdasaqmebulTa raodenoba gaizarda 106,1 

aTasi kaciT. umuSevarTa done 3,8-dan gaizarda 

7%-mde. es maCveneblebi realur mdgomareobas 

ar asaxaven (umuSevrobis gansazRvris amJamind-

eli meTodologia, eqspertTa azriT, srulyofas 

saWiroebs).

soflis meurneobaSi dabalia Sromis mwarmoe-

blurobis maCvenebeli. magaliTad, 2009 wels es 

maCvenebeli qveyanaSi saSualod erT dasaqmebulze 

Seadgenda 10,8 aTas lars, soflis meurneobaSi Sead-

1  saqarTvelo, Cveni faseulobebi. soflis meur-

neoba. Tb., 2013. gv. 298
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gina1,4 aTasi lari, xolo meurneobis sxva dargebSi 

27 aTasi.

Tu 1998 wels soflis meurneobaSi Sromis nayofi-

ereba Seadgenda qveynis saSualo maCveneblis 45%-s, 

2009 wels Seadgina 13%.1

aqve saWiroa aRvniSnoT Semdegi Taviseburebac. 

soflis meurneobaSi SromiTi resursebis normati-

uli sidide 450-500 aTas kacs Seadgens.  faqtobrivad 

ki 1712 aTasi kacia, e.i. erT heqtar intensiur sav-

argulze saSualod 1,5 wliuri muSaki modis, maSin, 

roca normaiuli koeficienti 0,4-0,45 Seadgens.2

Sromis mwarmoeblurobis aRniSnul maCvenebels 

Tu SevadarebT ganviTarebuli qveynebis Sesabamis 

maCveneblebs, davrwmundebiT Tu rogor CamovrCe-

biT ganviTarebaSi. magaliTad, israelSi erTi 

fermeri kvebavs 97 kacs, amerikeli _ 79, evropeli 

(saSualod) _ 67, ukraineli _ 17,4, ruseTSi _ 14,7, 

saqarTveloSi es maCvenebeli Seadgens 0,85.3

ganvlil periodSi moiSala meTesleobis, 

sargavi masalis, sanaSeno saqmis organizaciis 

safuZveli. samecniero dawesebulebebi gauqmda 

an gardaiqmnen ustatuso jgufebad, faqtobrivad, 

ukanaskneli 10 wlis manZilze samecniero-kv-

leviTi samuSaoebi ar tardeba. samecniero dawe-

sebulebebis materialur-teqnikuri baza (miwis 

farTobebi, Senobebi, teqnologiuri mowyobi-

lobebi gaiyida). faqtobrivad Sewyda agraruli 

seqtorisTvis kvalificiuri specialistebis 

momzadeba. 

agraruli seqtoris organizaciul-mmarTv-

elobiTi sistema (menejmenti) mimdinare trans-

formaciuli procesebis adekvaturi ar aris.

agrarul seqtorSi Camoyalibebuli kvlavwar-

moebis tipi (Sekvecili kvlavwarmoeba) integraciis 

SidakavSirebs Slis, aRrmavebs winaaRmdegobebs, 

xels uwyobs momijnave dargebis (sawarmoebis) 

paralizebas, sabolood umuSevrobas, Semosavlebis 

Semcirebas, soflad socialur daZabulobas. 

amrigad, qveynis agraruli seqtoris trans-

formaciis ZiriTadi niSnebis Taviseburebebisa da 

tendenciebis analizi adasturebs, rom ukanasknel 

periodSi ganxorcielebuli gardaqmnebis Sede-

gad gaCanagda agraruli meurneobis materialur-

teqnikuri baza, moiSala organizaciuli safuZve-

li, sawarmoo da socialuri infrastruqtura, 

kooperaciuli urTierTobebi. dabalia produq-

tiuloba, sustia sakanonmdeblo baza. sofels 

politikur-saxelmwifoebrivi statusic ar aqvs. 

soflebi dacarielda. paralizebulia agraruli 

samecniero da saganmanaTleblo sistema. miwebis 

privatizebisas daSvebuli Secdomebis gamo 

miwebi danawevrda. glexi meurneobis gaZRolis 

1  saqarTvelo, Cveni faseulobebi. soflis meur-

neoba. Tb., 2013. gv. 322

2  iqve, gv. 324

3  gazeTi `saqarTvelos respublika~ #199. 17 oq-

tomberi 2012 w.

Tanamedrove codnas (Cvevebs) ver iZens. daqveiTda 

ekonomikuri motivacia, Sida bazari daculi 

ar aris sasursaTo intenvenciisgan. aseT piro-

bebSi, bunebrivia, agraruli seqtori ganviTare-

baSi CamorCa. igi kvlavwarmoebis Sekvecili formiT 

funqcionirebs. niSandoblivia, rom soflis meur-

neobis produqciis moculoba 2012 wels Seadgenda 

1990 wlis mxolod 37,3%-s. soflis meurneobas mSp 

struqturaSi uWiravs 8,6%, maSin, roca dasaqmeb-

ulTa saerTo raodenobis 50%-ze meti am sferoSi 

muSaobs. ganvlil period|Si mkveTrad Semcirda 

sasursaTo produqtebis moxmarebis done. soflis 

meurneobidan miRebuli saSualo Tviuri Semosavali 

2012 wels soflad Sinameurneobis erT sulze Sead-

genda 19,4%-s. soflis mosaxleobis mniSvnelovani 

nawili ukidures siRaribeSi cxovrobs.

es monacemebi adastureben, rom agrarul se-

qtorSi warmoebis yvela faqtori (miwa, Sroma, 

kapitali, mewarmeobrivi unari, integrirebuli 

codna, ekonomikis saxelmwifoebrivi reguli-

reba) deformirebulia, rac xels uwyobs krizisis 

gaxangrZlivebas da degradaciuli procesebis 

Semdgom gaRrmavebas.

zemoT mocemuli analizidan kargad Cans rom 

qveynis agrarul seqtorSi Seqmnili krizisuli 

mdgomareoba arastandartulia (mas istoriuli 

analogi ara aqvs), amitom bunebrivia, moiTxovs 

arastandartul midgomebs da miTumetes moqmede-

bas, aprobirebul da eqskluziur RonisZiebaTa 

sistemis Camoyalibebas, ganviTarebis qveynis 

interesebs misadagebuli strategiis, SemuSaveba-

ganxorcielebas. sxvanairad deformirebuli 

sabazro meqanizmebis imediT saxelmwifos mra-

valmxrivi (politikuri, ekonomikuri, or-

ganizaciuli da sxv.) da mTeli sazogadoebis 

mxardaWeris gareSe saqarTvelos agraruli seq-

tori dakargavs mis ZiriTad funqcias, qarTuli 

saxelmwifo _ mis umTavres saZirkvels _ sofels.

agraruli seqtoris krizisidan gamoyvanis 

daCqarebis winapirobebi da resursebi

agrarul seqtorSi Seqmnili viTareba gansa-

kuTrebuli zomebis (RonisZiebebis) ganxorciele-

bas moiTxovs. saxelmwifom Tavis Tavze unda aiRos 

pasuxismgebloba agraruli seqtoris kompleqsuri 

ganviTarebisTvis, mxolod sabazro meqanizmebs, 

miT umetes Tavad formirebads, rogorc praqti-

kam gviCvena, ar SeuZlia daaCqaros soflis meur-

neobis krizisidan gamoyvana. ganviTarebis procesi 

saWiroebs programul marTvas. amitom, aucilebelia 

Sedges agraruli seqtoris mdgradi  da usafrTxo 

ganviTarebis kompleqsuri programa 2020 wlamde 

periodisTvis. man pasuxi unda gasces 3 umTavres 

kiTxvas: ganviTarebis romel stadiazea qveynis 

soflis meurneoba (amas sWirdeba arsebuli mdgo-

mareobis sistemuri analizi), rogoria krizisi-

dan gamosvlisa da stabilur ganviTarebaze 

agraruli seqtoris koncefcia
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gadasvlis daCqarebis faqtorebi (strategiuli 

miznis Sesabamisad) da rogor SeiZleba mivaRwioT 

dasaxul mizans (etapebis, amocanebis, resursebis, 

meqanizmebis gansazRvra). 

agraruli seqtoris ganviTareba unda miviC-

nioT qarTuli saxelmwifoebriobis SenarCuneba-

ganmtkicebis erT-erT ganmsazRvrel piroba-faq-

torad. sakiTxis ase dasmis safuZvels gvaZlevs 

is, rom agraruli seqtoris kompleqsuri ganvi-

Tarebis mniSvneloba ganisazRvreba ara mxolod 

misi eqskluziuri funqciebiT (qveynis sursaTiT 

uzrunvelyofa), aramed imiTac, rom misi ganvi-

Tarebis masStabebzea arsebiTad damokidebuli 

erovnuli ekonomikis axali dargobrivi struq-

turis Camoyalibeba. kerZod, sasoflo manqa-

naTmSeneblobis, qimiuri mrewvelobis, kvebis 

mrewvelobis, msubuqi mrewvelobis, transpor-

tis, sagzao meurneobis, turizmis, vaWrobisa da 

sxva dargebis ganviTareba. agraruli seqtori 

orientirebuli unda iyos ekologiurad sufTa, 

xelmisawvdom da maRali sakvebi Rirebulebis 

produqciis warmoebaze. es aris momavalSi 

konkurentunarianobis amaRlebis yvelaze saim-

edo gza.

ekonomikis erovnuli Taviseburebebis 

(tradiciebis) da msoflios progresuli sameur-

neo gamocdilebis Sexameba (sinTezi) unda iyos 

ganviTarebis amosavali principi (arc erovnul 

naWuWSi Caketva da arc erovnuli niadagisagan 

mowyveta).

imis gaTvaliswinebiT, rom saqarTvelos bune-

briv-sawarmoo pirobebi mniSvnelovan wilad 

gansazRvraven sasoflo-sameurneo warmoebisTvis 

damaxasiaTebel TaviseburebaTa uaryofiT gavlenas 

warmoebis masStabebze, sezonurobaze, produqciis 

warmoebasa da dasaqmebas Soris wyvetilobaze, te-

qnikis gamoyenebaze, Semosavlebis gansazRvraze, 

specializaciisa da koncentraciis doneze, mizan-

Sewonilia agraruli seqtoris ganviTarebis prob-

lemebi gadawydes kompleqsurad.

Tanamedrove pirobebSi gansakuTrebul yur-

adRebas saWiroebs soflad socialuri problemebis 

gadawyveta. gasaTvaliswinebelia isic, rom soflad 

socialuri problemebis gadasawyvetad axali 

midgomebia saWiro. ar gamodgeba soflis qalaqad 

gardaqmnis Cveneuli praqtika. cnobilia, rom 

wlebis manZilze qalaqis gafarToebisTvis so-

flebis maTTvis teritoriulad mikuTvnebis for-

ma sWarbobda. sofeli qalaqis tipis dasaxlebad 

cxaddeboda Sesabamisi infrastruqturis gareSe. 

sofeli SeiZleba iyos qalaqis teritoriaze, ma-

gram man unda SeinarCunos misTvis damaxasiaTe-

beli saxe. arc e.w. uperspeqtivo soflebis mimarT 

XX saukunis 40-ian wlebSi ganxorcielebuli poli-

tika unda gavimeoroT. principuli mniSvneloba aqvs 

soflad demografiuli mdgomareobis gajansaRebas 

da adgilze axalgazrdobis damagrebas. soflad 

mcxovrebs swavlis, meurneobis gaZRolis Taname-

drove meTodebis, axali teqnologiebis aTvisebas, 

saerTod, cxovrebis jansaRi wesis damkvidrebas.

qarTuli sofeli, rogorc socialur-ekonomi-

kuri da kulturuli fenomeni yovelmxriv unda 

ganvamtkicoT. 

unda gaviTvaliswinoT isic, rom mosalodnelia 

axali tendenciebis warmoSoba. mxedvelobaSi gvaqvs 

ruralizacia _ qalaqis mosaxleobis sacxovre-

blad soflad gadasvlis procesi, romelmac mniS-

vnelovani masStabebi SeiZina ganviTarebul qveyneb-

Si. XX saukunis 70-ian wlebSi aSS qalaqidan soflad 

gadavida  10 mln.-ze meti kaci. praqtika adasturebs, 

rom momavalSi urbanizaciis process ruralizacia 

Caanacvlebs. es winaaRmdegobrivi procesia. moma-

valSi gonebrivi Sromis adamianebis koncentracia  

regionebis mixedviT unda gadanawildes. am saqmeSi 

ojaxuri meurneobis roli eWvs ar iwvevs.

ruralizaciis process daaCqarebs cxovrebis 

donis amaRleba. pensiebis, Tundac saarsebo minimu-

mis doneze gazrda, soflad sawarmoo da socialuri 

sferos gajansaRebis procesi da sxv. mniSvnelovnad 

daaCqarebs qalaqis mosaxleobis gadasvlas sofelSi 

gansakuTrebiT, sadac qalaqis mcxovrebels miwis 

nakveTi, miTumetes sacxovrebeli farTi aqvs. aseTi 

kategoriis adamianebi bevrni arian. q. Tbilisis, 

rusTavis, quTaisis garSemo adrindeli msxvili 

sasoflo-sameurneo sawarmoebis bazaze arsebuli 

aseulobiT ha miwis nakveTi (bevrgan sacxovrebeli 

farTiT) faqtobrivad gamouyenebelia. ufro metic, 

soflis mosaxleobis didi nawili dedaqalaqSi 

droebiT samuSaos ZiebaSi kargavs dros an eweva 

aranayofier saqmianobas. es saSiSi movlenaa, ro-

melic droulad moiTxovs mowesrigebas.

yovelive aRniSnuli mianiSnebs, rom rural-

izaciis process saxelmwifoebrivi regulireba 

sWirdeba. 

gasaTvaliswinebelia, rom Tanamedrove piro-

bebSi agraruli seqtori warmoadgens rTul mra-

valsubieqtian  organizaciul-ekonomikur sistemas, 

romelic saWiro efeqts mxolod maSin iZleva, roca 

mTeli kvlavwarmoebiTi procesis yvela stadiaze 

kompleqsurad da Tanmimdevrulad gamoiyeneba 

resursuli potenciali. amis miRweva SeiZleba 

mxolod im SemTxvevaSi Tu ganviTarebis procesSi 

sworad SevarCevT im mTavar faqtors, romelzec 

dayrdnobiT SesaZlebelia procesSi monawile 

subieqtebis saqmianobis efeqtiani koordinacia. 

dRevandel pirobebSi aseT faqtorad migvaCnia 

organizaciul-mmarTvelobiTi faqtori. igi 

sxva faqtorTa (resursebis) urTierTmoqmedebis, 

urTierTganpirobebulobis doniT, ganviTarebis 

miznisa da misi ganxorcielebis saSualebaTa 

koordinaciiT asrulebs maregulirebel fun-

qciebs da ganapirobebs socialur-ekonomikuri 

ganviTarebis mizanmimarTul xasiaTs.

erTi mxriv globalizaciis gavleniT agrarul 

agraruli seqtoris koncefcia
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seqtorSi mecnierul-teqnikuri progresis Seuqcev-

adi xasiaTi, meore mxriv adamianis keTildReobis 

donis amaRlebis aucilebloba moiTxovs marTvis 

(regulirebis) maRal organizacias.

Cveni azriT, agraruli seqtoris ganviTareba 

unda warimarTos Semdegi ZiriTadi mimarTulebe-

biT.

miwis marTvis organizacia. miwis resursebis 

dacvaze saxelmwifo monitoringi srulad unda 

ganxorcieldes. saxelmwifos unda hqondes miwebis 

aucilebeli maragi. ucxoel pirebze da iuridiul 

pirebze miwis gayidva unda Sewydes. maT saWiroebi-

sas SeiZleba miwebi gadaeceT saarendo pirobebiT. 

miwis resursebis racionalurad gamoyenebis mizniT 

aucilebelia sesabamisi sakanonmdeblo bazis Seqmna. 

miwis savargulebis racionalurad gamoyenebisa 

da maTi saxelmwifoebrivi interesebis Sesabamisad 

organizaciul-samarTlebrivi regulirebis uz-

runvelyofis mizniT unda Seiqmnas miwis marTvis 

saxelmwifo struqtura. igi SeiZleba iyos miwis 

marTvis komiteti, saagento, departamenti da sxv. 

aseve regionebSi unda iyos Sesabamisi samsaxurebi, 

e.i. qveyanaSi unda funqcionirebdes erTiani 

organizaciul-mmarTvelobiTi sistema, romelTa 

ufleba-movaleobani adekvaturad upasuxebs saqa-

rTveloSi miwis reformebiT Camoyalibebul axal 

gamowvevebs. problemis simwvavisa da masStaburo-

bis gaTvaliswinebiT miwis marTvis (regulirebis) 

sistema mizanSewonilia funqcionirebdes avtono-

miurad da unda eqvemdebarebodes qveynis ministrTa 

kabinets an parlaments.

regionebis Taviseburebebis mixedviT, mizno-

brivi programebiT unda ganxorcieldes miwis 

savargulebis (sakuTrebis formebis miuxedavad) 

dacvisa da efeqtianobis amaRlebis RonisZiebani. 

am mizniT unda damuSavdes 15-20 welze gaTvlili 

miwebis dacvisa da maTi efeqtianobis amaRlebis 

saxelmwifo kompleqsuri programa.

imis gaTvaliswinebiT, rom miwis savargulebis 

gamoyenebis aRricxva mouwesrigebelia, ar xdeba 

niadagis safaris Seswavla-analizi, misi ekonomi-

kuri Sefaseba, miwis xarisxobrivi maCveneblebis 

dadgena, aucilebelia damuSavdes miwis kodeqsi da 

kadastri, romlebic moicaven qveynis teritoriaze 

arsebul miwis fonds (sakuTrebis formebis miuxeda-

vad). kadastri, romelic iZleva monacemebs miwebis 

bunebriv, samarTlebriv da sameurneo mdgomareo-

bis Sesaxeb, safuZvlad unda daedos Tanamedrove 

pirobebSi saadgilmamulo urTierTobebis regu-

lirebas, sagadasaxado da sainvesticio politikas, 

miwis resursebis dacvas,  miwaTmowyobas da miwis 

gamoyenebis monitorings, sameurneo saqmianobis 

Sefasebas, miwis bazris ganviTarebas da a.S.

miwis privatizaciis Sedegad mwvaved dadga miwis 

konsolidaciis problema, romlis gadawyveta mra-

val faqtorzea damokidebuli. amitom, sistemur 

midgomas moiTxovs. kooperaciis ganviTarebasTan 

erTad mizanSewonilia sxva alternatiuli gzac 

gamoviyenoT. magaliTad, Seiqmnas saxelmwifo 

miwis fondi, romelic Seisyidis miwis nakveTebs 

da SemdgomSi ekonomikuri mizanSewonilobis 

mixedviT moaxdens mis gasxvisebas an saarendo 

urTierTobebis safuZvelze gascems. miwebis 

konsolidacia TviTmizani ar aris, igi ganviTa-

rebis xelSemwyobi faqtoria, amitom aucile-

belia konkretuli pirobebis Sesabamisad miwis 

konsolidaciis sxvadasxva formebis gamoyeneba.

arenda. miwis marTvis srulyofasTan pirdapir 

aris dakavSirebuli saarendo urTierTobebis gan-

mtkiceba, Cveni azriT arendas rigi upiratesoba 

aqvs, amitom igi ganviTarebul qveynebSi farTod 

gavrcelda.1 magaliTad, safrangeTSi arendiT 

gamoiyeneba miwebis naxevarze meti, inglisSi 40%-

mde, israelSi _ 90%. aSS sasoflo-sameurneo savar-

gulebis mesamedze meti saxelmwifos sakuTrebaSia. 

maTi gadacema xdeba arendiT gamosacdeli vadiT (1-2 

weli), Semdgom drois gagrZelebiT. mkacrad aris 

Camoyalibebuli arendatoris mimarT moTxovnebi: 

mas unda hqondes Sesabamisi codna da miwaze muSaobis 

gamocdileba, unda iyo janmrTeli, aseve gansaz-

Rvrulia asaki (magaliTad, inglisSi 40 wlamde, 

safrangeTSi arendatorma arendis 25-wliani vadis 

amowurvamde ar unda miaRwios sapensio asaks), unda 

hqondes fermaSi muSaobiT Seqmnili garkveuli 

kapitali.

msoflio praqtikaSi gamoiyeneba e.w. ojaxuri 

arendac (roca ojaxis ufrosi erT-erT wevrs Ta-

vis nakveTs gadascems garkveuli anazRaurebiT). es 

forma yvelaze metad gavrcelebulia germaniasa 

da safrangeTSi, sadac am formaze modis arendiT 

aRebuli miwebis 15-20%. 

kooperacia. `sasoflo-sameurneo koopera-

ciis Sesaxeb~ kanoni miRebulia. axla mTavaria 

organizaciulad misi ganxorcieleba, rac rTuli 

da winaaRmdegobrivia. bevrad damokidebulia 

fsiqologiur faqtorze. kooperacia TviTmizani 

ar aris, igi miznis (mosaxleobis sasursaTo uzrun-

velyofa) miRwevis erT-erTi saSualebaa (forma). 

Cveni azriT, kooperacia perspeqtiulia, rogorc 

warmoebis, aseve gadamuSavebis, produqciis real-

izaciis, teqnikuri momsaxurebis sfroSi da a.S.. 

regionebis bunebriv-sawarmoo Taviseburebebis 

gaTvaliswinebiT kooperaciis mravali formis 

gamoyenebis winapirobebi Seqmnilia alaznis 

velze, SiraqSi, qvemo qarTlSi, samcxe-javaxeTSi, 

kolxeTis dablobze, mTis zonaSi. kooperaciis 

ganviTareba mizanSewonilia meTesleobaSi, sar-

gavi masalis warmoebasa da sanaSeno saqmeSi. am 

sferoSi ganmsazRvrelia mecnierebasTan inte-

graciiT Sesabamisi formebis SerCeva da danergva.

1  WOZKS.tazetez,zu/102/100050/index/htmi

agraruli seqtoris koncefcia

 15 15

#
2

  
m

ar
t

i
  

 2
0

1
4



ojaxuri meurneobis efeqtianobis amaRlebis 

aucilebloba. ojaxuri meurneoba warmoadgens 

agraruli seqtoris ganmsazRvrel rgols (meur-

neobaTa 99,8%). maT sakuTrebaSi gadacemuli aqvT 

839,7 aTasi ha sasoflo-sameurneo savarguli, maT 

Soris saxnavi 472 aTasi ha, mravalwliani nargavebi _ 

100,2 aTasi ha, saTib-saZovrebi 267 aTasi ha. rogorc 

aRiniSna, isini awarmoeben (2012 w.) xorblis _ 94%, 

simindis _ 98%, kartofilis _ 99%, xilis _ 99,7%, 

yurZnis _ 91,5%, citrusebis _ 99,9%, Cais foTlis 

_ 57,7%, bostneulis _ 98%, rZis _ 99,5%, kvercxis _ 

39%, xorcis _ 85,1%-s.

niSandoblivia, rom saqarTveloSi sakarmidamo 

meurneobebs sabWoTa periodSi miwaTsargeblobis 

uflebiT gadacemuli hqondaT 193,4 aTasi ha 

sasoflo-sameurneo savarguli. maT sargeblobaSi 

iyo mravalwliani nargavebis 27%. im periodSi 

mosaxleobas hyavda msxvilfexa rqosani pirutyvi 

saerTo suladobis 60%, Zroxis _ 75%, Roris _ 60%, 

cxvrisa da Txis _ 46,5%. saSualod erT komlze 

0,26 ha heqtari miwis farTobi modioda. 1990 wels 

saqarTveloSi warmoebuli sasoflo-sameurneo 

produqciis moculobaSi TiTqmis 47% sakarmidamo 

meurneobebze modioda.

saqarTvelos 2004 wlis sasoflo-sameurneo 

aRweris masalebis mixedviT saojaxo meurneobaTa 

83,55% _ Tavis saqmianobis ZiriTad miznad sakuTar 

moTxovnilebaTa dakmayofilebas miiCnevs. mxolod 

17,55% aris orientirebuli bazrisaTvis produq-

ciis miwodebaze. es tendencia saWiroebs gansa-

kuTrebul yuradRebas.

analizi gviCvenebs, rom ojaxuri meurneobebis 

susti mxarea maTi izolirebuloba. bolo wlebSi 

isini mwvave problemebTan martoni darCnen. sax-

elmwifom maTi interesebis dacva formirebad saba-

zro meqanizmebs miando. stiqiuri bazris gavleniT 

mSromeli kacis fsiqologia Seicvala, daqveiTda 

masSi ekonomikuri subieqtis qcevis motivacia, Tavi 

iCina pasiurobis, gaucxoebis tendenciebma. aseTma 

viTarebam bunebrivia ganapiroba ojaxuri meurneo-

bebis efeqtianobis metad dabali done (warmoebis, 

produqtiulobis mkveTri Semcireba).

ojaxuri meurneobebis aseTi mdgomareobis 

gamo sazogadoebaSi mkvidrdeba azri, rom mcire 

meurneobebs TiTqos perspeqtiva ara aqvT, rom 

aucilebelia miwebis forsirebuli konsolidacia 

msxvili struqturebis formirebis mizniT. aseTi 

azri gavrcelebulia sxva qveynebSic. amasTan, gan-

sxvavebuli Sexedulebebic arsebobs. msoflio 

praqtika icnobs iseT magaliTebsac, roca mcire 

meurneobebi ufro efeqturni arian, vidre msxvili 

struqturebi.

CvenTan miwaTsargeblobaSi Seqmnili viTareba 

(mcire nakveTebad daqucmaceba, vertikaluri zon-

aloba da sxv.) gviCvenebs, rom ufro mizanSewonilia 

yovelmxriv xeli SevuwyoT msxvili meurneobebis 

integraciis efeqtiani formebis gamoyenebas. orive 

maTganis, rogorc SedarebiTi upiratesobebis, 

aseve maTi negatiuri mxareebis gaTvaliswinebiT, 

upirveles yovlisa, mxedvelobaSi unda miviRoT is 

Tavisebureba, romelic qveynisTvisaa damaxasiaTe-

beli _ ojaxuri meurneoba, tradiciulad, ekonomi-

kur urTierTobebSi ara mxolod erT-erTi mTavari 

subieqtia, aramed erovnuli socialur-istoriuli 

fenomenic. igi yovelTvis sicocxlisunariani iyo.  

es dadasturda bolo wlebis krizisul situacieb-

Sic. mcire meurneobas aqvs resursebis yairaTianad 

gamoyenebis, Semosavlebis zrdis, pensionerebisa da 

bavSvebisaTvis xelsayreli SromiTi reJimis Seqmnis 

potenciali.

agrarul seqtorSi aucilebelia warmoebisa 

da Sromis organizaciis iseTi formebis SerCeva, 

romlebic Seesabameba arsebul sawarmoo Zalebs, 

manqanebs, niadagis, mcenaris, cxovelis biologiur 

Taviseburebebs, mwarmoeblisa da momxmareblis 

ekonomikur interesebs. ojaxuri meurneoba am 

amocanebs marto ver gadawyvets. amisaTvis saWiroa 

Sromis sazogadoebrivi danawilebis procesSi Car-

Tuli subieqtebis (maTi interesebis Sesabamisad) 

kooperireba, integraciuli procesebis gaRrmaveba. 

Tanamedrove pirobebSi, roca sakuTrebisa da 

meurneobriobis pluralizmi saxezea, wvrili 

da msxvili meurneobebis erTian sistemaSi fun-

qcionirebiT konkurentunariani produqciis 

warmoebis obieqturi pirobebi iqmneba. es rTuli 

procesi stiqiurad ar yalibdeba da arc mxolod 

sabazro meqanizmebiT. aq saWiroa saxelmwifos ma-

organizebeli roli, mobilizaciuri ekonomikis 

meqanizmi, romelic xels uwyobs manevrirebas, 

Sromis gonivruli danawilebis, produqciis 

relizaciis xelSemwyobi garemos Seqmnas.

SeiZleba ganvixiloT ojaxuri meurneobebis 

ganviTarebis ramdenime mimarTuleba.

pirveli. ojaxuri meurneobis kooperativebSi 

gaerTianeba. rogorc aRiniSna kanoni `sasoflo-

sameurneo kooperaciis Sesaxeb~ miRebulia. ojaxur 

meurneobebsa da kooperativebs Soris sawarmoo 

urTierTobebis praqtika ganviTarebul qveynebSi 

aprobirebulia. agrarul seqtorSi am formis 

gamoyenebis realuri ara mxolod SesaZlebloba 

arsebobs, aramed saWiroebac. gasaTvaliswinebelia 

saqarTvelos regionebis bunebriv-sawarmoo Tavise-

burebaTa gavleniT kooperaciis ganviTarebis gan-

sxvavebuli formebis gamoyenebis mizanSewoniloba. 

rogorc aRiniSna, wina planze unda wamoiwios 

sasoflo-sameurneo produqciis gadamuSavebis, re-

alizaciis, teqnikuri momsaxurebis kooperativebis 

Seqmna da maTi efeqtianad funqcionirebis amocana. 

ojaxuri meurneobis kooperativebSi integri-

reba _ warmoebis intensifikaciis strategiulad 

swori mimarTulebaa.

meore. ojaxur meurneobebsa da msxvil sameurneo 

struqturebs Soris (gadamamuSavebeli, produq-

ciis Senaxvis, momsaxurebis sawarmoebi, vaWrobis 

agraruli seqtoris koncefcia
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organizaciebi da sxv.) adgilobrivi pirobebis 

Sesabamisad saxelSekrulebo sawyisebze SeiZleba 

Camoyalibdes sawarmoo urTierTobebi. erT-erT 

formad SeiZleba gamoyenebul iqnas franCaiz-

ingis sistema, rac bazarze gasvlis garantias 

iZleva. amasTan es forma Taviseburi `qolgaa~ 

gakotrebisgan ojaxuri meurneobis dasacavad.

mesame. ar unda gamovricxoT miwis konsolida-

ciis procesis daCqarebis iseTi forma, romelic 

gulisxmobs qveyanaSi miwis saxelmwifo fondis 

Seqmnas. mas unda hqondes saTanado finansuri 

resursebi imisaTvis,  rom SeiZinos miwis farTobi, 

ganaxorcielos maTi gamasiveba, Semdeg gayidos 

an arendiT gasces. arc is unda gamovricxoT, rom 

Seiqmnas msxvili saxelmwifo (saxelmwifo-kerZo) 

korporaciebi (holdingebi an saxelmwifo mamulebi), 

romlebic ojaxur meurneobebTan erTad SeZleben 

(nebayoflobiT) miwis erToblivad damuSavebas, 

nedleulis gadamuSavebas, produqciis realizacias 

da sxv. sameurneo saqmianobis aseTi forma ufro 

mizanSewonilia gamoyenebul iqnas saerTo-saxelmwi-

foebrivi amocanebis gadasawyvetad. magaliTad, war-

moebis koncentraciis, qveynis sasazRvro zolebis, 

kolxeTis dablobis da sxva bunebrivi da sawarmoo 

potencialis aTvisebis mizniT da a.S.

soflis meurneobis produqciis gadamuSaveba. 

soflis meurneobis ganviTarebis efeqtianoba 

mniSvnelovnad damokidebulia imazea, Tu ramdenad 

SesabamisobaSia nedleulis moculobasTan misi gad-

amuSavebis simZlavreebi. ukanaskneli wlebis praqti-

ka gviCvenebs, rom gadamamuSavebeli simZlavreebis 

ukmarisoba sasoflo-sameurneo warmoebis nedleu-

lis danakargebs iwvevs, rac zians ayenebs rogorc 

nedleulis mwarmoebels, aseve momxmarebels. mag-

aliTad, 2011 wels saqarTveloSi warmoebuli iqna 

19 aTasi tona atami. maT Soris, kaxeTSi _ 14 aTasamde 

tona, 3,5-jer meti, vidre Sida qarTlSi, romelic 

tradiciulad mexileobis saerTod, kerZod, atmis 

warmoebis klasikur zonad iyo aRiarebuli. rogorc 

Cans, bazris moTxovnas atmis mwarmoebelma upasuxa, 

magram produqciis didi nawili realizaciis gareSe 

darCa. kaxeTSi arc erTi sawarmo ar aris, romelic 

atams gadaamuSavebda, atami ki malfuWadia. gamodis, 

rom mosavali moyvanilia, masze moTxovnac aris, 

magram momxmarebeli produqcias ver iRebs.

analogiuri problemebi SeiZleba gadawydes 

rogorc axali sawarmoo simZlavreebis Seqmnis, 

aseve arsebulis modernizacia-rekonstruqciis 

gziT. rogorc praqtika gviCvenebs, sawarmoo sim-

Zlavreebis dagegmvisas xSirad ar iTvaliswineben 

soflis meurneobis warmoebis rig Taviseburebebs. 

gansakuTrebiT sasoflo-sameurneo warmoebis 

sezonur xasiaTs, nedleulis bazaSi spontanur 

cvlilebebs (stiqiuri movlenebi), SromiTi 

resursebis balanss da a.S. cnobilia, rom yurZ-

nis, xilis, Cais, citrusebis gadamuSavebisas 

araTanabrad xdeba muSaxelis datvirTva, rac stabi-

luri koleqtivis Camoyalibebas, misi kvalifikaciis 

donis amaRlebas uSlis xels, sabolood ki gavlenas 

axdens socialur-ekonomikur efeqtianobaze.  adre 

kvebis mrewvelobis sawarmoebis gadaadgileba, maTi 

profili ganisazRvreboda uwyebrivi midgome-

biT da direqtiuli gadawyvetilebebiT. amJamad, 

ganisazRvreba bazris moTxovnebiTa da mocemul 

etapze qveynisa da sabazro subieqtis interesebis 

gaTvaliswinebiT. Cveni azriT, soflis meurneobis 

nedleulis gadamamuSavebeli axali sawarmoebis 

aSenebisa da arsebulis rekonstruqciisas aucile-

blad unda iqnas gaTvaliswinebuli produqciis di-

versifikaciis praqtika. magaliTad, Rvinis (an sxva) 

qarxana, romelic sezonurad muSaobs, srulad 

ver iyenebs arsebul simZlavreebs, rac mis nakleb 

rentabelobas ganapirobebs. am dros mas sakuTari 

materialur-teqnikuri bazis modernizaciiT 

SeuZlia moawyos vTqvaT, xilis an bostneulis 

gadamuSaveba, Ciris warmoeba, an mecxoveleobis 

produqciis gamoSveba da sxv. (igulisxmeba Se-

sabamisi sawarmoo pirobebis momzadebiT), rac 

xels Seuwyobs bazarze manevrirebas, dasaqmebas, 

unarCeno teqnologiebis danergvas, specializa-

ciis gaRrmavebas da produqciis asortimentis 

gafarToebas.

dRevandeli pirobebis gaTvaliswinebiT 

arsebuli kerZo sawarmoebis rekonstruqciis 

samuSaoebi, aseve axali sawarmoebis mSenebloba 

unda ganxorcieldes saxelmwifos aqtiuri part-

niorobiT. sabazro subieqts unda mieces grZelva-

diani krediti minimaluri ganakveTiT (weliwadSi 

2-3%). simZlavreebis eqspluataciaSi gaSvebidan 

xuTi wlis Semdeg daiwyos sesxis dafarva da mo-

gebis gadasaxadis gadaxda. regionebis bunebriv-

sawarmoo Taviseburebebisa da nedleulis war-

moebis perspeqtivis gaTvaliswinebiT unda Sedges 

gadamamuSavebeli sawarmoebis gadaadgilebis 

generaluri sqema. igi safuZvlad daedeba axali 

sawarmoo simZlavreebis aTvisebis miznobriv 

programebs. mniSvnelovani rezervebia unarCeno 

teqnologiebis danergva, saerTaSoriso stand-

artebis gamoyeneba, inovaciuri proeqtebis ganx-

orcieleba da sxv. am TvalsazrisiT efeqtiania 

ganviTarebuli qveynebis sabazro subieqtebTan 

erToblivi sawarmoebis Seqmna. aRsaniSnavia, rom 

mrewvelobis da sxva dargebis ganviTarebisTvis 

agraruli seqtoris produqciis mravalferovne-

ba mniSvnelovan wilad orientiris funqcias 

asrulebs, rac xels uwyobs erovnuli ekonomikis 

sabazro principebs morgebuli axali dargobrivi 

struqturis Seqmnas. 

sasoflo-sameurneo warmoebisa da gadamamuSave-

beli sawarmoebis integrirebis efeqtiani formaa 

teqnoparkebi. maTi upiratesoba isaa, rom uzrun-

velyofs warmoebis, ganaTlebisa da mecnierebis 

miznobriv integracias.

agraruli seqtoris koncefcia
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sasoflo-sameurneo warmoebis teqnikuri 

momsaxureba. amJamad Camoyalibebuli servis-cen-

trebis bazaze mizanSewonilia Seiqmnas erTiani sain-

Jinro-teqnikuri momsaxurebis sistema (pirobiTad 

`softeqservisi~), romelsac regionebis bunebriv-

sawarmoo TaviseburebaTa gaTvaliswinebiT eqneba 

Sesabamisi samsaxuri (qseli). aRniSnuli sistema 

unda Seiqmnas rogorc saxelmwifo (pirvel etapze 

mainc, misi Semdgomi privatizaciis perspeqtiviT) 

saxsrebiT an Sereuli sawarmos formiT, romelic 

xelSekrulebebis safuZvelze Seasrulebs sasof-

lo-sameurneo warmoebaSi dasaqmebuli fizikuri 

Tu iuridiuli pirebis (rogorc ojaxuri meurneo-

bebis, ise sasoflo-sameurneo sawarmoebi) SekveTebs. 

