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თბილისი - 2011 წელი 



 

შ ი ნ ა ა რ ს ი 

 
 შესავალი;  

თავი 
I 

საქართველოს აგრარული სექტორის საწარმოო-ეკონომიკური 
პოტენციალი და განვითარების შესაძლებლობები საბაზრო 

ეკონომიკის პირობებში; 

 

1.1. საბაზრო ეკონომიკის არსი, თეორიული საფუძვლები, 
ძირითადი პრინციპები და მოტივაციური მექანიზმი; 

 

1.2. აგრარული სექტორის განვითარების თავისებურებები და 
შესაძლებლობები საბაზრო ეკონომიკის მოთხოვნების 
შესაბამისად; 

 

1.3. აგრარული სექტორის საწარმოო-რესურსული პოტენციალის 
გაგება და სასურსათო ბაზრის ფორმირების ამოცანები; 

 

თავი II. სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეფექტიანობა,  მისი 
განსაზღვრისა და შეფასების მეთოდოლოგიური საფუძვლები 
და ამაღლების გზები; 

 

თავი III აგრარული სექტორის ოპერაციული და ფინანსური 
პოტენციალი, მისი უზრუნველყოფის რეგულირება და 
სტრატეგიული მიმართულებები; 

 

3.1. აგრარული სექტორის ოპერაციული პოტენციალის  
ეკონომიკური პარამეტრები და მისი ფინანსური 
უზრუნველყოფის სისტემა; 

 

3.2. ოპერაციული პოტენციალის გამოყენების უკუგების ძირითადი 
მახასიათებლები და მისი ფინანსური ბერკეტებით 

სრულყოფის რეკომენდაციები; 

 

3.3. აგრარული სექტორის ოპერაციული და ფინანსური 
პოტენციალით უზრუნველყოფის სახელმწიფო რეგულირების 
გზები; 

 

3.4. აგრარული სექტორის ოპერაციული და ფინანსური 
უზრუნველყოფის სტრატეგიული მიმართულებები; 

 

 დასკვნები და წინადადებები;  

 გამოყენებული ლიტერატურა.  

 



შესავალი 

 

თემის აქტუალობა. სოფლის მეურნეობა საქართველოს ერთ-ერთი 

უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული დარგია. გარდამავალ ეტაპზე მის 

განვითარებას მრავალი პრობლემა შეექმნა. პირველ რიგში, ეს შეეხო ამ 

სფეროში დასაქმებული მუშაკების, სოფლად მოსახლეობის 

რიცხოვნობის, სასოფლო სამეურნეო წარმოების შემცირებას, სასურსათო 

პროდუქციებით თვითუზრუნველყოფას, მეურნეობის ახალი 

ორგანიზაციული ფორმების შექმნას და სხვა. 

სოფლის მეურნეობაში,^უკანასკნელი წლების მონაცემებით, 

დასაქმებულთა რიცხვმა შეადგინა 910 ათასი კაცი, რაც ქვეყნის 

მასშტაბით მთლიანად დასაქმებულთა 53,4 პროცენტს შეადგენს. 

ამავდროულად, სოფლის მოსახლეობის რიცხვი 1990-2008 წლებში 

თითქმის 100 ათასი კაცით შემცირდა. სოფლად მცხოვრები ყველა 

შრომისუნარიანი პირი, მიწების კერძო მფლობელობაში გადაცემის 

შემდეგ, დასაქმებულად ჩაითვალა. ფაქტობრივად კი, მათი უმეტესობა 

დაუსაქმებელია. ამაზე მეტყველებს ისიც, რომ მთლიანი შიდა 

პროდუქტის სტრუქტურაში სოფლის მეურნეობაზე მხოლოდ 8-9 

პროცენტი მოდის და ამ დარგში შექმნილი დამატებული ღირებულება 

არ აღემატება 1,5 მილიარდ ლარს. შემცირების ტენდენციით ხასიათდება 

ერთ სულ მოსახლეზე მთელი რიგი მნიშვნელოვანი პროდუქციის 

წარმოება. მაგალითად, 2000 წელთან შედარებით, 2008 წელს ერთ 

სულზე ხორბლის წარმოება შემცირდა 20 კგ-დან 18 კგ-მდე, სიმინდისა 

გაიზარდა - 66-დან 75 კგ-მდე, კარტოფილისა შემცირდა - 68-დან 44 კგ-



მდე, რძისა გაიზარდა - 138-დან 146 კგ-მდე და ა.შ.  

სასოფლო-სამეურნეო წარმოების პოტენციალის შემცირების ერთ-

ერთი მიზეზი სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა ნათესი ფართობის 

თანდათანობითი შემცირებაა. 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების მოცულობის 

შემცირების გამო, საქართველო დღეისათვის სურსათზე მოთხოვნილებას 

ვერ იკმაყოფილებს. ამიტომ, იმატა პროდუქციის იმპორტმა. 2008 წლის 

მონაცემებით, საქართველოში ხორბლის იმპორტმა შეადგინა 613 ათასი 

ტონა, სიმინდის - 16 ათასი ტონა, კარტოფილის - 32 ათასი ტონა, 

ბოსტნეულის - 58 ათასი ტონა, მცენარეული ცხიმების - 30 ტონა, 

შაქრის - 253 ათასი ტონა, ხორცის - 62,1 ათასი ტონა და ა.შ. ამ 

პროცესმა სხვა პარტნიორ ქვეყნებში მოსახლეობის დასაქმებას შეუწყო 

ხელი, მაშინ, როდესაც ჩვენთან უმუშევრობის დონე 

პოსტსოციალისტურ და პოსტსაბჭოურ ქვეყნებს შორის ყველაზე 

მაღალია. 

აგრარული სექტორის განვითარება დარგობრივი და 

ტერიტორიული სტრუქტურების სრულყოფის საფუძველზე უნდა 

წარიმართოს. ასეთ პრინციპზე სამეურნეო პოლიტიკის აგება მოითხოვს 

რეგიონებისადმი დიფერენციულ მიდგომას, რეგიონების 

თავისებურებების, რესურსული პოტენციალის და კონკრეტული 

ამოცანების გათვალისწინებას. ასეთი მიდგომა უზრუნველყოფს 

წარმოების საქონლიანობის მაღალ დონეს, რეგიონული ბაზრების 

შექმნას და სხვა დადებით ცვლილებებს ეკონომიკაში. 

აღნიშნული და სხვა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის 



პრობლემების წარმატებით გადაჭრა აუცილებლად მოითხოვს 

ოპერაციული და ფინანსური ბერკეტების დასაბუთებულ და 

ურთიერთშეწონასწორებულ გამოყენებას, რომელიც ეკონომიკური 

მექანიზმის საერთო სისტემაში უნდა იყოს რეალიზებული. 

ამ თვალსაზრისით, საკვლევი თემა აქტუალობის მაღალი 

ხარისხით გამოირჩევა და აქვს, როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული 

მნიშვნელობა. 

საკვლევი თემის მიზანია საბაზრო Eურთიერთობათა პირობებში 

აგრარული წარმოების ეფექტიანობის ამაღლებისათვის ოპერაციული და 

ფინანსური ბერკეტების კლასიფიკაცია, მათი მიზნობრივი და 

ურთიერთშეწონასწორებული გამოყენების მეთოდოლოგიური 

საკითხების შესწავლა, ოპერაციული პოტენციალის ფინანსური 

უზრუნველყოფის სისტემის ჩამოყალიბება, მისი სრულყოფის 

სახელმწიფო რეგულირების გზებისა და სტრატეგიული 

მიმართულებების განსაზღვრა. 

ამ მიზნის მისაღწევად გადაწყდა შემდეგი ამოცანები: 

1. დადგინდა აგრარული სექტორის განვითარების 

თავისებურებები, ტენდენციები და შესაძლებლობები. 

2. განისაზღვრა აგრარული სექტორის საწარმოო-ეკონომიკური 

პოტენციალი, როგორც რეგიონულ, ისე საწარმოო (ფერმერული 

მეურნეობების) დონეზე. 

3. განისაზღვრა საბაზრო ურთიერთობების პირობებში 

აგრარული სექტორის განვითარების ძირითადი პრიორიტეტული და 

სტრატეგიული მიმართულებები;  



4. გაანალიზდა სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეფექტიანობა, 

დარგობრივ-რეგიონულ ჭრილში ფინანსური დატვირთვის პირობებში.  

5. გამოვლინდა სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეკონომიკური 

ეფექტიანობის ზრდის რეზერვები.  

6. განისაზღვრა სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ოპერაციული 

პოტენციალის ეკონომიკური პარამეტრები და მისი ფინანსური 

უზრუნველყოფის სისტემა. 

7. განისაზღვრა  აგრარული სექტორის ოპერაციული პოტენცია-

ლის უკუგების ძირითადი მახასიათებლები და მისი ფინანსური 

ბერკეტებით სრულყოფის რეკომენდაციები. 

8. განისაზღვრა აგრარული სექტორის ოპერაციული და 

ფინანსური პოტენციალით უზრუნველყოფის სახელმწიფო 

რეგულირების რეგულირების გზები და სტრატეგიული 

მიმართულებები.  

9. დამუშავდა აგრარული სექტორის გამოყენების მართვის 

სრულყოფის რეკომენდაციები წარმოების ეფექტიანობის ამაღლების 

მიზნით. 

კვლევის ობიექტი. კვლევის ობიექტს წარმოადგენს საქართველოს 

აგრარული სექტორი და ამ სექტორში ფუნქციონირებადი ფერმერული 

მეურნეობები და სხვა ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის 

სამეურნეო ერთეულები. კვლევის საგანია ოპერაციული და ფინანსური 

ბერკეტები, როგორც წარმოების ეფექტიანობის ამაღლების 

მნიშვნელოვანი რგოლი.  

კვლევის თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძვლები. 



კვლევის თეორიულ და მეთოდოლოგიურ საფუძველს წარმოადგენს 

მაკროეკონომიკური თეორია, საბაზრო ეკონომიკურ ურთიერთობათა 

მოტივაციური მექანიზმი, ფინანსური მართვა და პროგნოზირების 

ტექნოლოგიები. 

კვლევის მიზანდასახულობიდან გამომდინარე, კვლევის პროცესში 

გამოყენებული იქნა ისეთი მეთოდები, როგორიცაა: ეკონომიკურ-

სტატისტიკური, შედარების, ფუნქციონალური ანალიზის, სისტემური 

და ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელირების, ანალიტიკური და 

საბალანსო. 

კვლევის ინფორმაციული წყაროების არსენალი მოიცავდა: 

ოფიციალურ ეკონომიკურ-სტატისტიკურ მონაცემებს, 

მეცნიერეკონომისტთა თეორიულ, მეთოდოლოგიურ და მეცნიერულ 

შეხედულებებსა და დებულებებს, საერთაშორისო პუბლიკაციებს. 

კვლევის მეცნიერული სიახლე 

1. სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეკონომიკური ეფექტიანო-ბის 

ამაღლების თვალსაზრისით, პირველად არის შესწავლილ-

დამუშავებული და განსაზღვრული ოპერაციული და ფინანსური რესუ-

რსების ეკონომიკური პარამეტრები, მათი უზრუნველყოფის სისტემა. 

2. გამოვლენილია აგრარულ სექტორში ოპერაციული და 

ფინანსური პოტენციალის გამოყენების უზრუნველყოფის სახელმწიფო 

რეგულირების გზები და უზრუნველყოფის სტრატეგიული რეკომე-

ნდაციები. 

3. დამუშავებულია აგრარული სექტორის ოპერაციული და 

ფინანსური ბერკეტების გამოყენების მართვის სრულყოფის 



რეკომენდაციები. 

ნაშრომის თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა. თეორიული 

მნიშვნელობა გამოიხატება იმაში, რომ კვლევის შედეგად 

განსაზღვრული იქნა სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეფექტიანობის 

მართვის სრულყოფის საქმეში ოპერაციული და ფინანსური ბერკეტების 

როლი. 

კვლევის შედეგად მიღებული პარამეტრები, დასკვნები, 

წინადადებები, რეკომენდაციები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს 

აგრარული სექტორის ყველა ტიპის სასოფლო-სამეურნეო საწარმოს, 

სამეცნიერო-კვლევითი და სასწავლო-საგანმანათლებლო დაწესებულე-ბის 

მართვის სტრუქტურის სრულყოფის მიზნით. 

კვლევის შედეგების აპრობაცია და რეალიზაცია. სადისერტაციო 

ნაშრომის ირგვლივ ჩატარებული კვლევის შედეგები მოხსენდა 

რესპუბლიკურ კონფერენციას. შედეგები გამოქვეყნდა ხუთ სამეცნიერო 

სტატიაში. 

ნაშრომის მოცულობა. სადისერტაციო ნაშრომი წარმოდგენილია 

კომპიუტერზე ნაბეჭდ 155 გვერდზე. იგი შედგება შესავლის, სამი 

თავის, დასკვნებისა და წინადადებებისაგან, ახლავს გამოყენებული 

ლიტერატურის სია.  



თავი I. საქართველოს აგრარული სექტორის საწარმოო-

ეკონომიკური პოტენციალი და განვითარების შესაძლებლობები 

საბაზრო ეკონომიკის პირობებში 

1.1. საბაზრო ეკონომიკის არსი, თეორიული საფუძვლები, ძირითადი 
პრინციპები და მოტივაციური მექანიზმი 

 

დღეისათვის ბაზრის ორნაირი გაგებაა მიღებული. პირველში 

იგულისხმება საქონლის, პროდუქციის გამყიდველისა და მყიდველის 

შეხვედრის ადგილი (სფერო), სადაც გარიგება ხდება ფასებში, 

რომელსაც აწესებს გამყიდველი და რომელზეც თანახმაა მყიდველი 

თავისი გადახდისუნარიანობიდან გამომდინარე. ესაა ბაზრის 

უმარტივესი განმარტება.  

მეორე გაგებით, ბაზარი - ესაა თავისუფალი მომწოდებელი 

მეწარმე (გამყიდველი ანუ პიროვნებები, საწარმოები, ორგანიზაციები) 

და მომხმარებლის, ანუ მყიდველის დიდი რიცხვის ერთობლიობა, 

რომელიც ახორციელებს ყიდვა-გაყიდვის გარიგებებს, არა მარტო 

უშუალოდ პირისპირ შეხვედრისას, არამედ კონტრაქტების, 

ხელშეკრულებების, ბირჟების, აუქციონების და ა.შ. გამოყენებით. 

ასე რომ, ბაზარში იგულისხმება სახმარი ღირებულების 

მესაკუთრეებისა და ამ ღირებულების მომხმარებლებს შორის ეკონომი-

კური ურთიერთობის რეალიზაციის საშუალება. 

მინიმალური რესურსებით მაქსიმალური რაოდენობის პროდუქ-

ციის წარმოება კი არა, არამედ შეზღუდული მარაგების ისეთი 

კომბინაციები და იმ რაოდენობისა და ხარისხის პროდუქციით 



გაჯერება, რომელიც სრულად უზრუნველყოფს მომხმარებელთა 

მოთხოვნებს.  

საბაზრო ეკონომიკა - ესაა სისტემა, რომელიც ხელს უწყობს 

შუზღუდული რესურსების ეფექტიანი გამოყენების სტიმულირებას და 

მისი საშუალებით წარმოებული პროდუქციის (საქონლის) რეალი-

ზაციიდან მიღებული მოგების (შემოსავლის) გაზრდასა და მის 

სამართლიან განაწილებას. 

საბაზრო ეკონომიკის პროგრესულობა განისაზღვრება იმით, რომ 

იგი ქმნის მეწარმის, ბიზნესმენის პოტენციური შესაძლებლობის, ნიჭის 

გახსნის და საკუთრების ყველა ფორმის სამართლებრივი დაცვის 

პირობებს. 

საბაზრო ეკონომიკის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფუნქციას 

წარმოადგენს პრიორიტეტების განსაზღვრა. თავისუფალი და 

დამოუკიდებელი მწარმოებლები (ბიზნესმენები, მენეჯერები, ოჯახური 

მეურნეობები, ფერმერები და ა.შ.) ამ სისტემაში თვითონ წყვეტენ რა 

აწარმოონ, რა რაოდენობით, როგორი ხარისხის, როგორი სახით, სად 

მოახდინონ მათი რეალიზაცია.  