aseTi struqturis Seqmna nakarnaxevia agraruli 

seqtoris fuqncionirebis TaviseburebebiT (mra-

valdargianoba, mcire konturianoba, reliefi, 

muSaxelis nakleboba, wvrili meurneobis mwiri 

resursebi, siaxleTa danergvis siZneleebi da 

sxv.). sasoflo-sameurneo warmoebisa da misi 

infrastruqturis sainJinro-teqnikuri momsax-

urebis done damokidebuli iqneba sakuTar teqni-

kur aRWurvilobaze, kadrebis kvalifikaciaze, 

Tanamedrove teqnologiis gamoyenebaze da sxv. 

mas unda hqondes mZlavri saremonto baza, romelic 

moemsaxureba rogorc sakuTar, aseve, meurneobaTa 

sakuTrebaSi arsebul teqnikas, danadgarebs, mowy-

obilobebs da a.S. adgilobrivi pirobebis gaTval-

iswinebiT mizanSewonilia sistemis SigniT Seiqmnas 

mobiluri struqturebi (vTqvaT, motoblokebis 

jgufebi, romlebic gamoyenebuli iqneba mcire 

nakeTebze), romelTa gadaadgileba ufro operati-

ulad moxerxdeba.

aseTi sistemis upiratesoba isaa, rom warmoe-

baSi (gansazRvrul samuSaoTa specifikis gaTval-

iswinebiT) farTod dainergeba axali teqnologiebi, 

rac xels Seuwyobs warmoebisa da Sromis organiza-

ciis adekvaturi formebis danergva-gamoyenebas.

agraruli seqtoris teqnikuri momsaxureba mniS-

vnelovanwilad damokidebulia sasoflo-sameurneo 

manqanaTmSeneblobis ganviTarebis doneze. samwux-

arod qveyanaSi SeCerebulia soflis meurneobisT-

vis teqnikuri saSualebebis warmoeba. eqspertTa 

jgufs (akad. r. maxarobliZe da sxvebi) miaCnia, rom 

agraruli seqtoris sainJinro potencialis amo-

qmedebisTvis aucilebelia programul marTvaze 

gadasvla, rac gulisxmobs agraruli seqtoris 

samanqano teqnologiebisa da manqanaTa sistemebis, 

manqanaTmSeneblobisa da sainJinro servisis erTian 

kompleqsSi funqcionirebas. es xels Seuwyobs er-

Tiani teqnikuri politikis ganxorcielebas, cen-

tralizaciisa da decentralizaciis procesebis 

Sexamebas, teqnikuri momsaxurebis efeqtianobis 

amaRlebas. 

melioracia. imisaTvis, rom agraruli se-

qtori efeqtianad ganviTardes, aucilebelia 

uzrunvelyofil iqnas Tanamedrove teqnolo-

giebis gamoyenebis safuZvelze samelioracio 

sistemebis formireba-funqcionireba. imis gaTval-

iswinebiT, rom wylis resursebi qveynis teritori-

aze araTanabradaa ganawilebuli da maTi gamoyenebis 

teqnologiuri sqemebi niadagis xarisxis Sesabamisad 

unda damuSavdes, pirvel rigSi arsebuli sistemebis 

inventarizaciaa saWiro. unda vicodeT ra gvaqvs, 

rogoria teqnikuri baza, realurad unda ganisaz-

Rvros amocanebis masStabi, Sesrulebis vadebi, 

saWiro finansuri resursebi, unda ganxorcieldes 

monitoringi.

wyalsameurneo mSeneblobisa da, saerTod, sar-

wyavi wylis resursebis gamoyenebis koordinacia 

unda daekisros soflis meurneobis sistemaSi fun-

qcionirebad struqturas.

ekonomikuri meqanizmis srulyofa

2013 wels mniSvnelovani gardatexa moxda 

agraruli seqtoris ganviTarebaSi. Camoyalibda 

soflisa da soflis meurneobis ganviTarebis fondi. 

gaumjobesda kreditebis sistema, romlic moicavs 

3 saxis sakredito produqts _ 6 Tviani uprocento 

sasaqonlo krediti, romelic uzrunvelyofis ga-

reSe mcire fermebisTvis aris gaTvaliswinebuli. 

misi odenoba 5 aTas laramde ganisazRvreba. 50 aTa-

sidan 100 aTas laramde (wliuri 7-8%-iT) gaicema 

saSualo da did fermebze da sasoflo-sameurneo 

sawarmoebs micemaT grZelvadiani krediti, ara 

umetes 600 aTasi aSS dolarisa. am saxis kreditis 

saprocento saSualo wliuri ganakveTi _ 3%-s 

Seadgens. 2013 wels gamoiyo 190 mln lari 640 aTasi 

mcire miwiani fermebis (ojaxuri meurneobis) dasax-

mareblad. inventaris, Teslis, sasuqis SeZenisTvis 

610 aTasma kacma (vinc flobs 0,25 da 1,25 ha miwis 

farTobs) miiRo vauCeri. gadamamuSavebeli sawar-

mos aSenebisaTvis msurvels miecema sesxad 1 mln 

laramde. 2013 wels meRvineobis ganviTarebis mizniT 

gamoiyo 25 Tviani SeRavaTiani (12-15%) krediti. aqe-

dan 9%-s saxelmwifo faravs. Rvinis qarxnebs miecaT 

subsidiebi (yurZnis garkveul jiSebze Tu 1 kg-Si 

gadaixdidnen erT larze mets miiRebdnen dotacias). 

aseve fermerTa gaerTianebis (kooperativis) wevri 

2017 wlamde Tavisufldeba qonebis gadasaxadis-

gan. grantis miRebisas finansuri resursebi ar 

daibegreba. gatarebuli RonisZiebani faqtobrivad 

warmoadgens saxelmwifos ganacxads, rom agraruli 

seqtoris ganviTarebas prioritetuli mniSvneloba 

eniWeba. amasTan es RonisZiebani sakmarisi ar aris 

sasoflo-sameurneo warmoebis sistemuri krizisi-

dan gamoyvanisa da ganviTarebul kvlavwarmoebaze 

gadasvlisaTvis.

Cveni azriT, soflisa da soflis meurneobis 

ganviTarebis politikur-socialuri mniSvnelobis 

da ekonomikuri mizanSewonilobis gaTvaliswinebiT 

gamarTlebulia agraruli bankis Seqmna, romelic 

moemsaxureba ara mxolod warmoebis, aramed, soflis 

agraruli seqtoris koncefcia
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socialur-ekonomikur ganviTarebas. igi dRevandel 

etapze qveynisTvis prioritetulia. marcvleulis 

(xorblis), mecxoveleobis produqciis da sxva 

(konkretuli amocanebis Sesabamisad) warmoebis 

subsidireba (an sxva saxis mxardaWera, rogorc 

droebiTi RonisZieba) mniSvnelovnad xels Seuwyobs 

agraruli seqtoris ganviTarebis strategiuli 

amocanebis gadawyvetas.

saxelmwifom xeli unda Seuwyos qveynis re-

gionebs Soris sameurneo kavSirebis Semdgom inten-

sifikacias (regionTaSorisi erToblivi sawarmoebis 

Seqmna-funqcionireba, regionTaSorisi vaWrobis ga-

farToeba da sxv.). farTod unda iqnas gamoyenebuli 

grZelvadiani dakreditebis iseTi forma, rogori-

caa lizingi. etapebis mixedviT dasmuli amocanebis 

Sesabamisad unda xdebodes sagadasaxado sistemis 

srulyofa. miwis gadasaxadi unda gamoviyenoT 

mxolod miznobrivad (miwis dacvis RonisZiebaTa 

dafinansebisaTvis).dRes agraruli seqtori fasebis 

disparitetis gamo araTanabar mdgomareobaSia eko-

nomikis sxva dargebTan. aucilebelia paritetuli 

fasebis aRdgena da mxardaWera. amasTan fasebis 

regulireba unda moxdes kvlavwarmoebis yvela 

stadiaze (warmoeba, gadamuSaveba, realizacia). 

unda dainergos Tamasuqis qveS sesxebis momavali 

mosavlis realizaciiT miRebuli Semosavlidan 

dafarvis praqtika. ucxoeTidan sxvadasxva arxebiT 

(ZiriTadad arasamTavrobo struqturebis meSveo-

biT) soflis meurneobis ganviTarebis sxvadasxva 

formiT mxardaWeris mizniT Semosuli saxsrebis gam-

oyenebis procesi saWiroebs saxelmwifo monitor-

ings (koordinacias). yovelmxriv unda Seewyos xeli 

sawarmoo da momsaxurebis obieqtebis mSeneblobisa 

da rekonstruqciis stimulirebas. axlad Seyvanili 

simZlavreebi, romlebic agrarul seqtors em-

saxurebian, 5 wliT ganTavisufldnen qonebisa da 

mogebis gadasaxadisgan, xolo mTis regionebSi arse-

buli sawarmoebi 50%-iT gadasaxadisgan. mTis zonaSi 

momuSaveT xelfasze daericxoT maRalmTianobis 

koeficienti da procentuli danamati muSaobis sta-

Jis mixedviT. ganviTarebis etapebis Sesabamisad 

romelime produqciis warmoebis mniSvnelobis 

gaTvaliswinebiT SeiZleba gamoyenebul iqnas 

saxelmwifo dakveTis meqanizmi. mas universal-

uri xasiaTi aqvs. igi marto sasoflo-sameurneo 

produqciis (nedleulis) miznobriv Sesyidvas ar 

gulisxmobs. saxelmwifo dakveTa SeiZleba mieces 

im samrewvelo (an sxva tipis) sawarmos, romelic 

agraruli seqtorisTvis awarmoebs (an awvdis) axal 

teqnikas (teqnologias), sasuqebs, sxvadasxva prepa-

ratebs da a.S. komerciul bankebs saWiroebisas sax-

elmwifom SeiZleba miznobrivi dotacia gamouyos 

ama Tu im produqciaze sakredito ganakveTebis 

Semcirebis sakompensaciod da sxv.

manevrirebis TvalsazrisiT konkretul situa-

ciaSi SeiZleba gamoyenebul iqnas sasoflo-

sameurneo produqciis Sesyidvis funqciis arsebul 

sawarmoebze (organizaciebze) gadacemis praqtika. 

rogorc iTqva 2013 wels am meTodiT yurZnis Se-

syidva ganxorcielda Rvinis qarxnebis mesveobiT. 

es forma SeiZleba gamoviyenoT sxva produqciis 

(magaliTad, xorblis) SesyidvisaTvis.

dazRveva nebismieri ganviTarebuli qveynis 

sameurneo sistemis mniSvnelovani rgolia, amitom 

dazRvevis normaluri funqcionireba ganixileba 

rogorc qveynis socialur-ekonomikuri stimuli-

rebis xelSemwyobi piroba.

agraruli seqtoris krizisidan gamoyvanis 

daCqarebisTvis aucilebelia dazRvevis iseTi 

sistemis Camoyalbeba, romelic uzrunvelyofs 

agrarul meurneobaSi dasaqmebulTa Semosavlebis 

dacvas bunebrivi (gvalva, wyaldidoba, wayinvebi, 

setyva, qariSxali, miwisZvra da sxv.), biologiuri 

(daavadebebi, mavneblebi) da ekonomikuri (fasebis 

gauTvaliswinebeli cvlilebebi) faqtorebisgan. 

dazRvevis sistema unda funqcionirebdes komerci-

ul sawyisebze. pirvel etapze sastarto kapitalis 

formireba unda moxdes saxelmwifos xarjze.

sxvadasxva qveyanaSi gamoiyeneba erTi an ramden-

ime saxis dazRveva. magaliTad, mTlianad meurneo-

bis an misi romelime saqmianobis. aseve bunebriv 

movlenebTan dakavSirebuli. kerZo kompaniebi az-

Rveven mxolod gansazRvrul riskebs (magaliTad, 

setyvasTan, wyaldidobasTan, mewyerul procesebT-

an dakavSirebuls). amitom, gamoiyeneba dazRvevaSi 

saxelmwifos monawileobis praqtika. Sesabamisad, 

yalibdeba sadazRvevo sistema (saxelmwifo-kerZo) 

da kerZo. evrokavSiris rig qveynebSi (avstria, 

italia, latvia, litva, luqsemburgi, portugalia, 

rumineTi, slovakia, slovenia, espaneTi) calkeuli 

riskebis dazRvevisas gamoiyeneba kerZo, nawilobriv 

subsidirebuli sistema. amasTan, zogierT qveyanaSi 

(belgia, bulgareTi, dania, estoneTi, ungreTi, is-

landia, SvedeTi, inglisi) upiratesoba eZleva kerZo 

arasubsidirebul sadazRvevo sistemas. zogierT 

qveyanaSi, magaliTad kviprosi gamoiyeneba saxelm-

wifo savaldebulo nawilobriv subsidirebuli 

sistema.

evrokavSiris qveynebSi sadazRvevo sistemebSi 

fermebis monawileobis done gansxvavebulia. mag-

aliTad,  kviprosSi yvela ferma dazRveulia, daniaSi 

_ 95%, avstriaSi _ 78%, luqsembrugSi _ 57%, portu-

galiaSi _ 40%, fineTSi 30%, safrangeTSi 15% da a.S.1

gansakuTrebul yuradRebas moiTxovs sasur-

saTo usafrTxoebis problemebi. rogorc aRiniSna, 

amJamad ZiriTadi produqtebis moxmareba arc erT 

saxeSi ar aris uzrunvelyofili adgilobrivi war-

moebiT. cxadia qveyana sakuTari warmoebiT sursa-

Tze mTlianad moTxovnilebis dakmayofilebas ver 

SeZlebs, amasTan mxolod importze damokidebuleba 

did riskebTanaa dakavSirebuli. saWiroa adgilo-

1  saqarTvelos soflis meurneobis sferos 

transformacia. elfosta into@ei-lat.ge. vebgverdi 

http//ei-lat.ge 
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brivi warmoebis zrdisa da importis racionalur 

Sexamebaze aviRoT orientacia. mizanSewonilia 2020 

wlisTvis 10 sabazo strategiul produqtTa nusxis 

mixedviT (puri, da purproduqtebi, xorci da xorc-

produqtebi, rZe da rZis produqtebi, kvercxi, kar-

tofili, bostneuli, xili, mcenareuli zeTi, Saqari, 

Tevzi da Tevzproduqtebi) ganisazRvros etapebis 

mixedviT TiToeul produqtze moTxovnilebis da-

kmayofilebis zRvari da arsebuli resursebis op-

timaluri kombinaciiT miRweul iqnas maqsimaluri 

Sedegebis miReba. qveynis sasursaTo usafrTxoebis 

uzrunvelyofis amocanebidan gamomdinare gan-

isazRvreba dargobrivi specializaciis amocanebi, 

intensifikaciis donis amaRlebis, materialuri da 

adamianuri resursebis potencialis amoqmedebis 

RonisZiebani.

sasursaTo usafrTxoebis uzrunvelyofa-

Si gansakuTrebiT didia geoekonomikis roli. 

ukanaskneli wlebis negatiuri movlenebis fonze 

umniSvnelovanes pozitiur faqtorad Camoyali-

bda saqarTvelos geoekonomikuri upiratesoba, 

rogorc ganviTarebis strategiuli resursi. dRes 

saqarTvelos 140 qveyanasTan aqvs savaWro-ekonomi-

kuri urTierToba. saqarTvelo asrulebs evro-

pisa da aziis qveynebis ekonomikuri interesebis 

gatarebis xidis funqcias, Tu gaviTvaliswinebT 

imasac, rom evraziis sivrce ganviTarebis did 

masStabebs iZens, unda vivaraudoT qarTuli 

ekonomikis (kerZod, agraruli seqtorisaTvis) 

ganviTarebis xelsayreli garemo Seiqmneba.

am TvalsazrisiT aRsaniSnavia saerTaSoriso 

tvirTzidvebisTvis gaTvaliswinebuli anakliis 

sazRvao portisa da aeroportis mSenebloba. 

anakliis satransporto kompleqsi mniSvnelovan 

wils Seitans evropa-aziis satransporto da en-

ergetikuli derefnebis funqcionirebaSi. Camoy-

alibdeba axali sabazro koniunqtura. gaizrdeba 

moTxovna soflis meurneobis ekologiurad 

sufTa produqtze, kvalificiur muSa xelze, axal 

teqnologiebze. es xels Seuwyobs axali bazrebis 

gaxsnas. aRniSnuli obieqtebis mSeneblobis konte-

qstSi mizanSewonilia ganxilul iqnas Tanamedrove 

standartebiT Tavisufali ekonomikuri zonis Seqm-

nis sakiTxi. erT-erT variantad miviCnevT rkinigzis 

sadgur ingirTan mimdebare teritoriaze (ingiri-

galis monakveTi) Tavisufali ekonomikuri zonis 

Seqmnas. aRniSnul teritorias mravalmxrivi upi-

ratesoba aqvs. anakliis kompleqsTan, saerTaSoriso 

rkinigzis da avtotransportis magistralebTan 

siaxloviT, afxazeTTan ekonomikuri integraciiT, 

ruseTTan (mis regionul subieqtebTan) sameurneo 

TanamSromlobis perspeqtiviT igi iZens qveynis 

satranzito derefnis erT-erTi mniSvnelovani 

rgolis funqcias, rac ufro gazrdis msoflio in-

tegraciul procesebSi saqarTvelos monawileobis 

xarisxs.

axali gamowvevebis Sesabamisad unda ganisaz-

Rvros soflis meurneobis saministros funqcie-

bi. mxedvelobaSi unda miviRoT agraruli seqtoris 

ganviTarebis rigi Taviseburebebi. kerZod, dargis 

bunebriv-sawarmoo (vertikaluri zonaloba, mra-

valdargianoba, samTo miwaTmoqmedebis Tavisebure-

bani da sxv.), socialur-ekonomikuri (special-

izacia, meurneobriobis formebi, tradiciebi, men-

taliteti, bazris koniunqtura SromiTi resursebis 

struqtura, inovaciur meurneobaze ekologiurad 

sufTa produqciis warmoebaze orientacia da sxv.), 

geoekonomikuri (sagareo, savaWro-ekonomikuri 

urTierTobebi, sasazRvro  vaWroba, regionTa-

Sorisi kavSirebi, erToblivi sawarmoebis Seqmna, 

saxelmwifoTaSoris xelSekrulebebis agraruli 

meurneobis interesebis gaTvaliswineba da sxv.), 

ruralizaciis (qalaqis mosaxleobis soflad ga-

dasvlis procesis waxaliseba, qalaqisa da soflis 

socialur-ekonomikuri ganviTarebis politikis 

erTianobis principis dacva da sxv.), aseve soflis, 

rogorc teritoriis (sociumis) kompleqsuri gan-

viTarebis Taviseburebebi.

agraruli seqtoris sistemuri krizisidan 

gamosvlis daCqarebisTvis aucilebelia mo-

bilizaciuri ekonomikis sabazro meqanizmebs 

misadagebuli organizaciuli da ekonomikuri 

instrumentebis diferencirebulad gamoyeneba, 

arsebuli potencialis amoqmedebis stimuli-

reba, konkretuli situaciebis (amocanebis) 

Sesabamisad operatiuli gadawyvetilebebis 

miReba, arastandartul viTarebaSi adekvaturi 

RonisZiebebis ganxorcieleba da sxv. yovelive 

amis da sxva specifikuri pirobebis gaTval-

iswinebiT saministros unda daekisros soflis 

(teritoriisa) da agraruli seqtoris ganviTa-

rebis saxelmwifo organo-koordinatoris fun-

qcia. amJamindeli regionebis (mxareebis) doneze 

unda Camoyalibdes saministros mmarTvelobiTi 

rgoli, romelic mocemul teritoriaze koordi-

nacias gauwevs saxelmwifos agraruli politikis 

ganxorcielebas. saministros erT-erT funqciad 

unda ganisazRvros politikur partiebTan, prof-

kavSirebTan, arasamTavrobo struqturebTan, 

dargobriv asociaciebTan, sxvadasxva kavSirebTan 

urTierTobebi. unda Seiqmnas fermerTa sabWo 

(asociacia),  kooperativTa kavSiri. saministro-

sTan unda funqcionirebdes sagareo-ekonomikuri 

da soflis meurneobis urTierTobebis Sesabamisi 

samsaxuri. unda Seiqmnas soflisa da soflis meur-

neobis ganviTarebis erovnuli sabWo. 

agraruli seqtoris kadrebis momzadebis er-

Tiani sistemis Camoyalibeba. agraruli seqtoris 

ganviTarebis grZelvadiani perspeqtivebis gaTval-

iswinebiT unda ganisazRvros agraruli universite-

tis statusi. universitetma saxelmwifos dakveTis 

safuZvelze unda moamzados agraruli meurneobis 

yvela profilis specialisti, samecniero kadrebi, 

romlebsac SeeZlebaT (statusis Sesabamisad) imuS-

agraruli seqtoris koncefcia
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aon rogorc qveyanaSi, aseve qveynis gareTac. uni-

versiteti SeiZleba (mizanSewonilobis SemTxvevaSi) 

moemsaxuros kavkasiis regions (am mxriv mdidari 

tradicia hqonda sasoflo-sameurneo instituts).

etapobrivad unda ganisazRvros agraruli 

meurneobis specialistebis momzadebisaTvis 

profesiuli saswavleblebis, kolejebis, kvalifika-

ciis amaRlebis kursebis (seminarebis),konsaltingis 

(sakonsultacio) samsaxurebis formirebisa da fun-

qcionirebis pirobebi.

soflis meurneobis mecnierebaTa akademia 

(samecniero-kvleviTi dawesebulebebi) mizanSe-

wonilia funqcionirebdnen soflis meurneobis 

saministros organizaciul sistemaSi. mas daekis-

reba qveynis teritoriaze agraruli problemebis 

kvlevis koordinaciisa da Sedegebis, aseve axali 

teqnologiebis danergvis funqciebi. 

_ agraruli politikis ganxorcielebisTvis 

aucilebelia samarTlebrivi da informaciuli 

uzrunvelyofis saSualebebis efeqturad gamoy-

eneba. Tvisebrivi ganaxleba sWirdeba sakanonmdeblo 

bazas. unda gaZlierdes media-saSualebebis roli 

(radio, televizia, presa). Cveni azriT, soflis 

problemebze Sesabamisi rekomendaciebis momzadeba-

Si sazogadoebis aqtiur monawilebas xels Seuwyobs 

specialuri TematikiT `qarTuli sofeli~ (an sxv.) 

kviraSi orjer mainc telegadacema. aseve Tematuri 

gegmiT unda imarTebodes samecniero konferen-

ciebi, simpoziumebi, konkursebi, gamofenebi da sxv.

_ sofels (Tems) unda ganesazRvros politi-

kur-saxelmwifoebrivi statusi. gaimijnos misi 

sazRvrebi. gadaeces qoneba, hyavdes warmomadgen-

lobiTi organo (sabWo, sakrebulo), mosaxleoba 

pirdapir unda irCevdes soflis xelmZRvanels 

(mamasaxliss, gamgebels). adgilobrivi TviTm-

marTveloba momsaxurebis miwodebis funqciasTan 

erTad unda asrulebdes teritoriis socialur-

ekonomikur-ekologiuri ganviTarebis koordi-

naciis funqcias.

qveynis agraruli meurneobis krizisidan 

gamoyvanis daCqareba sagangebo mniSvnelobis 

amocanaa. misi gadawyveta mxolod im SemTxvevaSi 

iqneba SesaZlebeli, roca saxelmwifo aiRebs pa-

suxismgeblobas da erovnul-saxelmwifoebrivi 

interesebis Sesabamisad Camoayalibebs da ganax-

orcielebs adekvatur agrarul politikas.

agrarul sferoSi wamoWrili problemebis 

gadawyveta xangrZliv periods, did investiciebs, 

Tanamedrove menejments da, rac gadamwyvetia, 

sazogadoebis erTian nebas, eris yvela Taobis 

codnisa da energiis gamTlianebas da erTiani 

miznisken warmarTvas da organizebulobis maRal 

dones moiTxovs.

Cemi azriT, miuxedavad mZime negatiuri fonisa, 

ganvlil periodSi Camoyalibda pozitiur faqtor-

Ta erToblioba, romelTa amoqmedebiT qveyanas Seu-

Zlia axali gamowvevebis Sesabamisad gansazRvros e.w. 

garRvevis (CamorCenidan Tavis daRwevis) strategia. 

agraruli seqtoris mdgradi da usafrTxo ganvi-

Tarebis programis saerTo saxelmwifoebrivi mniS-

vnelobidan gamomdinare mizanSewonilia Seiqmnas 

samTavrobo komisia yvela dainteresebuli saminis-

tros (uwyebis), samecniero wreebis, arasamTavrobo 

da saerTaSoriso struqturebis warmomadgenelTa 

SemadgenlobiT. komisiam mocemul vadaSi (gansaz-

Rvravs mTavroba) unda uzrunvelyos Sesabamisi 

dokumentis momzadeba, romelic SemdgomSi sajaro 

ganxilvisTvis miewodeba sazogadoebas. sabolood, 

programa parlamentis TanxmobiT mTavrobam unda 

daamtkicos.

agraruli seqtoris koncefcia
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kooperacia

pa a ta ko Ru aS vi li, 

ek. mecn.doqtori, 

stu sruli pro fe so ri

kidev erTxel sasoflo-sameurneo 
kooperativebze

qarTul sofelSi, dReisaTvis arsebuli socialu-

ri, ekonomikuri, demografiu li, sameurneo (dawvri-

lerTeulebuli sasoflo-sameurneo sawarmoo baza 

da a.S.) da sxva mZime problemebis fonze, sasoflo-sa-

meurneo kooperaciis saSualebiT SesaZle belia ori 

ZiriTadi sawyisis gaerTianeba, kerZod, sakuTrebis 

(romelic aZlevs mis mflobels arCevanis Tavisuf-

lebas) da masStaburi warmoebis ganviTarebis (rac 

ganapirobebs erTi mxriv – teqnikur da ekonomikur 

upiratesobas da meores mxriv – avtoritetsa da 

wonas sasaqonlo da safinanso bazrebze).

kooperativebis muSaobis stili moqnilia 

da dRevandeli moTxovnilebebis adek va turi. 

saxelmwifosTvis igi warmoadgens Zlier da 

sando partniors soflad rTu li ekonomikuri 

da organizaciuli problemebis mogvarebisas. 

am miznis realizacia SesaZlebeli iqneba mx-

olod miwis wvril mesakuTreTa nebayoflobiTi 

kooperaciuli gaerTianebebis Seqmnisa da maTi 

gadammu Savebel sawarmoebTan integrirebis 

gziT (soflis meurneobis produqciis warmoe-

bis, gadamuSavebisa da realizaciis erTiani 

ciklis Seqmna). agrosamrewvelo integraciisa 

da kooperaciis mravali warmatebuli magaliTi 

gvi Cvenebs, rom kooperaciuli Sromis ukugebis 

xaris xi gacilebiT maRalia individualur Sromas-

Tan SedarebiT. sayuradReboa isic, rom xsenebuli 

erTiani ciklis pirobebSi yovel momdevno sawar-

moo safexurze izrdeba damatebiTi Rirebuleba, 

rac qmnis damatebiT motivacias dainteresebuli 

mxareebisTvis. 

sasoflo-sameurneo kooperaciis ganxor-

cieleba gamiznulia uSualod soflad mcxovrebi 

adamianebis da saboloo angariSiT, mTeli sazoga-

doebis sakeTildReod. aqedan gamomdinare, arse-

buli realobis gaTvaliswinebiT, saxelmwifom 

unda aiRos pasuxismgebloba da ganviTarebuli 

qveynebis msgavsad ikisros kooperaciis procesis 

warmmarTvelis Ziri Tadi (makoordinirebeli da 

xelSemwyobi) funqcia. 

swored amitom, saqarTvelos parlamentis 

mier sasoflo-sameurneo kooperativis Sesaxeb 

kanonis miReba udavod unda CaiTvalos win ga-

dadgmul nabijad, romelmac dasabami unda misces 

saqarTvelos ekonomikis mniSvnelovani dargebis 

axlebur, raci o nalur organizaciul mowyobas, 

rac pirdapir aisaxeba mosaxleobis ekonomikur 

da socialur mdgomareobaze. miuxedavad amisa, ar 

SeiZleba yuradRebis gareSe davtovoT kanonis 

is xarvezebi, romlebic momavalSi aucileblad 

negatiurad aisaxeba am procesze. kerZod, kanoniT 

sasoflo-sameurneo kooperativis Sesaxeb ar 

xdeba sasoflo-sameur neo kooperativis Semosav-

lebis ganawilebisa da sapaio fondis formirebis 

ZiriTadi wesebis gansazRvra. mogebisa da zaralis 

sakiTxi regulirdeba mxolod  „mewarmeTa Sesaxeb“ 

kanonis 68-e muxliT. kerZod: 

muxli 68. mogebisa da zaralis ganawileba 

(14.03.2008 N5913)

wliuri angariSis damtkicebisas kooperativis 

wevrebisTvis gaTvaliswinebuli sameurneo wlis 

mogeba an zarali unawildebaT kooperativis 

wevrebs.

pirveli sameurneo wlisTvis ganawileba xdeba 

maT mier Setanili Senatanebis proporciulad, yo-

veli momdevno wlisaTvis ki – mogebis mimatebiT 

da zaralis Camo weris gziT wina sameurneo wlis 

bolosaTvis arsebuli pais saerTo Tanxis pro por-

ciulad. mogebis mimateba gagrZeldeba manam, sanam 

ar iqneba miRweuli pais odenoba.

wesdeba SeiZleba iTvaliswinebdes mogebisa da 

zaralis ganawilebis sxva wesebs. 

sanam ar miiRweva zaralis gamo Semcirebuli pais 

odenoba, mogeba ar ganawil deba.

wesdeba an saerTo krebis dadgenileba SeiZleba 
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kooperacia

iTvaliswinebdes, rom mogeba mTlianad an nawilo-

briv daericxos rezervs. 

es norma aris umniSvnelovanesi komponenti, rom-

lis saSualebiT SesaZlebelia kooperativma Seinar-

Cunos misi ZiriTadi arsi, rac mas diametralurad 

ganasxvavebs mogebaze orientirebuli sxva organ-

izaciul-samarTlebrivi formebidan (Sps, saaqcio 

sazogadoeba da sxva). kooperativis arsebobis miz-

anSewonilobis ganmsazRvreli ZiriTadi faqtori 

unda iyos ara sapaio fondSi Setanili fuladi da 

sxva saxis qonebrivi saxsrebi, romelic mepaies 

aZlevs dividendebis miRebis saSualebas, aramed 

misi wevrebis SromiTi resursebis kapitaliza-

cia, sadac dominantia Sroma, xolo materialuri 

resursebis erTaderT daniSnulebas – ara sapaio 

Senatanebis propor ciu lad dividendebis miReba, 

aramed kooperativis wevrTa Sromis ukugebis 

maRali xarisxis uzrunvelyofa warmoadgens.

evropuli tipis kooperativebis gamocdilebidan 

yvelaze niSandoblivia is, rom am mimarTulebiT 

ganviTarebuli yvela warmatebuli qveyana qmnis 

Sesabamis normati ul-sakanonmdeblo bazas, 

riTac axdenen kooperativebis Sida sawarmoo 

urTierTo bebis regulirebas sakanonmdeblo 

doneze im mTavari mizniT, rom am urTierTobebSi 

ganmsazRvreli iyos SromiTi resursis faqtori 

da masze materialurma kapitalma, sapaio Sena-

tanebis saxiT, ar moaxdinos dominanturi zegav-

lena. 

miuxedavad imisa, rom mewarmeTa Sesaxeb kanonis 

68-e muxli Seicavs Canawers: „wesdeba SeiZleba iT-

valiswinebdes mogebisa da zaralis ganawilebis 

sxva wesebs“, kanoni iZleva sapaio Senatanebis mixed-

viT mogebisa da zaralis ganawilebis saSua le bas, 

rac damaxasiaTebelia mxolod sakuTar mogebaze 

orientirebuli organizaciebi sa Tvis da katego-

riulad ewinaaRmdegeba kooperativis Sida sawarmoo 

urTierTobis principebs.

mravali warmatebuli qveynis gamocdilebiT 

kooperativis mogeba nawildeba ara sapaio Sena-

tanebis, aramed kooperativis saerTo sameurneo 

brunvaSi misi wevrebis monawileobis propor-

ciulad. 

rac Seexeba sapaio Senatanebis Seusabamobas 

kooperativis wevrebis monawileo basTan koopera-

tivis saerTo sameurneo brunvaSi, aman, ra Tqma unda 

hpovos asaxva kooperativis mogebis ganawilebaSi. 

swored amisTvis aris gansazRvruli iseTi kate-

goriebi, rogoricaa aucilebeli da damatebiTi 

sapaio Senatanebi da maTi regulire bis wesebi, ro-

goricaa:

1. kooperativis wevris pai yalibdeba aucile-

beli da damatebiTi sapaio Senata nebidan. 

2. aucilebeli sapaio Senatani kooperativis 

wevrs uflebas aZlevs miiRos mogeba koopera-

tivis Semosavlebidan.

3. kooperativis wevrebis aucilebeli sapaio 

Senatani ganisazRvreba Tanabrad, an koopera-

tivis sameurneo saqmianobaSi maTi monawileobis 

proporciulad. 

4. kooperativis wevrs ufleba aqvs aucilebeli 

sapaio Senatanis garda Seitanos damatebiTi sapa-

io Senatani, romelic misi survilis SemTxvevaSi 

gadaecema koopera tivis romelime miznobriv 

fonds.

5. kooperativis wevrs SeuZlia ganaxorcielos 

damatebiTi sapaio Senatani mxolod im SemTx-

vevaSi, roca mis mier srulad iqneba dafaruli 

aucilebeli sapaio Senatani.

6. damatebiTi sapaio Senatani kooperativis 

wevrs uflebas aZlevs miiRos divi dendi.

mogebisa da zaralis ganawileba xdeba Semde-

gnairad:

1. Semosavlebis nawili, saxelmwifo gadasax-

adebis, saxelfaso davalianebis, sxva aucile-

beli xarjebisa da finansuri valdebulebebis da-

farvis Semdeg nawil deba kooperativis wevrebze 

damatebiTi sapaio Senatanebis proporciulad. 

2. dividendebis gacemis Semdeg darCenili 

Semosavlebi nawildeba kooperativis wevre-

bze, kooperativis sameurneo saqmianobaSi maTi 

monawileobis proporciulad, an gamoiyeneba 

sxva miznebisaTvis kooperativis wevrTa saerTo 

krebis gadawyvetilebiT. am Semosavlebidan av-

tomaturad xdeba aucilebeli sapaio Senatanis 

gadauxdeli nawi lis dafarva.

3. kooperativis wevris moTxovniT koop-

erativis Semosavlebidan misTvis gankuTv nili 

mogebis da/an dividendebis nawili SeiZleba 

mimarTuli iqnes misi damatebiTi pais moculobis 

gazrdisaTvis.

aseTi administraciuli regulaciebis gareSe ko-

operativebi ver uzrunvelyofen yvelaze mTavars – 

iyvnen orientirebuli SromiTi resursis kapitali-

zaciaze, mis maqsimalur ukugebaze da ara fuladi da 

materialuri resursebis dabandebiT divi den debis 

miRebaze (Sps-ebisa da sxva momgebiani sawarmoebis 

msgavsad). aseT SemTxveva Si zogierTebs miecemaT 

kargi saSualeba – sakuTari miznebisTvis war-

matebiT gamoiyenon sasoflo-sameurneo koop-

erativebisTvis kanoniT miniWebuli sagadasaxado 

da sxva saxis SeRava Tebi da sakuTar interesebs 
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dauqvemdebaron sxva wevrebis SromiTi resursebi 

da interesebi, rac safuZvelSive ewinaaRmdegeba 

kooperativis fundamentur principebs (kanoni 

`sasoflo-sameurneo kooperativis Sesaxeb~ ma-

leve gadaiqceva kanonad `sasoflo-sameurneo 

Sps Sesaxeb~, radgan ̀ kooperativisagan~, rogorc 

organizaciul-samarTlebrivi formisgan, darCe-

ba mxolod saxeli da abra. axalgamomcxvari `Sps 

kooperativebi~ glexebisagan maTTvis misaReb 

fasebSi SeiZenen warmoebul saqonels, xolo 

xvnis, sasuqis Tu sxva momsaxurebaSi glexebs 

gacilebiT Zvirs gadaaxdevineben). es procesi 

kidev ufro gaaRrmavebs sazogadoebaSi isedac Sors 

wasul socialur polarizacias da veranairad ver 

uzrunvelyofs im mTavari miznis ganxorcielebas, 

risTvisac Seiqmna kanoni sasoflo-sameurneo koo-

perativis Sesaxeb. 

samwuxarod, saqarTvelos sakanonmdeblo orga-

nom es sakiTxebi ar miiCnia mniSv ne lovnad. amitom 

rCeba erTaderTi swori gamosava li: Sevides 

cvlilebebi kanonSi sasoflo-sameurneo koop-

erativis Sesaxeb da zemoT aRniSnulma normebma 

asaxva hpovos masSi. kanonSi cvlilebebis Setanis 

Semdeg, saqarTvelos mTavrobam unda gamosces 

normatiuli aqti: ̀ sasoflo-sameurneo koopera-

tivis tipuri wesdebis damtkicebis Sesaxeb~, sa-

dac asaxuli iqneba kooperativebis Sida sawarmoo 

urTierTo bebis sxva maregulirebeli normebi, 

romelic savaldebulo iqneba sasoflo-sameur-

neo kooperativis statusis miRebis msurveli 

yvela iuridiuli subieqtisTvis. 

mewarmeTa Sesaxeb kanonis 68-e muxlis norma „wes-

deba SeiZleba iTvaliswinebdes mogebisa da zaralis 

ganawilebis sxva wesebs“ iZleva imis saSualebas, rom 

aRniSnuli cvlilebebi winaaRmdegobaSi ar movides 

mewarmeTa Sesaxeb kanonTan.

  mniSvnelovani da yuradsaRebia ilia WavWava-

Zis xedva soflad kooperaciuli moZraobis gan-

viTarebisadmi. Eeris ganmanaTlebeli cdilobda 

evropuli gamocdilebis magaliTze CvenSic daner-

giliyo kooperaciul amxanagobaTa Camoyalibebis 

tendencia. ilia miesalma Telavis TavadaznaurTa 

mier Seqmnil „kaxeTis soflis meurneTa kavSiris“ 

Seqmnas, moiwona misi wesdebis proeqti da gamoTqva 

imedi, rom „kavSiri“ bevr sasikeTo saqmes gaakeTebda. 