ეკონომიკური ბაზარი განსაკუთრებით რთული და ობიექტური 

მექანიზმია და სულაც არაა სტიქიური, როგორც იყო მიჩნეული. იგი 

აქტიური ელემენტია დიდი სისტემისა, რომელსაც ფულად-სასაქონლო 

ურთიერთობა ეწოდება. სწორედ ბაზარი გამოდის ფულად-სასაქონლო 

ურთიერთობათა კატალიზატორის როლში, რომელიც არჩევს და 

აბალანსებს საკუთარ ფორმებს, კაპიტალდაბანდებებისა და ინოვაციების 

სტრუქტურას, ამყარებს დარგთაშორის კავშირებს და სხვა. [1] 



საბაზრო ეკონომიკას აქვს ისეთი მექანიზმი, რომელიც 

უზრუნველყოფს წარმოების ტექნიკური პროგრესის უფრო მაღალ 

დონეს და მომხმარებელთა მოთხოვნილებების უფრო სრულად 

დაკმაყოფილებას. 

შეიძლება ითქვას, რომ საბაზრო ეკონომიკის ყურადღების 

ცენტრში დგას მომხმარებელთა ინტერესები. საბოლოო ჯამში, სწორედ 

ისინი განსაზღვრავენ წარმოების სტრუქტურას და განაწილებას. ამ 

სისტემაში მწარმოებლები ემსახურებიან მომხმარებლებს. 

საბაზრო ეკონომიკას ბევრი სუსტი მხარეც გააჩნია და არ 

შეიძლება მისი წარმოდგენა მაგიური სისტემის სახით, რომელსაც 

საზოგადოების ნებისმიერი წევრის მატერიალური კეთილდღეობის, 

სიუხვის პრობლემის გადაჭრა შეუძლია. 

საბაზრო ეკონომიკაში საწარმოს, ფირმის მფლობელი თავისი 

საქმიანობის შედეგად იღებს მოგებას, ანუ რაც რჩება მას საქონლის 

რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლიდან ყველა ხარჯის გასტუმრების 

შემდეგ. ამრიგად, მას უჩნდება შრომითი და ფულად-მატერიალური 

რესურსების ეკონომიის დიდი სტიმული. 

საბაზრო ურთიერთობების დროს აგრობიზნესმენები ერთმანეთს 

კონკურენციას უწევენ თავიანთი პროდუქციის გასაღებაში. მათი 

მთავარი საზრუნავი ხდება მომხმარებელთა ინტერესების დაცვა, რაც 

სტიმულს იძლევა ისეთი ახალი და ხარისხიანი სახის პროდუქციის 

წარმოებისათვის, რომელიც უკეთ აკმაყოფილებს მყიდველთა მოთხო-

ვნილებებს. საწარმო, რომელიც წარმატებას აღწევს ნოვატორულ 

საქმიანობაში, იკავებს ბაზრის მეტ ნაწილს (სეგმენტს), ხოლო ის 



მეწარმე, ბიზნესმენი, რომელიც ამას ვერ ახერხებს, იძულებული ხდება 

შეამციროს ან საერთოდ შეწყვიტოს წარმოება. 

განასხვავებენ ორი სახის საბაზრო სისტემას: თავისუფალ 

საბაზრო სისტემას (მილტონ ფრიდმანის სკოლა) და შერეულ საბაზრო 

სისტემას (პოლ სამუელსონის).  

პირველში იგულისხმება საქონლის თავისუფალი გაცვლის 

პროცესი. მომხმარებელი დაცულია გამყიდველის დაძალებისაგან, 

ვინაიდან არიან სხვა გამყიდველებიც, რომლებისგანაც მას შეუძლია 

იყიდოს ის, რაც უნდა და რაც ფინანსურად ხელეწიფება. თვის მხრივ, 

გამყიდველიც თავისუფალია და დაცულია მყიდველის დაძალებისაგან, 

რადგან არსებობენ სხვა მყიდველებიც (მომხმარებლები), ვისაც შეუძლია 

მიჰყიდოს თავისი პროდუქცია და ა.შ. 

მსოფლიოში არსად არ არსებობს „წმინდა” საბაზრო ეკონომიკა, 

სადაც ყველა საკითხი აბსოლუტურად თავისუფალ ბაზარზე წყდება. 

დღეისათვის საბაზრო ეკონომიკის ნებისმიერი სახე წარმოადგენს 

„შერეულს”, რადგან თანამედროვე საზოგადოებაში ბაზარზე 

მნიშვნელოვან როლს თამაშობს სახელმწიფო, რომელიც გამოხატავს 

მისი ყველა წევრის ინტერესებს - მწარმოებლისას და მომხმარებლისას 

გარკვეული კანონმდებლობით, ურთიერთობათა ნორმებით, ბაზარზე 

თამაშის წესებით” და სხვა.  

ბაზრის ნორმალური მუშაობის ძირითადი პირობაა არჩევითობის 

შესაძლებლობა, როგორც მწარმოებლის, ისე მომხმარებლისთვისაც, ანუ 

მონოპოლიზმის დაუშვებლობა. 

იმ შემთხვევაში, როდესაც პროდუქციის მიწოდება და მოთხოვნა 



არ ემთხვევა ერთმანეთს, წარმოიშობა დაბალანსების პრობლემა. 

რაც შეეხება შემოსავლების განაწილებას, საბაზრო ეკონომიკის 

ჩარჩოებში შემოსავლის პირველდაწყებითი განაწილება (გადასახადების 

გადახდამდე) ხდება წარმოების პროცესთან ერთად, რათა მეწარმეს 

ჰქონდეს შესაძლებლობა ისარგებლოს საკუთარი გერგილიანობის 

ნაყოფით, რაც სტიმულს აძლევს მას  გაზარდოს შრომის ნაყოფიერება 

და წარმოებაც. 

საბაზრო ეკონომიკის პირობებში აგრობიზნესმენის, მეწარმის, 

ფერმერის მიერ გადაწყვეტილების მიღებისას, გადამწყვეტ როლს 

თამაშობს პროდუქციის ფასები ბაზარზე. მათი საშუალებით მომხმარე-

ბელი იღებს ინფორმაციას - რა თანხა შეუძლია გაიღოს ამა თუ იმ 

პროდუქციის შესასყიდად, ხოლო მწარმოებელი იგებს - მოგების რა 

მოცულობას მიიღებს თავისი პროდუქციის რეალიზაციით. სხვაობა მათ 

შორის არის სავარაუდო მოგება. ეცოდინება რა ეს, იგი წყვეტს, თუ რა 

სახით, რა რაოდენობით აწარმოოს პროდუქცია. 

თუმცა, ფასები მოქმედებს კონკურენციის პირობებშიც. ფასები და 

კონკურენცია აიძულებს მწარმოებელს გამუდმებით იფიქროს 

პროდუქციის თვითღირებულების შემცირებაზე. ამავე დროს, 

მომხმარებელი თავისი ფინანსური შესაძლებლობის ფარგლებში 

განსაზვრავს  მოხმა-რების სტრუქტურას. ფასები იძლევა ინფორმაციას 

წარმოების ღირებულებისა და მისი ამოგების შესაძლებლობის შესახებ. 

გადაწყვეტილებების დეცენტრალიზებულმა მიღებამ, რაზეც 

დაფუძნებულია ბაზარი, უჩვენა თავისი უპირატესობა ცენტრალურ-

სამართავ სისტემასთან შედარებით, რომელზეც დაფუძნებულია 



გეგმური ეკონომიკა. 

მიწოდება და მოთხოვნა ნებისმიერი ეკონომიკური სისტემის 

მთავარ ცნებებს წარმოადგენს. მოწოდების ქვეშ იგულისხმება ამა თუ 

იმ პროდუქციის რამდენ ერთეულს გთავაზობთ მომწოდებელი  

გასაყიდად გარკვეული ფასით. მოთხოვნა ნიშნავს ამ პროდუქციის რა 

რაოდენობის ყიდვაზე არის თანახმა მომხმარებელი ამ ფასით. 