„es imisTana saqmea (kooperaciuli moZraoba), 

romelic saukunod saxsovrad gaxdis imis saxels, 

vinc am saqmes mesveurobas da meTaurobas gauwevs. 

esec unda icodes Tavadaznaurobam, rom aq mcire-

odenis gawirva da gacema didis sikeTis momavli-

nebelia yvelasaTvis erTad da saTiTaod calke, da 

yoveli dazogva da argacema – dakargvaa“. 

1882 wels vinme maisnerma kavkasiis mTavarmar-

Tebels warudgina ori proeqti soflis meurneo bis 

dargSi saaqcionero sazogadoebis Seqmnis Sesaxeb. 

erTi proeqti Seexeboda amierkavkasiaSi Rvinis 

keTebas, RviniT vaWrobas da aryis xdas, meore ki _ 

xilisa da bostneul-baRCeulis warmo ebis saqmes. 

mTavarmarTebels proeqti gansaxilve lad gadaug-

zavnia kavkasiis soflis meurneobis sazogadoebi-

saTvis. sazogadoebam gamoyo specia luri komisia, 

romlis SemadgenlobaSi sxvebTan erTad Sedioda 

rafiel erisTavi.

qarTvel sazogadoebaSi gansakuTrebuli msje-

lobis sagnad iqca pirveli proeqti. ilias azriT, 

saqme Seexeboda imisTana warmoebas da simdidris 

imisTana wyaros, romelic qarTvel miwaTmoqmedT 

epyraT xelT. es wyaro iyo `Rvinis keTeba~, rasac 

`Tavisi mizezi~ hqonda `da didad pativsadebica, 

imitom rom Rvinis saqmis mizezni saekonomio mizezni 

arian da, maSasadame, iseTnive gardaualni, rogorc 

TviTon bunebis moTxovnilebani~.

komisiis wevrTa umravlesobam maisneris proeq-

tis mizandasaxuloba sasargeblod cno, miuxeda vad 

rafiel erisTavis gamoTqmuli SiSisa, rom am sazoga-

doebas SeeZlo gaekotrebina adgilobrivi mwar-

moeblebi da mxolod piradi mogebisTvis ezruna.

samwuxarod, komisiam ver SeZlo siRrmiseuli 

analizi gaekeTebina maisneris   WeSmariti miznisa 

da gegmisaTvis, man umTavres dadebiT momentad 

kavkasii saTvis ornaxevari milioni maneTis Semo-

tana miiCnia.

`proeqtis~ arsis dasaxasiaTeblad movusminoT 

Tavad ilia WavWavaZes. ilias azriT, moqmedeba mar-

tivi gegmiT  ̀ viyidi Rvinos, rom isev gavyido, ese igi, 

Rvinis vaWrobas gavmarTavo~ ar iqneba momgebiani 

saqarTvelos sazogadoebisaTvis. misi dadebiTi 

Sedegi mxolod aqcionerTa gamdidrebis saSualeba 

iqneboda da es ufro metad gaaRaribeb da Rvinis 

uSualo mwarmoebel glexobas. 

iliam sworad ganWvrita maisneris proeqtis 

Canafiqri da daasabuTa misi miuRebloba qarTuli 

sinamdvilisaTvis. maisneri saqarTveloSi iafad 

SeiZenda Rvinos da ruseTSi sarfianad gayidda, 

vinaidan ruseTis bazari dapyrobili hqonda Zvirad 

Rirebul frangul Rvinoebs da sazogadoebis maRa -

li fenac mas etaneboda. maisners saqarTvelo dan 

gatanili RvinisTvis unda eZebna saSualo momxma-

rebeli, SeeCvia igi qarTuli RvinisTvis da Rvinoc 

frangulTan SedarebiT iafad gaeyida. meo re mxriv, 

maisneri apirebda adgilobrivi mwarmo eb lebisgan 

Sesyiduli Rvino qarTveli glexis erTad erTi 

kooperacia
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sisustis _ evropuli komerciuli menejmen tis 

ar codnis _ da xelisuflebis Sefarulad mtruli 

damokidebulebis wyalobiT mxolod ruseTis bazar -

ze gaetana, es ki saqarTveloSi Rvinis gaZvirebas 

gamoiwvevda. jamSi: a) glexs Semosavali an igive 

rCeboda, an umniSvnelod ezrdeboda, b) axali 

muStris _ maisneris _ gaCena glexs acdunebda, 

rom venaxi gaeyida, g) Rvinis gaZvirebiT xarji 

emateboda qarTvel momxmare bels. amiT zaralde-

boda sazogadoeba mTlianad.  qarTvel mevenaxes, 

praqtikulad, xvedriT wilad venaxis movla-gaSeneba 

da yurZnis moyvanaRa rCebo da, maisneri ki xelT ig-

debda TiTqmis uSromel maRalxarisxovan produqts 

– igdebda mxolod imiT, rom administracia mis 

mxareze iyo. swored amitom SesZaxa iliam qarTul 

sazogadoebas: `gveyo, batonebo, Cvenis awmyosi da 

momavlis bedis sxvazed migdeba, Cvenis gaWirvebisa, 

gulistkivi lis da wadilis patronni Cvenve unda 

viyvneT... Cveni cxovrebis Sara-gza Cvenve unda gavi-

kafoT, bedi da ubedoba xelT unda vigdoT~. es aris 

erT-erTi magaliTi warmatebuli uiaraRo brZolisa 

saqarTvelosaTvis diversiuli proeqtis winaaRm-

deg (dRes aseTi proeqtebi asobiTaa).

 saqarTvelos udavod SeuZlia, kooperaci-

ul saw yisebze moaxdinos soflad mosaxleo-

bis samewar meo aqtivobis mobilizacia da ara 

marto soflis meurneobis, aramed masTan teqni-

kur-teqnologiurad dakavSirebuli dargebis 

swrafi reabilitaciac da Semdgomi ganviTare-

bac. socialur solidarobaze dafuZnebuli 

meurneobriobis axali formebis dam kvidrebas 

avtomaturad mosdevs soflis mosaxle obis 

masobrivi dasaqmeba, misi Semosavlebis mkveT ri 

zrda, agraruli Sromis avtoritetis amaRleba, 

socialur-ekonomikuri ganviTarebisTvis xel-

sayreli pirobebis Seqmna, ekonomikurad aqti-

uri mosaxleobis migraciis SeCereba, soflis, 

rogorc teritoriuli da socialuri erTeu-

lis kompleqsuri da daCqarebu li ganviTareba. 

esaa cnebis `jansaRi saSualo fena~ realuri Si-

naarsi. 

dasasrul. arasakmarisi gacnobiereba imisa, 

rom agrarul seqtorSi kooperaciis ganviTareba 

saxelmwifo reformebisa da gardaqmnebis yvelaze 

mniSvnelovani mimarTu lebaa da Tavis Sekaveba am 

kuTxiT adekvaturi qmediTi RonisZiebebis gatare-

bisa da warmatebuli ekonomikis qveynebis mdidari 

gamocdilebis gaziarebisagan, aucileblad Seqmnis 

seriozul problemebs, rac negatiurad aisaxeba 

mTavrobisa da saerTaSoriso organizaciebis mier 

ukve gatarebuli da gasatarebeli masStaburi Ron-

isZiebebis efeq turobaze da mosalodnel sistemur-

sinergiul efeqtze.

FOR THE DESCRIPTION OF MAIN ESSENCE OF AGRICULTURAL COOPERATIVES

Summary

Paata Koghuashvili, GTU full Professor 

 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 fi nal 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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resursebi

miwa, rogorc sagani, romelzec individebsa Tu 

komunebs aqvT yidva-gayidvis ufleba.  igi dabeg-

vris sagania da ekonomikis warmoebis safuZvels 

warmoadgens. zog qveyanaSi termini “uZravi qoneba” 

gamoiyeneba miwis aRsaniSnavad, an ganasxvaveben 

miwasa da masze ganlagebul Senoba-nagebobebs da 

am ukanasknels moixsenieben terminiT “qoneba” am 

SemTxvevaSi Cven termini “miwas” ganvixilavT, ro-

gorc yovlismomcveli, maSin, roca uZravi qoneba 

aRniSnavs adamianis mier agebul nagebobebs.

miwas qveynis ekonomikaSi gansakuTrebeli mniSv-

neloba aqvs. qveynisTvis aucilebelia dovlaTis 

marTva, romlis mTliani Sida produqtia (mSp) 20 

%-ze meti SeiZleba modiodes miwaze, qonebasa da 

Senoba-nagebobebze. miuxedavad imisa, rom miwism-

flobeloba, Rirebuleba da sargebloba arsiT da-

mokidebeli cnebebia, realurad urTierTdamoki-

debuli, mWidrod gadajaWvuli sakiTxebia. miwis 

marTvas sWirdeba gansakuTrebuli sifrTxile da 

aucileblobas warmoadgens miwaze srulyofili 

Canawerebis arseboba: mflobelobis Taobaze – 

sargeblobis usafrTxoebis uzrunvelsayofad; 

Rirebulebis Taobaze – miwaze arsebuli qonebis 

samarTlianad da miukerZoebulad dabegvrisaTvis, 

saxelmwofo miznebisaTvis miwis savaldebulo 

Seyidvis SemTxvevaSi; aseve, miwis gamoyenebis Tao-

baze _ resursebis efeqturi marTvis uzrunvel-

sayofad.

miwa udidesi resursia, romlis gareSec deda-

miwaze sicocxle ar iarsebebda. miwa _ rogorc fi-

zikuri, aseve abstraqtuli Sinaarsis mqone sagania. 

miwis flobisa da moxmarebis uflebebi iseve mWi-

drodaa masTan dakavSirebuli, rogorc mcenaris 

fesvebi miwasTan. miwis sworad marTva aucilebelia 

axlandeli da momavali TaobebisaTvis.

miwa miCneulia erT-erT ZiriTad elementad, 

saidanac ers simdidris miReba SeuZlia. miwa bune-

brivi sagania. is TavisTavad arsebobs da adamianis 

rogor gamoviyenoT miwa

anzor mesxiSvili

ekonomikis akademiuri doqtori 

miwa da misi gamoyeneba SeiZleba sxvadasxva kuTxiT 

ganvixiloT. ekologiuri TvalsazrisiT, miwa sasi-

cocxlo mniSvnelobis rols asrulebs sxvadasxava 

jiSis sulieri gamozrdisa da gadarCenis strate-

giaSi. adamianTa dasaxalebaTa istoriaSi yovelTvis 

dominirebda erovnul Tu erovnebaTaSoris konfli-

qtebi-adamians SeeZlo moekla an mokluli yofiliyo 

brZolaSi sazRvrebis gamo-iqneboda es erovnuli Tu 

individualuri sakuTrebis sazRvrebi.

daviT egiaSvili

socialuri mecnierebaTa 

akademiuri doqtori

mier ar aris Seqmnili. miuxedavad amisa, adamians 

SeuZlia misi sargeblobis Secvla.  magaliTad, 

daWaobebuli miwa SeiZleba daaSron, an miwa, 

romelic dafarulia  zRviT, aseve daaSron da 

daamuSaon, agreTve SesaZlebeli gaxadon meti 

miwis gamoyofa Senobebis asagebad.

iuridiuli perspeqtividan gamomdinare, miwa 

vrceldeba dedamiwis centridan kosmosisken, 

usasrulobaSi. mocemul TvalsazrisSi, miuxedavad 

imisa, rom fokusireba moxdeba sivrceze, romelic 

dedamiwis zedapirs ekvris, ganxiluli iqneba yvela 

sagani, rac maszea mimagrebuli, aseve kldeebi da 

mineralebi, romlebic mis wiaRSi mdebareobs. miwa 

moicavs wyliT dafarul farTobsac, magaliTad, 

zRvebs, tbebs, aseve mcenareebsa da Senoba-nage-

bobebs.

obieqtebi, romlebic mimagrebuli araa niadag-

ze, magaliTad manqanebi, cxovelebi da adamianebi, 
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resursebi

miwis nawilad ar moiazrebian, Tumca isini warmoa-

dgenen uflebaTa obieqts da es uflebebi akontro-

leben maT mier dakavebuli sivrcis gamoyenebas. 

`sahaero uflebebi~ niSnavs uflebebs miwis zemoT 

arsebuli sivrcis gamoyenebis Sesaxeb da zogierT 

iurisdiqciaSi ganixileba rogorc miwis nawili, 

magram Cven maT ar SevexebiT.

miuxedavad imisa, rom miwis mflobeloba, Ri-

rebuleba da sargebloba arsiT damoukidebeli 

cnebebia, realurad urTierTdamokidebuli, mWi-

drod gadajaWvuli sakiTxebia. miwis  TiToeul 

atributs sWirdeba frTxili marTva da amis 

misaRwevad unda arsebobdes srulyofili Ca-

nawerebi miwis Sesaxeb: mflobelobis Taobaze – 

sargeblobis usafrTxoebis uzrunvelsayofad; 

Rirebulebis Taobaze – miwaze arsebuli qonebis 

samarTlianad da miukerZoeblad dabegvrisTvis, 

saxelmwifo miznebisTvis miwis savaldebulo 

Sesyidvis SemTxvevebSi; aseve, miwis gamoyenebis 

Taobaze – resursebis efeqturi marTvis uzrun-

velsayofad.

miwis administrirebis yvela sistema unda moi-

cavdes miwis registraciis zogierT formas, rogo-

ricaa: Canawerebis damuSaveba. miwis registraciis 

funqciaa uzrunvelyos usafrTxo da garantirebu-

li safuZveli miwaze uflebis gankargvis, Sesyid-

visa da sargeblobisTvis. miwis administrirebebis 

sistemis usafrTxoebam unad uzrunvelyos wesrigi 

da stabiluroba ara marto mesakuTrisTvis da maTi 

partniorebisTvis, aramed erovnuli da saerTaSo-

riso investorebisTvis, gamsesxeblebis, movaWree-

bis, dilerebisa da mTavrobisTvis.

miwis administrirebis yvela sistema unda moi-

cavdes miwis registraciis zogierT formas, ro-

goricaa: Canawerebis damuSaveba, xolo zogierT 

qveyanaSi ki - garantiebs miwis mflobelobis 

informaciis Sesaxeb. ufleba niSnavs, rodesac pi-

rovnebas an pirovnebaTa jgufs eniWeba garkveuli 

uflebamosileba. miwis registraciis funqciaa 

uzrunvelyos usafrTxo da ueWveli safuZveli 

miwaze uflebebis gankargvis, Sesyidvisa da sar-

geblobisTvis.

miwis administrirebis sistemis usafrTxoebam 

unda uzrunvelyos wesrigi da stabiluroba ara 

marto miwis mesakuTreTaTvis da maTi partnio-

rebisTvis, aramed erovnuli da saerTaSoriso 

investorebisTvis, aseve gamsesxeblebis, movaWre-

ebis, dilerebisa da mTavrobisaTvis. miuxedavad 

imisa, rom miwis administrirebis sistemebi xSirad 

mimarTulia miwis individualur mesakuTreTa in-

teresebis dasacavad, isini warmoadgenen erovnuli 

miwis politikis instrumentebsa da ekonomikuri 

ganviTarebis xelSemwyob meqanizmebs. 

miwis marTva warmoadgens process, romlis meS-

veobiTac miwis resursebi efeqturad gamoiyeneba. 

igi moicavs yvela saqmianobas, rac ukavSirdeba 

miwis, rogorc resursis marTvas: orives _ dawye-

buli garemodan, ekonomikuri perspeqtivis CaT-

vliT. igi SeiZleba exebodes soflis meurneobas, 

mineralebis mopovebas, sakuTrebisa da qonebis 

marTvas, aseve, qalaqebisa da sasoflo dasaxlebis 

fizikur dagegmarebas. igi moicavs iseT sakiTxebs, 

rogoricaa: sanotaro aqtebis Sedgena sakuTrebis 

gadacemis Sesaxeb, giravnobisa da investirebis 

Taobaze gadawyvetilebebis CaTvliT; sakuTrebis 

Sefaseba; sayofacxovrebo momsaxurebis ganvi-

Tareba da menejmenti; miwis resursebis marTva, 

rogoricaa: satyeo meurneoba, niadagebi, soflis 

meurneoba; miwaTsargeblobis politikis for-

mireba da ganxorcieleba; garemoze zegavlenis 

Sefaseba;  miwaze yvela saxis saqmianobis moni-

toringi, rac gavlenas axdens miwis efeqturad 

gamoyenebaze.

gardamaval periodSi centralurad dagegmi-

li ekonomikidan sabazro ekonomikaze gadasvlis 

erT-erT yvelaze mniSvnelovan nabijia miwaze 

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 administrirebis efeqturi sistema, fi-

zikuri dagegmarebis dasaxmareblad, unda uzrun-

velyofdes miwis sakuTrebis, miwis Rirebulebisa 

da miwaTsargeblobis Canawerebis integrirebas 

sociologiur, ekonomikur da garemos monaceme-

bTan. urbanuli farTobebis Tanamedrove farTo-

masStabiani sakadastro gegmebis xelmisawvdomoba 

uzrunvelyofs ZiriTad informaciis misaRebi mo-

delebi, romlis farglebSic sqemebis ganviTareba 

SeiZleba daigegmos, Sefasdes da ganxorcieldes.

miwasTan dakavSirebuli informaciis bazar-

ze-orientirebuli midgomebis SesamuSaveblad 

mmarTvelebma/menejerebma unda: gamoikvlion, vin 

arian bazarze miwasTan dakavSirebul monacem-

Ta momxmareblebi da ra ZiriTadi informacia 

esaWiroebaT maT; warmarTon arsebul monacemTa 

Segroveba da damuSaveba miwis mesakuTreobis, 

Rirebulebisa da sargeblobisken;  uzrunvelyon 

saxelmwifo masStabis momsaxureba, saWiroebis 

SemTxvevaSi ki _ jvaredini subsidiebi, qveynis 

teritoriis sruli dafarvis garantirebisaTvis.

miwis Canawerebis warmoebis sistema unda: 

Seicavdes uZravi qonebis erTeulebis  iuridiul 

gansazRvras, rac zustad asaxavs sabazo pirobe-

bs; exmarebodes miwis tranzaqciebis warmoebas im 

sistemis saSualebiT, romelic martivi, usafrT-

xo da iafia; gamoricxavdes titulis jaWvis far-
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TomasStabiani Zebnis saWiroebas; gamyarebul 

iqnes kanonmdeblobiT, romelic misgan moiTxovs 

mudmiv ganaxlebas, magaliTad, mutaciis SemTx-

vevaSi; akmayofilebdes adgilobriv saWiroebebs; 

awarmoebdes Canawerebs specifikuri uZravi 

qonebis uflebebis, sakuTrebisa da sakuTrebis 

SezRudvebis Sesaxeb, romlebic sxvagvarad ar 

aris gamWvirvale; moicavdes mTel miwas, sa-

xelmwifos, individualur kerZo moqalaqeTa Tu 

dawesebulebaTa sakuTrebaSi arsebuli miwebis 

CaTvliT.

miwis efeqturad marTvis dasaxmareblad miwisa 

da qonebis sajaro reestris warmoeba aucilebelia, 

amasTan, metad mniSvnelovania is, Tu rogor aris 

agebuli reestrebis struqtura momxmarebelTa 

saWiroebebis dakmayofilebis TvalsazrisiT, 

naklebad mniSvnelovania vidre, rogor keTdeba 

es _ fiqsirebuli Tu zogadi sazRvrebis sistemis 

saSualebiT. sxvadasxva tipis garemosTvis, magali-

Tad, urbanul da sasoflo-sameurneo farTobebze, 

SesaZloa sxvadasxva xarisxis informacia iyos 

saWiro. sizuste, romliTac sazRvrebia agegmili, 

damokidebuli unda iyos adgilobriv pirobebsa da 

moTxovnebze.

miwis administrirebis sistemis dafinansebis 

faqtobrivad sami sxvadasxva forma arsebobs: da-

finanseba gadasaxadebiT; dafinanseba SenatanebiT; 

dafinanseba sakomisio SemosavlebiT. gadasaxade-

bis saSualebiT dafinanseba niSnavs imas, rom ar 

arsebobs aranairi kavSiri dadgenili gadasaxadsa 

da mTavrobis (erovnuli, an adgilobrivi) mier 

saagentos saqmianobis dafinansebas Soris. Sena-

tanebis saSualebiT dafinanseba niSnavs imas, rom 

momxmarebeli ixdis momsaxurebis safasurs da ar-

sebobs kavSiri Senatansa da momsaxurebis safasurs 

Soris. nixri dgindeba mTavrobis mier. Senatanebi 

SesaZloa Setanil iqnes saagentoSi pirdapir, an 

iribad. sakomisio Semosavlebis saSualebiT da-

finanseba niSnavs imas, rom momxmarebeli ixdis 

momsaxurebis gadasaxads da saagento, romelic 

sTavazobs momsaxurebas, flobs uflebamosilebas 

mTavrobis mier dadgenili wesebis safuZvelze 

daadginos nixri.

miwis administrirebis dros aucileblobas 

warmoadgens miwaTsargebloba. miwaTsargebloba 

miwaze uflebebisa da miwis marTvis urTierTqme-

debas. igi moicavs miwisa da masTan asocirebuli 

uflebebis Sejerebas. miwaTsargeblobis agegmva 

winapirobaa ganviTarebis gegmis mosamzadeblad. 

igi unda: gansazRvravdes miwis sargeblobis arse-

bul tips; adgendes cvlilebebs da ganakveTebs/

normebs, romelTac adgili aqvT am cvlilebebSi, 

magaliTad, urbanul farTobebze; akavSirebdes 

miwaTsargeblobis monacemebs sxva fizikur da 

resursebi
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socialur monacemebTan; uzrunvelyofdes teri-

toriebis analizs statistikuri meTodebis mra-

valferovani gamoyenebiT da mravalricxovani 

saSualebebiT; amzadebdes cvlilebaTa modelebs 

droisa da sivrcis mixedviT;

warmoadgendes dagegmarebis Sedegebs im 

formiT, rom gasagebi iyos orivesTvis rogorc 

gadawyvetilebis mimRebTaTvis, ise sazogadoe-

bis farTo masebisTvis. ganviTarebis gegma unda 

moicavdes komunis/dasaxlebis srul farTobs. 

igi unda gansazRvravdes gzas, romliTac miwa 

unda iyos sargeblobaSi da efuZnebodes da-

saxlebis ganWvretad moTxovnebs. mocemuli 

teritoriis gegmis es ZiriTadi monaxazi unda 

akonkretebdes: teritoriebs, romlebic calkea 

gamoyofili Senoba-nagebobebisTvis _ amgvari 

samuSaoebi daSvebuli unda iyos samSeneblo 

normebiT; komerciul teritoriebs saqonlisa 

da momsaxurebis momarageba-ganawilebisTvis; 

sajaro teritoriebs_saavadmyofoebis, skole-

bis, eklesiebisa da sasaflaoebis farTebs, rac 

aucilebelia dasaxlebis samedicino momsaxu-

rebis, ganaTlebis, religiis, socialuri da kul-

turuli saWiroebebisTvis; samarSruto gzebs 

adgilobrivi ZiriTadi da meorexarisxovani 

gzebisTvis, aseve, gzebs Sori distanciis trans-

portisaTvis da teritoriebs avtosadgomebisT-

vis; teritoriebs rkinigzisa da tramvais funq-

cionirebisTvis; teritoriebs sayofacxovrebo 

momsaxurebis infrastruqturisTvis: wylis, 

gazis, eleqtroobis da centraluri gaTbobis 

ZiriTadi qselebis CaTvliT; teritoriebs ka-

nalizaciisTvis, narCenebis marTvisa da nagvis 

ganadgurebisTvis, agreTve, fekaluri wylebis 

gawmendisTvis; parkebsa da baRebs, sportul 

moednebs, saTamaSo moednebs, sabanao da sabanako 

adgilebs; wylian teritoriebs, navmisadgomebs, 

farTobebs, romlebic gankuTvnilia wylis marT-

visTvis, agreTve, wylis donis adidebisgan dasa-

cavad; teritoriebs nagavsayrelebisa da nagav-

samarxebisTvis, agreTve, bunebrivi wiaRiseulis 

mopovebisTvis; sasoflo-sameurneo da satyeo 

teritoriebs; garemos dacvis teritoriebs da 

specialuri samecniero interesis zonebs; sxva 

teritoriebs dasaxlebisa Tu qalaqis moTxov-

nebis dasakmayofileblad.

mas Semdeg, rac ganviTarebis monaxazis gegma 

damtkicdeba, TiToeuli adgilobrivi terito-

riisTvis SeiZleba momzaddes ufro detaluri 

gegma. iseve, rogorc zogadi gegma, es adgilobrivi 

teritoriis gegmac unda iyos iuridiulad gansaz-

Rvruli. igi zogad gegmaze gacilebiT detalur 

definicias unda akeTebdes iseT sakiTxebSi, 

rogoricaa: Senobis tipi, romelic SesaZloa 

aSendes; mSeneblobis meTodi da struqturebis 

ganlageba-pozicia; nebismieri nakveTis daSvebu-

li minimumis zomebi (sigane, sigrZe, farTobi) da 

nakveTebis maqsimaluri zomebi binaTmSeneblo-

bisTvis, miwis ekonomiurad gamoyenebis mizniT;

binebis maqsimalurad dasaSvebi raodenoba 

TiToeuli sabinao erTeulisTvis; teritoriebi 

sabinao mSeneblobisTvis, romlebic socialuri 

saWiroebebis dasakmayofileblad srulad, an 

nawilobriv finansdeba sajaro fondebidan; te-

ritoriebi im pirTa jgufebisTvis, romlebsac 

gansakuTrebuli sabinao moTxovnilebebi aqvT; 

komerciuli da industriuli qonebis zusti 

sazRvrebi; teritoriebi, romlebic daumuSaveb-

lad unda iqnes Semonaxuli, rogorc momavali 

ganviTarebisTvis saWiro resursi; sajaro da 

kerZo gamwvanebuli teritoriebi, rogoricaa: 

baRebi, kerZo maradmwvane nakveTebi, sportuli 

moednebi, saTamaSo moednebi, sabanako da sa-

curao adgilebi, sasaflaoebi da a.S.; agreTve, 

teritoriebi sxva miznebisTvis, ganviTarebis 

gegmebisa da sxva gadawyvetilebaTa Sesabamisad.

miwis  administrirebis  politikis ganxorcie-

lebis dros gansakuTrebeli mniSvneloba eniWeba 

miwis konsolidacias.  miwis konsolidacia war-

moadgens im process, romelic Seqmnilia miwis 

gasaumjobeseblad, sadac mcire zomis mflobe-

lobis gamo mesakuTreoba ararentabelurada 

gadaqceuli. es danawevreba xSirad memkvidreobis 

sistemis Sedegia, rodesac miwa memkvidreebs Soris 

iyofa. igi SeiZleba Sedegi iyos gafantuli miwis 

nakveTebisa, romlebic erT pirs ekuTvnis (nakve-

Tebis mravalricxovneba), an SesaZloa miwis erTi 

nakveTis wilis mflobelad bevri sxvadasxva piri 

gvevlinebodes (mflobelebis mravalricxovneba). 

saqarTveloSi miwis danawevreba Sedegia 1992 –1998 

wlebSi Catarebuli miwis reformis. rodesac  sa-

warTvelos or milionze metma moqalaqem ufasod 

miiRo miwis nakveTebi 0.06 hqtridan 1.25 hqtramde.

miwis xelaxali gamoyofa SeiZleba moxdes, roca 

saxelmwifo iRebs gadawyvetilebas xelaxla ganavi-

Taros esa Tu is teritoria dasaxlebis ufro far-

To fenebis sakeTildReod. amgvari moqmedebisTvis 

mas esaWiroeba miwis mopoveba da fuladi Tanxis, 

an axali miwis gacemis saxiT kompensaciis gadaxda 

maTTvis, vinc ganviTarebis xelSesawyobad Tavis 

sacxovrebeli adgilidan unda gadavides.

ra mizezebic ar unda arsebobdnen miwis konso-

lidaciisa, Tu xelaxali gamoyofisTvis, Tavdapir-

veli procesebi msgavsia da moiTxovs yvela im miwis 

mesakuTrisa da mflobelis cxad identifikacias, 

viszec es procesi gavlenas iqoniebs. am fenis  _  

informirebisTvis gadawyvetileba miwis xelaxali 

gamoyofis  Sesaxeb unda gamoqveyndes sajarod. 

sruli sajarooba aucilebelia, rogorc wesi, adgi-

lobrivi mosaxleobis informirebisTvis. amisTvis 

resursebi

 29 29

#
2

  
m

ar
t

i
  

 2
0

1
4



gamoyenebuli unda iqnes adgilobrivi presa, radio 

da reklamebi.

teritoria, romelic miwis reformis sagania, 

gansazRvruli unda iyos oficialurad, xolo 

procedurebi, romlis mixedviTac igi unda gan-

xorcieldes, _ kanoniT ratificirebuli. ganvi-

TarebisTvis SemoTavazebuli teritoriis sakada-

stro gegma, romelic mesakuTreobis amJamindel 

mdgomareobas gviCvenebs, unda momzaddes qonebis 

yvela siasTan erTad. is TiToeuli miwis nakveTis 

Sesaxeb unda moicavdes, sul mcire, Semdeg mo-

nacemebs: miwis mesakuTreTaA gvarebs, TiToeuli 

nakveTis arsebul sazRvrebs, zomas, moxazulobas 

da Rirebulebas; urbanuli qonebis SemTxvevaSi ki 

_ quCebis saxelebs da saxlebis nomrebs, agreTve 

giravnobas, yadaRas an raime sxva SezRudvebs (Tu 

ki aseTi arsebobs), rac Sesulia miwis reestrSi.

xelaxali ganviTarebis ganxorcielebis ZiriTa-

di pirobaa meTodurad/organizebulad warmoebu-

li kadastri. gansazRvruli teritoriis xelaxali 

ganviTarebis kursSi SeiZleba aRmoCndes, rom zog 

SemTxvevaSi faqtobrivad ukve agebuli ar emTx-

veva teritoriis oficialur sakadastro gegmas. 

aseT SemTxvevaSi SesaZloa aucilebeli iyos gada-

gegmardes ganlageba, gansakuTrebiT ganaSeniane-

bul farTobebze, ise, rom axali nageboba moergos 

arsebuli Senobebis mdebareobas, moxazulobas da 

zomas. imavdroulad, sakadastro Canawerebi unda 

ganaxldes da moyvanili iqnes faqtobriv mdgoma-

reobasTan SesabamisobaSi. axali ganviTarebis te-

ritoriebis gadagegmarebis ganlagebaze pirdapiri 

pasuxismgebloba unda ekisrebodes adgilobriv 

xelisuflebas, romelic mudmivad mWidrod unda 

TanamSromlobdes kadastris da miwis registra-

ciis samsaxurebTan.

xelaxali ganviTarebis procesSi monawileoben:

• gansaviTarebel teritoriaze arsebuli 

yvela sakadastro nakveTis mesakuTre;

• oficialuri uflebebis mqone yvela mflo-

beli, sargeblobis uflebis CaTvliT, vinc miwis 

reestrebSia dafiqsirebuli;

• uflebaTa yvela mflobeli, vinc miwis 

reestrSi dafiqsirebuli ar aris, miwaze mo-

sarCeleTa CaTvliT, magaliTad, memkvidreobis 

Taobaze mosarCeleni;

• adgilobrivi xelisufleba;

• kontraqtorebi, romlebic uzrunvelyofen 

komunaluri infrastruqturis momsaxurebas.

individualuri miwis nakveTebis ganlagebis 

dagegmarebamde adgilobriv xelisuflebas esaWi-

roeba teritoriebis calke gamoyofa: adgilobrivi 

sagzao moZraobisa da avtomagistralebisTvis, 

gzebisTvis, fexiT sasiarulo bilikebis CaTvliT, 

gzebTan misasvlelebis, skverebis da mimosvlis 

sxva farTobebisTvis; avtosadgomis da gamwva-

nebuli adgilebisTvis, saTamaSo moednebisa da 

nakrZalebisTvis. adgilobrivi xelisuflebisa 

da komunaluri momsaxurebis infrastruqturis 
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LAND ADMINISTRATION POLICY

summary
David Egiashvili,

 Anzor Meskhishvili

Land can be reviewed from different perspectives. Land, to which individuals or groups have the right to sell or buy, 
is subject to taxation and represents the bases for economic production. The Land has a signifi cant role in country’s 
economy. Consequently, development of a sound land administration system which will secure rights of owners and 
users is very important. A land policy is essentially an expression of the government’s perception of the direction to be 
taken on major issues related to land use and the proposed allocation of the national land resources over a fi xed period 
of time. It includes land management and administration issues together with fundamental political decisions.

kontraqtorebis saWiroebebis dasakmayofileblad 

miwis gamoyofis Semdeg, darCenili farTobi SeiZ-

leba ganawildes miwis Rirebulebis, an nakveTebis 

zomebis mixedviT.

mesakuTreebTan da uflebaTa mflobelebTan 

diskusiis damTavrebis Semdeg, teritoriis xela-

xal nakveTebad dayofaze pasuxismgeblebma unda 

gamouSvan ruka teqsturi danarTebiT. ruka unda 

gansazRvravdes mocemul teritoriaze nakveTebis 

momaval ganlagebas, TiToeuli axali nakveTis, saz-

Rvrebisa da samijneebis CaTvliT. teqsturi nawili 

unda uzrunvelyofdes TiToeuli axali miwis nak-

veTis srul monacemebs da adgendes mis mesakuTres.

sruli proeqtis detalebi oficialurad xel-

misawvdomi unda iyos adgilobrivi mosaxleobisT-

vis, amasTanave, yvela monawile damatebiT uzrun-

velyofili unda iyos uflebebTan dakavSirebuli 

proeqtis amonaweriT. Semdeg, unda arsebobdes 

gansazRvruli periodi, magaliTad 60 dRe, romlis 

ganmavlobaSic monawileebs SeeZlebaT SemoTava-

zebuli gegmebis apelacia. am periodis amowurvis 

da yvela SesaZlo sarCelis daregulirebis/mogva-

rebis Semdeg, adgilobriv xelisuflebas SeuZlia 

daTanxmdes, rom SemoTavazebuli ganlagebis gegma-

proeqti iuridiulad Sevides ZalaSi. amgvarad, 

SesaZlebeli xdeba samSeneblo samuSaoebis dawyeba.

miwis politika -miwis marTva moicavs miwaze 

gaweuli investiciebis xasiaTsa da masStabTan 

dakavSirebul fundamenturi politikuri ga-

dawyvetilebebis Sesrulebas. amgvarad, is moi-

cavs miwis administratorebis, anu, amgegmavebis, 

Semfaseblebis da registratorebis mier miRebul 

yoveldRiur samuSao gadawyvetilebebs. institu-

ciuri TvalsazrisiT, miwis marTva moicavs miwa-

sTan dakavSirebuli politikis formulirebas, 

samarTlebriv CarCoebs, resursebis marTvas, miwis 

administraciul mowyobas da miwis sainformacio 

marTvas. masSi gaerTianebulia, rogorc samTavro-

bo, ise kerZo iniciativebi.

miwis politika Sedgeba socialur-ekonomikuri 

da samarTlebrivi normativebis kompleqsisgan, 

romelic gvkarnaxobs, Tu rogor unda ganawildes 

miwa da misgan miRebuli sargebeli. miwis, rogorc 

resursis, eqspluatacias, gamoyenebasa da konser-

vacias Soris balansi aucilebeli pirobaa. kaco-

briobis gadarCenis uzrunvelsayofad miRweuli 

unda iqnes Seuqcevadi ganviTarebis aucilebeli 

done. 

swored  am  mizeziT,  sxvadasxva  politikuri   

ideologia fokusirdeba miwis politikasa da 

miwis administrirebis procesze. vinaidan arse-

bobs ramdenime ideologia, gansxvavebulia miwis 

politikuri kursic da miwis administrirebis 

mimarT midgomac. TviT sabazro ekonomikisken 

mimarTul qveynebs Sorisac ki didi gansxvavebaa, 

gansakuTrebiT, instituciur mowyobasTan da-

kavSirebiT. rogorc zogadad sajaro da kerZo 

seqtorebis, ise - sajaro seqtoris organizator-

Ta da mmarTvelTa roli sakmaod gansxvavdeba 

erTimeorisagan. 

miwis administrtirebis funqciaa miwis ganviTa-

rebisa da gamoyenebis regulirebasTan, miwidan mi-

Rebuli Semosavlebis mokrebasTan (gayidva, ijara, 

begara) da miwis mesakuTreobasa da gamoyenebasTan 

dakavSirebuli konfliqtebis gadaWra. es exeba ro-

gorc sajaro, ise kerZo miwebs da moicavs: dasaxle-

bul miwebs, miwis agegmvas, miwis registracias, miwis 

fiskalur da fizikur Sefasebas, miwaTsargeblobis 

kontrolsa da marTvas, infrastruqturisa da 

komunaluri momsaxurebis marTvis organizebas. 

miwis administrireba warmoadgens miwisa da masTan 

dakavSirebuli resursebis mesakuTreobis, fasis 

da gamoyenebis Sesaxeb informaciis Cawerisa da 

gavrcelebis process, romelic moicavs uflebe-

bisa da miwasTan dakavSirebuli sxva atributebis 

gansazRvras, an samarTlebriv gadawyvetas, miwis 

agegmvasa da mis aRweras, detalur dokumentacias 

da miwis bazris xelSesawyobad Sesabamisi informa-

ciis uzrunvelyofas.
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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

ad gi lob ri vi TviT mmar Tve lo be bis 
so ci al ur-ek on om ik uri gan vi Ta re bis as peq te bi

adgilobrivi TviTmmarTvelobebis ganviTa-

rebis erT-erT ZiriTad Semaferxebel faqtorad 

SegviZlia ganvixiloT isic, rom adgilobrivi 

TviTmmarTvelobebis mier faqtobrivad ar aris 

gamoyenebuli aRniSnul sferoSi Tanamedrove 

mecnieruli (maT Soris, regionuli institute-

bis da universitetebis mkvlevarebis naSromebi 

adgilobrivi TviTmmarTvelobebis ganviTare-

bis kuTxiT) miRwevebi.

gagrZeleba, dasawyisi ix. `bk~ #1

მთა ვა რი პრობ ლე მა ცენ ტრსა და მუ ნი ცი პა ლი ტე-
ტებს შო რის არ აჰ არ მო ნი ული და მო კი დე ბუ ლე ბაა. რაც 
იწ ვევს ცენ ტრში დიდ ძა ლი კა პი ტა ლის თავ მოყ რას. 
,,სა ბი უჯ ეტო კო დექ სის“ შე სა ბა მი სად, თით ქმის ყვე-
ლა ად ვი ლად ამ ოღ ებ ადი გა და სა ხა დი (დღგ, აქ ცი ზი, 
მო გე ბის, სა შე მო სავ ლო, იმ პორ ტის), გარ და ქო ნე ბის 
(მათ შო რის მი წის) გა და სა ხა დი სა, რო მე ლიც ძა ლი ან 
მი ზე რუ ლია, ირ იცხე ბა ცენ ტრა ლურ ბი უჯ ეტ ში, რაც 
იწ ვევს ად გი ლებ ზე ფი ნან სუ რი სახ სრე ბის ქრო ნი კულ 
დე ფი ციტს. ეს ხელს უშ ლის თვით მმარ თვე ლო ბე ბის 
სა კუ თა რი ფი ნან სუ რი ბა ზის ფორ მი რე ბას.

 ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის ეკ ონ ომ იკ-
ური სტაგ ნა ცია გა მოწ ვე ულია ას ევე და უხ ვე წა ვი სა კა-
ნონ მდებ ლო ბა ზით, არ ას რულ ყო ფი ლი ად გი ლობ რი ვი 
ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბით და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში 
მცხოვ რებ ხალ ხთან ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის არ არ სე-
ბო ბით. თით ქმის ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ირ ღვე ვა 
,,ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის შე სა ხებ, სა ქარ-
თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის მოთხოვ ნე ბი ამ ომ რჩევ-
ლებ თან ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლო ბის შე სა ხებ), რაც იწ ვევს 
სა ხელ მწი ფო სა და მო ქა ლა ქე ებს შო რის წი ნა აღ მდე გო ბის 
წარ მო შო ბას და უნ დობ ლო ბას. 

 წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ად გი ლობ რივ თვით მმარ-
თვე ლო ბებ ში ჩა ტა რე ბულ მა კვლე ვებ მა ცხად ყო, რომ 
თით ქმის ყვე ლა მთავ რო ბა ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ-
თვე ლო ბე ბის მი მართ ყო ველ თვის დიდ უნ დობ ლო ბას 
იჩ ენ და. ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბა მაქ სი მა ლუ რად 
ცდი ლობ და არ მი ეღო ის ეთი კა ნო ნე ბი, რო მე ლიც გა-
მო იწ ვევ და ად გი ლობ რი ვი თვიმ მარ თვე ლო ბე ბის ფი-
ნან სურ-ეკ ონ ომ იკ ური და მო უკ იდ ებ ლო ბის გაზ რდას. 
ცენ ტრა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბას სურ და ად გი ლობ რი ვი 

თვით მმარ თვე ლო ბე ბი სრულ დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში 
ჰყო ლო და. ცენ ტრის მხრი დან ას ეთი მიდ გო მე ბი კი 
მნიშ ვნე ლოვ ნად ლა ხავ და ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ-
თვე ლო ბე ბის კა ნო ნი ერ უფ ლე ბებს.

 ამ ჟა მად მოქ მე დი სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა-
ნო ნი ,,ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის შე სა ხებ“ 
ბუნ დო ვა ნია და ვერ უზ რუნ ველ ყოფს ად გი ლობ რი-
ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ურ 
გან ვი თა რე ბას. ხშირ შემ თხვე ვა ში აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნი 
თვით მმარ თვე ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბას აფ ერ ხებს, ად გი-
ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ,,ევ რო პუ ლი ქარ ტი ით“ 
პირ და პირ არ ის გან საზღვრუ ლი, რომ ცენ ტრა ლურ მა 
ხე ლი სუფ ლე ბამ უნ და მი იღ ოს ის ეთი კა ნო ნე ბი, რო მე-
ლიც მაქ სი მა ლუ რად უზ რუნ ველ ყოფს ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბე ბის ფი ნან სურ და ქო ნებ რივ და მო-
უკ იდ ებ ლო ბას. 

 ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის და მო უკ-
იდ ებ ლო ბის გაზ რდის მიზ ნით, სა ჭი როა გა მოვ ლინ-
დეს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში არ სე ბუ ლი რე სურ სე ბი და 
რე ზერ ვე ბი, რომ ლე ბიც წარ მო ად გე ნენ ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბე ბის ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის 
სა ფუძ ველს. სა ჭი როა ას ევე შე ფას დეს სუბ რე გი ონ ული 
კომ პო ნენ ტე ბის პო ტენ ცი ალი. ჩვე ნი აზ რით აღ ნიშ ნუ-
ლი მიზ ნის მი საღ წე ვად, სა ჭი როა ად გი ლებ ზე შემ დე გი 
სა კითხე ბის შე ფა სე ბა:

• რამ დე ნად უწყობს ხელს სა ქარ თვე ლოს მუ ნი-
ცი პა ლი ტე ტე ბის გან ვი თა რე ბას და მათ წი ნა შე მდგო მი 
პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბას არ სე ბუ ლი სა კა ნონ მდებ ლო 
ბა ზა;

• ხდე ბა თუ არა ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე-
ტე ბის წი ნა შე არ სე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური პრობ ლე მე ბის 

regionuli politika
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გა დაწყვე ტი სას უცხო ური გა მოც დი ლე ბის გა ზი არ ება;
• რამ დე ნად სწო რა დაა გა მო ყე ნე ბუ ლი ად გი ლებ-

ზე ის ეკ ონ ომ იკ ური პო ტენ ცი ალი, რო მელ თა სწო რად 
ათ ვი სე ბამ უნ და უზ რუნ ველ ყოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის 
მძი მე სა ფი ნან სო-ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობ იდ ან გა-
მოყ ვა ნა;

• სა ჭი როა ად გი ლობ რივ დო ნე ებ ზე იმ სუ ბი-
ექ ტუ რი ფაქ ტო რე ბის გა მოვ ლე ნა, რომ ლე ბიც იწ ვე ვენ 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გან ვი თა რე ბის შე ფერ ხე ბას და 
ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის ეკ ონ ომ იკ ური 
წინ სვლის ან ტის ტი მუ ლა ტო რად გვევ ლი ნე ბი ან;

• სა ჭი როა შეს წავ ლილ იქ ნას იმ ეკ ონ ომ იკ ური 
ინ სტრუ მენ ტე ბის კომ პლექ სი, რომ ლის გა მო ყე ნე ბა მაც 
უნ და უზ რუნ ველ ყოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის სტრა ტე-
გი ული მოკ ლე ვა დი ანი და გრძელ ვა დი ანი გეგ მე ბის 
შე მუ შა ვე ბა, რო მე ლიც იქ ნე ბა სა ფუძ ვე ლი მუ ნი ცი პა ლი-
ტე ტე ბის ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბი სათ ვის.

 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობ ის 
გან ვი თა რე ბის შე სას წავ ლად სა ჭი როა მო ვახ დი ნოთ მუ-
ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ფუნ ქცი ონ ალ ური, სტრუქ ტუ რუ ლი 
და ეკ ონ ომ იკ ური ან ალ იზი, ას ევე მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბის 
ეკ ონ ომ იკ ურ-სტა ტის ტი კუ რი დაჯ გუ ფე ბე ბი და სა ფი-
ნან სო-სა ინ ვეს ტი ციო ან ალ იზი.

 ად გი ლობ რივ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში არ სე ბუ ლი 
რე ზერ ვე ბის გა მოვ ლე ნის და ინ სტრუ მენ ტე ბის და მუ-
შა ვე ბი სას სა ჭი როა გა მო ყე ნე ბულ იქ ნეს პროგ ნო ზი რე-
ბის მე თო დე ბი, სტრა ტე გი ული და ინ სტრუ მენ ტუ ლი 
პრო ექ ტი რე ბე ბი, რომ ლე ბიც უნ და იქ ნეს შე ხა მე ბუ ლი 
სა ქარ თვე ლოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ეკ ონ ომ იკ ურ ინ-
ტე რე სებ თან.

 Mმუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური 
მდგო მა რე ობ ის გან ვი თა რე ბის შეს წავ ლი სას უმ ნიშ-
ვნე ლო ვა ნე სია ად გი ლობ რი ვი სა ინ ვეს ტი ციო გა რე მოს 
მდგო მა რე ობ ის დად გე ნა. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის სა ინ-
ვეს ტი ციო მიმ ზიდ ვე ლო ბის ამ აღ ლე ბი სა და კონ კუ-
რენ ტუ ნა რი ან ობ ის უზ რუნ ველ ყო ფი სათ ვის, პირ ველ 
რიგ ში, სა ჭი როა გა ნი საზღვროს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის 
სა მარ თლებ რი ვი სტა ტუ სი და ფუნ ქცი ები ქვეყ ნის სო-
ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის საქ მე ში. ას ევე, 
სა ჭი როა გა ნი საზღვროს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გან-
ვი თა რე ბის სპე ცი ფი კა, მა თი რე სურ სუ ლი ბა ზის გა-
ფარ თო ებ ის შე საძ ლებ ლო ბე ბი და ად გი ლებ ზე ახ ალი 
ტექ ნო ლო გი ებ ის და ნერ გვა, ტე რი ტო რი ული ბიზ ნეს-
სფე რო ებ ის დი ვერ სი ფი კა ცია, ად ამი ან ური კა პი ტა ლის 
ზრდის უზ რუნ ველ ყო ფა, ფი ნან სუ რი და რე ალ ური 
სექ ტო რე ბის გან ვი თა რე ბა, ახ ალი თა ნა მედ რო ვე მიღ-
წე ვე ბის და ნერ გვა თვით მმარ თვე ლო ბე ბის მარ თვის 
კუთხით.

 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 ბით დამ ტკი ცე ბუ ლი სტრა ტე გია ,,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 2013-2014 წლე ბი სათ ვის“. მი უხ ედ ავ ად 

იმ ისა, რომ აღ ნიშ ნულ სტრა ტე გი ას თან და კავ ში რე ბით 
არ სე ბობს გარ კვე ული კითხვე ბი, ის შე იძ ლე ბა მი ვიჩ-
ნი ოთ თა ნა მედ რო ვე ეტ აპ ზე თვით მმარ თვე ლო ბე ბის 
გან ვი თა რე ბის ერთ-ერთ მნიშ ვნე ლო ვან გეგ მად.

 მთავ რო ბის აღ ნიშ ნუ ლი გან კარ გუ ლე ბით გან სა-
ხორ ცი ელ ებ ელი რე ფორ მის ამ ოს ავ ალი პრინ ცი პია 
მო ქა ლა ქე ებ ის მაქ სი მა ლუ რი გა აქ ტი ურ ება და უშუ-
ალო ჩარ თუ ლო ბა მარ თვის პრო ცეს ში. სა ქარ თვე ლოს 
მთავ რო ბა დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის პრო ცესს გა ნი ხი ლავს 
ქვე ყა ნა ში დე მოკ რა ტი ისა და მი სი შე სა ბა მი სი ინ სტი ტუ-
ტე ბის დამ კვიდ რე ბის საკ ვან ძო ას პექ ტად. პრო ექ ტში აღ-
ნიშ ნუ ლია, რომ სა ჭი როა გაძ ლი ერ დეს ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბე ბი ფუნ ქცი ური და მა ტე რი ალ ური 
თვალ საზ რი სით, რაც ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე-
ლო ბე ბის სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობ ის 
გან ვი თა რე ბას უზ რუნ ველ ყოფს. 

 პრო ექ ტშის მი ხედ ვით სრულ ყო ფი ლი და ეფ ექ ტი-
ანი თვით მმარ თვე ლო ბის გან სა ხორ ცი ელ ებ ლად უნ და 
მოხ დეს;

• სა ზო გა დო ებ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ფორ-
მი რე ბა თი თოეულ და სახ ლე ბა ში;

• მუ ნი ცი პა ლუ რი თვით მმარ თვე ლო ბის ტე რი-
ტო რი ული ოპ ტი მი ზა ცია და გაძ ლი ერ ება;

• სამ ხა რეო ხე ლი სუფ ლე ბა ში თვით მმარ თვე ლო-
ბის ელ ემ ენ ტე ბის დამ კვიდ რე ბა;

• სა ხელ მწი ფო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის ეფ ექ ტუ რი 
მე ქა ნიზ მე ბის შექ მნა;

• რე ფორ მი რე ბის პრო ცე სის სა მარ თლებ რი ვი, 
ტექ ნი კუ რი და რე სურ სუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფა.

 ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის ფი ნან სურ-
ეკ ონ ომ იკ ურ-ეკ ოლ ოგი ური მდგო მა რე ობ ის გა უმ ჯო-
ბე სე ბის მი მარ თუ ლე ბით იგ ეგ მე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბი მო მა ვა ლი (2014 წლის 
მა ისი) ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბის 
ჩა ტა რე ბის შემ დეგ, რაც მი სა სალ მე ბე ლია და ოპ ტი მიზ-
მის სა ფუძ ველს იძ ლე ვა .

 ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, მთა ვა რია 
შე მუ შავ დეს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის 
გან ვი თა რე ბის ის ეთი სტრა ტე გია, რო მე ლიც მორ გე-
ბულ იქ ნე ბა ქვეყ ნის ერ ოვ ნულ-სა ხელ მწი ფო ებ რივ 
ინ ტე რე სებ ზე, მაქ სი მა ლუ რად შე უწყობს ხელს ცენ-
ტრსა და ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებს შო რის 
კომ პე ტენ ცი ებ ის მაქ სი მა ლუ რად გა მიჯ ვნას, უზ რუნ-
ველ ყოფს თვით მმარ თვე ლო ბე ბის ფი ნან სურ და მო უკ-
იდ ებ ლო ბას, ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის 
მა ტე რი ალ ურ-ტექ ნი კუ რი ბა ზის გან ვი თა რე ბას, რაც 
მთლი ან ობ აში ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის 
სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ურ-ეკ ოლ ოგი ური მდგო მა რე ობ ის 
გა უმ ჯო ბე სე ბის სა წინ და რი იქ ნე ბა.

 მიგ ვაჩ ნია, რომ სა ქარ თვე ლოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის 
სა ბი უჯ ეტო და მო უკ იდ ებ ლო ბის შემ ცი რე ბა გა მოწ ვე-
ულია არ ას რულ ყო ფი ლი კა ნონ მდებ ლო ბით. სა გა და-
სა ხა დო კო დექ სით გან საზღვრუ ლი გა და სა ხა დე ბი დან 
ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის სა კუ თარ შე მო-
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სავ ლებს წარ მო ად გენს მხო ლოდ ქო ნე ბის (მათ შო რის 
მი წის) გა და სა ხა დი. ქო ნე ბის გა და სა ხა დის ხვედ რი თი 
წი ლი კი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ბი უჯ ეტ ებ ში ძა ლი ან 
მი ზე რუ ლია მა გა ლი თად, რე გი ონ ებ ის მი ხედ ვით შეგ-
ვიძ ლია აღ ვნიშ ნოთ, რომ იმ ერ ეთ ის მთლი ან ბი უჯ ეტ ში 
ქო ნე ბის გა და სა ხად მა შე ად გი ნა 10%, სამ ცხე-ჯა ვა ხეთ ში 
11%, აჭ არ აში--8,4%, კა ხეთ ში--12,7%, მცხე თა-მთი ან-
ეთ ში - 16,4%, რა ჭა-ლეჩხუმ ში და ზე მო სვა ნეთ ში--7%. 
რაც შე ეხ ება ქ.თბი ლისს, იქ აღ ნიშ ნულ მა მაჩ ვე ნე ბელ მა 
შე ად გი ნა 6,3%.

 აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ სა გა და სა ხა დო კო დექ სის მი-
ხედ ვით ის ფი ზი კუ რი პი რე ბი, რო მელ თა და სა ბეგ რი 
შე მო სა ვა ლი არ აღ ემ ატ ება 40 000 ლარს, სრუ ლად გან-
თა ვი სუფ ლე ბულ ნი არი ან ქო ნე ბის გა და სა ხა დის გან 
2007 წლი დან. აღ ნიშ ნუ ლი პი რე ბი იხ დი ან მხო ლოდ 
არ ას ას ოფ ლო-სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წის გა და-
სა ხადს 2011 წლი დან.

 სა ჭი როა აღ ინ იშ ნოს, რომ ,,სა ბი უჯ ეტო კო დექ სის“ 
თა ნახ მად, ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის სა-
კუ თარ შე მო სა ვალს წარ მო ად გენს ას ევე ის ად გი ლობ-
რი ვი მო საკ რებ ლე ბი, რომ ლე ბიც სრუ ლად 100%-ით 
ირ იცხე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ბი უჯ ეტ ებ ში. კერ ძოდ, 
ეს მო საკ რებ ლე ბია:

• მშე ნებ ლო ბის (გარ და გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ-
ვნე ლო ბის რა დი აცი ული ან ბირ თვუ ლი მშე ნებ ლო ბი სა) 
მო საკ რე ბე ლი; 

• ად გი ლობ რი ვი სა ქა ლა ქო რე გუ ლა რუ ლი სამ-
გზავ რო გა დაყ ვა ნის ნე ბარ თვის მო საკ რე ბე ლი; 

• ად გი ლობ რი ვი სა ტენ დე რო მო საკ რე ბე ლი; 
• და სახ ლე ბუ ლი ტე რი ტო რი ის და სუფ თა ვე ბის 

მო საკ რე ბე ლი;
• სა თა მა შო ბიზ ნე სის მო საკ რე ბე ლი; 
• სპე ცი ალ ური (ზო ნა ლუ რი) შე თან ხმე ბის გა და-

ცე მის მო საკ რე ბე ლი;
• კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ობ ის სა რე აბ ილ იტ-

აციო არე ალ ის ინ ფრას ტრუქ ტუ რის მო საკ რე ბე ლი; 
• ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბით სარ გებ ლო ბის მო საკ-

რებ ლე ბი.
 ად გი ლობ რი ვი მო საკ რებ ლე ბის გა დახ დი სა და 

ად გი ლობ რივ ბი უჯ ეტ ებ ში ჩა რიცხვის ვა დებს გან-
საზღვრავს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის 
წარ მო მად გენ ლო ბი თი ორ გა ნო ები-საკ რე ბუ ლო ები. 

 მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ად გი ლობ რი ვი მო საკ რებ-
ლე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი ვრცე ლია, მათ ფის კა ლურ ეფ ექ-
ტზე სა უბ არ იც კი ზედ მე ტია. სტა ტის ტი კის ერ ოვ ნუ ლი 
სამ სა ხუ რის ოფ იცი ალ ური მო ნა ცე მე ბით, 2007-2012 
წლებ ში ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებ ში ად გი-
ლობ რი ვი მო საკ რებ ლე ბი დან მო ბი ლი ზე ბუ ლია ყო-
ველ წლი ურ ად 45-50 მლნ. ლა რი, რაც ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბე ბის მთლი ანი ბი უჯ ეტ ის და ახ-
ლო ებ ით 4-5%-ია. ად გი ლობ რი ვი მო საკ რებ ლე ბი დან 
ყვე ლა ზე მე ტი თან ხე ბი შე დის ქ.თბი ლი სის ბი უჯ ეტ-
ში - მთლი ან ად ქვეყ ნის მას შტა ბით მო ბი ლი ზე ბუ ლი 
მო საკ რებ ლე ბის 80 %. შემ დეგ მო დის ქა ლა ქი ბა თუ მი, 

ქუ თა ისი, რუს თა ვი, ფო თი და სხვა ქა ლა ქე ბი, რომ ლებ-
ზეც ნა წილ დე ბა და ნარ ჩე ნი 20 %. რო გორც მოყ ვა ნი ლი 
მო ნა ცე მე ბი დან სჩანს, ად გი ლობ რი ვი მო საკ რებ ლე-
ბი დან სა ქარ თვე ლოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში მო ბი ლი-
ზე ბუ ლი თან ხე ბი ვე რა ნა ირ ად ვერ უზ რუნ ველ ყო ფენ 
ად გი ლობ რი ვი ბი უჯ ეტ ებ ის ფი ნან სურ მდგრა დო ბას, 
რაც მთლი ან ობ აში ად გი ლობ რივ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს 
ცენ ტრზე და მო კი დე ბულს ხდი ან.

 მნიშ ვნე ლოვ ნად და სახ ვე წია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის 
ად გი ლობ რი ვი ბი უჯ ეტ ებ ის შედ გე ნი სა და შეს რუ-
ლე ბის სტრუქ ტუ რა. სა ჭი როა მოხ დეს ად გი ლობ რი ვი 
სა ბი უჯ ეტო შე მო სავ ლე ბის დი ვერ სი ფი კა ცია, რა თა 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა მო ახ დი ნონ მათ წი ნა შე მდგა რი 
სო ცი ალ ური სა კითხე ბის სწრა ფად და ეფ ექ ტუ რად 
გა დაჭ რა. ამ ჟა მად მსოფ ლი ოს გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე-
ბის ად გი ლობ რი ვი მმარ თვე ლო ბე ბის შე მო სავ ლე ბის 
წყა რო ები სხვა დას ხვაა. 

 სა ქარ თვე ლოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გან ვი თა რე ბის 
ტენ დენ ცი ებ ზე დაკ ვირ ვე ბებ მა ცხად ყო, რომ სა კა ნონ-
მდებ ლო დო ნე ზე მი სა ღე ბია კა ნო ნე ბი, რომ ლებ მაც უნ
და უზ რუნ ველ ყონ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის სო ცი ალ ურ-
ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობ ის შემ დგო მი გან ვი თა რე ბა. 
ჩვე ნი მო საზ რე ბით პირ ველ რიგ ში სა ჭი როა შემ დე გი 
ღო ნის ძი ებ ებ ის გა ტა რე ბა;

•  გა და სა ხე დია ამ ჟა მად მოქ მე დი სა ქარ თვე ლოს 
ორ გა ნუ ლი კა ნო ნი ,,ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო-
ბის შე სა ხებ“. სწრა ფად უნ და გა უქ მდეს მუ ნი ცი პა ლი ტე-
ტე ბის დო ნე ზე მმარ თვე ლო ბა ში ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი პა-
რა ლე ლუ რი სტრუქ ტუ რე ბი, რო მე ლიც წარ მოდ გე ნი ლია 
საკ რე ბუ ლო სა და გამ გე ობ ის სა ხით. ხშირ შემ თხვე ვა ში 
ად გი ლი აქ ვთ მა თი ფუნ ქცი ებ ის გა ორ ებ ას, რაც მუ ნი-
ცი პა ლი ტე ტე ბის გან ვი თა რე ბა ზე ნე გა ტი ურ ად აის ახ ება 
და მათ საქ მი ან ობ ას არა ეფ ექ ტურს ხდის;

•  რა დი კა ლუ რად შე საც ვლე ლია ამ ჟა მად მოქ მე-
დი კა ნო ნი ,,სა ბი უჯ ეტო კო დექ სის შე სა ხებ“. ამ კა ნო ნით 
რე გუ ლირ დე ბა სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბის შე სა ბა-
მის ბი უჯ ეტ ებ ში ჩა რიცხვის წე სე ბი. მი ზან შე წო ნი ლად 
მიგ ვაჩ ნია, რომ ად გი ლობ რივ ბი უჯ ეტ ებ ში ჩა ირ იცხოს 
ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის ტე რი ტო რი აზე 
აკ რე ფი ლი ყვე ლა სა ხის მო საკ რე ბე ლი, რო გორც სა ხელ-
წი ფო, ას ევე ად გი ლობ რი ვი;

•  ფაქ ტობ რი ვად ახ ალი ფორ მუ ლაა შე საქ მნე ლი 
გა მო თა ნაბ რე ბი თი ტრან სფე რის გა მო სა ან გა რი შებ ლად. 
ამ ჟა მად მოქ მე დი ფორ მუ ლა, რო მე ლიც რე გუ ლირ დე-
ბა სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა მი ნის ტრის ბრძა ნე ბით, 
ვე რა ნა ირ ად ვერ უზ რუნ ველ ყოფს ად გი ლობ რივ დო-
ნე ებ ზე მო ქა ლა ქე თა შე მო სავ ლე ბის გა მო თა ნაბ რე ბას. 
არ ით ვა ლის წი ნებს დეპ რე სი ული და პრობ ლე მუ რი 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის თა ვი სე ბუ რე ბებს. ფორ მუ ლით 
გა მო ან გა რი შე ბულ ტრან სფერს პო ლი ტი კუ რი ელ ფე რი 
დაკ რავს და იმ პარ ტი ის პო ლი ტი კუ რი კურ სის გამ-
გრძე ლებ ლად წარ მოგ ვიდ გე ბა, რო მე ლიც მმარ თველ 
პარ ტი ას წარ მო ად გენს;

•  მნიშ ვნე ლოვ ნად და სახ ვე წია კა ნონ მდებ ლო ბა 
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ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლუ რი ქო ნე ბის მარ თვა-გან-
კარ გვის კუთხით. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს სა კუთ რე ბა ში 
უნ და გა და ეც ეთ არა მარ ტო მათ ბა ლან სზე რიცხუ ლი 
უძ რავ-მოძ რა ვი ქო ნე ბა, არ ამ ედ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე-
ბის ტე რი ტო რი აზე არ სე ბუ ლი ყვე ლა ქო ნე ბა, გარ და 
სტრა ტე გი ული მნიშ ვნე ლო ბის ობი ექ ტე ბი სა, რო მელ-
თა მარ თვა-გან კარ გვა ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის 
პრე რო გა ტი ვაა;

•  მნიშ ვნე ლოვ ნად და სახ ვე წია კა ნო ნი ,,ინ ვეს ტი-
ცი ებ ის სა ხელ მწი ფო მხარ და ჭე რის შე სა ხებ“. კა ნო ნით 
შე ღა ვა თე ბი უნ და და უწ ეს დეს იმ ფი ზი კურ და იურ-
იდი ულ პი რებს, რომ ლე ბის გა ნა თავ სე ბენ კა პი ტალს 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ტე რი ტო რი აზე. დღეს კი მდგო-
მა რე ობა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ტე რი ტო რი აზე ინ ვეს-
ტი ცი ებ ის გან თავ სე ბის კუთხით მე ტად სა ვა ლა ლოა. 
ფაქ ტობ რი ვად ინ ვეს ტო რე ბი თავს არ იდ ებ ენ მუ ნი ცი-
პა ლი ტე ტებ ში ინ ვენ სტი ცი ებ ის გან თავ სე ბას.

•  ,,რე გი ონ ებ ში გან სა ხორ ცი ელ ებ ელი პრო ექ ტე-
ბის ფონდ-ით“ გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი თან ხე ბის გა და-
ნა წი ლე ბი სას სა ჭი როა გა მო ირ იცხოს კო რუფ ცი ული 
გა რი გე ბე ბი. თან ხე ბი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს შო რის უნ და 
გა ნა წილ დეს სა მარ თლი ან ობ ის პრინ ცი პე ბი დან გა მომ-
დი ნა რე. 

•  ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის სო-
ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის ერთ-ერთ 
შე მა ფერ ხე ბელ ფაქ ტორს წარ მო ად გენს მუ ნი ცი პა ლი-
ტეტ ში არ ჩე ული უმ ოქ მე დო მა ჟო რი ტა რი დე პუ ტა ტი. 
უმ რავ ლეს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მა ჟო რი ტა რი დე პუ ტა ტი 
და კა ვე ბუ ლია მხო ლოდ ვიწ რო პო ლი ტი კუ რი სა კითხე-
ბით და არ ანა ირი წვლი ლი არ შექ ვს მუ ნი ცი პა ლი ტე-
ტის ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის მი მარ თუ ლე ბით, 
გა მომ დი ნა რე აქ ედ ან დე პუ ტა ტი ხში რად ად გი ლებ ზე 
მა დეს ტა პი ლი ზი რე ბელ როლს ას რუ ლებს. სა ჭი როა ცენ-
ტრა ლუ რი მთავ რო ბის მი ერ მი ღე ბუ ლი იქ ნეს კა ნო ნი 
დე პუ ტა ტის პარ ლა მენ ტი დან გა მოწ ვე ვის შე სა ხებ, რაც 
მნიშ ვნე ლოვ ნად შეც ვლის დე პუ ტა ტე ბის მიდ გო მებს 
ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი სად მი. თი თოეულ 
დე პუ ტატს უნ და გა აჩ ნდეს მკაც რად გა წე რი ლი სა მოქ-
მე დო გეგ მა (3-6 თვი ანი), ამ გეგ მის შე უს რუ ლებ ლო ბის 
შემ დეგ ის გა მოწ ვე ულ უნ და იქ ნეს სა კა ნონ მდებ ლო 
ორ გა ნო დან (პარ ლა მენ ტი) და და ნიშ ნულ იქ ნეს ახ ალი 
არ ჩევ ნე ბი. კარ გი იქ ნე ბა თუ დე პუ ტა ტი არ ჩე ულ იქ-
ნე ბა არა თი თოეული მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი დან, არ ამ ედ 
რე გი ონ იდ ან ერ თი. ეს კი დევ ერ თი წინ გა დად გმუ ლი 
ნა ბი ჯი იქ ნე ბა ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის მი მარ თუ ლე ბით. 
ამ ჟა მად კი მდგო მა რე ობა სა გან გა შოა, თით ქმის ყვე ლა 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მა ჟო რი ტა რი დე პუ ტა ტე ბი თავს 
გრძნო ბენ რო გორც ფე ოდ ალ ები და არ ანა ირ ად არ მო-
ნა წი ლე ობ ენ შე სა ბა მი სი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ალ-
ურ-ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის კუთხით გა სა ტა რე ბელ 
ღო ნის ძი ებ ებ ში. 

•  რთუ ლი ვი თა რე ბაა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე-
რი ტო რი აზე წარ მო ებ ული პრო დუქ ცი ის აღ რიცხვის 
კუთხი თაც. 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 ნენს 
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. 
სა ჭი როა 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. 

•  სა ქარ თვე ლოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გან ვი თა-
რე ბის მიზ ნით აუც ილ ებ ელია საქ მი ანი ურ თი ერ თო ბე-
ბის დამ ყა რე ბა უცხო ეთ ის გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის 
ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებ თან, ამ ის ათ ვის 
სა ჭი როა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ად გი ლობ რივ ბი უჯ-
ეტ ებ ში გათ ვა ლის წი ნე ბულ იქ ნეს შე სა ბა მი სი თან ხე ბი 
უცხო ეთ ის გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის ად გი ლობ რივ 
თვით მმარ თვე ლო ბებ თან ურ თი ერ თო ბის დამ ყა რე ბის 
მიზ ნით. აუც ილ ებ ელია სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბი 
აღ ნიშ ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბით, რა თა მნიშ ვნე ლოვ ნად 
გა იზ არ დოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ფი ნან სუ რი და მო-
უკ იდ ებ ლო ბა დას მუ ლი სა კითხის სწრა ფად და ეფ ექ-
ტუ რად გა დაჭ რის მიზ ნით.

•  მნიშ ვნე ლოვ ნად უნ და გა იზ არ დოს ად გი ლობ-
რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის კომ პე ტენ ცი ები ად გი-
ლობ რი ვი და უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის მო ზიდ ვის 
მი მარ თუ ლე ბით. ინ ვეს ტი ცი ებ ის გან თავ სე ბი სას მაქ სი-
მა ლუ რად უნ და იქ ნეს გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი რე გი ონ ის 
სპე ცი ფი კა და პრი ორ იტ ეტ ად მიჩ ნე ული უნ და იყ ოს 
ად გი ლობ რი ვი სა მუ შაო ძა ლის და საქ მე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი 
სა კითხის მოგ ვა რე ბა სა ჭი რო ებს მნიშ ვნე ლო ვან სა კა ნონ-
მდებ ლო ცვლი ლე ბებს.

•  თვით მმარ თვე ლო ბე ბის საქ მი ან ობ აზე წლე ბის 
გან მავ ლო ბა ში გან ხორ ცი ელ ებ ულ მა დაკ ვირ ვე ბებ მა 
ცხად ყო, რომ ად გი ლობ რი ვი ბი უჯ ეტ ებ ის ხარ ჯე ბის 
სტრუქ ტუ რა ში ჯე რაც დი დია ად მი ნის ტრა ცი ული 
ხარ ჯე ბის ხვედ რი თი წი ლი, რაც კი დევ ერ თხელ მი უთ-
ით ებს იმ აზე, რომ ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ობ ას ძვი რი 
უჯ დე ბა მმარ თვე ლო ბი თი ორ გა ნო ებ ის (საკ რე ბუ ლო 
და გამ გე ობა) შე ნახ ვა. გა მომ დი ნა რე აქ ედ ან, მი ნი მუ-
მამ დეა და საყ ვა ნი მმარ თვე ლო ბით სტრუქ ტუ რებ ში 
და საქ მე ბულ პირ თა რა ოდ ენ ობა, რაც სა ერ თო ჯამ ში 
ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის საქ მი ან ობ ას 
ეფ ექ ტურს და შე დეგ ზე ორი ენ ტი რე ბულს გახ დის. 

•  ძი რე ულ ად შე საც ვლე ლია სა ხელ მწი ფო გა და-
სა ხა დე ბის გა ნა წი ლე ბის ამ ჟა მა ინ დე ლი მე თო დი კაც. 
ჩვე ნის აზ რით ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებ ში 
უნ და დარ ჩეს სა შე მო სავ ლო და მო გე ბის გა და სა ხა დე ბის 
50% მა ინც. გა და სა ხა დე ბის ას ეთი გა ნა წი ლე ბა მნიშ ვნე-
ლოვ ნად უზ რუნ ველ ყოფს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ფი-
ნან სუ რი ბა ზის გან მტკი ცე ბას, რაც სა ერ თო ჯამ ში მათ 
და მო უკ იდ ებ ლო ბა ზე და დე ბი თად აის ახ ება.

•  აუც ილ ებ ელია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის დო ნე ზე 
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მოხ დეს მა თი შე საძ ლებ ლო ბე ბის ღრმა ან ალ იზი, რის 
შემ დე გაც უნ და გან ხორ ცი ელ დეს ქა ლა ქე ბის ბრენ დის 
კონ ცეფ ცი ებ ის შე მუ შა ვე ბა. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ 
ბრენ დინ გი სა ქარ თვე ლოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის თვის 
სი ახ ლეს წარ მო ად გენს, მი სი და ნერ გვა პო ზი ტი ურ ად 
აის ახ ება მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ზე და მათ საქ მი ან ობ ას 
უფ რო ეფ ექ ტურს გახ დის. 

•  აუც ილ ებ ელია ,,ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ-
თვე ლო ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის 
ძი რე ული ცვლი ლე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნით მკაც რად 
უნ და გა იმ იჯ ნოს თვით მმარ თვე ლო ბე ბის და ცენ ტრის 
ფუნ ქცი ები და კომ პე ტენ ცი ები. მკაც რად უნ და გა ნი-
საზღვროს ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის ვალ დე ბუ-
ლე ბე ბი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის მი მართ.

•  ახ ლი დან არ ის მი სა ღე ბი ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბე ბი სათ ვის გა და სა ცე მი გა მო თა ნაბ-
რე ბი თი ტრან სფე რის გა მო სა ან გა რი შე ბე ლი ფორ მუ ლა. 
ფორ მუ ლა ში მკაც რად უნ და გა ნი საზღვროს ის კრი ტე-
რი უმ ები, რი სი გათ ვა ლის წი ნე ბი თაც ად გი ლობ რივ 
თვით მმარ თვე ლო ბებ მა ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე-
ბის მი ერ უნ და მი იღ ონ ტრან სფე რის ის ოდ ენ ობა, 

რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს ად გი ლებ ზე მო ქა ლა ქე თა 
შე მო სავ ლე ბის გა მო თა ნაბ რე ბას და მუ ნი ცი პა ლი ტე-
ტე ბის სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობ ის გა-
უმ ჯო ბე სე ბას. 

•  სა ქარ თვე ლოს თვით მმარ თვე ლო ბე ბის გან ვი-
თა რე ბის მი მარ თუ ლე ბით აუც ილ ებ ელია მაქ სი მა ლუ-
რად იყ ოს გა მო ყე ნე ბუ ლი ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი დი დი 
სა მეც ნი ერო პო ტენ ცი ალი, კვლე ვით ინ სტი ტუ ტებ ში 
არ სე ბუ ლი ის მიდ გო მე ბი, რომ ლებ შიც ფარ თოდ არ ის 
წარ მოდ გე ნი ლი ად გი ლობ რივ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ-
ში სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობ ის გა უმ-
ჯო ბე სე ბის მიზ ნით გა სა ტა რე ბე ლი ღო ნის ძი ებ ები. 
აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ეს გა მოც დი ლე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
კა პი ტა ლია და ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი-
სათ ვის მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნია. გა მომ დი ნა რე იქ ედ ან, 
რომ ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის ეკ ონ ომ იკ-
ური პი რო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის გა რე შე ფაქ ტობ რი ვად 
წარ მო უდ გე ნე ლია ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბა, 
ამ იტ ომ უაღ რე სად დი დი მნიშ ვნე ლო ბა ენ იჭ ება მუ ნი-
ცი პა ლი ტე ტებ ში სწო რი ეკ ონ ომ იკ ურ-სა მარ თლებ რი ვი 
პო ლი ტი კის გა ტა რე ბას.

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა;

1. ,,ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის შე სა ხებ“  ევ რო პის ქარ ტია.
2. ბა რა თაშ ვი ლი ე. რე გი ონ ული ეკ ონ ომ იკა, თბ. 2004 წ
3. ბო ლაშ ვი ლი პ, მუ ნი ცი პა ლუ რი გან ვი თა რე ბის სო ცი ალ ური და ეკ ონ ომ იკ ური პრობ-

ლე მე ბი, თბ. 2000 წ, გვ.140-144.
4. გვე ლე სი ანი ე, რე გი ონ ული ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის ფორ მი რე ბის ძი რი თა დი მი მარ-

თუ ლე ბე ბი (სა ქარ თვე ლოს მა გა ლით ზე), ქუთ. 2009, დი სერ ტა ცია; ეკ ონ ომ იკ ის დოქ ტო რის 
აკ ად ემი ური ხა რის ხის მო სა პო ვებ ლად. გვ.236.

5. ერ ქო მა იშ ვი ლი გ. სა ქარ თვე ლოს ად გი ლობ რი ვი ბი უჯ ეტ ები, წიგ ნში; ,,ქა ლა ქის მარ-
თვა“, თბ, 2002 წ, გვ.45-48.

6. სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი-,,ზო გა დი გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ“
7. ჭი თა ნა ვა ნ. ჟურნ. ,,ბიზ ნე სი და კა ნონ მდებ ლო ბა“, 2012 წ, №1. გვ.36
8. ხმა ლა ძე კ.  ჟურნ. ,,ბიზ ნე სი და კა ნონ მდებ ლო ბა“, 2011 წ, №10-11, გვ.72-79
9. Ведомости Литовскои Республики, №4, закон ,,Литовскои Республики о выборах советов 

самоуправлении“ 
10. Дергачев И. А., Регионалистика,  Издательскиы проект 2008 г
11. www.economy.gov.ge- სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ისა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა მი-

ნის ტროს ოფ იცი ალ ური ვებ-გვერ დი.
12. www.b-k.ge-ჟურ ნალ ,,ბიზ ნე სი და კა ნონ მდებ ლო ბის“ ოფ იცი ალ ური ვებ-გვერ დი.
13. www.mrdi.gov.ge-სა ქარ თვე ლოს რე გი ონ ული გან ვი თა რე ბი სა და ინ ფრას ტრუქ ტუ რის 

სა მი ნის ტროს ოფ იცი ალ ური ვებ.გვერ დი.
14. www.governement.gov.ge სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის ოფ იცი ალ ური ვებ-გვერ დი.
15. www.nala.ge- სა ქარ თვე ლოს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ერ ოვ ნუ ლი ას ოცი-

აცი ის ოფ იცი ალ ური ვებ-გვერ დი.
16. www.mof.ge- სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს ოფ იცი ალ ური ვებ-გვერ დი.
17. www.geostat.ge- სა ქარ თვე ლოს  სტა ტის ტი კის ერ ოვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის ვებ-გვერ დი.
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agraruli seqtori

agraruli reformis efeqturobis mTavari 

kriteriumi unda iyos: agrosasursaTo sferoSi 

ekonomikuri zrdis im donemde  miRweva, rode-

sac mosaxleobis yvela jgufi uzrunvelyofili 

iqneba  maRali xarisxisa da xelmisawvdomi 

fasebis adgilobrivi warmoebis agrosasursaTo 

saqonliT; sasursaTo usafrTxoebis miRweva; 

TviTuzrunvelyofis donis zrdis paralelulad 

agrosasursaTo produqciis eqsportis gafar-

Toeba da agraruli sferos ucxouri valutiT 

momarageba, da amiT, agrosamrewvelo kompleqsis 

ekonomikis gamyareba; agrosasursaTo warmoe-

bis bazaze mravalfunqciuri ekonomikis Seqmna. 

ramdenadac, agraruli mimarTulebis ganviTa-

reba TavisTavad multiplikaciur zemoqmedebas 

moaxdens ekonomikis iseT sferoebze, rogoricaa: 

sasoflo-sameurneo manqanaTmSenebloba, msubuqi 

mrewveloba, qimiuri mrewveloba, transporti, 

mSenebloba da sxva. rac uzrunvelyofs am (da ara 

marto am) sferoebSi dasaqmebis, Semosavlebis zr-

das da demografiuli da socialuri fonis gaum-

jobesebas; sabolood ki mecnierul-teqnikur 

progress, ask-s modernizaciasa da misi gadasvlas 

ganviTarebis inovaciur modelze. 

jer ganvixiloT pirdapiri mizezebi, romlebic 

uSualod ganapirobeben sferos dabalefeqturobas, 

dabalkonkurentunarianobas, esenia:

• wvrilglexuri meurneobebis dominireba, 

naturaluri meurneobis maRali xvedriTi wili 

da warmoebis koncentraciis dabali done. Sede-

gad araa uzrunvelyofili masStabis efeqtis 

realizeba;

•  realuri infrastruqturis ganuviTare-

bloba _ gaumarTavi irigaciisa da melioraciis 

sistemebi, Sedegad ver xerxdeba mcenareebis mor-

wyva rac misi didi nawilis ganadgurebas iwvevs 

arasasurveli klimaturi pirobebisas; sasawyobe 

meurneobebisa da produqciis Senaxvis special-

uri (elevatoruli, samacivre da sxv.) sistemebis 

ararseboba, rac produqciis sezonurobas gana-

pirobebs; mouwesrigebeli sagzao infrastruq-

tura, rac arTulebs produqciis mitanas gas-

aRebis bazrebze da aZvirebs mis TviTRirebulebas;  

bunebrivi airis, el. energiis da sasmeli wylis 

miwodebaSi arsebuli problemebi da sxva.

• agraruli meurneobebis dabali teqnolo-

giuri done _ bunebrivia dabalrentabeluri 

wvrilglexuri meurneobebi, iyeneben primitiul 

Sromis saSualebebs, dromoWmul teqnologiebs, 

maT ar miuwvdebaT xeli sferoSi arsebul Taname-

drove miRwevebze. teqnikisa da teqnologiebis 

deficiti gansakuTrebiT aris maRalmTian re-

gionebSi sadac gansakuTrebiT dabalia Sromis 

mwarmoebluroba;

•  inovaciuri sistemis ganuviTarebloba 

_ sferoSi ver xerxdeba verc inovaciebis Seqmna 

da verc ukve arsebulis aTviseba. inovaciebis 

Seqmna-aTvisebis gareSe ki SeuZlebelia araTu 

saerTaSoriso, aramed, saSinao bazarzec produq-

ciis konkurentunarianobis uzrunvelyofa; 

• energomatareblebze maRali fasebi, rac 

zrdis miwis damuSavebis xarjebs da, maSasadame, 

saboloo produqtis fass. 

• fasebis dispariteti  soflis meurneobasa 

 ekonomikis agraruli seqtoris 
ganviTarebis makroekonomikuri aspeqtebi 

ekonomikis agraruli sferos 

ganviTarebis dabali done erT-erTi 

mwvave socialur-ekonomikuri da 

politikuri problemaa, xolo 

sasoflo-sameurneo produqciis 

warmoebis mdgradi ganviTarebis uz-

runvelyofa mTavari ekonomikuri 

amocana, romlis gadaWrac dargSi 

(da mTlianad ekonomikaSi) siste-

muri da kardinaruli reformebis 

gatarebasa da farTo saxalxo-meur-

neobriv midgomasmoiTxovs. 
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agraruli seqtori

da saxalxo meurneobis sxva dargebs Soris _  agra-

rul produqciisa da danarCeni saqonlis (maT So-

ris agraruli seqtorisTvis saWiro masalebsa da 

teqnikaze) fasebs Soris didi sxvaoba agrarulis 

sazianod, rac ganapirobebs erTis mxriv, soflis 

meurneobis saqonlis maRal TviTRirebulebasa da 

dargis dabalrentabelobas, xolo, meores mxriv, 

agromwarmoeblebis dabalSemosavlianobas sxva 

seqtorSi dasaqmebulebTan SedarebiT (maT saqmi-

anobidan miRebuli amonagebi elementaruli 

saarsebo da sayofacxovrebo moTxovnilebebis 

dasakmayofileblad ar yofniT).sabolood es 

iwvevs arasasurveel Sidamigraciul procesebs 

(soflidan mosaxleobis migracias qalaqad);

• socialuri infrastruqturis ganuviTa-

rebloba (misi CamorCena qalaqTan SedarebiT) _ 

soflad saavadmyofoebis, sportul-gamajansaRe-

beli obieqtebis, kultulur-saganmanaTleblo 

dawesebulebebis ararseboba, mouwesrigebeli 

komunalur-sayofacxovrebo-sabinao, satrans-

porto meurneoba da sxv. socialuri infra-

struqturis amocanas warmoadgens normaluri 

cxovelmoqmedeba, kvlavwarmoeba da samuSao 

Zalis mimagrebasoflad. misi mouwesrigebloba 

ki ganapirobebs demografiuli mdgomareobis 

gauaresebas, soflis axalgazrdobisgan  daclasa 

da Sesabamisad Sromis nayofierebis Semcirebas. 

faqtorebi romlebic iribad ganapirobeben 

dargis dabal konkurentunarianobas da xels 

uSlian mis  ganviTarebas _ soflis meurneobis ga-

damamuSavebeli mrewvelobis dargebis ganuviTare-

bloba, Sedegad ver gamoiyeneba saSinao moTxovnis 

potenciali; sasoflo-sameurneo manqanaTmSene-

blobis stagnacia; Sxamqimikatebisa da agroqimiuri 

mrewvelobis ganuviTarebloba; kooperaciisa da 

integraciis  dabali done  soflis meurneobas, mis 

gadamamuSavebel mrewvelobasa da  savaWro qselebs 

Soris. rac ganapirobebs agrarul nedleulze dabal 

moTxovnas;  agrosasursaTo bazris infrastruqtu-

ris ganuviTarebloba da masTan soflis meurneobis 

mwarmoeblebis rTulad xelmisawvdomoba; agrosa-

sursaTo  savaWro qselis maRali monopolizacia; 

viwro saSinao bazari da misi mcire msyidvelunari-

anoba, rac iwvevs agrosasursaTo saqonelze dabal 

samomxmareblo moTxovnas da sxv. 

calke SeiZleba ganvixiloT iseTi iribi faqtori, 

rogoricaa, makroekonomikur regulirebaSi arse-

buli xarvezebi, kerZod:   

fulad-sakredito politikaSi _ mkacri fu-

lad-sakredito politika,  savaluto politikis 

Seusabamoba qveynis ekonomikur mdgomareobasTan 

da interesebTan, erovnuli bankis mier sakredito 

sistemis arasaTanado regulireba da zedamxedv-

eloba.  aRniSnuli faqtorebi ganapirobeben: maRali 

sargeblis ganakveTs; sakredito bazris monopo-

lizacias; vaWrobis da ara realuri seqtoris wax-

alisebas; dolarizaciis maRal dones; erovnuli 

valutis moWarbebul kurss da Sesabamisad impor-

tis stimulirebas, eqsportis SezRudvas  da sxva. 

unda aRiniSnos, rom CamoTvlilTagan erT-

erTi uaryofiT tendenciaa, sabanko-sakredito 

da sadazRvevo sistemis monopolizaciis maRali 

done. ramdenadac misi saboloo Sedegi aris is, rom 

zemogebas gamodevnebuli, dabalriskian (ZiriTa-

dad savaWro) operaciebze orientirebuli sabanko 

da sadazRvevo monopoliebi ar arian dainterese-

buli maRalriskiani agraruli seqtoriT _ bankebi 

ar iZlevian arc moklevadian, da miTumetes, 

grZelvadian kreditebs wvrilglexur da fer-

merul meurneobebze, rasac isini yvelaze metad 

saWiroeben. (es dasturdeba erovnuli bankis 2012 

wlis monacemebiT _ komerciuli bankebis erovnul 

ekonomikaze gacemuli sesxebidan mxolod 1,07 

procenti modis soflis meurneobaze, maSin rode-
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agraruli seqtori

sac 47,6 procenti modis vaWrobaze) fermeruli 

meurneobebisTvis miuRebelia kreditis aRebis 

pirobebi (moklevadianoba, maRali procenti, 

likviduri qonebiT datvirTviT moTxovna da sxv.), 

sadazRvevo kompaniebi faqtobrivad ar azRveven 

agrarul riskebs. amis maCvenebelia erovnuli 

bankis  statistika, romlis mixedviT sadazRvevo 

bazris struqturaSi agrodazRveva saerTod araa 

warmodgenili; 

sabiujeto_sagadasaxado politikaSi _ biu-

jetidan naklebad xdeba (reformebamde) agraruli 

sferos subsidireba, gansakuTrebiT es exeba mx-

ardaWeris iseT irib formas, rogoricaa safaso 

mxardaWera; ar gamoiyeneba dargis xelSewyobis 

iseTi qmediTi meqanizmi, rogoricaa saxelmwifo 

Sesyidvebis sistema;  gamoyenebuli sagadasaxado 

preferenciebis sistema umniSvnelo da araefeq-

turia da sxv.

sagareo-ekonomikur politikaSi _ zedmetad 

liberaluria sabaJo-satarifo politika, ar gamoiy-

eneba bazris dacvis saerTaSoriso SeTanxmebebiT 

nebadarTuli meqanizmebic ki (antidempinguri, 

dacviTi, sanitaruli da sxv.), ver xerxdeba rigi 

qveynebis mxridan (evrokavSiri, aSS) SemoTavazebuli 

savaWro preferenciebis sistemebis aTviseba, ver 

gamoyeneba ekonomikurad momgebiani potenciuri 

savaWro-partniori qveynebis bazrebis potenciali 

da sxva.  

aseve SeiZleba calke faqtorebad gamovyoT an-

titrestuli regulirebis ararseboba, produqciis 

xarisxis arasaTanado kontroli, agrosasaqonlo da 

safondo birJebis ganuviTarebloba da sxv.

aq mokled xazi unda gavusvaT erT faqtors _ 

agrosasursaTo bazris mniSvnelovani segmentebi 

msxvili agroimportiorebis mxridanaa monopoli-

zebuli. rasac isini axerxeben agresiuli dempingis, 

arakeTilsindisieri konkurencis  _ dabali xarisxi 

_ dabali fasebis meTodis gamoyenebiT;   maT arc Tu 

iSviaTad lobireben saxelmwifo moxeleebi; zogjer 

process xels uwyobs kanonmdeblobac ki  (mag-

aliTad, saxelmwifo Sesyidvebis kanoni, romelic 

agrosasursaTo (da nebismieri) saqonlis Sesyidvisas 

prioritets ara saqonlis maRal xarisxs (romelic 

qarTul produqcias axasiaTebs) aramed, dabal fass 

(rac ucxouri nawarmisTvisaa damaxasiaTebeli) ani-

Webs).  es sabolood  ganapirobebs mraval agrarul 

produqciaze fasebis TviTRirebulebis zRvramde, 

da Sesabamisad, erovnuli agrosasursaTo mwarmoe-

blebis mogebis nulovan donemde Semcirebas.

dReisaTvis xelisuflebam agraruli mimar-

Tuleba erT-erT mTavar prioritetul mimar-

Tulebad gamoacxada, SemuSavda soflis meurneobis 

mxardaWeris  samTavrobo programa. ganvixiloT misi 

ZiriTadi mimarTulebebi da Tu ramdenad Seuwyobs 

is xels sferoSi arsebuli problemebis aRmofxvras.

jer SevexoT dagegmil da mimdinare samTavrobo 

programis mTavar mimarTulebebs, esenia:

• mcire miwiani fermerebis daxmarebis 

programa _ xorcieldeba vauCeruli formiT da  

gulisxmobs sami kategoriis mciremiwiani fermer-

ebisTvis (romelTac sakuTrebaSi aqvT 0-dan 5 heq-

tris CaTvliT sasoflo-sameurneo daniSnulebis 

miwis nakveTi), miwis  ufaso damuSavebas (moxv-

nasa da gafxvierebas) da nedleulisa da inventaris 

garkveul farglebSi ufaso SeZenis SesaZleblobas. 

amisaTvis Sesyidul iqna traqtorebi, motoblokebi, 

misabmelebi da sxva teqnika, Seiqmna spesializebuli 

maRaziebi da sxv.; 

• SeRavaTiani agrokreditis proeqti _ 

iTvaliswinebs: mcirefermerebisTvis (romlebic 

ar arian mcire fermerTa xelSewyobis programis 

beneficiarebi) 5 000 laramde uprocento sasaqonlo 

kreditis (ganvadebis) SeTavazebas erTi sezonis va-

diT, saSualo da didi fermerebisTvis 5 000-dan 100 

000 laramde araumetes 7-8 procentiani kreditis 

micemas 1 wlamde vadiT,  sasoflo-sameurneo sawar-

moebisTvis 1 milion laramde saSualod 3 procen-

tiani grZelvadiani kreditis aRebis SesaZleblobas;

• sasoflo-sameurneo sawarmoebisa da in-

frastruqturis dafinansebis proeqti _ gulisx-

mobs  sasawyobe, damfasoebeli, samacivre, sasaTbure 

meurneobebisa da Tanamedrove fermebis,  gadama-

muSavebeli sawarmoebis da sxva ganviTarebis ini-

ciativebis iafi da grZelvadiani fuladi resursiT 

mxardaWeras. mewarmeTaTvis efeqturi saprocento 

ganakveTi am tipis sesxebze iqneba sakmaod dabali, 

daaxloebiT 3%; 

• sairigacio sistemebis reabilitaciis 

programa _ gulisxmobs samelioracio, sadrenaJe 

da mTlianad sairigacio sistemebis mowesrigebas, 

risTvisac SeZenil iqna spec-teqnika; 

• sainformacio-sakonsultacio samsax-

urebis Seqmna _ sasoflo-sameurneo samuSaoebis 

efeqturad ganxorcielebisTvis mTeli saqarT-

velos masStabiT adgilze yoveldRiur reJimSi 

glexebsa da fermerebze konsultaciebis gaweva; 

• SemuSavebulia evrokavSirTan TanamSrom-

lobiT soflis meurneobis ganviTarebis proeqti 

_ gulisxmobs sasoflo-sameurneo kooperaciis 

ganviTarebis mxardaWeras da sxv.

Tavdapirvelad ganvixiloT ramdenad sakmari-

sia da ramdenad Seuwyoben aRniSnuli saxelmwifo 

RonisZiebebi sferos dabalefeqturobis, dabal-

konkurentuunarobis ganmapirobebeli Cven mier 

zemoT CamoTvlili pirdapiri da iribi faqtorebis 

neitralizebas.    

erT-erT mizezad Cven davasaxeleT koncen-

traciis dabali done. mis amaRlebas xeli unda 
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Seuwyos kooperaciuli gaerTianebebis Seqmnam. mis 

gareSe warmatebis miRweva konkurentul bazarze 

SeuZlebeli iqneba. rogorc wesi, kooperaciaze 

dafuZnebuli agraruli meurneobebi ekonomikur 

kavSirebs wminda sabazro urTierTobebze amyare-

ben. maTsa da momxmarebels Soris Suamavali ki 

samomxmareblo, gadamamuSavebeli da sxva saxis 

kooperaciebia. dagegmilma samTavrebo RonisZie-

bebma, gansakuTrebiT dakreditebis sistemam da 

evrokavSiris kooperaciebze daxmarebis programam 

garkveulwilad xeli unda Seuwyos am process. 

Tumca, unda aRiniSnos, rom Tavisufali bazris 

pirobebSi  kooperativebic ver Seqmnian gamsx-

vilebis sakmarisi xarisxs konkurentunarianobis 

mopovebisTvis saSinao da gansakuTrebiT sagareo 

bazrebze. amisaTvis aucilebelia koncentraciis 

kidev ufro maRali done, specializebuli da mra-

valdargovani agrosamrewvelo mimarTulebebis 

Seqmna agrosamrewvelo jgufebis, klasterebis 

saxiT, organizaciul-instituciuri struqturiT 

_ holdingebi, asociaciebi, romlis farglebSi 

SeiZleba Sediodnen sakredito-finansuri dawese-

bulebebi da sxva. integrirebulma ask-s koopera-

ciam unda moicvas  agraruli nedleulis warmoeba, 

transportireba, Senaxva, gadamuSaveba, saboloo 

produqtis realizacia, materialur-teqnikuri 

momarageba, samecniero-kvleviTi-sakonsultacio 

muSaoba da sxva.  

aRniSnul sistemaSi soflis meurneobis mwar-

moeblebis CarTuloba (magaliTad wilebis, aqciebis 

paketis flobis saxiT da sxv.) unda iyos rac SeiZleba 

maRali _ maT unda SeeZloT sasaoflo-sameurneo 

produqciis warmoebidan moxmarebamde mTel jaWvSi 

warmoqmnil mogebis formirebasa da gadanawilebaSi 

monawileobis miReba (es xels Seuwyobs ask-is far-

glebSi qvedargebs Soris Semosavlebis kuTxiT ar-

sebuli Rrma disparitetis aRmofxvrasac). ra Tqma 

unda, amisTvis dagegmili  samTavrobo programebi 

sakmarisi ar iqneba. mizanSewonilad migvaCnia, sawyis 

etapze, saxelmwifom TviTon Seqmnas agraruli seq-

toris momsaxure Tundac ramodenime klasteruli 

gaerTianeba sxvadasxva regionSi.

erT-erTi faqtoria _ dargis infrastruqtura, 

romlis garkveuli mimarTulebebis mowesrigebac 

programis farglebSi gaTvaliswinebulia. Tumca, 

produqciis Senaxvis meurneobebis  mxolod inicia-

tivebis dakreditebaa programiT gaTvaliswinebu-

li. migvaCnia, rom mTavrobam, sawyis etapze, vidre 

sfero ar miaRwevs rentabelobis aucilebel, kerZo 

seqtorisTvis mimzidvel dones, TviTon unda uz-

runvelyos aseTi meurneobebis Seqmna, saxelmwifo 

rezervebis Sesaqmnelad da dabalSemosavliani fer-

meruli meurneobebis momsaxurebisTvis.

programis miRma rCeba socialuri infra-

struqturis mowesrigeba, rac mTavrobis mxridan 

aucileblad gadasaWrel sakiTxad rCeba. mis gareSe, 

rogorc zemoT avRniSneT, Zneli iqneba soflad 

axalgazrdebis `dakaveba~ da iq kvalifikaciuri 

kadrebis mizidva.

rac Seexeba teqnologiuri da inovaciuri 

CamorCenis sakiTxs. is moiTxovs msxvili kap-

italdabandebebis ganxorcielebas. amisaTvis ki 

aucilebelia rogorc adgilobrivi aseve ucxouri 

potenciuri investorebis gaaqtiureba. 

dReisaTvis am kuTxiT situacia arasaimedoa _ 

ucxouri investiciebi ar Semodis dabalrenta-

berul da sarisko agrarul sferoSi (pirdapir 

ucxouri investiciebidan soflis meurneobasa da 

TevzWeraze 2011 wlis monacemebiT modis mxolod 

1,3 procenti);  adgilobrivi agroimportiorebi, 

romlebic, arc Tu iSviaTad, TviTon warmoadgenen 

ama Tu im formiT agraruli meurneobisa (magaliTad 

sasaTbure meurneobis) Tu sxva masTan dakavSire-

buli infrastruqturis (magaliTad agrosawyo-

bebis) mflobelebs, da, romlebic faqtobrivad 

warmoadgenen mimarTulebis erT-erT potenciur 

agraruli seqtori
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Sida investorebs, adgilobriv bazarze produqciis 

Semotanas amjobineben mis adgilze warmoebas, ram-

denadac saxelmwifo Tavis ekonomikuri politikiT 

axalisebs imports da ara qveynis SigniT warmoebas. 

ra Tqma unda mxardaWeris farglebSi dagegmili 

garkveuli RonisZiebebi (iafi kreditis programa) 

mxolod garkveuwilad Seuwyobs xels dargSi in-

vesticiebis gafarToebis process, ramdenadac 

mTavroba axdens procentis subsidirebas, xolo, 

sesxis dafarvis riski bankebs ekisreba.naklebad 

savaraudoa, rom bankebma es riski Tavis Tavze ai-

Ron da moaxdinon agraruli seqtoris masStaburi 

dakrediteba. programis efeqturobis gazrdisTvis 

aucileblad migvaCnia, rom am mxriv garantorad 

mTavroba gamovides. amasTan, Tu ar iqna mkacri 

saxelmwifo zedamxedveloba, dabalprocentiani 

kreditebi ara agrarul, aramed, isev, ufro momge-

bian,  savaWro  da importis sferoSi moxvdeba. 

programis miRmaa darCenili da mwvave prob-

lemad rCeba agrodazRvevis sakiTxi. dazRveva fi-

nansuri mxardaWeris Zlier saSualebas warmoadgens. 

mizanSewonilad migvaCnia sawyis etapze mTavrobam 

moaxdinos agroriskebis dazRveva.

aqve unda aRiniSnos, rom saerTod programis 

mimdinareoba unda eqvemdebarebodes mkacr sax-

elmwifo kontrols, ramdenadac, rogorc mosa-

lodneli iyo, susti zedamxedvelobis pirobebSi, 

adgili hqonda korufciasa da komerciul TaR-

liTobebs (korufcias TviT soflis meurneobis 

saministroSi, vauCerebis aramiznobrivad gamoy-

enebis arc Tu iSviaT SemTxvevebs), rac safrTxes 

uqmnis programis efeqturobas.

dargis materialur-teqnikur ganaxlebas mx-

olod garkveulwilad Seuwyobs xels programis 

farglebSi teqnikis (traqtorebis) SeZena. aq didi 

rolis Sesruleba SeuZlia lizings.  saqarT-

veloSi salizingo operaciebs faqtobrivad mxolod 

bankebi asruleben, isic formarulad, miuxedavad 

imisa, rom lizinguri operaciebis riski ufro na-

klebia, sxva sabanko produqtTan SedarebiT, misi 

xasiaTidan gamomdinare, ramdenadac TviTon lizin-

gis obieqtiT aris sesxi uzrunvelyofili. aucile-

blad migvaCnia lizinguri operaciebis gafarToeba 

mZlavri saxelmwifo lizinguri firmebis SeqmniTa 

da  ucxouri salizingo kompaniebis mozidviT. is 

swrafi teqnologiuri gadaiaraRebis saSualebas 

mogvcems da xels Seuwyobs Tanamedrove teqnolo-

giebis bazris formirebasac qveyanaSi.

amasTan, dargSi kapitaldabandebebis gazrdisT-

vis  mTavaria sfero gaxdes Semosavliani, momgebiani. 

amisaTvis ki sawyis etapze aucilebelia dargis 

saxelmwifo safaso mxardaWera.misi aucilebloba 

ganpirobebulia aseve mosalodneli Warbwarmoe-

bis negatiuri Sedegebis (fasebis produqciis 

TviTRirebulebis zRvramde Semcirebis) Tavidan 

asacileblad.

agraruli fasebisa da fermeruli Semosavlis 

politikas iyenebs TiTqmis yvela ganviTarebuli 

qveyana da miznad isaxavs iseTi ekonomikuri maCvene-

blebis dakvirveba-SenarCunebas, rogoricaa: sawar-

moo danaxarjebi, fasebis pariteti samrewvelo 

da soflis meurneobis produqciaze, fermerebis 

Semosavlebi da sxv.

ucxoeTis qveynebSi ask-Si faswarmoqmnis Ziri-

Tad safuZvels warmoadgens soflis meurneobis 

Sesyidvis fasebis misi warmoebisa da realizaciis 

sazogadoebriv aucilebel xarjebTan Sesabamiso-

baSi moyvana. amasTan, cdiloben gaiTvaliswinon 

msoflio bazris fasebis dinamika. fasebis mniS-

vnelovan funqciad rCeba soflis meurneobis 

Semosavlebis regulireba misi Semdgomi ganviTa-

rebis uzrunvelsayofad. faswarmoqmnis sistema 

iTvaliswinebs operatiul dakvirvebas warmoebis 

saSualebebis, soflis meurneobaSi danaxarjebisa 

da Semosavlebis, agraruli produqciis fasebis 

dinamikaze.

safaso mxardaWera (regulireba) ucxoeTis gan-

viTarebul qveynebSi TiTqmis erTnairia da gulisx-

mobs: fasebis meryeobebis qveda da zeda zRvrebis 

dawesebas da amiT indikaturi an pirobiTi fasebis 

saxelmwifo mxadaWeras; 

magaliTad aSS-Si saxelmwifo mxardaWeris 

farglebSi arsebobs ori saxis fasebi: miznobrivi 

(garantirebuli) fasebi, romelic vrceldeba 

soflis meurneobis mniSvnelovan produqciaze. is 

gaangariSebulia imgvarad, rom man uzrunvelyos 

garantirebuli donis Semosavali raTa miRweul 

iqnas gafarToebuli kvlavwarmoeba. realizacia 

fermeruli produqciis xdeba sabazro fasiT, ro-

melic SeiZleba iyos garantirebuli fasze maRali, 

dabali an misi toli. Tumca wlis bolos (zogjer 

wlis ganmavlobaSi saavanso gadaxdiT) fermeri 

Rebulobs sxvaobas garantirebul da sabazro fass 

Soris Tu es ukanaskneli meti dabalia. amgvarad, 

swored garantirebuli fasi warmoadgens fermeri-

saTvis, saboloo realizaciis fass.

giravnobis fasi (ganakveTi) _  giravnobis 

fiqsirebuli fasiT fermeri abarebs sasaqonlo-

sakredito korporacias giraos saxiT mis mTlian 

produqcias maSin, Tu sabazro fasebi aris giravno-

bis fasze dabali. amasTan, 9 Tvis ganmavlobaSi 

fermers ufleba aqvs gamoisyidos dagiravebuli 

produqcia (amasTan Tu am periodis ganmavlobaSi  

msoflio fasi aRmoCndeba giravnobis fasze dabali, 

maSin, fermers ufleba aqvs Cabarebuli produqcia 

gamoisyidos msoflio bazris fasiT, amiT fermeri 

Rebulobs sufTa mogebas giravnobis fassa da 

msoflio fass Soris arsebuli sxvaobis Sedegad). am 

agraruli seqtori
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vadis gasvlis Semdeg ki fermeri kargavs uflebas am 

saqonelze, xolo fermeri masze Rebulobs fulad 

kompensacias giravnobis fasiT Senaxvis danaxarjis 

gamoklebiT. giravnobis fasi warmoadgens soflis 

meurneobis produqciaze garantirebuli fasis 

qveda zRvars.

sainteresoa evrokavSiris praqtikac. iq arse-

bobs 3 saxis safaso mxardaWera _ miznobrivi, dot-

aciuri da damatebiTi fasebi. miznobriv fasebs  

soflis meurneobis saministro yovelwliurad 

gansazRvravs da amtkicebs mxolod agraruli 

saqonelmwarmoeblebis gaerTianebis TanxmobiT. 

wlis ganmavlobaSi es fasebi SeiZleba koreqtirdes 

inflaciis gaTvaliswinebiT. miznobrivi fasis dg-

indeba ukeTesi pirobebis raionebis soflis meur-

neobis mwarmoeblebis TviTRirebulebis kalkula-

ciis safuZvelze. uaresi pirobebis raionebisTvis 

gaTvaliswinebulia dotaciebi. dotaciuri fasebi 

imave procedurebiT mtkicdeba, rogoric garan-

tirebuli fasebi, magram mxolod eqsportze gama-

val soflis meurneobis produqciisTvis. amasTan, 

Tu fermeri awarmoebs saeqsporto produqcias 

dotaciur fasze maRali fasiT, maSin, zarals mas 

ar unazRaureben. ufro metic, Tu is aWarbebs 

saeqsporto kvotiT gaTvaliswinebul moculo-

bas, siWarbe ar eqvemdebareba dotaciuri fasiT 

gadaxdas. saxelmwifo kvotis zemoT warmoebuli 

produqciisTvis gaTvaliswinebulia damatebiTi 

fasebi, romelic icvleba saSinao bazarze calkeul 

aRebuli regionis mixedviT arsebuli situaciis 

Sesabamisad.

Semosavlebis safaso mxardaWera SeiZleba 

ganxorcieldes rogorc aRniSnuli meTodebis 

daxmarebiT, agreTve, sufTa ekonomikuri, saba-

zro  meqanizmis gamoyenebiT _ moTxovnis gazrdiT. 

moTxovnis gazrda SesaZlebelia miiRwes SesyidviTi 

intervenciT, Semosavlebis gazrdiT,sagareo baz-

rebis aTvisebiT da sxv. SeiZleba calke gamovyoT 

agraruli proteqcionizmi.

SesyidviTi intervencia es aris soflis meurneo-

bis produqciis mTavrobis mier organizaciuli Se-

syidva, romelic moTxovna_miwodebis dabalansebis 

gziT agraruli saqonelmwarmoeblebisTvis Semo-

savlebisa da mogebis aucilebeli donis SeqmniT, 

gafarToebul kvlavwarmoebis uzrunvelyofasTan 

erTad, miznad isaxavs saxelmwifos soflis meur-

neobis produqciis mastabilizebeli fondebisa da  

materialuri rezervebis Seqmnas da amiT sasursaTo 

usafrTxoebis uzrunvelyofas. 

saqarTveloSi mizanSewonilia fasebisa da 

Semosavlebis regulirebis (aseve SesyidviTi in-

tervenciis) ganxiluli praqtikis danergva. misi 

gamoyeneba aucilebelia sawyis etapzeve, ramdena-

dac Warbwarmoebam, romelic sasurveli klimaturi 

pirobebis SemTxvevaSi savaraudod mohyveba soflis 

meurneobis mxardaWeris gatarebul frangmentul 

RonisZiebebs,  agrarul nawarmze  fasis (amasTave 

Semosavlebis) mixedviT araelastiuri moTxovnis 

pirobebSi, SeiZleba fermerebis dagegmili mogeba  

zaralad gadaaqcios.

unda aRiniSnos, rom SesyidviTi intervenciebis 

ganxorcielebisTvis aucilebeli iqneba pirvel 

rigSi saxelmwifo Sesyidvebis kanonSi cvlilebebis 

Setana da saxelmwifo Sesyidvebis warmoebisas ad-

gilobriv agrarul nawarmze prioritetis miniWeba 

ucxourTan SedarebiT.

rac Seexeba Semosavlebis gazrdas, is sabiujeto-

sagadasaxado politikis daxmarebiT unda ganxor-

cieldes. kerZod, mis erT-erT mimarTulebas unda 

warmoadgendes efeqturi socialuri programebis 

gatarebisa da gadasaxadebis diferencirebis gziT 

(saSemosavlos daweseba ojaxis Semosavalze da misi 

ganakveTis Semcireba dabalSemosavlian ojaxebi-

sTvis, dRg-s Semcireba sasursaTo saqonelze da 

agraruli seqtori
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MACROECONOMIC ASPECTS OF RISING EFFICIENCY OF AGRARIAN SECTOR

Summary 

Zviad Beshkenadze- IvaneJavakhishvili Tbilisi State University, 
Doctor of Social Sciences (Economy), Associated professor

In the work there are discussed direct and indirect factors of law effi ciency of agrarian sector. From the direct reasons 
there are analyzed such factors as are: low level of concentration, backwardness of real and social infrastructure, technologi-
cal backwardness in agrarian fi eld, high prices of energy resources, disparity of prices between agrarian and other products. 
From indirect reasons there are analyzed factors as are: backwardness of processing industry of agricultural products, agrarian 
mechanical engineering, agrochemical industry and other related fi elds, monopolization of trade network, unprotection of 
the market and others. There is separately analyzed such reasons as are: gaps in macroeconomic policy (monetary-credit, 
budgetary- taxation, foreign- economic), antimonopoly regulation and others. 