იმისათვის, რომ მყიდველმა განსაზღვროს რის ყიდვაზე დახარჯოს 

ფული, იძულებულია შეაფასოს შესასყიდი პროდუქცია სარგებლიანობის 

თვალსაზრისით სხვა პროდუქტებთან შედარებით და ისე მიიღოს 

გადაწყვეტილება - რომელი შეიძინოს პირველ რიგში და რომელი მერე. 

საბაზრო ეკონომიკის პირობებში თითოეული მწარმოებელი ისწრაფვის 

მიიღოს მაქსიმალური მოგება  და ამიტომ, აუცილებლად გაზრდის 

წარმოებას, პროდუქციაზე ფასის ზრდასთან ერთად. მეორე მხრივ, 

ფასების ზრდა ამცირებს ერთობლივ მოთხოვნილებებს. 

როცა ყველა მყიდველს შეუძლია იყიდოს პროდუქცია 

დადგენილი ფასით და ყველა თანახმაა აწარმოოს იგი იმავე ფასებით, 

ბაზარზე მყარდება მიწოდებასა და მოთხოვნას შორის თანაფარდობა, 

რასაც საბაზრო გაწონასწორება ეწოდება.  ეს თითქოს რაღაც უხილავი 

ხელით ხდება, საგეგმო ორგანოების გარეშე. [2] 

სამწუხაროდ, დღევანდელ რეალობაში ამის მიღწევა ძალზე 

ძნელი აღმოჩნდა. სწორედ ეს ითვლება ამ მეორე სისტემის ერთ-ერთი 

სუსტ მხარედ, რომელზეც ზემოთ მივუთითეთ. ამიტომ, მათგან თავის 

დასაღწევად არის მცდელობა წავიდნენ მესამე გზით, ე.წ. „საბაზრო 

სოციალიზმის” გზით - როცა მგეგმავი ინსტანციები არ განსაზღვრავს 



მწარმოებლისათვის კონკრეტულ გეგმურ დავალებებს, მაგრამ ადგენს 

ფასებს სხვადასხვა სახის პირველად პროდუქტებზე, რათა ყველას 

შეეძლოს მათი ყიდვა, ხოლო მწარმოებლები (ამ შემთხვევაში, 

ბიზნესმენები) თვითონ მოერგონ მათ. ამით ვღებულობთ საბაზრო 

ეკონომიკის იმიტაციას მისი ფაქტიური დანერგვის გარეშე, რადგან 

შემოსავლის განაწილება ხდება ცენტრალიზებული გზით, ისე, რომ ამ 

შემთხვევაში, „უხილავი ხელის” მაგივრად, „ხელოვნური ხელი”, ანუ 

სახელმწიფო მოქმედებს. [3] 

ბაზრის გაწონასწორების ე.წ. „ინდიკატური დაგეგმვის” ჩვენს 

სინამდვილეში დანერგვამ რაიმე ხელშესახები დადებითი შედეგები ვერ 

მოგვცა, თუმცა, საფრანგეთში, დანიაში, ნორვეგიასა და შვედეთში იგი 

ამართლებს. სახელმწიფო სამთავრობო სტრუქტურები არ ერევიან კერძო 

საწარმოების საქმეში და ამიტომ ეკონომიკური გადაწყვეტილება იქ ისევ 

ბაზარზე გამყიდველებსა და მყიდველებს შორის 

ურთიერთშეთანხმებითა და მორიგებით მიიღება. სახელმწიფო ამ 

პროცესში უშუალოდ არ ერევა, მაგრამ სხვადასხვა ეკონომიკური 

ხასიათის ბერკეტებით ორივე მხარეს უქმნის თანაბარ სასტარტო 

პირობებს, ანუ აიძულებს მათ სამართლებრივი კანონმდებლობით 

დაიცვან ბაზარზე პროდუქციის ექვივალენტური გაცვლის, ანუ 

„თამაშის წესები”, რადგან წმინდა კონკურენცია დღევანდელ 

რეალობაში ჯერჯერობით მიუღწევადია. ასეთი ჩარევისათვის 

გამოიყენება ფასები, პროცენტები, შეღავათიანი კრედიტები და 

დაზღვევები, ბიუჯეტში გადასახდელი თანხების ნორმატივები და სხვა 

გადასახადები, რომელსაც სახელმწიფო იყენებს პროდუქციის ბაზარზე 



გაცვლამდე. 

მთავრობის ჩარევა აუცილებელია კერძო სექტორის საწარმოების 

მიერ იმგვარი საქონლის საწარმოებლად, რომელიც ვერ უზრუნველ-

ყოფს გარანტირებული მოგების მიღებას. ეს საჭიროა ისეთი 

პრობლემების გადასაჭრელად, როგორიცაა ქვეყნის თავდაცვა, 

ჯანმრთელობის დაცვა, განათლება, გარემოს დაცვა, სოციალური 

პირობების უზრუნველყოფა და სხვა, რომელიც არ წარმოადგენს 

მოთხოვნისა და მიწოდების საგანს, მაგრამ ენიჭება პრიორიტეტი და 

უზრუნველყოფილი იქნება მთავრობის მიერ რესურსული ფონდებით, 

კაპიტალდაბანდებებითა და შეღავათებით. 

თუ თითოეული თავისუფალი მეწარმე, ბიზნესმენი იმუშავებს 

თავისი ოპტიმალური პროგრამითა და კრიტერიუმებით მხოლოდ 

მაქსიმალური მოგების მიღებაზე, ქვეყანაში ჩამოყალიბდება სურეალის-

ტური ეკონომიკური სისტემა. 

ასეთ გზას, მესამე გზას ან შუალედურს უწოდებენ. მასში 

შეთანაწყობილია საბაზრო ეკონომიკის უპირატესობა, სახელმწიფოს 

მიერ ქვეყნის მოსახლეობის კეთილდღეობაზე ზრუნვა. 

ეკონომიკის სისტემის ეს მოდელი ხასიათდება ორი ყურადსაღები 

ნიშნით: 

პირველი - საწარმოო სექტორი ამ ქვეყნებში წარმოდგენილია 

კერძო საწარმოებით, რომლებიც მუშაობენ საბაზრო სისტემის 

პირობებში. შიდა ბაზარზე მათ მიერ წარმოებული პროდუქცია 

კონკურენციას უწევს სხვა ქვეყნიდან იმპორტირებულ პროდუქციას. ეს 

ხელს უწყობს წარმოების ეფექტიანობის ამაღლებას და მაღალი 



ხელფასის გაცემას. 

მეორე - ამ საწარმოთა მუშაკების შემოსავლები იბეგრება 

შედარებით მეტი და მაღალი გადასახადებით, ვიდრე სხვა 

განვითარებულ ქვეყნებში, მაგრამ ისინი დარწმუნებულები არიან, რომ 

ამ გადასახადებიდან  მთავრობის მიერ მიღებული დამატებითი 

შემოსავალი ნამდვილად ხმარდება მშრომელთა სოციალურ-ეკონომიკურ 

უზრუნველყოფას. 

სახელმწიფოს რომ შეეძლოს რაიმე საშუალებით გაზარდოს 

ერთობლივი მიწოდება და არა ერთობლივი მოთხოვნა, შემცირდებოდა, 

როგორც უმუშევრობის, ისე ფასების დონე. მაგრამ დღემდე არაა 

გამონახული ამ მიზნის მიღწევის ეფექტიანი გზა. 

ეკონომიკის ზრდის სტიმულირების ერთ-ერთი მეთოდი გამონახა 

ევროკავშირმა ერთობლივ მიწოდებაზე ზემოქმედებისათვის. საერთო 

ბაზრის მეშვეობით საქონელი, მომსახურება, კაპიტალი და სამუშაო 

ძალა თავისუფლად გადაედინება კავშირის ფარგლებში ერთი ქვეყნიდან 

მეორეში. ამით ზრდიან კონკურენციას და წარმოების ეფექტიანობას 

ცალკე აღებულ ქვეყანაში.   

საბაზრო ეკონომიკამ დაამტკიცა, რომ იგი წარმოადგენს 

წარმოების ორგანიზაციის მოქნილ, სიცოცხლისუნარიან სისტემას 

თანამედროვე საზოგადოებაში. ნაკლად შეიძლება ჩავთვალოთ ის, რომ 

საწარმოს გაკოტრების შემთხვევაში, მუშაკთა გარკვეული რაოდენობა 

რჩება უმუშევარი. გარდა ამისა, ამ სისტემას ახასიათებს კონფლი-

ქტებიც და დილემებიც, მაგრამ ქვეყნის ეკონომიკური პრობლემების 

გადაწყვეტისათვის, საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე, 



შეიძლება მათი მოთოკვა. 