In the work there are discussed main directions of planned and current government programs of agrarian sector and there 
are analyzed how they can support in solving problems in the fi eld. There are substantiated and offered specifi c proposals 
to improvement of agrarian policy. Among them the most important is the price policy in order to make correspondence 
between prices and industrial costs, to achieve parity of prices and regulate incomes of farmers. It’s essential to establish 
target and mortgage prices. Also, there is substantiated applying of purchase interventions at the beginning as overproduc-
tion, which may follow supposedly to support of fragment arrangements of agriculture, may turn profi t into loss. Also, there 
is offered taking different arrangements.        

sxv.) socialurad naklebad uzrunvelyofili ada-

mianebis gadaxdisunarianobis mxardaWera da amiT 

samomxmareblo moTxovnis stimulireba. Tumca, isic 

unda aRiniSnos, rom, rogorc ucxouri gamocdileba 

adasturebs, maRali gadaxdisunariani moTxovnis 

done ar warmoadgens agrobiznesis momgebianobis 

gazrdis garantias. aseve  aucilebelia agraruli 

sferosTvis sagadasaxado preferenciebis daweseba 

diferencirebuli saxiT regionuli niSniT.

mniSvnelovania iseTi sakiTxis gadaWra, rogori-

caa dargis inovaciuri uzrunvelyofa _ inovaci-

uri teqnologiebis danergva da mis safuZvelze 

resurstevadobis Semcireba, Sromis mwarmoeblobis 

gazrda. marTalia sawyis etapze ver moxdeba masSta-

buri samecniero kvlevebis warmoeba, Tumca uzrunve-

lyofil unda iqnes msoflios miRwevebis adgilobriv 

pirobebze `morgeba~ da fermerebamde misi `mitana~. 

amisaTvis aucilebelia saxelmwifom Seqmnas qmediTi, 

praqtikul Sedegebze orientirebuli samecniero-

kvleviTi institutebis, laboratoriebis, sakonsul-

tacio  dawesebulebebis erTiani qseli. 

qmediTi nabijebi unda gadaidgas konkurenciis 

gaZlierebisa da monopoliebis SezRudvis mimar-

TulebiT. pirvel rigSi unda dasruldes energo-

matareblebis; energetikis;  agroqimikatebisa da 

pesticidebis; agrosasursaTo savaWro qselebis da  

agrarul seqtorTan dakavSirebuli sxva sferoebSi 

monopoliuri batonoba.

agraruli seqtoris mxardaWeris verc erTi 

RonisZieba qmediT Sedegs ver gamoiRebs, Tu ar miiR-

weva gasaRebis ucxouri bazrebis moZieba-aTviseba. 

rogorc praqtikam aCvena, qarTuli agrosasursaTo 

produqciis potenciur masiuri gasaRebis bazrad 

isev postsabWoTa qveynebis (upirvelesad ruseTis) 

bazrebi rCeba. ramdenadac, miuxedavad sxvadasxva 

ganviTarebuli qveynis mxridan (aSS, ek)  preferen-

ciebis gansakuTrebuli reJimebis SemoTavazebisa 

am qveynebis bazrebze qarTulma agrosasursaTo 

produqciam farTo gasaReba ver hpova.  am kuTxiT 

situaciis gamosworebis albaToba arc Tu didia _ 

amdenad, orientacia aRebuli unda iqnes  tradici-

uli gasaRebis  (maT Soris upirvelesad ruseTis) 

bazrebze. 

garda aRniSnuli principebisa, agraruli poli-

tikis gatarebisas gaTvaliswinebuli unda iqnes 

bazris dacvasTan (maT Soris xarisxis kontrolTan) 

dakavSirebuli problema. rogorc msoflio gamoc-

dileba adasturebs, agrosamrewvelo kompleqsis 

ganviTarebis erT-erT mTavar pirobas warmoadgens 

proteqcionizmi. swored is warmoadgens bazris, 

da maSasadame, dargis safaso da Semosavlianobis 

mxardaWeris erT-erT qmediT meqanizms. amgvarad, 

aucileblad migvaCnia saxelmwifos sagareo-eko-

nomikur politikaSi mniSvnelovani koreqtivebis 

Setana.

zviad beSkenaZe, socialur mecnierebaTa 

(ekonomika) doqtori, iv. javaxiSvilis 

saxelobis Tbilisis saxelmwifo 

universitetis mowveuli profesori

agraruli seqtori
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ad ami an uri re sur se bis ro li 
biz ne sis gan vi Ta re ba Si

 Ta na med ro ve biz ne sis war mo eb is-

as, ro de sac fir me bi da kom pa ni ebi 

Za li an swra fi tem piT zrdi an Ta vi-

anT saq mi an ob as sazRvar ga reT, gan sa-

kuT re bul mniS vne lo bas iZ ens ma Ti 

sa Ta na do kad re biT uz run vel yo fa.

ეფ ექ ტი ანი ბიზ ნე სის წარ მო ება მნიშ ვნე ლო ვან-
წი ლად დამ ყა რე ბუ ლია სუ ბი ექ ტებს შო რის საქ მი ან 
ურ თი ერ თო ბებ ზე, ად ამი ან თა ჯგუ ფებ სა და პი როვ-
ნე ბათ შო რის ურ თი ერ თო ბებ ზე. ას ეთი ურ თი ერ თო-
ბე ბის  შე დე გე ბი მნიშ ვნე ლოვ ნა დაა და მო კი დე ბუ ლი 
კონ კრე ტულ სუ ტუ აცი აზე, რო მელ თა ცვლი ლე ბე ბის 
ხა რის ხი ინ ფორ მა ცი ის სწრა ფი გავ რცე ლე ბის გა მო ძა-
ლი ან მა ღა ლია. 

აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხე ბის გა დაწყვე ტა  მრა ვა ლი სხვა-
დას ხვა ფაქ ტო რით გა ნი საზღვრე ბა.ეს ენია; გან სხვა ვე-
ბე ბი შრო მის ბაზ რებ ში, კად რე ბი სა და სა მუ შაო ძა ლის 
შერ ჩე ვა და მომ ზა დე ბა, მარ თვის სტი ლი და პრაქ ტი კა, 
ტე რი ტო რი ული და შო რე ბა, მრა ვა ლე როვ ნუ ლი სა კუთ-
რე ბის არ სე ბო ბა, უფ ლე ბა მო სი ლე ბა და პა სუ ხის მგებ-
ლო ბა და სხვა.

ად ამი ან ური რე სურ სე ბის ფუნ ქცი ები გან საზღვრა ვენ 
სა კითხებს, რომ ლე ბიც და კავ ში რე ბუ ლია ორ გა ნი ზა ცი-
ებ ში ად ამი ან ის მარ თვას თან და გან ვი თა რე ბას თან. მათ 
ეხ ებ ათ ის ეთი სფე რო ები, რო გო რი ცაა ორ გა ნი ზა ცი ის 
სტრუქ ტუ რუ ლი სქე მა და გან ვი თა რე ბა, ად ამი ან ური 
რე სურ სე ბის  და გეგ მვა, და კომ პლექ ტე ბა და შერ ჩე ვა, 
გან ვი თა რე ბა და ტრე ნინ გი, და ქი რა ვე ბულ თა წა ხა ლი-
სე ბა, მა თი ურ თი ერ თო ბე ბი, ჯან დაც ვა, უს აფ რთხო ება 
და კე თილ დღე ობა, კა ნო ნი ერი მოთხოვ ნი ლე ბე ბის შეს-
რუ ლე ბა და სხვა სა კითხე ბი.

ად ამი ან ური რე სურ სე ბის ფუნ ქცი ის რო ლი შე საძ-
ლებ ლო ბას აძ ლევს ორ გა ნი ზა ცი ას, მი აღ წი ოს სა კუ თარ 
მიზ ნებს ინ იცი ატ ივ ის ხელ ში აღ ებ ით და რე კო მენ და-
ცი ებ ის უზ რუნ ველ ყო ფით. მთა ვარ მი ზანს კი წარ მო-
ად გენს მმარ თვე ლე ბის მხრი დან  ხალ ხის მარ თვი სა 
და სა მუ შაო ძა ლას შო რის ურ თი ერ თო ბის ეფ ექ ტი ან ად 
წარ მარ თვის გაძ ღო ლა, მთა ვა რია  

აგ რეთ ვე ის ეთი გა რე მოს  შექ მნა, სა დაც ად ამი ანი 
სა უკ ეთ ეს ოდ გა მო იყ ენ ებს თა ვის უნ არს და პო ტენ ცი-
ალს რო გორც ორ გა ნი ზა ცი ის , ისე თა ვის სა სარ გებ ლოდ!

კად რე ბის მარ თვა ხორ ცი ელ დე ბა, რო გორც ბიზ ნე სის 
მარ თვის პრო ცე სის ნა წი ლი. ად ამი ან ური რე სურ სე ბის 
მარ თვა გა ნი ხი ლე ბა რო გორც კად რე ბის სტრა ტე გი ული 
მარ თვის მე თო დი.ად ამი ან ური რე სურ სე ბის მარ თვის 
და მა ხა სი ათ ებ ელი  ნიშ ნე ბია  სტრა ტე გი ული შე სა ბა-
მი სო ბა (ინ ტეგ რა ცია), შე თან ხმე ბუ ლო ბა-მარ თვის მე-
თო დე ბის შე ჯე რე ბა, ვალ დე ბუ ლე ბა(მო ვა ლე ობა)-ორ-
გა ნი ზა ცი ის ამ ოც ან ებ ისა და ღი რე ბუ ლე ბე ბის მი მართ 
პა სუ ხის მგებ ლო ბის ზრდა და  მო ვა ლე ობ ის გრძნო ბის 
გა თა ვი სე ბა,ად ამი ან ის გა დაქ ცე ვა კა პი ტა ლად და ად-
ამი ან ურ კა პი ტა ლად, კორ პო რა ტი ული კულ ტუ რა, 
უნ იტ არ ული ურ თი ერ თო ბე ბი, მმარ თვე ლო ბის პა სუ-
ხის მგებ ლო ბა.

ბიზ ნეს ში მნიშ ვნე ლო ვა ნია მარ თვის  ხელ მძღვა ნე-
ლე ბი სა და სპე ცი ალ ის ტე ბის საქ მი ან ობ ის შერ ჩე ვა,შე-
ფა სე ბა, ან ალ იზი და შეს რუ ლე ბის უნ არი. ად ამი ან ური 
რე სურ სე ბის მარ თვის ძი რი თა დი მოთხოვ ნე ბია ად ამი-
ან ის შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა მოვ ლე ნა და გან ვი თა რე ბა, 
ად ამი ან ის წვლი ლის უმ აღ ლეს დო ნე ზე  აყ ვა ნის მე-
თო დე ბის გა მოვ ლე ნა, უნ არი ანი ად ამი ან ის წინ სვლის 
შე საძ ლებ ლო ბის მი ცე მა, კვა ლი ფი კა ცი ის ამ აღ ლე ბი სათ-
ვის  სპე ცი ალ ური ტრე ნინ გე ბის გან ხორ ცი ელ ება, წა ხა-
ლი სე ბის და წარ მო ებ ის მარ თვის ეფ ექ ტი ანი და გეგ მვა, 
სა მუ შაო ძა ლის ფი ზი კუ რი და  გო ნებ რი ვი სრულ ყო ფის 
შე ნარ ჩუ ნე ბა, სა თა ნა დო პი რო ბე ბის, ჯან დაც ვის და უს-
აფ რთხო ებ ის უზ რუნ ველ ყო ფა.

ად ამი ან ური რე სურ სე ბის მარ თვა გან სხვა ვე ბუ ლია 
ბიზ ნე სის სა ხე ებ ის მი ხედ ვი თაც, რაც შე სა ბა მი სად და-
მო კი დე ბუ ლია ბიზ ნე სის სა ხე ობ ის, მმარ თვე ლი ძა ლის, 
ტექ ნო ლო გი ური პრო ცე სე ბის, ორ გა ნი ზა ცი ის საქ მი ან-
ობ ის და სხვა სა კითხებ ზე.

ად ამი ან ური რე სურ სე ბის მარ თვას ორი ძი რი თა დი 
მი ზა ნი გა აჩ ნია - მი აღ წი ოს სტრა ტე გი ულ ინ ტეგ რა ცი-
ას, რაც გუ ლის ხმობს იმ ას, რომ ორ გა ნი ზა ცი ას ჰყავ დეს 
კვა ლი ფი ცი ური, ვალ დე ბუ ლე ბის გრძნო ბის მქო ნე და 
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კარ გად წა ხა ლი სე ბუ ლი სა მუ შაო ძა ლა სა კუ თა რი ბიზ-
ნეს-ამ ოც ან ებ ის მი საღ წე ვად და შე სა ბა მი სო ბა, ად ამი ან-
ური რე სურ სე ბის მარ თვის პო ლი ტი კის და და საქ მე ბის 
პო ლი ტი კის ჩა მო ყა ლი ბე ბა სა და ფუნ ქცი ონ ირ ებ აში.

ად ამი ან ური რე სურ სე ბის მარ თვის ერთ-ერ თი და-
მა ხა სი ათ ებ ელია ის, რომ იგი ჰო რი ზონ ტა ლუ რი მე ნე-
ჯე რე ბის ხელ შია და მის გან იმ არ თე ბა. ამ ვი თა რე ბა ში 
ად ამი ან ური რე სურ სე ბის მე ნე ჯე რე ბი რჩე ბი ან  ყო ველ-
დღი ური ფუნ ქცი ებ ით, კერ ძოდ: და კომ პლექ ტე ბა,ფი-
ზი კუ რად მო მუ შა ვე თა შერ ჩე ვა და დო კუ მენ ტა ცი ის 
შე ნახ ვა. თუ ჰო რი ზონ ტა ლუ რი მე ნე ჯე რე ბი  შერ ჩე ვას, 
და კომ პლექ ტე ბას და დის ციპ ლი ნა რულ სა კითხებს აგ-
ვა რე ბენ, მარ თვის სპე ცი ალ ის ტე ბი პა სუხს აგ ებ ენ ის ეთ 
სა კითხებ ზე,რო გო რი ცაა ტრე ნინ გე ბის აუც ილ ებ ლო ბის 
ან ალ იზი, ად გილ ზე კურ სე ბის ჩა ტა რე ბა, ან აზღა ურ ება 
და შე ღა ვა თე ბი.

ამ ას თან ერ თად,  ხში რად მე ნე ჯე რებს წი ნა აღ მდე-
გო ბა ხვდე ბათ პერ სო ნა ლის მხრი დან. უმ აღ ლე სი ხელ-
მძღვა ნე ლო ბის მხარ და ჭე რის მი ღე ბა შე საძ ლე ბე ლია 
ად ამი ან ური რე სურ სე ბის ფუნ ქცი ის მარ კე ტინ გუ ლი 
პრო ცე სე ბის მეშ ვე ობ ით და დარ წმუ ნე ბით. მხარ და ჭე-
რის მო პო ვე ბა მო ითხოვს  ბაზ რის შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
შეს წავ ლას.

ბიზ ნეს ში წარ მა ტე ბის მიღ წე ვა, უპ ირ ვე ლეს ყოვ ლი-
სა, ნდო ბის ფაქ ტორ ზეა და მო კი დე ბუ ლი. ნდო ბა, იგ ივე 
შუ ამ ავ ალია  ბიზ ნე სის ორ სუ ბი ექ ტს შო რის. უმ აღ ლე სი 
მმარ თვე ლო ბა და ჰო რი ზონ ტა ლუ რი მე ნე ჯე რე ბი ში და 

მომ ხმა რებ ლე ბი არი ან, რო მელ თა სურ ვი ლებ სა და 
მოთხოვ ნი ლე ბებს ად გენს და აკ მა ყო ფი ლებს ად ამი ან-
ური რე სურ სე ბის ფუნ ქცია.

ჩვე ნის აზ რით, აუც ილ ებ ელია ბიზ ნე სის მოთხოვ ნი-
ლე ბე ბის და მი სი წარ მა ტე ბის გა დამ წყვე ტი ფაქ ტო რის 
გა გე ბა. ბიზ ნე სის მოთხოვ ნი ლე ბე ბის შეც ნო ბის შემ დეგ 
ირ კვე ვა, თუ რო მელ მა მე ნე ჯერ მა უნ და და აკ მა ყო ფი-
ლოს ეს მოთხოვ ნე ბი. უნ და გა ირ კვეს ხალ ხთან და კავ ში-
რე ბუ ლი ის სა კითხე ბი, რომ ლე ბიც მათ მნიშ ვნე ლოვ ნად 
მი აჩ ნი ათ რე სურ სე ბით მო მა რა გე ბის, წა ხა ლი სე ბის და 
მო ტი ვა ცი ის, და ქი რა ვე ბულ თა  კვა ლი ფი კა ცი ის ამ აღ-
ლე ბის, ტრე ნინ გი სა და ურ თი ერ თო ბის სფე რო ებ ში. 

ად ამი ან ური რე სურ სე ბის მარ თვის სა ფუძ ვე ლია ეკ-
ონ ომ იკ ური თე ორია, ხო ლო კვლე ვის მე თო დე ბი - ზო-
გა დი და კერ ძო. ეს მე თო დე ბი გუ ლის ხმობს ბიზ ნე სის 
სამ ყა როს ად ამი ან ური კა პი ტა ლის, ეკ ონ ომ იკ ური მოვ-
ლე ნე ბი სა და პრო ცე სე ბის ერთ მთლი ან ობ აში, მუდ მივ 
მოძ რა ობ აში  გან ხილ ვას, მე ნეჯ მენ ტის სის ტე მის შე-
მად გენ ლო ბას, მის ში ნა გან და ფუნ ქცი ურ თვი სე ბებს 
შო რის კავ ში რე ბის გან ხილ ვას და რისკ ფაქ ტო რე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბას, რო მელ საც უდ იდ ესი მნიშ ვნე ლო ბა 
ენ იჭ ება ნე ბის მი ერი სა ხის ბიზ ნე სის  გან ვი თა რე ბა ში.

maia xu ciS vi li,

so ci al uri mec ni er eb is doq to ri.

Ten giz laWye pi ani, 

ek on om ik is ak ad emi uri doq to ri.

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა:   
1.ლო მაია ც. -  ად ამი ან ური რე სურ სე ბის მე ნეჯ მენ ტი.

2. ფა რე საშ ვი ლი ნ. ქე შე ლაშ ვი ლი  ი.- ორ გა ნი ზა ცი ული ქცე ვა.

The role of human resourses in business development

M.khutsishvili - doqtor of Social Sciences
T.Latshkepiani – Doqtor of Ekonomics Sciences

Resume
This article covers the role and functions of the human resources imposed on business development. Effective business 
depends on the business relations between various entities. Selection, evaluation, analyses and performance check of the 
managing directors and specialist, plays an important role in business development as well.
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ag ro biz ne sis gan vi Ta re bis 
Ta vi se bu re ba ni sa qar Tve lo Si

 sa baz ro ek on om ik is gan vi Ta re bi-

sa da srul yo fis kva lo ba ze qvey nis 

sof lis me ur ne oba Tan da Tan ya-

lib de ba ag ro biz ne sad. ag ro biz ne-

si mo ic avs sof lis me ur ne ob as Tan 

da kav Si re bul biz ne sis mTel speq-

trs, ker Zod mas Si ga er Ti an eb ulia 

fer me ru li (gle xu ri) me ur ne ob ebi, 

sa sof lo-sa me ur neo ko op er at iv ebi, 

ag ro ban ke bi, sa sof lo-sa me ur neo 

teq ni kas da mom sa xu re in fras truq-

tu ris sa war mo ebi da mra va li sxva 

da we se bu le be bi.

სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ ის პი რო ბებ ში აგ რა რულ სექ ტორ-
ში ფარ თო გავ რცე ლე ბა ჰპო ვა მე წარ მე ობ ის მრა ვალ მა 
ფირ მამ, მაგ რამ ინ დი ვი დუ ალ ური მე წარ მე ობა ყვე ლა-
ზე ფარ თოდ ად აპ ტირ დე ბა აგ რო ბიზ ნეს თან, რად გან 
იგი ყვე ლა ზე კარ გად პა სუ ხობს მრა ვა ლი პი როვ ნე ბის 
სურ ვილს - იმ ოქ მე დოს და იყ ოს თა ვი სი თა ვის ბა ტონ-
პატ რო ნი. ამ კუთხით სა ქარ თვე ლოს პი რო ბებ ში აგ რო-
ბიზ ნეს ში ყვე ლა ზე პრი ორ იტ ეტ ულია მცი რე ბიზ ნე სის 
გან ვი თა რე ბა, რომ ლის წვლი ლიც აგ რო ბიზ ნე სის გან ვი-
თა რე ბა ში შემ დგომ ში მდგო მა რე ობს:

- მცი რე ბიზ ნე სის მი ზა ნია ახ ალი პრო დუქ ტის 
შექ მნა - ფერ მე რი ცდის ახ ალ ჯიშს, ახ ალ ტექ ნო ლო გი-
ას, რომ ლის წარ მა ტე ბით დას რუ ლე ბის შემ თხვე ვა ში 
ბიზ ნე სი იზ რდე ბა და შე სა ბა მი სად, იზ რდე ბა ახ ალ 
პრო დუქ ცი აზე მოთხოვ ნი ლე ბე ბიც;

- სოფ ლად მცი რე ბიზ ნე სი ფერ მერს აძ ლევს სა-
შუ ალ ებ ას შე იძ ინ ოს გა მოც დი ლე ბა, რო მე ლიც შე საძ ლე-
ბე ლია უფ რო დი დი მას შტა ბით იქ ნეს გა მო ყე ნე ბუ ლი;

- მცი რე ბიზ ნე სი გან სა კუთ რე ბით ხელ საყ რე ლია 
ად გი ლობ რი ვი სპე ცი ალ იზ ირ ებ ული მოთხოვ ნე ბის და-
საკ მა ყო ფი ლებ ლად;

 აგ რა რულ სექ ტორ ში ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბი სა და 
გა ფარ თო ებ ის საქ მე ში ერთ-ერთ მნიშ ვნე ლო ვა ნი გზაა 
ერ თობ ლი ვი სა წარ მოს შექ მნა. ერ თობ ლივ სა წარ მო ებს  
რი გი უპ ირ ატ ეს ობა გა აჩ ნია, კერ ძოდ, ამ დროს ხდე ბა 
ერ თობ ლი ვი უნ არ ის გა მო ყე ნე ბა კომ პა ნი ის მარ თვა ში. 
პირ ვე ლი - პარ ტნი ორი შე იძ ლე ბა უფ რო კვა ლი ფი ცი-
ური იყ ოს წარ მო ებ ის მარ თვა ში, მე ორე - მარ კე ტინ გში, 
მე სა მე - ფი ნან სურ მე ნეჯ მენ ტში და ა.შ. უკ ან ას კნელ 
პე რი ოდ ში ფარ თოდ იკ იდ ებს ფეხს აგ რო ბიზ ნეს ში 
ფრან ჩა იზ ის პრაქ ტი კის გა მო ყე ნე ბა. კერ ძოდ, აღი არ-

ებ ული კომ პა ნია ნე ბას რთავს ინ დი ვი დუ ალ ურ პი რებს 
(ფერ მე რებს) ან მე წარ მე თა ჯგუფს, გა მო იყ ენ ოს მი სი სა-
ხე ლი სა წარ მოო ან კო ოპ ერ ატი ულ ჯაჭ ვში. სა სა ქონ ლო 
ბირ ჟე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა წარ მო ად გენს ნე ბა ყოფ ლო ბით 
სა ვაჭ რო გა ერ თი ან ებ ებს.ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ბირ-
ჟებ თა გან თავ მოყ რი ლია ჩი კა გო ში, რო მე ლიც ის ტო-
რი ულ ად ამ ერ იკ ის აგ რა რუ ლი ინ დუს ტრი ის ცენ ტრს. 
ჩი კა გოს მნიშ ვნე ლო ვა ნი ბირ ჟაა (chicago mereantiee 
exana nge) რო მე ლიც ძი რი თა დად ვაჭ რობს ფერ მერ თა 
პრო დუქ ტით.

მე ტად სა ინ ტე რე სოა სა სა ქონ ლო- სა ვაჭ რო სის ტე მის 
მოქ მე დე ბის მე ქა ნიზ მი. და ვუშ ვათ ფერ მერ მა იყ იდა 
სტან დარ ტუ ლი კონ ტრაქ ტი 1000 ტო ნა ყურ ძენ ზე, მას 
შე უძ ლია გა და იხ ად ოს აღ ნიშ ნულ პრო დუქ ტზე თან ხა 
და გახ დეს ყურ ძნის მფლო ბე ლი, ან შე უძ ლია აღ ნიშ ნუ-
ლი კონ ტრაქ ტი გა ას ხვი სოს (გა ყი დოს) სხვა ფერ მერ ზე. 
მო სახ ლე ობ ის უმ რავ ლე სო ბას არ ჭირ დე ბა ამ დე ნი ყურ-
ძე ნი და არ აქ ვთ მი სი შე სა ნა ხი და გა და სა მუ შა ვე ბე ლი 
ად გი ლი. ამ დე ნად მა თი შე ნა ძე ნი მხო ლოდ ქა ღალ დზე 
არ სე ბუ ლი გა რი გე ბაა, რო მელ საც ის ინი ინ ახ ავ ენ იმ იმ-
ედ ით, რომ კონ ტრაქ ტს მომ გე ბი ან ად გა ყი დი ან.

 სა ქარ თვე ლო ში აგ რო ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის საქ-
მე ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯე ბი გა დად გმუ ლი იქ ნა 
უკ ან ას კნელ წლებ ში. კერ ძოდ, მთავ რო ბის მი ერ რე ალ-
იზ ებ ულ იქ ნა მცი რე მი წი ანი სა ოჯ ახო მე ურ ნე ობ ებ ის 
დახ მა რე ბის პა კე ტი, რომ ლის ფარ გლებ შიც სა ერ თი 
ჯამ ში დახ მა რე ბა გა ეწია სოფ ლად 640 ათ ას ზე მეტ მი-
წის მე სა კუთ რეს, რომ ლებ საც სა კუთ რე ბა ში ჰქონ დათ 5 
ჰა-მდე სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო მი წა. კერ ძოდ: 0,25 ჰა-მდე 
მი წის მე სა კუთ რე ებს გა და ეც ათ 100 ლა რი ანი ნო მი ნა-
ლუ რი ღი რე ბუ ლე ბის სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო ბა რა თი. 
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ხო ლო 0,25-დან - 1,25 ჰა-მდე ფარ თის სა სოფ ლო სა მე-
ურ ნეო მი წის მე სა კუთ რე ებს 510 ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის 
კომ ბი ნი რე ბუ ლი სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო ბა რა თი, რო-
მელ შიც 210 ლა რი გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყო ნი ად აგ ის 
და მუ შა ვე ბი სათ ვის (მოხ ვნა, და ფარ ცხვა, და თეს ვა და 
ა.შ.), ხო ლო 300 ლა რი შხამ-ქი მი კა ტე ბის და სა მე ურ ნეო 
ინ ვენ ტა რის შე სა ძე ნად. ამ მიზ ნით სა ქარ თვე ლოს მთავ-
რო ბამ ბი უჯ ეტ იდ ან 2013 წელს გა მო ყო  56 მ-ლ ლა რი.

 ას ევე წარ მა ტე ბით ხორ ცი ელ დე ბა შე ღა ვა თი ანი 
აგ როკ რე დი ტე ბის პრო ექ ტი. ამ მიზ ნით ქვეყ ნის კო მერ-
ცი ულ სა ბან კო სექ ტორ ზე დაყ რდნო ბით (სა ქარ თვე ლოს 
ბან კი ,ვი თი ბი ბან კი, ბან კი რეს პუბ ლი კა და ა.შ.) მცი რე 
ფერ მე რე ბის თვის სა ბან კო სექ ტორს და ევ ალა უპ რო-
ცენ ტო , სა სა ქონ ლო კრე დი ტის გა ცე მა 5000- ლა რამ დე 
უზ რუნ ველ ყო ფის გა რე შე, ხო ლო მსხვი ლი და სა შუ ალო 
ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ობ ის თვის საბ რუ ნა ვი კა პი ტა ლის 
და სა ფი ნან სებ ლად 5000- დან 100000 ლა რამ დე წლი ური, 
არა უმ ეტ ეს 7-8% -ის ფარ გლებ ში. ხო ლო ძი რი თა დი კა-
პი ტა ლის და სა ფი ნან სებ ლად 100000 აშშ დო ლა რამ დე 
წლი ური 3%-ტში. 100000დან 500000 აშშ დო ლა რამ დე 
წლი ური 2%-ტში და 500000 აშშ დო ლა რის ზე მოთ 
წლი ური 1%-ის ფარ გლებ ში. მსხვილ და სა შუ ალო სი-
დი დის ფერ მე რულ მე ურ ნე ობ ებ ის ათ ვის ძი რი თად და 
საბ რუ ნავ სა შუ ალ ებ ებ ზე კრე დი ტე ბის გა ცე მა წარ მო-
ებს სა ბან კო სექ ტორ ში წარ დგე ნილ ბიზ ნეს გეგ მე ბის 
სა ფუძ ველ ზე.

 ქვე ყა ნა ში აგ რო ბიზ ნე სის ცალ კე ულ პრი ორ იტ ეტ ულ 
მი მარ თუ ლე ბა თა გან ვი თა რე ბას და მას ში და საქ მე ბუ-
ლი ფერ მე რე ბის საქ მი ან ობ ის სტი მუ ლი რე ბის მიზ ნით 
სა ხელ მწი ფოს მხრი დან გან ხორ ცი ელ და შე ღა ვა თი ანი 
სუბ სი დი რე ბა. კერ ძოდ სა ხელ მწი ფოს მხრი დან 2013 
წელს მე ვე ნა ხე ობ ის და მეღ ვი ნე ობ ის დარ გის გან ვი თა-
რე ბას სტი მუ ლი რე ბის მიზ ნით და აწ ესა წარ მო ებ ული 
პრო დუქ ცი ის (ყურ ძნის) სუბ სი დი რე ბის შემ დე გი მე-
ქა ნიზ მი, კერ ძოდ გა და მა მუ შა ვე ბე ლი მრეწ ვე ლო ბის 
სა წარ მო ები (ღვი ნის ქარ ხნე ბი) ფერ მე რე ბის თვის ერთ 
ლარ ზე და ზე მოთ გა დახ დი ლი თან ხის თვის შეს ყი დულ 
ყო ველ ერთ კი ლოგ რამ პრო დუქ ცი აზე (ყურ ძენ ზე) 40 
თეთ რის ფარ გლებ ში მი იღ ებ დნენ სუბ სი დი ებს ხა რის-
ხო ვან პრო დუქ ტზე.

 აგ რო ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის საქ მე ში ძალ ზე მნიშ-
ვნე ლო ვა ნია სა კა ნონ მდებ ლო ბა ზის დახ ვე წა-სრულ ყო-

ფა. ამ ნიზ ნით აუც ილ ებ ელია ცვლი ლე ბე ბი შე ვი დეს 
სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო მი წის სა კუთ რე ბის კა ნონ მდებ-
ლო ბა ში და სა გა და სა ხა დო კო დექ სში. მოქ მე დი კა ნონ-
მდებ ლო ბით ქვე ყა ნა ში სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო მი წის 
გა და სა ხა დის გან გან თა ვი სუფ ლე ბუ ლია 2004 წლის 1 
იან ვრამ დე მო სახ ლე ობ ის სა კუთ რე ბა ში გა და ცე მუ ლი 5 
ჰა-დე მი წის ფარ თო ბე ბი. ამ გზით სა ოჯ ახო-ფერ მე რუ-
ლი მე ურ ნე ობ ები თავს არ იდ ებ ენ ახ ალ სა სოფ ლო-სა მე-
ურ ნეო მი წის ფარ თო ბე ბის შე ძე ნას. რად გან აღ ნიშ ნუ ლი 
პე რი ოდ ის შემ დეგ შე ძე ნილ მი წის ფარ თო ბებ ზე ვალ დე-
ბულ ნი არი ან წა რად გი ნონ დეკ ლა რა ცია შე მო სავ ლე ბის 
სამ სა ხურ ში და და რე გის ტრირ დნენ მი წის გა და სა ხა დის 
გა დამ ხდე ლე ბად.

 ზე მო აღ ნიშ ნუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით მი ზან შე წო-
ნი ლად მიგ ვაჩ ნია მომ ქმედ მი წის კა ნონ მდებ ლო ბა ში 
შე ვი დეს ცვლი ლე ბე ბი და სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო მი წის 
გა და სა ხა დის გან გან თა ვი სუფ ლდეს მო სახ ლე ობ ის (ფი-
ზი კუ რი პი რე ბის) სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი 20ჰა-დე სას.
სამ.მი წის ფარ თო ბე ბი, რაც ქვე ყა ნა ში გა მო აც ოცხლებს 
მი წის ბა ზარს და სტი მულს მის ცემს სრუ ლად მომ ქმედ 
ფერ მე რულ (გლე ხურ) მე ურ ნე ობ ებს შე იძ ინ ონ ახ ალი 
მი წის ფარ თო ბე ბი, გა ამ სხვი ლონ სა კუ თა რი მე ურ ნე-
ობ ები და მთლი ან ობ აში გა ზარ დონ სა სოფ ლო-სა მე ურ-
ნეო პრო დუქ ცი ის წარ მო ება. მი წის კა ნონ მდებ ლო ბა ში 
აღ ნიშ ნუ ლი ცვლი ლე ბის შე ტა ნა გა მარ თლე ბუ ლია იმ 
კუთხი თაც, რომ ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში ერთ ფერ მე-
რულ მე ურ ნე ობ აზე სა შუ ალ ოდ მო დის 18-20ჰა-ი, ხო ლო 
სა ქარ თვე ლო ში ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი დღე ის ათ ვის 1,05 ჰა-ს 
შე ად გენს.

 აღ ნიშ ნუ ლი ცვლი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ელ ება „ სა-
სოფ ლო-სა მე ურ ნეო კო ოპ ერ ატ ივ ებ ის შე სა ხებ“ კა ნონ-
თან ერ თად ხელს შე უწყობს ქვე ყა ნა ში უმ ოკ ლეს პე-
რი ოდ ში აგ რო ბიზ ნე სის სის ტე მა ში არ სე ბი თი ძვრე ბის 
გან ხორ ცი ელ ებ ას.

Ten giz laWye pi ani,

ek on om ik is ak ad emi uri doq to ri

 va Ja ze ik iZe,

ek on om ik is ak ad emi uri doq to ri

 maia xu ciS vi li,

so ci al uri mec ni er eb is doq to ri

AGRIBUSINESS DEVELOPMENTS PECULIARITY IN GEORGIAN

 T.Latshkepiani –Doctor of Ekonomics Sciences
 M.khutsishvili - doctor of Social Sciences

 V.Zeikidze - Doctor of Ekonomics Sciences

RESUME

 This article shows opportunities and peculiarities that exists in Georgia of conversion of agriculture to agribusiness 
. In article author discusses experience of foreign countries in this fi eld.

 At the end of the paper author sets ways of development agribusiness in Georgia.