თუ გვინდა, რომ ეკონომიკა, რომელიც თავისუფალ ბაზარს 

ემყარება, ფუნქციონირებდეს ნორმალურად, ხელისუფლებამ უნდა 

გადაჭრას სამი ამოცანა: კერძო საკუთრების ხელშეუხებლობა, 

კონკურენციისა და თავისუფალი საქონელგაცვლის პირობა და 

სპეციალური კანონმდებლობის დამუშავება, რომელიც დაარეგულირებს 

საწარმოს (მათ შორის, სასოფლო-სამეურნეო) ბანკროტის წესებს. 

აგრობიზნესმენებს (კაპიტალის მფლობელებს) უნდა შეექმნათ 

საქმიანობის გაფართოების პირობები, მაგრამ სახელმწიფომ არ უნდა 

დაუშვას მონოპოლიის წარმოშობა. 

სახელმწიფოს საბაზრო ეკონომიკური სისტემის ფუნქციონირე-

ბაში ჩარევა უნდა შემოიფარგლოს მარეგულირებელი ეკონომიკური 

მეთოდების გამოყენებით და არა სამართავი დირექტიული 

დადგენილებებით და ბრძანებულებებით.  

წვრილი ოჯახური მეურნეობების (რომელიც დღეისათვის 

უმრავლესობას წარმოადგენს ჩვენს სოფლის მეურნეობაში) ნორმალური 

მუშაობისათვის, საჭიროა სახელმწიფომ გაატაროს პროტექციონიზმის 

პოლიტიკა, რომლითაც იმპორტული პროდუქცია შიდა ბაზარზე უნდა 

იყიდებოდეს არა დემპინგური - დაბალი ფასებით, არამედ 

საერთაშორისო ბაზრის ფასებით.  მაშინ კონკურენცია ჯანსაღი იქნება. 

და, მაინც, ოჯახურ მეურნეობებს არ უნდა ჰქონდეთ 

სახელმწიფოსაგან დახმარების იმედი ზარალის შემთხვევაში. ისინი 

უნდა მიენდონ საკუთარ თავს და პასუხისმგებლობა აიღონ თავიანთი 

ფინანსური და ეკონომიკური საქმიანობის შედეგებზე. ამით 



აგრობიზნესმენები და მცირე მეწარმეები გადარჩენისათვის ბრძოლაში 

იძულებული იქნებიან შეცვალონ წარმოება, როცა მათ პროდუქციაზე 

იცვლება ფასები, ტექნოლოგია ან სხვა გარეპირობები. 

გაკოტრების უპირატესობა იმაში მდგომარეობს, რომ წარმოება 

ბიზნესის არარენტაბელურ საწარმოებში წყდება, მაგრამ რესურსები, 

რომლებიც გამოიყენებოდა მათში, თავისუფლდება სხვა მომგებიან 

სფეროში გამოსაყენებლად ან უფრო ეფექტიანი პროდუქციის 

საწარმოებლად. 

პრაქტიკაში ეკონომიკურ ურთიერთობათა ბაზრის თითოეული 

სუბიექტი მაინც აკეთებს იმას, რაც ყველაზე მეტად პასუხობს მის 

ინტერესებს: მომხმარებელი ცდილობს შემოსავლებისა და ფასების 

მოცემული დონისას, მიიღოს რაც შეიძლება მეტი სარგებელი, ხოლო 

მწარმოებელი ცდილობს მიიღოს მაქსიმალური მოგება წარმოების 

შესაძლებლობებისა და ფასების მოცემული დონის დროს. თუმცა,  

აღმოჩნდა, რომ ამ პრობლემის გადაჭრა, არც ისე იოლი საქმეა. 

საწარმოო ურთიერთობათა შერეული ეკონომიკური სისტემა 

გულისხმობს სურსათით თავისუფალი ვაჭრობის ბიზნესს, რომელსაც 

აგრობიზნესი ეწოდება. აგრობიზნესმენებს აქვთ ეკონომიკური 

თავისუფლება და მუშაობენ თვითრეგულირების პრინციპით. აზრი, რომ 

სურსათის მწარმოებლებს აუცილებლად უნდა ჰქონდეთ მიწა კერძო 

საკუთრებაში, არასწორად მიგვაჩნია. თუმცა, დღეისათვის 

საქართველოში მიწა ძირითადად უკვე პრივატიზებულია. იგი ერის 

სამემკვიდრეო საკუთრებაა და არ ერთი თაობისა. აშშ-ში მიწის 56% 

სახელმწიფოს ხელშია, ისრაელში - 91%, საფრანგეთში გაბატონებულია 



მიწის იჯარით გაცემა (80%) და ა.შ. [5], [6]. 

საბაზრო ეკონომიკის რეალურად დამკვიდრებისათვის მიწის 

კერძო საკუთრებაში გადაცემა ყიდვა-გაყიდვის უფლებით აუცილებელი 

არაა. ამას ბევრი ცნობილი მეცნიერი ადასტურებს. მაგალითად, 

აკადემიკოსი დობრინინი წერს: „მეურნე-მეპატრონე ის კი არ არის, 

ვისაც მიწა კერძო საკუთრებაში აქვს, არამედ ის, ვისაც აქვს მასზე 

წარმოებული პროდუქციის განკარგვის უფლება”. [7]. ამერიკელი 

მეცნიერის, თ. ტიდემანის აზრით, „მიწა საერთო სამემკვიდრეოა ერის 

ყველა თაობისა”. [8] აკადემიკოსი ო. ქეშელაშვილი წერს: „იმის 

მტკიცებას, რომ საკუთრება მხოლოდ კერძო უნდა იყოს, საფუძველი არ 

აქვს. იგი უნდა შეერწყას კოლექტიურ, სახელმწიფო, აქციონერულ და 

სხვა ფორმებსაც”.  

ჩვენ სავსებით ვეთანხმებით ამ მეცნიერთა მოსაზრებებს, რადგან 

დღეს ჩვენს ქვეყანაში მარტო მიწა კი არა, ტყე და მდინარეებიც 

გაყიდვის საგანია უმოკლეს პერიოდში მომავალ თაობას არაფერი 

დარჩება. 

საბაზრო ეკონომიკის პირობებში აგრარულ სექტორში 

გაფართოებული კვლავწარმოების პირობების უზრუნველსაყოფად, 

საჭიროა მოქმედებდეს ძირითადი, საერთო ეკონომიკური კანონი, 

რომელიც გამოიხატება იმაში, რომ პროდუქციის რეალიზაციიდან 

მიღებული შემოსავალი უნდა სჭარბობდეს მის წარმოებაზე 

დახარჯული რესურსების ღირებულებას, რათა უზრუნველვყოთ 

მეურნეობისათვის მაქსიმალური მოგების მიღება. ამასთან 

დაკავშირებით, იგი ითვალისწინებს წარმოებული პროდუქციის 



ხარისხობრივი მაჩვენებლების გამუდმებით გაუმჯობესებას და 

სამომხმარებლო ღირებულების ერთეულზე ხარჯების შემცირებას, რაც 

საერთო ჯამში, გამოიწვევს წარმოების ეფექტიანობის ამაღლებას. 

ვინაიდან სურსათმწარმოებელთა საქმიანობა ბუნებრივ-კლიმატურ 

პირობებთან ბრძოლაში გამუდმებულ რისკთანაა დაკავშირებული, 

რესურსების ღირებულება მუდმივად უნდა შეესაბამებოდეს 

პროდუქციის ღირებულებას ბაზარზე. ამის რეგულირება მხოლოდ 

სახელმწიფოს ხელეწიფება. 

სახელმწიფოს როლზე საწარმოო ურთიერთობების შერეულ 

ეკონომიკურ სისტემაში პრემირებული ნაშრომი აქვს მიძღვნილი 

ეკონომიკის ექსპერტს ვლ. პაპავას. [9]  

დღეს მსხვილ კომპანიებზე, კორპორაციებზე, კონცერნებზე და 

ფერმერებზე, განვითარებულ ინდუსტრიულ ქვეყნებში, მოდის 

მსოფლიო ბაზრის ნახევარზე მეტი და ურთიერთობა ერთმანეთთან, 

მომხმარებლებთან და სახელმწიფოსთანაც ბაზრით სულაც აღარაა - 

საქონლის წარმოება და მიწოდებაც წარმოებს დაკვეთებით ბირჟებზე, 

აუქციონებზე კონტრაქტების გაფორმებით და ხელშეკრულებების 

დადებით. ასე რომ, ბაზარი სულაც არაა პანაცეა და საყოველთაო 

მხსნელი ყოველგვარი გაჭირვებისაგან, როგორც ეს ბევრ გულუბყვრილო 

დილეტანტს გონიაო - ამბობდა აკადემიკოსი         ლ.ი. აბალკინი 

[10].  

მეწარმე გლეხური მეურნეობები, აგრობიზნესმენები და 

მომხმარებლები თვითონ დაარეგულირებენ ბაზარს ერთმანეთთან 

ჰორიზონტალური ურთიერთკავშირებით. ასეთი რეგულირების 



ბერკეტად ისინი გამოიყენებენ ფულად-სასაქონლო ურთიერთობაში 

მიწოდებასა და მოთხოვნილებას შორის თანაფარდობის კანონს, 

ღირებულების კანონს და კონკურენციას.  

რეგიონებსა და მუნიციპალიტეტებში ჩამოყალიბებულ მართვის 

სისტემას ჯერ კიდევ დაკრავს მბრძანებლურ-განმკარგულებრივი 

ელფერი, რაც ბოჭავს აგრობიზნესმენთა და მეწარმე გლეხური 

მეურნეობების გერგილიანობას სამეურნეო ხელშეკრულებების 

გაფორმების საქმეში რეგიონებს შორის. ეს იქნება სამეწარმეო 

სისტემისათვის რეგულირების, სამეურნეო რისკის შემცირების 

დამატებითი საშუალება. 

დასავლეთშიც სახელმწიფო არეგულირებს ბაზარს იმ სახით, 

რომელზეც ზემოთ აღვნიშნეთ. მაგრამ თვით ბაზარზე ვაჭრობის და 

მეწარმეობის თავისუფლება ევროპული ეკონომიკის ქვაკუთხედია, 

ეხმარება მომხმარებლებსაც და მიმწოდებლებსაც თავისუფალ არჩევანში. 

გამოსავალი სრულფასოვანი ბაზრის შექმნაშია, რადგან იგია 

ამძრავი ყოველგვარი ინიციატივის, გერგილიანობის. ისე, როგორც 

დასავლეთში, უნდა ვიცავდეთ ფულად-სასაქონლო გაცვლის ეთიკას, 

წესებს, ღირებულებათა კოდექსს და ა.შ. წარმოება შეიძლება იყოს 

კერძოც, კორპორატიულიც, აქციონერულიც და სახელწმიფოებრივიც. 

შერეულ საწარმოო ურთიერობათა ეკონომიკურ სისტემაში, 

რომელიც ამჟამად ყალიბდება ჩვენს ქვეყანაში, სამწუხაროდ, ნაკლები 

ყურადღება ექცევა ამ სოციოლოგიური პრობლემების გადაჭრას. 

ეკონომიკურად ძლიერ ქვეყნებში ამ პრობლემის გადაწყვეტას დიდი 

მნიშვნელობა ენიჭება. მაკკონელის, ბრიუს და სამუელსონის 



„ეკონომიქსში” ექვსი დიდი თავი აქვს მიძღვნილი მოსახლეობის 

სოციალური დაცვისა და ეროვნული სიმდიდრის სამართლებრივი 

განაწილების საკითხებს. [11] 

მაგალითად, იაპონიაში სოციალურ საჭიროებებზე მუშაკის 

ძირითად ხელფასზე ამ მიზნის დანამატები 40-ზე მეტი სახეობისაა და 

ძირითადი ხელფასის 40-50%-ს შეადგენს. ესენია: შენატანები სხვადასხვა 

სახის დაზღვევაზე, საავადმყოფო ფურცლის ანაზღაუ-რებაზე, 

უმუშევრობისა და უბედური შემთხვევების კომპენსაციებზე, 

მარჩენალის დაკარგვის, კომუნალური გადასახადის, სამედიცინო 

თანხის დაგროვების შესატანები. [12] 

ანალოგიური მდგომარეობაა შვედეთში, დანიასა და ნორვეგიაში. 

ჩვენი აზრით, ეს ფენომენია, მაგრამ ამ ქვეყნების თითოეული 

მშრომელი დარწმუნებულია, რომ ამ გადასახადების მნიშვნელოვანი 

ნაწილი მათვე უბრუნდებათ მომსახურების ანაზღაურების სახით. 

სოფლის მეურნეობისათვის ნიდერლანდებში ე.წ. „სასათბურე” 

პირობებია შექმნილი. ამიტომაა, რომ ეს ქვეყნები მთლიანად 

უზრუნველყოფილია სურსათით. 

თანამედროვე აგრობიზნესის განვითარება მოითხოვს ფართო 

სამეურნეო სივრცეს. ისეთი პატარა ქვეყნისათვის, როგორიც 

საქართველოა, ასეთი სივრცის შექმნა საშური საქმეა. ეს უნდა 

აიძულებდეს მათ ჩაერთონ გარე ინტეგრაციულ პროცესებში. 

კარჩაკეტილობა დამღუპველია. ქვეყნის ბაზარი აუცილებლად ღია უნდა 

იყოს. აკადემიკოსი სტანისლავ შატალინი, რომელსაც საზღვარგარეთაც 

კი საბაზრო ეკონომიკის დიდ სპეციალისტად მიიჩნევენ, ეროვნულ 



ბაზარს და რეგიონულ სამეურნეო-ეკონომიკურ მექანიზმს 

ფანტასმაგორიას უწოდებს. [13] 

საზღვარგარეთ მიმდინარეობს მსხვილი კერძო საკუთრების 

დანაწევრების (და არა მსხვილი ფირმის) პროცესი, ანუ სამართლიანი 

პრივატიზაცია. ასეთ კერძო მესაკუთრეობას თან სდევს სოციალური 

უზრუნველყოფის უამრავი საშუალება: მესაკუთრეები თვითონვე 

უზრუნველყოფენ თავს ჯანდაცვით და პენსიებით, რადგან 

დივიდენდების თანხა ჩაირთვება ბანკის ფულად ბრუნვაში და მოაქვს 

მოგება, რომელიც გროვდება პირად ანგარიშზე საპენსიოდ და 

სხვადასხვა  სახის დაზღვევის პოლისების გასასტუმრებლად.  

კარგი იქნებოდა სოფლის მეურნეობის რეფორმაში ჩვენც 

ანალოგიური მეთოდი გამოგვეყენებინა - მსხვილი კოლმეურნეობები და 

საზოგადოებრივი მეურნეობები, დაშლის ნაცვლად, გადაგვექცია 

აქციონერულ საწარმოებად და გლეხებიც გადაიქცეოდნენ კერძო 

საკუთრების მეწილეებად. 

ეკონომიკურ ლიტერატურაში ასეთ მოდელს „ესტონურ 

მოდელსაც” უწოდებენ და მას მომხრეებიც ჰყავს ჩვენთან. მაგალითად, 

პროფესორი ვლ. პაპავა აღნიშნავს: „ჩვენთვის ყველაზე კარგ მოდელად 

„ესტონური მოდელი” მიმაჩნია, მაგრამ ამისათვის ჯერ მზად არ ვართ. 

ეკონომიკის რეალური გაჯანსაღების ერთადერთი გზაა საკუთრების 

ყველა ფორმის რეალიზაცია”. [14] 

ამ მოდელის სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში დანერგვით, 

ესტონეთმა უაღრესად დიდ შედეგებს მიაღწია და დღეს ევროკავშირის 

გაერთიანებაში სანიმუშოა. 



იმისათვის, რომ საბაზრო ეკონომიკურმა სისტემამ წარმატებით 

იმოქმედოს, სახელმწიფოს მხრიდან გადაწყვეტილ უნდა იქნეს: კერძო 

საკუთრების ხელშეუხებლობის გარანტია; კონკურენციის დაშვება; 

თავისუფალი საქონელგაცვლის პირობა; სპეციალური კანონმდებლური 

აქტების დამუშავება და დანერგვა, რომელიც დაარეგულირებს 

ბიზნესმენების ქცევის წესებს.  