 48 48

#
2

  
m

ar
t

i
  

 2
0

1
4

ganaTleba

XXI sa uk une Ta na med ro ve mas wav le bels in ov aci uri 

ga mow ve ve bis wi na Se ay en ebs, sko lis me nej men tis gan ki mo-

iTxovs mar Tvis ax al stil sa da zo gad sa gan ma naT leb lo 

da we se bu le bis gan vi Ta re bis Tvis sa Ta na do stra te gi ebs. 

dRes, sas ko lo or ga ni za ci am, aR saz rde lebs Ta na med ro ve 

mzar di moTxov ne bis Se sa ba mi sad, ax ali ti pis un ar ebi un da 

ga nu vi Ta ros. es enia: kri ti ku li az rov ne ba, prob le me bis 

ga daW ris un ari, li de ro ba, in for ma ci ul-sa ko mu ni ka cio 

da me dia un ar ebi.

pe da go ge bis Sro mis xa ris xi sa da 
Se sa ba mi si an azRa ur eb is gan msazRvre li 

Car Co-mo de lis (pro fe si og ra mis) 
for mi re ba

as maT Sa mu gia, 

so xu mis sa xel m wi fo 

uni ver si te tis doq to ran ti

შე სა ბა მი სად გან მა ნათ ლებ ლე ბი ორი ენ ტი რე ბუ ლე ბი 
უნ და იყ ვნენ სა კუ თა რი სწავ ლე ბის მარ თვა სა და პრო-
ფე სი ის ინ ოვ აცი ებ ით გამ დიდ რე ბა ზე; ას ევე კა რი ერ ის 
და გეგ მვა სა და სი ახ ლე ებ თან ად აპ ტა ცი აზე. ყო ვე ლი ვე 
ეს, რა საკ ვირ ვე ლია, უნ და აის ახ ოს სა გან მა ნათ ლებ ლო 
სტან დარ ტებ ში. ამ უკ ან ას კნე ლის მი ხედ ვით შრო მის 
რა ოდ ენ ობა და ხა რის ხი უნ და შე ეს აბ ამ ებ ოდ ეს პე და-
გო გე ბის შრო მის ან აზღა ურ ებ ას, რო მე ლიც სტი მულს 
მის ცემს მათ მუდ მი ვად აიმ აღ ლონ კვა ლი ფი კა ცია და 
უპ ას უხ ონ ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო სის ტე მის სწრა-
ფად  ცვა ლე ბად მოთხოვ ნებს.

ჩვენ ვი ზი არ ებთ ჰარ ვარ დის უნ ივ ერ სი ტე ტის პრო-
ფე სო რის, 12-წლი ანი სა მუ შაო გა მოც დი ლე ბის მქო ნე 
ინ გლი სუ რის მას წავ ლებ ლის, სკო ლის მე ნე ჯე რის - 
ტო ნი  ვაგ ნე რის მო საზ რე ბას იმ ას თან და კავ ში რე ბით, 
რომ: იმ რე ალ ურ ად ღი რე ბულ თვი სე ბებს შო რის, რო-
მელ საც მო ითხოვს თა ნა მედ რო ვე ეკ ონ ომ იკა და შრო-
მის ბა ზა რი, სას კო ლო და წე სე ბუ ლე ბა ში სწავ ლის დამ-
თავ რე ბამ დე მოს წავ ლემ უნ და შე იძ ინ ოს  7 ყვე ლა ზე 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი თვი სე ბა იმ ის თვის, რომ შემ დგომ ში 
იშ ოვ ოს და შე ინ არ ჩუ ნოს მა ღა ლა ნაზღა ურ ებ ადი სამ-
სა ხუ რი, ჰქონ დეს წარ მა ტე ბუ ლი კა რი ერა და იყ ოს 
ქვეყ ნის ღირ სე ული მო ქა ლა ქე. ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი 
თვი სე ბე ბია: 

• კრი ტი კუ ლი აზ როვ ნე ბა და პრობ ლე მე ბის გა-
დაჭ რის უნ არი;

• მულ ტი კულ ტუ რულ გა რე მო ში გუნ დუ რი მუ-

შა ობ ის და გავ ლე ნით  ლი დე რო ბის უნ არი; 3. სის ხარ-
ტე და ად აპ ტა ცი ის უნ არი;

• ინ იცი ატ ივა და მე წარ მე ობ ის უნ არ ები;
• ეფ ექ ტი ანი წე რი სა და კო მუ ნი კა ცი ის უნ არი;
• სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბა და ან ალ იზი;
• ცნო ბის მოყ ვა რე ობა და წარ მოდ გე ნის უნ არი. 
აღ ნიშ ნუ ლი თვი სე ბე ბი მთა ვარ როლს თა მა შობს 

ინ ოვ აცი აში. ეს უკ ან ას კნე ლი კი არ ის ის, რაც ამ ოძ რა-
ვებს ეკ ონ ომ იკ ას და ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია, ზო გა-
დად კა ცობ რი ობ ის გან ვი თა რე ბის თვის. სამ წუ ხა როდ, 
დღეს არც ერ თი ჩა მოთ ვლი ლი თვი სე ბა სას კო ლო და-
წე სე ბუ ლე ბებ ში არ ის წავ ლე ბა და არ მოწ მდე ბა. ეს არ 
არ ის არ ცერ თი პე და გო გი სა და ზო გად სა გან მა ნათ ლებ-
ლო ორ გა ნი ზა ცი ის მე ნეჯ მენ ტის ბრა ლი, ყო ვე ლი ვე 
აღ ნიშ ნუ ლის გა მომ წვე ვი უმ თავ რე სი მი ზე ზია მოძ ვე-
ლე ბუ ლი სის ტე მა, რო მე ლიც სა უკ უნ ის წინ შე იქ მნა და 
დღემ დე არ გა ნუც დია ცვლი ლე ბა.

            იმ ის ათ ვის, რომ მოს წავ ლე ებს XXI სა უკ უნ ეში 
სა ჭი რო შე მოქ მე დე ბი თი და ან ალ იტ იკ ური უნ არ-
ჩვე ვე ბი გა ნუ ვი თარ დეთ, გან მა ნათ ლებ ლებ მა თა ვად 

უნ და ის წავ ლონ ისე სწავ ლე ბა, რომ მა ღა ლი დო ნის 
სა აზ როვ ნო უნ არ-ჩვე ვე ბი და ქცე ვი თი მო დე ლე ბი 
წარ მო აჩ ინ ონ. ამ რთუ ლი მი სი ის შე სას რუ ლებ ლად 

ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო სის ტე მამ უაღ რე სად მნიშ-
ვნე ლო ვა ნია პე და გო გე ბი უზ რუნ ველ ყოს უფ რო ეფ ექ-
ტი ანი მომ ზა დე ბით (კერ ძოდ, პრო ფე სი ული გან ვი თა-
რე ბის სტი მუ ლი რე ბის ფორ მე ბით), ვიდ რე ეს აქ ამ დე 
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ტრა დი ცი ულ ად ხორ ცი ელ დე ბო და. ზო გად სა გან მა-
ნათ ლებ ლო სკო ლის უმ თავ რე სი ამ ოც ან ის სწავ ლა/
სწავ ლე ბი სა და აღ ზრდის პრო ცე სის წარ მმარ თვე ლი, 
რა საკ ვირ ვე ლია, პე და გო გია. ამ იტ ომ ბუ ნებ რი ვია, თუ 
`მას წავ ლებ ლებ მა მო მა ვა ლი სა ზო გა დო ებ ის წევ რე ბი 
სირ თუ ლე ებ ის ათ ვის უნ და მო ამ ზა დონ, მა შინ თა ვად 

უნ და შეძ ლონ მათ თან გამ კლა ვე ბა. ამ ის ათ ვის კი, უნ
და შე იძ ინ ონ გარ კვე ული უნ არ-ჩვე ვე ბი და თა ვად 

გახ დნენ ̀ მო წი ნა ვე მოს წავ ლე ები ამ სა ზო გა დო ებ აში~.
სა ქარ თვე ლოს ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო სის ტე-

მის სას კო ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში პე და გო გე ბის შრო მის 
ან აზღა ურ ება, ისე, რო გორც ეს მი ღე ბუ ლია ევ რო პის 
გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ სა და პოს ტსაბ ჭო თა სივ რცე ში, 
უნ და ეფ უძ ნე ბო დეს სა გან მა ნათ ლებ ლო სტან დარ ტებს, 
რომ ლე ბიც სა ჭი როა მო იც ავ დნენ დრო ის შე სა ბა მის 
მოთხოვ ნებ სა და პე და გო გე ბის კვა ლი ფი კა ცი ას. თა ნა-
მედ რო ვე სწრა ფად ცვა ლე ბა დო ბის პი რო ბებ ში, აუც ილ-
ებ ელია პე რი ოდ ულ ად იწ არ მო ოს მათ მა გა და ხა ლი სე ბამ 
და გარ კვე ულ პე რი ოდ ში, შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნის 
მიზ ნით, მო ცე მუ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო სტან დარ ტე ბის 
მოთხოვ ნე ბის სკა ლი რე ბის მი ხედ ვით მოხ დეს პე და-
გო გე ბის და ყო ფა კა ტე გო რი ებ ად, რო მელ საც სა ჭი როა 
შე ეს აბ ამ ებ ოდ ეს კვა ლი ფი კა ცი ის გან მას ხვა ვე ბე ლი კო-
ეფ იცი ენ ტი და სა ტა რი ფო გა ნაკ ვე თი. 

 მი ზან შე წო ნი ლად მიგ ვაჩ ნია, სას კო ლო და წე სე ბუ-
ლე ბე ბის პე და გო გე ბის სტა ტუ სის ამ აღ ლე ბის მიზ ნით, 
მა თი პრო ფე სი ული საქ მი ან ობ ისა და შრო მის შე სა ბა-
მი სი ან აზღა ურ ებ ის ამ სახ ვე ლი ავ ტო რი სე ული მო-
დე ლის - პრო ფე სი ოგ რა მის შე მო თა ვა ზე ბა (ცხრი ლი 
№1. გვ. 50), რო მე ლიც უნ და ეფ უძ ნე ბო დეს ზე მოხ სე-
ნე ბულ სა გან მა ნათ ლებ ლო სტან დარ ტებს.  სქე მა, რა 
თქმა უნ და, ხელს შე უწყობს სას კო ლო პე და გო გე ბის 
მა ტე რი ალ ური სტი მუ ლი რე ბის სრულ ყო ფას, უზ რუნ-
ველ ყოფს არა მარ ტო მათ ეკ ონ ომ იკ ურ კე თილ დღე-
ობ ას, არ ამ ედ, მუდ მივ ლტოლ ვას კვა ლი ფი კა ცი ის 
ამ აღ ლე ბი სად მი, რაც მო იტ ანს სამ მხრივ სარ გე ბელს 
პე და გო გის თვის, სას კო ლო და წე სე ბუ ლე ბის თვის და 
სა ხელ მწი ფოს თვის. პე და გო გის პრო ფე სია ცოდ ნის, 
უნ არ-ჩვე ვე ბის და კომ პე ტენ ცი ებ ის ერ თობ ლი ობაა, 
რო მელ თა ფლო ბა დღეს აუც ილ ებ ელია გა ნათ ლე ბის 
სფე რო ში შრო მი თი საქ მი ან ობ ის თვის და მა თი შე ძე-
ნა შე საძ ლე ბე ლია სწავ ლის ან/და შე სა ბა მისს სფე რო ში 
საქ მი ან ობ ის შე დე გად. პე და გო გი ური მოღ ვა წე ობა მას-
წავ ლებ ლის ძი რი თა დი საქ მეა, იგი შრო მი თი საქ მი ან-
ობაა, რო მე ლიც მო ითხოვს გან საზღვრულ მომ ზა დე-
ბას და წარ მო ად გენს მი სი შე მო სავ ლის მთა ვარ წყა როს. 
ჩვენს მი ერ შე მო თა ვა ზე ბულ მა მო დელ მა ას ახ ვა უნ და 
ჰპო ვოს სა გან მა ნათ ლებ ლო სტან დარ ტებ ში, რო მელ თა 
მი ხედ ვი თაც შე საძ ლე ბე ლი გახ დე ბა პე და გო გის შრო-
მის ან აზღა ურ ებ ის გან საზღვრა.

რო დე საც ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო სის ტე მა ში და-
საქ მე ბუ ლი პე და გო გე ბის შრო მის ან აზღა ურ ებ ას ვა-
ფა სებთ, მი სი გან ხილ ვა გან ყე ნე ბუ ლად, სხვა, მას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მის გან ძა ლი ან სე რი ოზ ულ 

შეც დო მად უნ და ჩა ით ვა ლოს. რო გორც ეკ ონ ომ იკ ის 
ყვე ლა სფე რო ში (მა ტე რი ალ ურ და არ ამ ატ ერი ალ ურ 
წარ მო ებ ის დარ გებ ში) შრო მის ან აზღა ურ ება ყო ველ-
თვის უკ ავ შირ დე ბო და, უკ ავ შირ დე ბა და სა ჭი როა და-
უკ ავ შირ დეს შრო მის ხა რის ხს.

ამ პრინ ცი პე ბით ხელ მძღვა ნე ლო ბენ ევ რო პის წამ-
ყვა ნი და გარ და მა ვა ლი ეკ ონ ომ იკ ის ქვეყ ნე ბი. სწო-
რედ აღ ნიშ ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბით მიმ დი ნა რე ობს 
პე და გო გის ან აზღა ურ ებ ის სრულ ყო ფა, რო გორც ამ ას 
გვიჩ ვე ნებს რუ სე თის ფე დე რა ცი ის, ას ევე კა ლუ გის 
ოლ ქის ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო სის ტე მა ში და საქ-
მე ბუ ლი პე და გო გე ბის შრო მის ან აზღა ურ ებ ის გან ვი-
თა რე ბა.

პე და გო გე ბის შრო მის სტი მუ ლი რე ბა ში უაღ რე სად 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია ბი უჯ ეტ ის ფორ მი რე ბა, რო მელ შიც 
უმ თავ რე სი ად გი ლი უკ ავია შრო მის ან აზღა ურ ებ ას. 
ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბის ფი ნან სე ბის 
ეფ ექ ტი ანი მარ თვა და ბი უჯ ეტ ის მუხ ლე ბის მი ხედ ვით 
ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის გა ნა წი ლე ბა ას ევე ემ სა ხუ რე ბა 
პე და გო გე ბის მა ღალ ხა რის ხი ანი შრო მის წა მა ხა ლი სე-
ბე ლი სხვა დას ხვა ფორ მე ბის პრაქ ტი კა ში და ნერ გვას. 
სას კო ლო რე ფორ მის წარ მა ტე ბით გან ხორ ცი ელ ებ აში 
ფი ნან სე ბის ეფ ექ ტი ანი მარ თვის  გა დამ წყვე ტი მნიშ-
ვნე ლო ბი სა და ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო ორ გა ნი ზა ცი-
ებ ის პრაქ ტი კულ საქ მი ან ობ აში ამ მი მარ თუ ლე ბით 

სე რი ოზ ული ნაკ ლო ვა ნე ბე ბის არ სე ბო ბის გა მო, მი-
ზან შე წო ნი ლად მიგ ვაჩ ნია: 

 სა მე ურ ვეო საბ ჭო ებ მა დი რექ ტო რებ თან ერ თად 
სას კო ლო და წე სე ბუ ლე ბის გან ვი თა რე ბის გეგ მე ბი სა 
და პრი ორ იტ ეტ ებ ის გან საზღვრი სას არ სე ბი თი მნიშ-
ვნე ლო ბა უნ და მი ან იჭ ონ ფი ნან სუ რი შე საძ ლებ ლო ბის 
ფორ მი რე ბას, ას ევე შე მო სავ ლე ბის რე ალ ურ პროგ-
ნო ზი რე ბას. მათ ამ პრო ცეს ში სა ჭი როა აქ ტი ურ ად 
ჩარ თონ სას კო ლო სა ზო გა დო ებ ის წარ მო მად გენ ლე ბი 
და მაქ სი მა ლუ რად ხე ლი შე უწყონ სა ბი უჯ ეტო გამ-
ჭვირ ვა ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფას;

 აუც ილ ებ ელია დიდ სკო ლებ ში სპე ცი ალ ური 
ფი ნან სუ რი კო მი ტე ტე ბის შექ მნა, რო მელ თაც სა მე ურ-
ვეო საბ ჭო უხ ელ მძღვა ნე ლებს. შე სა ბა მი სად, დრო თა 
გან მავ ლო ბა ში სკო ლებს ფი ნან სე ბის მარ თვი სას ში-
და-სას კო ლო პრო ცე დუ რე ბის შე მო ღე ბის უფ ლე ბაც 
მი ეც ემ ათ, მაგ რამ გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია, რომ ამ 
საქ მე ში წარ მა ტე ბას მხო ლოდ მა შინ მი აღ წე ვენ, თუ 
მას ში ჩარ თუ ლი იქ ნე ბი ან კომ პე ტენ ტუ რი ად ამი ან ები, 
რომ ლებ მაც საქ მეც იცი ან და სკო ლის წარ მა ტე ბი თაც 
არი ან და ინ ტე რე სე ბუ ლი. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ 
სკო ლის ფი ნან სურ მარ თვა ში სას კო ლო სა ზო გა დო-
ებ ის აქ ტი ური მო ნა წი ლე ობაა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი, 
ბუ ნებ რი ვია ძი რი თა დი პა სუ ხის მგებ ლო ბა მა ინც სა-
მე ურ ვეო საბ ჭო სა და სკო ლის დი რექ ტორს აკ ის რი ათ; 

3.     ფი ნან სე ბის მარ თვა ში სა მე ურ ვეო საბ ჭო ებ ის 
ფარ თო მო ნა წი ლე ობ ისა და მა თი პა სუ ხის მგებ ლო ბის 
ამ აღ ლე ბის მიზ ნით, საბ ჭო ებ ში, წევ რე ბის არ ჩე ვი სას 
გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა უნ და და ეთ მოს სას კო-
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ცხრი ლი №1
პე და გო გე ბის პრო ფე სი ული საქ მი ან ობ ის გან მსაზღვრე ლი მო დე ლი (პრო ფე სი ოგ რა მა)

გან ყო ფი ლე ბა გან ყო ფი ლე ბის ში ნა არ სი

პრო ფე სია  სკო ლის მას წავ ლე ბე ლი;  
 სა მუ შა ოს არე ალი.

მას წავ ლებ ლის
შრო მის პრო ცე სი

 მოს წავ ლის სწავ ლე ბა და აღ ზრდა; 
 შე მოქ მე დე ბი თი ან ობა;  
 ინ ოვ აცი ურ ტექ ნო ლო გი ებ ის ფლო ბა; 
 კლას ში სა სურ ვე ლი და მიმ ზიდ ვე ლი სას წავ ლო კლი მა ტის  შექ მნა;
 უცხო ენა (ენ ებ ის) ცოდ ნა;  
  სწავ ლა/სწავ ლე ბის ეფ ექ ტი ანი მე თო დე ბი სა და კლა სის მარ თვის სტი-

ლის გა მო ყე ნე ბა; 
 სა გაკ ვე თი ლო გეგ მის სა ინ ტე რე სოდ შედ გე ნა.

შრო მის 
სა ნი ტა რულ-ჰი გი ენ ური 
პი რო ბე ბი

 სი სუფ თა ვე საკ ლა სო ოთ ახ ებ ში; 
 მო წეს რი გე ბუ ლი სა სა დი ლო ოთ ახი; 
 სა მუ შაო რე ჟი მი და დას ვე ნე ბა; 
 სა მუ შაო დრო; 
 დაზღვე ვა;
  შვე ბუ ლე ბა.

ფსი ქო ფი ზი ოლ ოგიური 
მოთხოვ ნე ბი 

 ყუ რადღე ბი ანი და მო კი დე ბუ ლე ბა; 
 ში ნა არ სი ანი სა მუ შაო; 
 სა მუ შა ოს მო ცუ ლო ბა;
 ინ ტე რე სე ბი; 
 თა ნას წო რო ბაა, რო ცა ყვე ლა პე და გოგს სა მუ შა ოს შეს რუ ლე ბა  ერ თნა ირ-

ად არ შე უძ ლია (შე საძ ლებ ლო ბის ფსი ქო-ფი ზი ოლ ოგი ური და ინ ტე ლექ-
ტუ ალ ური მაჩ ვე ნებ ლე ბი), მაგ რამ უფ ლე ბა აქ ვს შე ეძ ლოს. ეს არ ის ყვე-
ლა გან მა ნათ ლებ ლის თვის თა ნა ზო მი ერი შეზღუდ ვის უფ ლე ბა, ანუ მა თი 
უფ ლე ბა-ვალ დე ბუ ლე ბე ბის  გან ხორ ცი ელ ება რე გუ ლირ დე ბა ერ თი სა ზო-
მით, შე სა ბა მი სად, თა ვი სუფ ლე ბა ყვე ლა მას წავ ლებ ლის თვის  ერ თნა ირ-
ად ნორ მი რე ბუ ლია ან უნ და იყ ოს ასე, რად გან მოქ მე დებს თა ნას წო რო ბის 
პრინ ცი პი. 

პრო ფე სი ული 
უნ არ-ჩვე ვე ბი

პე და გო გის მი ერ 21-ე სა უკ უნ ის შე სა ბა მი სი  სწავ ლე ბის მო დე ლე ბის  ფლო ბა:

 სწავ ლი სა და ინ ოვ აცი ის უნ არ ები; 
 ინ ფორ მა ცი ის, მე დი ისა  და ტექ ნო ლო გი ური უნ არ ები;
  ცხოვ რე ბი სა და კა რი ერ ის უნ არ ები;
  ად აპ ტი რე ბის, კო მუ ნი კა ცი ის, წარ მო სახ ვის უნ არ ები; 
 სწავ ლე ბი სად მი ინ ტე რე სი; 
 ლი დე რო ბა; 
 მო დე ლი რე ბა, თა ნამ შრომ ლო ბის ჩვე ვე ბი და  რის კი სად მი მზა ობა.

პე და გო გი ური კად რე ბის მომ ზა-
დე ბა ზე მოთხოვ ნე ბი და კვა ლი-
ფი კა ცი ის 
ამ აღ ლე ბა

 პრო ფე სი ული მომ ზა დე ბის დრო და შე საძ ლებ ლო ბა;
 პრო ფე სი ული თვით გან ვი თა რე ბის  პერ სპექ ტი ვა; 
 პე და გო გე ბის პრო ფე სი ული თვით გან ვი თა რე ბის  უფ რო მე ტად და ინ ტე-

რე სე ბის მიზ ნით მა თი ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა შე სა ბა მი სი შრო მის ან აზღა-
ურ ებ ის შე სა ხებ; კვა ლი ფი კა ცი ის ამ აღ ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა შრო მის ან-
აზღა ურ ებ აში.

ლო ცხოვ რე ბი სად მი მათ ინ ტე რესს, ას ევე ფი ნან სუ რი 
სა კითხე ბის ცოდ ნას და სხვ.;

4.      სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ერ ებ ის 
სა მი ნის ტრომ უნ და იზ რუ ნოს, რომ მე ტი ყუ რადღე-
ბა მი ექ ცეს სკო ლე ბი დან შე სულ წი ნა და დე ბებს 
სა ბა ზო სკო ლე ბის გან სხვა ვე ბუ ლი და ფი ნა სე ბის, 
პირ ველ კლა სელ თა მცი რე კონ ტინ გენ ტი ანი ჯგუ ფე-
ბის კლას-კომ პლექ ტის გა რე შე სწავ ლე ბის, საკ ლა სო 

ოთ ახ ებ ში მოს წავ ლე ებ ის ზღვრუ ლი რა ოდ ენ ობ ის 
შე სა ხებ და სხვ.;

5.   სას კო ლო ორ გა ნი ზა ცი ამ და მა ტე ბი თი ფი ნან-
სუ რი სახ სრე ბის მო ძი ებ ის მიზ ნით უნ და იზ რუ ნოს:
მშო ბელ თა ნე ბა ყოფ ლო ბი თი შე მო წი რუ ლო ბე ბის 

წყა რო ებ ის ზრდა ზე (რაც უზ რუნ ველ ყო ფი ლი უნ და 
იყ ოს სა თა ნა დოდ და სა ბუ თე ბუ ლი პროგ რა მუ ლი თუ 
საპ რო ექ ტო შე თა ვა ზე ბე ბით);
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სხვა დას ხვა სა ხის გრან ტის მო პო ვე ბის სტი მუ-
ლი რე ბი თა და ამ პრო ცე სის ხელ შეწყო ბით;
სკო ლის კურ სდამ თავ რე ბულ თა დახ მა რე ბით 

და მხარ და ჭე რით;
სა მე წარ მეო-კო მერ ცი ული საქ მი ან ობ ით;
ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბას თან 

არ სე ბუ ლი ფა სი ანი აკ ად ემი ური, შე მოქ მე დე ბი თი 
და სპორ ტუ ლი წრე ებ იდ ან მი ღე ბუ ლი რე სურ სე ბით;
სკო ლის მე ნეჯ მენ ტის და პე და გო გე ბის მი ერ 

მომ ზა დე ბუ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო რე სურ სე ბის (სატ-
რე ნინ გო პროგ რა მე ბი; პრო ფე სი ული ჟურ ნა ლე ბი, 
თვალ სა ჩი ნო ებ ები, სე მი ნა რე ბი და ა. შ.) რე ალ იზ ებ ით;
ფა სი ანი სა გან მა ნათ ლებ ლო მომ სა ხუ რე ბით მი-

ღე ბუ ლი რე სურ სე ბით;
 მოს წავ ლე თა ნა მუ შევ რე ბი სა თუ ნა კე თო ბე ბის 

რე ალ იზ ებ ით. 
ვფიქ რობთ, ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი ღო ნის ძი ებ ებ ის გა-

ტა რე ბით, სას კო ლო სა ზო გა დო ებ ის მი ერ ფი ნან სუ რი 
მარ თვის მნიშ ვნე ლო ბის სრუ ლად გაც ნო ბი ერ ებ ით და 
ამ პრო ცე სი სად მი ხელ შეწყო ბით, წარ მა ტე ბით გან ხორ-
ცი ელ დე ბა ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბის 
გან ვი თა რე ბის ეს უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი სტრა ტე გი აც, 
რო მე ლიც, თა ვის მხრივ, ბუ ნებ რი ვია ემ ყა რე ბა ად ამი-
ან ური რე სურ სე ბის ეფ ექ ტი ან მარ თვას.

მი ზან შე წო ნი ლად მიგ ვაჩ ნია სა ქარ თვე ლო ში პე-
და გო გებ ზე და წეს დეს ქა ლა ქებ სა და სოფ ლებს შო რის 
გან სხვა ვე ბუ ლი შრო მის ან აზღა ურ ება, ისე, რო გორც ეს 
სის ტე მა მი ღე ბუ ლია და მოქ მე დებს ევ რო პის გან ვი თა-
რე ბულ და გარ და მა ვა ლი ეკ ონ ომ იკ ის ქვეყ ნებ ში.

ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო სფე რო სა და მარ თვის 
სის ტე მა ში შექ მნი ლი მდგო მა რე ობ ის გა უმ ჯო ბე სე-
ბის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია, სკო ლე ბის და ფი ნან სე ბის 
სის ტე მის გა და ხედ ვა და და ფი ნან სე ბის ფორ მუ ლის 
გან ვი თა რე ბა ქვეყ ნის მას შტა ბით ხა რის ხი ანი გა-
ნათ ლე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის 
მიზ ნით.

ამ რი გად, შრო მის სტი მუ ლი რე ბა, რო მე ლიც მნიშ ვნე-
ლო ვან წი ლად გან საზღვრავს ად ამი ან ის ორ გა ნი ზა ცი აში 
საქ მი ან ობ ის ეფ ექ ტი ან ობ ას, ფაქ ტი ურ ად მო იც ავს ორ 
ძი რი თად ას პექ ტს - მა ტე რი ალ ურ და არ ამ ატ ერი ალ ურ 
წა ხა ლი სე ბას და, ცხა დია, ამ ით უკ ვე დას ტურ დე ბა ის, 
რომ ყო ვე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის, მათ შო რის სას კო ლო და-
წე სე ბუ ლე ბის ხელ მძღვა ნელ მა, პე და გო გე ბის წა ხა ლი-
სე ბის ფორ მე ბი სა და მე თო დე ბის დად გე ნის პრო ცეს ში, 
მაქ სი მა ლუ რი ხა რის ხით უნ და გა ით ვა ლის წი ნოს მა თი 
ას აკ ობ რი ვი სტრუქ ტუ რა, გან წყო ბა და და მო კი დე ბუ ლე-
ბა სტი მუ ლი რე ბის ფორ მე ბის მი მართ,  რომ ლე ბიც უნ და 
იყ ოს სა ჯა რო გან ხილ ვის პრო დუქ ტი და თი თოეული 
გან მა ნათ ლებ ლის თვის ხელ მი საწ ვდო მი. ყო ვე ლი ვე აღ-
ნიშ ნუ ლი, რა თქმა უნ და, სა ჭი როა აის ახ ოს სას კო ლო და-
წე სე ბუ ლე ბის შე სა ბა მისს დე ბუ ლე ბა ში. ეს უკ ან ას კნე ლი 
კი მი ღე ბუ ლი და დამ ტკი ცე ბუ ლი უნ და იყ ოს სკო ლის 
სა მე ურ ვეო და პე და გო გი ური საბ ჭო ებ ის მი ერ, ანუ მას 
სა ჭი როა მი ეც ეს სა ხელ მძღვა ნე ლო დო კუ მენ ტის სა ხე.

რო გორც ცნო ბი ლია, სას კო ლო და წე სე ბუ ლე ბა ში 
და საქ მე ბუ ლი პე და გო გე ბი  დღემ დე მრა ვა ლი მი ზე-
ზის გა მო მუ შა ობ ენ. მათ შო რის – უმ უშ ევ რო ბის ში შით, 
მი კუთ ვნე ბის გან ცდით, ან შეჩ ვე ვის გა მო. მას წავ ლებ-
ლე ბის თვის უმ თავ რე სია პირ ვე ლი, სა მარ თლი ანი ან-
აზღა ურ ება - გან მა ნათ ლებ ლე ბი რჩე ბი ან ზო გად სა გან-
მა ნათ ლებ ლო ორ გა ნი ზა ცი აში, თუ აქ ვთ მა თი უნ არ ებ ის, 
შე დე გე ბის და ძა ლის ხმე ვის შე სა ბა მი სი ან აზღა ურ ება. 
ისე, რო გორც სა ზო გა დო ებ რივ საქ მი ან ობ აში და საქ მე-
ბუ ლი ყო ვე ლი ინ დი ვი დი, ას ევე პე და გო გე ბიც და ინ-
ტე რე სე ბუ ლე ბი არი ან, რომ მა თი შრო მის ან აზღა ურ ება 
შე ეს აბ ამ ებ ოდ ეს და ხარ ჯუ ლი შრო მის რა ოდ ენ ობ ასა და 
ხა რის ხს.  სა უბ არია, რო გორც კონ კრე ტულ ხელ ფას სა და 
ბე ნე ფი ტებ ზე, ას ევე შრო მის და ფა სე ბი სა და აღი არ ებ ის 
წა ხა ლი სე ბის სხვა სა ხის ფორ მებ ზე. მე ორე, ზო გად სა-
გან მა ნათ ლებ ლო ორ გა ნი ზა ცი ებ ში მას წავ ლებ ლე ბი ვი-
თარ დე ბი ან - სა უკ ეთ ესო ები რჩე ბი ან, რო ცა ის ინი მუდ-
მი ვად ახ ალს სწავ ლო ბენ, იზ რდე ბი ან და არა მხო ლოდ 
საქ მის კე თე ბის ხარ ჯზე, არ ამ ედ იმ ით აც, რომ სას კო ლო 
და წე სე ბუ ლე ბა მუდ მი ვად ზრუ ნავს მა თი კვა ლი ფი კა-
ცი ის ამ აღ ლე ბა სა და ცოდ ნის სრულ ყო ფა ზე. მე სა მე, 
ში და სას კო ლო ურ თი ერ თო ბე ბი - ძა ლი ან არ სე ბი თია 
მას წავ ლებ ლის თვის, თუ ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო 
ორ გა ნი ზა ცი აში მუ შა ობ ენ პა ტივ სა ცე მი, შე სა ფე რი სი და 
მსგავ სი კო ლე გე ბი, რომ ლებ თა ნაც კო მუ ნი კა ცია ძა ლი-
ან სა სი ამ ოვ ნო და პო ზი ტი ურია. მე ოთხე, ში ნა არ სი ანი 
სა მუ შაო  და მე ხუ თე, პე და გო გებს სურთ, იმ უშა ონ და-
წე სე ბუ ლე ბა ში, სა დაც შე საძ ლებ ლო ბა ექ ნე ბათ აკ ეთ ონ 
ის საქ მე, რო მე ლიც ახ ლოს არ ის მათ ინ ტე რე სებ თან, 
ძა ლი ან მოს წონთ და უყ ვართ. შე სა ბა მი სად, ყვე ლა ხელ-
მძღვა ნე ლი უნ და ცდი ლობ დეს ამ პუნ ქტე ბის მი ხედ ვით 
სას კო ლო ორ გა ნი ზა ცი ის შე ფა სე ბას და იმ მი მარ თუ-
ლე ბე ბის გაძ ლი ერ ებ ას, სა დაც მო იკ ოჭ ლებს იგი. თუ 
ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბა ამ პი რო ბებს 
კარ გად აკ მა ყო ფი ლებს, იქ იმ უშ ავ ებ ენ ყვე ლა ზე მო ტი-
ვი რე ბუ ლი, კომ პე ტენ ტუ რი პე და გო გე ბი. ეს პირ და პირ 
კავ შირ შია ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო ორ გა ნი ზა ცი ის 
მიღ წე ვებ თან, შე დე გებ თან, მშობ ლე ბი სა და მოს წავ ლე-
ებ ის კმა ყო ფი ლე ბას თან და ას ევე, პე და გო გე ბის უმ თავ-
რესს მი ზან თან - მათ შე მო სავ ლებ თან.   

    ჩე მი აზ რით, გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის უზ რუნ ველ-
ყო ფის უპ ირ ვე ლე სი პი რო ბა კარ გი მას წავ ლე ბე ლია 
და არა სხვა ელ ემ ენ ტე ბი (ინ ფრას ტრუქ ტუ რა, სა ხელ-
მძღვა ნე ლო ები, მე თო დი კა და სხვ.). რა თქმა უნ და, 
ყვე ლა ფერს სა თა ნა დო ად გი ლი აქ ვს, მაგ რამ კარ გი პე-
და გო გის გა რე შე სას კო ლო ორ გა ნი ზა ცი ის მარ თვის არ-
ცერ თი ინ სტრუ მენ ტი, თა ვის თა ვად, შე სა ბა მისს შე დეგს 
არ იძ ლე ვა. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, აუც ილ ებ ელია, რომ  
სა ხელ მწი ფო და სა ზო გა დო ება პირ ვე ლი, სა თა ნა დოდ 
უნ და აფ ას ებ დნენ პე და გო გებს და მათ საქ მი ან ობ ას. 
მე ორე, პე და გო გის შრო მის ან აზღა ურ ება ”ღირ სე ბის 
შემ ნახ ვე ლი” უნ და იყ ოს. მას წავ ლებ ლის ხელ ფა სი არ 
უნ და მი ებ ას მხო ლოდ სა არ სე ბო მი ნი მუ მის დო ნეს, 
არ ამ ედ აუც ილ ებ ელია, რომ იგი შე ეს აბ ამ ებ ოდ ეს სა-

ganaTleba



 52 52

#
2

  
m

ar
t

i
  

 2
0

1
4

ზო გა დო ებ ის გან ვი თა რე ბის თა ნა მედ რო ვე ეტ აპს და 
სა ჭი როა და კავ ში რე ბუ ლი იყ ოს ცოდ ნის ეპ ოქ ას თან; მე-
სა მე, სა ხელ მწი ფო ში უნ და მოქ მე დებ დეს პე და გო გე ბის 
მომ ზა დე ბი სა და მუდ მი ვი პრო ფე სი ული თვით გან ვი-
თა რე ბის სა თა ნა დოდ გა აზ რე ბუ ლი და ორ გა ნი ზე ბუ ლი 
სის ტე მა (მარ თა ლია ფუნ ქცი ონ ირ ებს მას წავ ლებ ლის 
სახ ლე ბი, თუმ ცა სა ჭი როა ტრე ნინგ/სე მი ნა რე ბის თვის 
გა მო ყე ნე ბა დი ამ ჟა მად არ სე ბუ ლი თე მა ტი კის სრულ ყო-
ფა); მე ოთხე, აუც ილ ებ ელია არ სე ბობ დეს პე და გო გე ბის 
პერ მა ნენ ტუ ლი კვა ლი ფი კა ცი ის ამ აღ ლე ბის გა მარ თუ-
ლი მე ქა ნიზ მი და სხვ.

სა ქარ თვე ლოს ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო სის ტე მა ში 
პე და გო გი ური საქ მი ან ობ ის მა ტე რი ალ ური და სხვა 
ფორ მის წა ხა ლი სე ბის გარ დაქ მნაა აუც ილ ებ ელი, რაც, 
ვფიქ რობთ, უნ და მო იც ავ დეს შემ დეგ მი მარ თუ ლე ბებს:

ა) მას წავ ლებ ლის ან აზღა ურ ებ ის სა ბა ზი სო მი ნი-
მუ მის დად გე ნას, რო მე ლიც სა ჭი როა გა ნი საზღვროს 
ქვე ყა ნა ში ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი სა შუ ალო ხელ ფა სის სი-

დი დი დან გა მომ დი ნა რე და მი სი მო ცუ ლო ბა არ უნ და 
იყ ოს ნაკ ლე ბი იმ აზე, რო გორც ეს ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლია 
ევ რო პა ში (45%-დან 60-65%-მდე).