 

1.2. აგრარული სექტორის განვითარების თავისებურებები და 
შესაძლებლობები საბაზრო ეკონომიკის მოთხოვნების შესაბამისად 

 

აგრარულ სექტორში მოქმედებს იგივე ეკონომიკური კანონები, 

რაც ეროვნული მეურნეობის სხვა დარგებში, მაგრამ მათი გამოვლენა 

ხდება მისი სპეციფიკური თვისებების გათვალისწინებით. მათგან 

აღსანიშნავია: 

1. სოფლის მეურნეობაში სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციისა 

და ნედლეულის წარმოება დღეს, საბაზრო ეკონომიკის პირობებში, 

უპირატესად, კერძო ოჯახური მეურნეობებში ხორციელდება, რომლებიც 

ძალზე წვრილ საწარმოო ერთეულებს წარმოადგენენ. ამიტომ, მათ არ 

შეუძლიათ ეკონომიკის ამ სექტორის მონოპოლიზება. მათი მსხვილ 

კომერციულ ფერმებად გარდაქმნა, ასოციაციებში, კოოპერატივებში და 

აქციონერულ საზოგადოებებში გაერთიანების პროცესი მხოლოდ ახლა 

დაიწყო. წვრილ, ოჯახურ მეურნეობებს არ შეუძლიათ აწარმოონ იმდენი 

პროდუქცია, რომ რაიმე გავლენა იქონიონ საბაზრო ფასებზე, რომელიც 

ყალიბდება უამრავ მიმწოდებელსა და მომხმარებელს შორის 

კონკრეტული გარიგებებით, გაწონასწორების, გაჯერების კანონებით. 



ამასთან, დღეს სასურსათო ბაზარზე შესვლა და გამოსვლა 

საკმაოდ თავისუფალია. ქვეყანაში დაიწყო სასოფლო-სამეურნეო მიწების 

ბაზრის ფუნქციონირება, ფართოდ ვრცელდება მისი იჯარით აღება, 

მოქმედებს იპოთეკური კრედიტის ფორმაც, რომელიც აიოლებს 

ფერმების ორგანიზაციას (ან შეძენას).  

ამრიგად, შეგვიძლია გავაკეთოთ დასკვნა, რომ სოფლის 

მეურნეობა ქვეყანაში გახდა დარგი სრულყოფილი კონკურენციით, რაც 

ეროვნული ეკონომიკის სხვადასხვა დარგში ჯერჯერობით იშვიათია. 

აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ასეთი მტკიცება დასაშვებია 

(მხოლოდ განვითარებული ქვეყნებისათვის, სადაც სრულყოფილი 

ბაზარია ჩამოყალიბებული. ისეთ განვითარებად ქვეყნებში, როგორიც 

ჩვენია, ეს ასე არ არის. თუმცა, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის 

გამყიდველების რიცხვი ჩვენს სასურსათო ბაზრებზე მეტიც კია, ვიდრე 

განვითარებულ ქვეყნაში, რადგან წვრილ ოჯახურ (გლეხურ) 

მეურნეობათა რიცხვი დღეისათვის 600 ათასს უახლოვდება. სოფლის 

ინფრასტრუქტურის, განსაკუთრებით, გზების და ტრანსპორტის 

უქონლობის გამო, მათი უმეტესობა ვერ ახერხებს ბაზარზე შესვლა-

გამოსვლას. 

გარდა ამისა, განვითარებად ქვეყნებში სრულყოფილ 

კონკურენციას ხელს უშლის თვით საბაზრო ინფრასტრუქტურის სუსტი 

და არათანაბარი განვითარება, მწარმოებლებისათვის ფასებზე 

ინფორმაციის მიუწოდებლობა და როგორც შედეგი, ისეთი შუამავალი 

მოვაჭრე დისტრიბუტორების ინსტიტუტების წარმოშობა, რომლებიც 

იოლად მდიდრდებიან ოჯახური მეურნეობების ხარჯზე. ამიტომ, მათი 



მნიშვნელოვანი ნაწილი კვლავ უაღრეს სიღატაკეში ცხოვრობს. 

აგრარული სექტორის ეკონომიკაში ჯერ კიდევ ჭარბობს არასაბაზრო 

ურთიერთობები.  

2. აგრარული სექტორის მეორე არსებითი თავისებურებაა, რომ 

მიწა აქ წარმოადგენს წარმოების უმთავრეს, ძირითად საშუალებას - 

რესურსს. წარმოების სხვა საშუალებებისაგან განსხვავებით, მიწა არ 

ცვდება და სწორი გამოყენების პირობებში - აუმჯობესებს თავის 

ხარისხობრივ პარამეტრებს. წარმოება ამ დარგში ბევრად არის 

დამოკიდებული ნიადაგის ნაყოფიერებაზე, რომელიც აგრარული 

ბიზნესის წარმატების მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია. რადგან ქვეყანა 

იმყოფება სამთო მიწათმოქმედების ზონაში, ნაყოფიერი ნიადაგებით 

ძალზე შეზღუდულები ვართ.  

რადგან მიწა სოფლის მეურნეობაში შეზღუდულ რესურსს 

წარმოადგენს, წარმოიქმნება მიწის რენტის ფენომენი. მიწის რენტის 

თეორია შეადგენს აგრარული ეკონომიკის ერთ-ერთ მთავარ პრობლემას.  

3. სასოფლო-სამეურნეო წარმოება და მაშასადამე, აგრობიზნესიც, 

ბევრად არის დამოკიდებული ნიადაგურ-კლიმატურ პირობებზე. 

ამიტომ, აგრარულ სექტორში ბიზნესის შედეგები კვლავ ძნელად 

პროგნო-ზირებადია. ამ პირობების მკვეთრი და გამუდმებული 

ცვალებადობის გამო, იგი ინვესტიციების ჩადების მაღალრისკიან 

სფეროს განეკუთვნება. 

4.  სოფლის მეურნეობაში დივერსიფიკაციის შესაძლებლობა 

ძალზე შეზღუდულია. მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის მიღწევები ამ 

დარგში შესაძლებლობას იძლევა გამოვიყვანოთ ცუდი ამინდისადმი, 



მცენარის დაავადებებისა და მავნებლებებისადმი შეგუებული, 

წარმოების მექანიზაციისადმი მისადაგებული ახალი სახეები და 

პირუტყვის ახალი ჯიშები.  

ამიტომ, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მწარმოებლები, სხვა 

დარგის მწარმოებლებთან შედარებით, შეზღუდულები არიან 

შესაძლებლობით - აამაღლონ თავიანთი პროდუქციის ხარისხი და 

მაშასადამე, ფასებიც.  

ამის შედეგად, ფასების პარიტეტი სასოფლო-სამეურნეო 

პროდუქციის ფასებსა და მისი წარმოებისათვის საჭირო წარმოების 

საშუალებების ფასებს შორის (ანუ, ფასების შეფარდება, რომელიც 

გვიჩვენებს, რა ღირებულების რესურსი და მომსახურება შეიძინოს 

მეწარმე ფერმერმა თავისი გაყიდული პროდუქციის ერთეულის 

ღირებულებით) გამუდმებით იცვლება არა აგრარული სექტორის 

სასარგებლოდ.  

5. აგრარული სექტორის საბოლოო პროდუქტს სურსათი 

წარმოადგენს. მაგრამ კვების პროდუქტებზე მოთხოვნილების 

ელასტიურობა, როგორც წესი, ყოველთვის დაბალია. ამიტომ, 

მომხმარებელი იძულებულია იყიდოს საკვები, აიწევს თუ დაიწევს 

ფასები, პრაქტიკულად უცვლელი მოცულობით. 

კვლევებით დადგენილია, რომ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის 

ელასტიურობის კოეფიციენტი 0,20-0,25-ის ტოლია, ანუ იმისათვის, რომ 

გლეხმა-მეწარმემ, ფერმერმა 10%-ით გაზარდოს პროდუქციის  

რეალიზაციის მოცულობა, უნდა შეამციროს მისი ფასი 40-50%-ით მაინც. 