ბ) ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო სის ტე მა ში აუც ილ-
ებ ელია შე მუ შავ დეს და საქ მე ბუ ლი პე და გო გის მი ერ 
შე სას რუ ლე ბე ლი სა მუ შაოების სა გან მა ნათ ლებ ლო 
სტან დარ ტე ბი, რო მელ თა გა და ხედ ვა უნ და მიმ დი ნა რე-
ობ დეს ყო ველ სამ წე ლი წად ში ერ თხელ მა ინც. რო გორც 
ზე მოთ აღ ვნიშ ნეთ, თი თოეულ სას კო ლო და წე სე ბუ-
ლე ბას სა ჭი როა ჰქონ დეს შედ გე ნი ლი სა ორი ენ ტა ციო 
პრო ფე სი ოგ რა მა, რო მე ლიც მაქ სი მა ლუ რი შე საძ ლებ-
ლო ბე ბით აღ წერს თა ნა მედ რო ვე, ცოდ ნის ეპ ოქ ის მი ერ 
წა ყე ნე ბულ მოთხოვ ნებს დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი სკა ლით. 
ყო ვე ლი ვე ეს გახ დე ბა სა ფუძ ვე ლი პე და გო გის რო გორც 
სა ბა ზი სო სი დი დის ხელ ფა სის დო ნის, ისე უმ ეტ ეს წი-
ლად მუ შა ობ ის ხა რის ხი სა და კვა ლი ფი კა ცი ის გათ ვა-
ლის წი ნე ბის სხვა დას ხვა და მა ტე ბი თი შრო მის ან აზღა-
ურ ებ ის ფორ მებ ში. 
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TEACHER`S WORKS` QUALITY CONFORMABLE OF THEIR PAYMENT 
DEFINITION FRAME-MODEL  (PROFESSIOGRAM) FORMING

Asmat Shamugia, Postdoctoral student of Sokhumi state university

SUMMARY

  In conclusion, we create innovative model for teachers’ effective management. It needs further logical observation, 
consultation and coordination with experienced teachers and high quality specialists. It goes without saying that the demand 
for  qualifi ed teachers will increase and that should be implemented in the framework of realities and time. If the problems 
are solved positively, the healthy competitive atmosphere will be created and teachers will face challenging perspectives. 
Professional improvement will be the matter of teachers  within their competence and Ministry’s function will be creation 
of normative legal background. Schools  should for their own system of teachers material reward, which should be ruled 
by school management. We present  the scheme represented  the correlation between teachers’ professional activity with 
their payment. The scheme is exclusive and its called  professiogram.
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მკითხველ თა სა ყუ რადღე ბოდ!

კი დევ ერ თი ამ ერ იკ ელი, სანტ-მა რის უნ ივ ერ სი ტე ტის სა მარ თლის პრო ფე სო რი -  ვინ სენტ რ. 
ჯონ სო ნი დას თან ხმდა ჩვენს ჟურ ნალ თან თა ნამ შრომ ლო ბას. დღე იდ ან იგი ჟურ ნა ლის სა მეც ნი ერო 
საბ ჭოს წევ რია. 

დოქ ტორ ჯონ სონს აქ ვს უზ არ მა ზა რი გა მო დი ლე ბა სა ერ თა შო რი სო ბიზ ნეს ში, ეთ იკ ასა და კა ნონ-
შე მოქ მე დე ბა ში. მი სი კვლე ვის სფე როა სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლი, პრო ფე სი ული პა სუ ხის მგებ ლო-
ბა, და ნა შა ული და იურ იდი ული გა დაც დო მა. იყო ფულ ბრა იტ ის სტი პენ დი ან ტი ჩი ნეთ ში (რენ მი-
ნის უნ ივ ერ სი ტე ტი) და რუ მი ნეთ ში (ბუ ქა რეს ტის უნ ივ ერ სი ტე ტი), აგ რეთ ვე მსოფ ლი ოს მრა ვა ლი 
უნ ივ ერ სი ტე ტის, მათ შო რის, მოლ დო ვას, მონ ღო ლე თის,  ლიტ ვის, სერ ბე თის, უკ რა ინ ის,  რუ სე თის 
უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის და ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის სა მარ თლის სკო ლებ ში მოწ ვე ული პრო ფე-
სო რი.  მუ შა ობ და იურ ის ტად ნიუ-იორ კის  სა აპ ელ აციო  სა სა მარ თლო ში.  არ ჩე ულია  ამ ერ იკ ის  სა-
მარ თლის  ინ სტი ტუ ტის წევ რად და პრო ექტ „ALI-ის მთავ რო ბის ეთ იკ ის პრინ ცი პე ბის“  მრჩე ვე ლად. 

გა მო ცე მუ ლი აქ ვს წიგ ნე ბი  სა მარ თლებ რივ გა დაც დო მა ზე და  სა მო ქა ლა ქო  სა მარ თალ დარ ღვე ვებ-
ზე. ხუთ ათე ულ ზე მე ტი სტა ტი ის,  ესე ებ ისა  და მი მო ხილ ვის ავ ტო რია. გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბი სას 
მის ნაშ რო მებს და ეყ რდნო 25-ზე მე ტი შტა ტი სა და ფე დე რა ლუ რი  სა სა მარ თლო. ცი ტი რე ბუ ლია  150  
კა ნო ნის  მი მო ხილ ვებ ში. არ ის  Oxford University Press-ის მი ერ გა მო ცე მუ ლი ახ ალი ჩი ნუ რი პე რი ოდ-
ული ჟურ ნა ლის „შე და რე ბი თი სა მარ თა ლი“ მთა ვა რი რე დაქ ტო რის მო ად გი ლე. 

გთა ვა ზობთ მის სტა ტი ას ფრი ად აქ ტუ ალ ურ სა კითხზე:

SCHOOL  OF LAW  
ONE CAMINO SANTA MARIA SAN ANTONIO,  

TEXAS 78228·8603 (210) 436-3308. FAX: (210) 436-3717

STMARY’S UNIVER51TY

Nikoloz Bakashvili
Chairman of the Board of Federa  on of Auditors, Accountants and Financial Managers of Georgia, 
Doctor of Economics, Professor, Academician
0160 Tbilisi, A1. Kazbegi # 2, i/c 404921 670, Georgia

Dear Professor Dr. Bakashvili:

                    I am delighted to receive and accept your off er to become a member of the Editorial.
                    Thank you for your kind invita  on.

Vincent R. Johnson
Professor of Law and
Director, Ins  tute on Chinese Law and Business

+
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Vincent R. Johnson*

Professor of Law and  Director,
Ins  tute on Chinese Law and 

Business

AMERICAN BUSINESS TORTS AND THE 
„ECONOMIC LOSS RULE“1

1 © Vincent R. Johnson, 2014
*  Professor of Law, St. Mary’s University, San Antonio, 

Texas, USA.  Professor Johnson’s article (The Boundary-Line 
Function of the Economic Loss Rule, 66 Washington  & Lee 
Law Review 523 (2009) has been cited or quoted by 20 Ameri-
can courts. 

American businesses o  en assert tort claims.  They 
sue compe  tors, former employees, and other persons or 
en   es under a variety of theories.  Claims are o  en made 
for misrepresenta  on, defama  on, tor  ous interference 
with contract, product disparagement, unfair compe   on, 
and negligence.

Anyone trying to understand American business tort 
li  ga  on must begin by placing the subject in context.  It is 
important to understand that tort law in the United States is 
exceedingly complex.  This is an outgrowth of three factors.

First, in the U.S., tort law is mainly state law, not federal 
law.  That means that there are at least 51 diff erent tort 
systems (in the 50 states and the District of Columbia), each 
with its own somewhat diff erent rules and procedures.  The 
actual number of tort systems is even larger if one counts 
the six U.S. territories and the Na  ve American Indian na-
 ons. Moreover, in some situa  ons, federal law (including 

the U.S. Cons  tu  on and statutes passed by Congress) 
pre-empts state tort law.

Second, no state has a single comprehensive tort code.  
Instead, American tort law is a mixture of legisla  on and 
„common law“ judicial decisions.  Thus, in each jurisdic-
 on, the rules of tort law come not just from legisla  ve 

enactments (a mul  tude of state statutes, local ordinances, 
and administra  ve regula  ons), but from principles that 
are drawn from the opinions that are issued by courts in 
deciding actual cases. 

Third, tort law is an immensely important fi eld of law 
in the United States.  Numerous tort claims are asserted 
informally (o  en in le  ers demanding compensa  on) or 
formally fi led and li  gated.  Ul  mately, most cases are 
se  led, but many are decided by trial or appellate tribu-
nals.  There is an endless stream of decisions fl owing from 
thousands of courts.  In addi  on, state legislatures, o  en 
at the urging of lobbyists and interest groups, are always 
considering, and some  mes enac  ng, „tort reform“ laws 
to change various aspects of the applicable rules.

The complexity and ever-changing nature of American 
tort law gives this fi eld of law both vitality and fl exibility.  

Courts can respond to any tort claims that come before 
them, and claims can be found to have merit even if there 
is no codifi ed rule expressly dealing with  the par  cular 
subject ma  er.  The general principles of the common law 
are extended to new situa  ons as the need arises.  Thus, 
courts o  en defi ne the tort obliga  ons of persons and en  -
 es in what might be thought of as cu   ng-edge contexts, 

such as losses related to breaches of data security or the 
outsourcing of professional services to low-cost providers 
in other countries.  There are sure to soon be cases decid-
ing liability issues related to the new technology called 
3-D prin  ng.

The most important doctrine in American tort law is 
negligence.  The law of negligence requires persons to 
exercise reasonable care to avoid causing foreseeable 
harm to others.  Negligence principles can be applied to 
virtually any endeavor.  Claims related to negligent hiring, 
negligent training, and negligent supervision are common 
in the business context.

The nature of the common law some  mes produces 
surprises.  Scholars or judges looking back on a series of 
court decisions occasionally conclude that, even though 
those cases did not seem to be related, they are actually 
proof of a broader rule that is poten  ally applicable to a 
wide range of future disputes.  This is precisely what hap-
pened in the late 1990s and early 2000s.  

Proponents of what has become known as the Ameri-
can „economic loss rule“ argued that there is a common 
law rule which broadly holds that purely economic losses 
(i.e., monetary losses where there is no personal injury 
or property damage) cannot be recovered in a tort ac  on 
for negligence or strict liability ( a theory of recovery that 
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some  mes subs  tutes for negligence). Purely economic 
losses, they said, are compensable only under contract law 
principles.  Some scholars and courts agreed with these 
conten  ons, at least in some contexts.  Many did not.  The 
issue of whether there is an „economic loss rule“ was raised 
in hundreds of cases across the country and the resul  ng 
decisions were o  en confused and inconsistent.

In thinking about whether, under American law, there is 
a broadly applicable „economic loss rule,“  it is important 
to remember that the poten  al stakes are huge.  Many 
losses today are purely economic.

Consider, for example, the 2010 BP oil spill in the Gulf 
of Mexico.  That oil spill, which was probably caused by 
negligence (or by ac  vi  es that would result in strict li-
ability), resulted in billions of dollars of damages.  Most 
of those damages were purely economic losses.  Some 
persons suff ered personal injuries (e.g., injuries to rescue 
crew workers) and some persons suff ered property dam-
ages (e.g., the operators of boats that were damaged when 
the boats came into contact with the oil, or the property 
owners along the Gulf coast whose beaches were polluted 
by oil).  However, most of the oil spill claims were for purely 
economic losses related to the profi tability of businesses.

For example, some persons were afraid that fi sh and 
seafood from the Gulf had been contaminated, and there-
fore they did not buy those products.  As a result, purely 
economic losses were suff ered by the companies that 
sell fi sh and seafood, by the businesses that would have 
transported or stored those products, and by the workers 
who were laid off  or worked fewer hours because of the 
diminished demand for fi sh and seafood.

Similarly, some persons feared that the beaches along 
the Gulf coast and the water were contaminated, too dan-
gerous for swimming.  They therefore went elsewhere for 
their vaca  ons.  As a result, the hotels, restaurants, and 
stores along the Gulf coast suff ered purely economic losses 
because there were fewer customers. 

In the end, there was no defi ni  ve court ruling on 
tort liability resul  ng from the BP oil spill.  Under poli  cal 
pressure from the Obama Administra  on and extremely 
bad publicity, BP voluntarily agreed to pay more than $20 
billion in losses.  

However, if the tort claims of the persons who suf-
fered purely economic losses as a result of the BP oil spill 
had been decided in court, those plain  ff s might have 
been barred from recovery by the „economic loss rule.“  
Moreover, if those claimants were relegated to contract 
law remedies, they might have recovered nothing under 
that theory either.  The hotels and restaurants along the 
shore, for example, had no contracts with BP, which was 
drilling far off  shore.  They could not have sued BP for 
breach of contract.

No one in the United States talked about an „economic 
loss rule“ twenty years ago.  No one thought that such a 

rule existed.  So why did some courts and scholars begin 
to think that such a rule was part of American common 
law tort principles?  It seems that they were infl uenced 
by decisions that courts had made in three kinds of cases.

First, in cases involving defec  ve products, courts had 
refused to permit recovery under tort principles if the 
defec  ve product harmed only itself.  That is, only if the 
product defect caused injury to a person or harm to other 
property could the vic  m bring an ac  on for negligence 
(or strict liability).  

For example, if, as the result of defect, a new iPad 
catches fi re and burns the plain  ff  or burns down the 
plain  ff ’s house, the plain  ff  can sue in tort to recover 
compensa  on for those loses.  In contrast, if a defec  ve 
iPad simply short circuits and does not work anymore, the 
plain  ff  is only allowed to bring a contract ac  on for breach 
of warranty, not a tort ac  on for negligence.  

The idea behind these types of rulings is that when a 
plain  ff  buys product, the plain  ff  has a chance to decide 
how much to spend and what features or protec  ons to 
bargain for.  Denying a disappointed product purchaser a 
tort ac  on for negligence in cases involving purely eco-
nomic losses creates an incen  ve for consumers to exercise 
diligence to protect their own interest.  These types of 
rulings in cases involving defec  ve products were one bit 
of evidence that negligence that causes purely economic 
losses is not ac  onable under tort principles.

Second, when a driver negligently causes a traffi  c ac-
cident, persons who suff er physical injuries or property 
damages are allowed to bring tort ac  ons for negligence.  
However, persons whose cars are  ed up in a traffi  c jam 
caused by the accident, and who do not get to work on  me 
and therefore earn less money, are not allowed to sue the 
negligent driver to recover their purely economic losses.  
This was more evidence that negligence that causes only 
economic losses is not ac  onable under tort law.

Third, American cases have generally agreed that inter-
ference with the performance of a contract is ac  onable as 
a tort only if the interference is inten  onal.  Negligent inter-
ference is not ac  onable.  Thus, if a Business A inten  onally 
induces Person B, who is a key employee of Business C, to 
breach Person B’s contract with Business C, Business A is 
liable to Business C for harm caused by Person B’s breach.  
(Of course, Company C can also sue Person B for breach of 
contract, but B may not have money to pay a judgment.)  

In contrast, if Person A negligently injures Person B, a 
key employee of Business C, by causing an auto accident,  
Business C cannot sue Person A for the economic losses 
that it suff ers as a result of the negligent injury of Person 
B.  Only inten  onal interference with contractual rights 
is a tort.  The decisions in these kinds of cases was more 
evidence that American tort law does not provide a remedy 
for negligence that causes purely economic losses.

Relying on these types of sca  ered precedent, some 
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scholars and jurists argued that there is a broad, unifi ed rule 
in American tort law which means that negligence which 
causes purely economic losses is never ac  onable under 
tort law.  They insisted that the only recourse of vic  ms of 
purely economic loss is under contract principles. 

However, it  soon became clear that if there is a single, 
broad „economic loss rule,“ it is a rule with many excep-
 ons.  For example, lawyers who commit malprac  ce can 

be sued for negligently causing purely economic losses 
(e.g., the failure of a business transac  on or a loss of a 
claim or defense in li  ga  on).  Similarly, businesses are 
rou  nely held liable for purely economic losses caused by 
the tort of negligent misrepresenta  on.  

Courts not only iden  fi ed a long list of excep  ons to the 
supposedly broad „economic loss rule,“ they also realized 
that an expansive formula  on of the rule undercut the 
important public policy considera  ons that shape Ameri-
can tort law.  Those policies include the ideas that liability 
should be based on fault, that tort rules should impose 
penal  es to deter the occurrence of unnecessary losses, 
and that enterprises that benefi t from dangerous ac  vi  es 
should be forced to internalize the costs of harm arising 
from those ac  vi  es.

Of course, American jurists have always recognized 
that there are limits to the negligence theory of tort li-
ability.  It is widely agreed, for example, that a breach of a 
purely contractual duty cannot be the basis of a tort ac  on 
for negligence.  For example, suppose that a newspaper 
agrees to publish an adver  sement, but negligently fails to 
do so.  As a result, the business that paid to have the ad 
published suff ers economic losses.  The business can sue 
the newspaper for breach of contract, but cannot bring a 
tort cause of ac  on for negligence.

Recently, a consensus has begun to emerge in the 
United States.  The consensus holds that there is no unifi ed 
broadly applicable „economic loss rule,“ but only a narrow 

„economic loss rule“ that relegates poten  al plain  ff s to 
contract remedies only when that makes sense.  Thus, if 
there was a contract between the plain  ff  and the de-
fendant, and the claim relates to the performance of the 
contract, the plain  ff  can only sue for breach of contract, 
not for the tort of negligence.  Similarly, if there was no 
contract between the plain  ff  and defendant , the narrow 
formula  on of the „economic loss rule“ does not bar a suit 
for negligence.

Consider the case of Sharyland Water Supply Corp. v. 
City of Alton, 354 S.W.3d 407 (Tex. 2011).  That case was 
decided by the Texas Supreme Court, the highest court of 
America’s second most populous state.  These were the 
facts:  A City hired Company A to install and operate a 
clean water system for the City.  Years later, the City hired 
Company B to install and operate a waste water system 
for the City.  Because Company B installed the waste water 
lines above the clean water lines, there was a risk that the 
clean water supply would become contaminated.  The clean 
water lines also no longer complied with the requirements 
of state law and money would have to be spent to move 
the clean water lines or protect them from contamina  on.

The Sharyland dispute concerned purely economic 
losses, because there was no personal injury or property 
damage.  As of the  me of the lawsuit, the waste water 
lines had not corroded the clean water lines, and the clean 
water supply had not been contaminated.  However, money 
would have to be spent by Company A to move or protect 
the lines.  The ques  on was whether Company A could 
make Company B pay for the costs of bringing the clean 
water into compliance with state law.  Company A would 
not have to have need to incur those costs if Company B 
had not been negligent.

The Texas Supreme Court held that Company A could 
sue Company B for negligently caused pure economic loss-
es.  There was no contract between Company A and Com-

saerTaSoriso biznesi
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amerikuli biznes - davebi da 

`ekonomikuri zaralis kanoni~
                                           

 vinsent r. jonsoni

sant-maris universitetis samarTlis      

profesori, san antonio, texasi, aSS

reziume

amerikul biznesSi xSiria ekonomikuri davebi. biznesmenebi sxvadasxva motiviT uCiv-

ian konkurentebs, yofil TanamSromlebs, firmebs Tu sxva pirebs. xSirad saCivrebi 

exeba arasaTanado warmomadgenlobas, ciliswamebas, kontraqtis pirobebis darRvevas, 

produqciis xarisxis Seusabamobas, arasamarTlian konkurencias, gulgrilobas da sxv.

arsebobs erTgvari gaugebroba da kiTxvebi imis Taobaze, sTavazobs Tu ara biznes-

davebis samarTali gulgrilobiT gamowveuli mosalodneli ekonomikuri zaralis 

anazRaurebis SesaZleblobas amerikul bizness. sakiTxi aqtualuria, ramdenadac aSS-Si 

Statebis mixedviT 50-ze meti gansxvavebuli iurisdiqciaa da wlebia saWiro, raTa aSS-is 

sazogadoeba mivides erTian mosazrebamde, romelic upasuxebs gamowvevas – gamarTle-

buli iqneba Tu ara gulgrilobiT ganpirobebuli mosalodneli sufTa ekonomikuri 

zaralis anazRaureba.

gavrcelebuli poziciis Tanaxmad, gulgrilobam SeiZleba gamoiwvios mxolod mosa-

lodneli ekonomikuri zarali, rasac amave dros Tan ar axlavs fizikuri piris dazianeba, 

an sakuTrebis ziani. aRniSnulis gamo, sxvadasxva qveynebSic gansxvavebulia problemis 

mimarT damokidebulebac. Sesabamisad, sakiTxi mniSvnelovania ara mxolod amerikuli, 

aramed msoflio biznesisTvis.

statiaSi warmodgenilia avtoris uaRresad sayuradRebo mosazrebebi.1

1  profesor jonsonis statia (`ekonomikuri zaralis kanonis sazRvrebis funqcia~, 66 Washing-
ton & Lee Law Review 523 (2009) gamoyenebul iqna 20 amerikuli sasamarTlos mier sxvadasxva ganaCenis 

gamotanisas.

pany B, and the dispute did not involve the performance 
of contractual du  es owed by Company B to Company A.  
It made no sense to say that Company A’s only remedy 
against Company B was under for breach of contract, be-
cause there was never a contract between the two en   es.  
By endorsing a narrow version of the „economic loss rule,“ 
the Texas Supreme Court held that Company A was not 
barred from suing Company B for purely economic losses 
caused by negligence.  

Note that the result would probably have been dif-
ferent if Company A never existed and the City had sued 
Company B for purely economic losses rela  ng to clean 
water lines that the City had installed and operated for 
itself.  In the case, the claim related to the negligent instal-
la  on of the waste water lines would have been a claim 
between the par  es to the waste water contract (the 
City and Company B).  Arguably, the City and Company 
B bargained, or should have bargained, about whether 

Company B would be liable for purely economic losses 
caused by negligent performance of its contractual du-
 es.  The narrow version of the „economic loss rule“ bars 

a party to a contract from suing in tort for losses related 
to performance of a contract.

In sum, while a consensus in favor of a narrow version 
of the „economic loss rule“ has started to take hold in the 
United States, there is s  ll much confusion about whether 
tort law provides remedies for negligently caused purely 
economic losses.  With more than fi  y diff erent American 
jurisdic  ons, it will take years for the law to evol ve to the 
point where it is reasonably uniform on the subject of 
whether purely economic losses can be recovered in a 
negligence ac  on.  In the mean  me, much is at stake.  In 
the modern world, negligence o  en causes only economic 
losses, unaccompanied by personal injuries or property 
damages.  These issues are of great importance to Ameri-
can businesses.

saerTaSoriso biznesi
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INTRODUCTION 
One might assume, a priori, that bribery is always 

unethical. The percep  on is that the person accep  ng or 
solici  ng a bribe is abusing power to obtain something 
for nothing, or that the person paying the bribe is being 
exploited. That is o  en the case. However, an examina-
 on of the literature fi nds that there are excep  ons to 

this general percep  on. 
While some scholars take the posi  on that bribery 

is always unethical (James, 2001; Logue, 2005), Roy & 
Singer (2006) raise the issue of whether bribing a jailer 
so that a concentra  on camp prisoner can be released 
might be an ethical act in cases where the government 
is evil or corrupt. One may fi ne-tune this case by tak-
ing the posi  on that the person paying the bribe is 
ac  ng ethically, while the person accep  ng the bribe 
may be ac  ng unethically, provided there is a duty not 
to release prisoners. However, the situa  on becomes 
more complicated if the prisoner should not be there in 
the fi rst place. The point is that bribery may not always 
be considered an unethical prac  ce. There may be in-
stances where bribery can be considered an ethical act. 

Another factor that must be considered is the issue 
of choice. In order to commit a moral (or immoral) act, 
there must be choice. One must be able to choose to act 
or not act, or to act in a certain way, before the decision 
can be labeled as moral or immoral. Where there is no 
possibility of choice, the act cannot be either moral or 
immoral. Thus, in cases where a bribe is no more than 
extor  on, the person paying the bribe cannot be said 

to be ac  ng immorally because there is no choice in 
the ma  er. 

One might usually assume that the person solicit-
ing the bribe in such a case is automa  cally ac  ng 
unethically, but such may not always be the case. If the 
individual solici  ng the bribe is off ering to circumvent 
the bureaucracy, which would make life easier for the 
individual paying the bribe, it could be argued that the 
recipient of the bribe is performing an ethical act, and 
is merely charging for the service. If the bribe taker is 
performing a valuable service, it could be argued that 
he or she is en  tled to payment, and that refusal to pay 
for the valuable service a  er it is rendered could be 
considered unethical. Houston (2007) points out that 
off ering to assist someone to circumvent a bad law, or 
helping to lubricate the fl ow of commerce (Kaufmann 
& Wei, 2000) in cases where there are few legal op-
 ons, can have a posi  ve eff ect on trade and the local 

economy, which would meet the u  litarian ethics test. 
One strain of u  litarian ethical thought takes the 

posi  on that what is effi  cient is ethical (Frey, 1984; 
Goodin, 1995; Posner, 1983, 1998). While this posi  on 
can be challenged, it is a posi  on that has been taken 
in the literature. Thus, in cases where bribery helps an 
economy to work more effi  ciently, the argument can be 
made that bribery is ethical. Bribery might even have 
an eff ect on the rate of economic growth (Mauro, 1995; 
Sanyal & Samanta, 2010) or on foreign direct investment 
(Egger and Winner, 2005), although too much of the 
wrong kind of bribery might have a nega  ve eff ect. It 
might depend on whether the bribery is considered a 
helping hand or a greedy hand (Egger & Winner, 2005). 
Where the bribe taker does not provide a corresponding 

THE ETHICS OF ACCEPTING A BRIBE: 
AN EMPIRICAL CASE STUDY OF TURKEY 

ABSTRACT
This study presents the results of an empirical study of a   tudes 

toward bribe taking in Turkey. The authors constructed a survey instru-
ment that asked whether accep  ng a bribe in the course of one’s du  es 
was jus  fi able. Respondents were asked to select a number from 1 
(never jus  fi able) to 10 (always jus  fi able) to refl ect their views on this 
issue. The sample consisted of 399 business and economics students 
at a university in Turkey. Results were analyzed overall as well as in 
terms of gender. The study found that accep  ng a bribe in the course 
of one’s du  es was almost never jus  fi able. The views of males and 
females were not signifi cantly diff erent.
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benefi t, the eff ect on FDI might be nega  ve, whereas if 
the bribe taker provides a benefi t, the eff ect might be 
posi  ve. Assis  ng a buyer or seller to avoid red tape or 
bureaucra  c hassles has value. Thus, paying for such 
assistance might not be considered an unethical act, 
either from the perspec  ve of the payer or the receiver 
of the payment.

Johnson (2009) suggests that in cases where bribery 
reduces transac  on costs, it might be a benefi cial thing, 
and thus a benefi t to consumers. Reducing transac  on 
costs can be viewed as increasing economic effi  ciency. 
However, paying bribes may not always increase effi  -
ciency. Kaufmann & Wei (2000) found that companies 
that pay more in bribes spend more  me nego  a  ng 
with bureaucrats, and have a higher cost of capital. 

Some  mes determining whether a par  cular act is 
ethical or unethical depends on which set of ethical prin-
ciples one applies. Perhaps applying u  litarian ethical 
principles would lead one to conclude that an act is ethi-
cal, while applying rights theory or virtue ethics would 
lead to a diff erent conclusion. Wong & Beckman (1992) 
developed a bribery model that applies both u  litarian 
and Kan  an ethical principles to a wide range of ethical 
issues. Some  mes the conclusions diff er, depending on 
which set of ethical principles one applies. 

Utilitarian ethics has been criticized on several 
grounds (McGee, 1994, 1997; Rothbard, 1970). For 
one, it is not always possible to measure gains and 
losses. Thus, if one begins with the premise that an act 
is ethical if the gains exceed the losses, which is one of 
the premises of u  litarian ethics, it is not possible to 
determine whether an act is ethical if gains and losses 
cannot be measured. 

Another cri  cism of u  litarian ethics is that it is not 
always possible to iden  fy all the winners and losers 
(Bas  at, 1968; McGee, 1994, 1997). If an act is con-
sidered ethical if there are more winners than losers, 
one may not be able to determine if an act is ethical if 
some winners and losers cannot be iden  fi ed. A third 
cri  cism of u  litarian ethics is that property and other 
rights are totally disregarded in the u  litarian calculus 
(Bentham, 1843; Rothbard, 1970; McGee, 1994, 1997). 

There may also be a confl ict between duty and u  l-
ity. For example, if General Motors made an automo-
bile that exploded on impact (Nader, 1965), applying 
u  litarian ethics might lead one to conclude that the 
company should con  nue to make the car if the losses 
from lawsuits were less than the profi ts to be made 
from selling the car. If one applied Kan  an duty ethics 
(Kant, 1952, 1983), the conclusion would be that the car 

should not be sold, if one begins with the premise that 
there is a duty not to sell cars that explode on impact. 
Thus, one may raise the ques  on of whether it would 
be ethical to bribe a government inspector to ignore 
the design defect so that the car can con  nue to be 
sold. A u  litarian might conclude that the bribe would 
be ethical, whereas applying duty ethics would result 
in the opposite conclusion. 

A study of managers’ ethical behavior found that 
most managers tend to be u  litarians (Premeaux & 
Mondy, 1993). However, a later study by one of the 
same authors (Premeaux, 2004) found that, although 
managers s  ll tended to be u  litarians, there has been 
a shi   toward duty ethics, perhaps because of lawsuits, 
or perhaps because of the belief that one should do 
the right thing regardless of personal benefi t. These 
two studies also examined a number of demographic 
variables. They found that, in general, views did not dif-
fer signifi cantly by gender, marital status, race, region, 
income level, religion, poli  cal affi  lia  on, educa  on 
or size or type of company. However, those who were 
within fi ve years of re  rement tended to apply duty 
ethics or rights theory.

Another approach to determining whether an act is 
ethical is to apply virtue ethics (Aristotle, 2002; Baron, 
Pe   t & Slote, 1997), which asks the ques  on, “Does 
the act result in human fl ourishing?” This ques  on is 
similar to asking whether the gains exceed the losses 
or whether the winners exceed the losers, but it is not 
quite the same ques  on. One applica  on of virtue ethics 
might be the eff ect that bribery has on foreign direct 
investment (Egger & Winner, 2005). In cases where brib-
ery acts as a helping hand, the eff ect on foreign direct 
investment might be benefi cial, whereas in cases where 
bribery is seen as a greedy hand, the conclusion might 
be that it hampers foreign direct investment (Egger & 
Winner, 2005). Some studies have found that bribery 
has an adverse eff ect on FDI (Cuervo-Cazurra, 2008; 
Mauro, 1995), but other studies have not found that 
to be the case (Colomba  o, 2003). A study by Egger 
& Winner (2005) of 73 developed and less developed 
countries found that FDI increased with corrup  on, and 
that corrup  on s  mulated FDI. 

METHODOLOGY 
The purpose of the present study was to determine 

a   tudes toward bribery in Turkey. A survey was distrib-
uted to 399 students and faculty at Zonguldak Karaelmas 
University in Turkey. Respondents were asked whether 
they thought it was jus  fi able to accept a bribe in the 
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course of one’s du  es using a 10-point Likert Scale, 
where 1 = never jus  fi able and 10 = always jus  fi able. 

FINDINGS  
The overall mean score was 1.42, which indicates 

that accep  ng a bribe in the course of one’s du  es was 
viewed as almost never being jus  fi able. 

Table 1 shows the demographics of the sample. Most 
students were young, unmarried, Muslim, undergradu-
ate business and economics students. 

                         Table 1
STUDENT STATUS 
Graduate student 20
Undergraduate student 364
Faculty member 13
Other/unknown 2
Total 399
MAJOR
Accounting -
Other business/economics 397
Philosophy -
Law -
Engineering -
Other 2
Total 399
GENDER
Male 132
Female 265
Unknown 2
Total 399
AGE
15-29 389
30-49 8
50+ -
Unknown 2
Total 399
RELIGION
Christian -
Hindu -
Muslim 397
Agnostic or atheist -
Other/unknown 2
Total 399
MARITAL STATUS
Married or in a committed relationship 11
Divorced or separated -
Never married 386
Other/unknown 2
Total 399

Table 2 shows the data and analysis based on gender.

Table 2

Gender Sample           Mean
Standard 
Deviation

Male 132 1.37 1.16

Female 265 1.45 1.61

p value Signifi cant?

Turkey – 
Male v. Female

0.6129 No

As can be seen, the diff erence in mean scores was 
not signifi cant (p = 0.6129). Thus, male and female 
views were not signifi cantly diff erent. Diff erences for 
the other demographic variables were not tested for 
signifi cance, since the sample was overwhelmingly 
young, single, Muslim, undergraduate business and 
economics students. 

A few other studies have examined demographic 
variables in connection with bribery. Swamy et al. 
(2001) looked at the rela  onship between gender and 
corrup  on and found that women were less involved 
in bribery and were also less likely to condone bribery. 
They also found that there tended to be less corrup  on 
in countries where women held a larger percentage of 
parliamentary seats and where women formed a larger 
percentage of the labor force. Hernandez & McGee 
(2013) examined ethical a   tudes toward bribery in 
three La  n American countries and found that women 
were signifi cantly more opposed to bribe taking, a 
fi nding that diff ers from that of the present study. The 
Hernandez & McGee (2013) study also found that older 
people are signifi cantly more opposed to bribery than 
are younger people; that Caucasians are signifi cantly 
more opposed to bribery than are blacks; that those for 
whom religion is an important part of their life are more 
opposed to bribery; that religious affi  lia  on generally 
was not a signifi cant variable; that widows and married 
people were signifi cantly more opposed to bribery than 
were divorced and single people; that students were 
less opposed to bribery than were other groups; that 
degree of happiness was not a signifi cant variable; that 
healthy people were less averse to taking a bribe than 
were unhealthy people; that those who placed less 
confi dence in the police or the jus  ce system were more 
strongly opposed to bribery than were those who had 
confi dence in these ins  tu  ons.

ekonomikuri danaSauli
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DISCUSSION 
The main conclusion of the study is that there is 

strong opposi  on to bribe taking. This fi nding confi rms 
the fi nding in the Hernandez and McGee (2013) study 
of three La  n American countries. It is probably safe 
to infer that there is strong opposi  on to bribe tak-
ing in other countries as well, although the people in 
some countries may be more averse to bribe taking 
than others. Thus, there is a need for further research. 
Compara  ve studies of several countries using a survey 
instrument similar to the one used in the present study 
would enable future researchers to fi nd the answer to 
this ques  on. Doing so would make it possible to rank 
countries in terms of mean score. 

Further studies of demographic variables could also 
prove to be useful and informa  ve. The Hernandez & 
McGee (2013) study examined several demographic 
variables. The present study examined gender and 
found that gender diff erences were insignifi cant, which 
diff ers from the result found in the Hernandez & McGee 
(2013) study, which found that women were signifi cant-
ly more opposed to bribery. The present study was not 
able to measure other demographic variables because 
of the homogeneity of the sample popula  on. A study 
examining a more diverse Turkish popula  on would 

expand on the results of the present study. 
Several studies have been done that examine gender 

as a demographic variable. The results have been mixed. 
In some cases, women were more opposed to certain 
prac  ces (Beu, Buckley & Harvey, 2003; McGee, 2012; 
Ondrack, 1973; Ruegger & King, 1992), whereas in other 
cases, men were more opposed (Barne   & Karson, 
1987; McGee, 2012; Weeks et al., 1999). In a third group 
of studies, both genders were equally opposed (Baba-
kus et al., 2004; Callan, 1992; Harris, 1990; McCuddy & 
Peery, 1996; McGee, 2012; Roxas & Stoneback, 2004; 
Swaidan et al., 2006). More research needs to be done 
in this area to determine why results diff er by gender.

Another area for future research is to examine op-
posi  on to bribery in diff erent situa  ons. One may 
conclude, a priori, that a bribe that results in helping 
a company to do business – a helping hand bribe – is 
not viewed as unethical, whereas a greedy hand bribe 
that has no corresponding benefi t would be viewed as 
unethical. This assump  on can be tested using a proper 
survey instrument. 

Compara  ve studies of several countries can be 
made to determine whether certain views are wide-
spread, or whether they vary by geographic loca  on, 
culture, religion, etc.

ekonomikuri danaSauli
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qrTamis aRebis eTika: empiriuli 

kvleva TurqeTis magaliTze

                                 

                         robert v. makgi

                                 faetevilis saxelmwifo universiteti, aSS

                            

                        serkanbenki

                     inonus universiteti, TurqeTi

r e z i u m e

statia exeba TurqeTis magaliTze qrTamis aRebis empiriuli kvlevis Sede-

gebs, romelic eyrdnoba avtorTa mier TurqeTis universitetebis biznesis da 

ekonomikis fakultetis studentTa Soris Catarebul gamoikTxvas. gamokiTxva 

exeboda erT konkretul Temas: aris Tu ara gamarTlebuli qrTamis aReba mova-

leobebis Sesrulebisas. 

statiaSi ganzogadebulia 399 respodentis pasuxi, romelTa absoluturi 

umetesoba calsaxad uaryofiTia  movaleobebis Sesrulebisas qrTamis aRebis 

mimarT. kvlevis Sedegebi gaanalizebulia  genderuli TvalsazrisiTac. niSan-

doblivia, rom am mxriv, mamrobiTi da mdedrobiTi sqesis respondentTa pasuxebi 

mniSvnelovnad ar gansxvavdeboda erTmaneTisgan.
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