[15] 



6. სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციაზე, განსაკუთრებით 

სურსათზე, მოთხოვნილება წარმოადგენს დაბალელასტიურს 

შემოსავლების თვალსაზარისითაც. როცა მომხმარებელს მცირე 

შემოსავალი აქვს, მას, პირველ რიგში, საკვებზე ხარჯავს. როდესაც მას  

შემოსავალი გაეზრდება, საკვებზე მაინც იმაზე მეტს არ ხარჯავს, რაც 

მის ფიზიოლოგიურ მოთხოვნილებებს აკმაყოფილებს. ასე რომ, 

შემოსავლების ზრდა სურსათზე მოთხოვნილების ზრდის არაპროპორ-

ციულად ხდება. [16] 

7. მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში ფერმერობა პრესტიჟულ საქმედ 

ითვლება, რადგან დიდ რისკთანაა დაკავშირებული. საბაზრო 

ეკონომიკის კანონებით, მეწარმე-ფერმერთა შემოსავლების დაცემისას, 

უნდა მოხდეს ბანკროტი, ანუ გაკოტრება ან ამ დარგიდან გადასვლა 

სხვა, უფრო მომგებიან დარგში. მაგრამ პრაქტიკაში ეს იმ სისწრაფით 

არ ხდება, ვიდრე მათი შემოსავლების კლება. საქმე იმაშია, რომ 

ადამიანისათვის სოფელში დასაქმება მამულის სიყვარულით ხდება. 

სოფელი მისთვის ცხოვრების სფეროცაა. ამ სფეროში აგრარულ შრომას 

მეწარმე-ფერმერთა მნიშვნელოვანი ნაწილი ეწევა არა მარტო როგორც 

ბიზნესის, არამედ მიწისა და სოფლად ცხოვრების სიყვარულით. 

მიზეზი იმისა, რომ ფერმერი წამგებიანობის შემთხვევაშიც 

განაგრძობს მუშაობას მიწაზე (რა თქმა უნდა, შემოსავლის სხვა 

წყაროებთან შეთავსებით), გამოწვეულია შემდეგითაც: ფერმერთა 

დანახარჯების სტრუქტურაში მუდმივი ხარჯები აბსოლუტურად 

სჭარბობს ცვალებად ხარჯებს. როცა ფასები ბაზარზე ეცემა, ფერმერს 

მუდმივი აქტივების შენახვაზე და მუშა მდგომარეობაში ყოფნაზე 



გასაწევი ხარჯებისა და მუშაკების შემცირება (ისინი მისი ოჯახის 

წევრები არიან) მას არ შეუძლია და ამიტომაც განაგრძობს საქმიანობას. 

8. აგრარულ სექტორში რესურსების იმობილურობას მივყავართ 

გრძელვადიანი ფერმერული პრობლემის გაღრმავებამდე. [11] 

9. სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციაზე მოთხოვნილების, ფასის, 

შემოსავლის დაბალი ელასტიურობა, ბუნებრივ ფაქტორებზე დამოკიდე-

ბულება და კონკურენცია ბაზარზე, ერთობლიობაში, წარმოქმნის ე.წ. 

მოკლევადიან ფერმერულ პრობლემას. 

მართლაც, სოფლის მეურნეობა დამოკიდებულია ამინდის 

ცვალებადობაზე, მცენარეებისა და ცხოველების დაავადებების და 

მავნებლების სწრაფ გავრცელებაზე და ა.შ. ამიტომ, ფაქტიურად, 

მეწარმე-ფერმერი წარმოების პროცესის მთლიანად გაკონტროლებას ვერ 

ახერხებს. ამის გამო, ქვეყანაში, სადაც 600 ათასზე მეტი 

სურსათმწარმოებელია, ვერ ხერხდება წარმოების ერთობლივ 

კონტროლზე, ფასებზე შეთანხმება საბაზრო კონიუნქტურის 

დარეგულირების მიზნით.  

9. ვინაიდან ქვეყანაში ამჟამად სასოფლო-სამეურნეო საწარმოთა 

შორის ყველაზე გავრცელებული ფორმაა წვრილი, კერძო, ოჯახური 

მეურნეობები, რომელთა ფუნქციონირების ძირითადი მიზანია ოჯახის 

კეთილდღეობის უზრუნველყოფა, არ ამოიწურება მხოლოდ ფულადი 

შემოსავლით. ასე რომ, მეწარმის საწყისი დებულება, რომ იგი 

ყოველთვის მიისწრაფის მოგების მაქსიმიზაციისაკენ, აგრარული 

სექტორისათვის სუფთა სახით მიუღებელია. აქ შესაძლებელია ისეთი 

სიტუაციებიც, რომლის დროსაც, ფასების ზრდას ფერმერი პასუხობს 



მისი წარმოების შემცირებით. 

10. აგრარული სექტორის ზემოთ ჩამოთვლილი თავისებურებების 

გარდა, საჭიროდ მიგვაჩნია აღვნიშნოთ, რომ ეს სექტორი ხასიათდება 

საზოგადოებასთან განსაკუთრებული ურთიერთობით. მისი დასაცავი 

სახელმწიფო-პოლიტიკური პროტექციონიზმის ფორმა ყველაზე მეტად 

სწორედ ამ დარგშია საჭირო. პროტექციონიზმის სასარგებლოდ 

აუცილებელ მრავალ არგუმენტს შორის, აღსანიშნავია მთავარი - ქვეყნის 

სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, რომელიც ხშირად 

გაიგივებულია ავტარკიასთან, რაც შეცდომად მიგვაჩნია და 

ტრადიციული სოფლის სახის, ე.წ. ქართული სოფლის ულამაზესი 

ლანდშაფტის შენარჩუნებისადმი მისწრაფებასთან. [18] 

სამთო მიწათმოქმედების რთულ და მკაცრ პირობებში მომუშავე 

მოსახლეობის შემცირებასთან ერთად, წარმოიქმნება საუცხოო 

ტურისტული ბაზების დაკარგვის საშიშროებაც. ამ პრობლემის გადაჭრა 

შეუძლებელია იმ სოფლებში ფორმირებული გლეხურ-ოჯახური მეურ-

ნეობების ყოველმხრივი ეკონომიკურ-სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერის 

გარეშე. აგრარული პროტექციონიზმის აქტუალურობაზე მეტყველებს 

ისიც, რომ ამ პრობლემას მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია საერთაშო-

რისო ვაჭრობის პრობლემათა შორის. ეს საკითხი იყო მთავარი რომის 

ხელშეკრულების დამუშავებისას, საიდანაც დაიწყო ევროპის 

ეკონომიკური კავშირის შექმნა. [19] 

საბაზრო ეკონომიკური ურთიერობების პირობებში აგრარული 

სექტორის ფუნქციონირების ზემოთ ჩამოთვლილი თავისებურებების 

გარდა, მისთვის დამახასიათებელია სხვა სპეციფიკური ნიშნებიც, 



რომელიც განასხვავებს მას ეროვნული მეურნეობის სხვა სექტორები-

საგან. მათგან აუცილებლად მიგვაჩნია აღვნიშნოთ ზოგიერთი: 

1. სოფლის მეურნეობაში წარმოების საშუალებების სახით, 

გარდა მიწისა, გამოდიან ისეთი ცოცხალი ორგანიზმები, როგორიცაა 

მცენარეები და ცხოველები, რომლებიც ვითარდებიან ბიოლოგიური 

კანონების საფუძველზე. ამის გამო, კვლავწარმოების ეკონომიკური 

პროცესი აქ მჭიდროდ არის გადაჭვული ცოცხალი ორგანიზმების 

ბუნებრივ პროცესებთან; 

2. პროდუქციის წარმოება ხორციელდება დიდ ფართობზე და 

გავრცელებულია სხვადასხვა კლიმატურ ზონებში. მისი უდიდესი 

ნაწილის წარმოება ხორციელდება სამთო მიწათმოქმედების პირობებში. 

ამიტომ წარმოების საბოლოო შედეგი დამოკიდებულია არა მარტო მის 

პროცესში გამოყენებული რესურსების მოცულობასა და ხარისხზე, 

არამედ იმ კონკრეტულ პირობებზეც, რომელშიც ხორციელდება 

წარმოება; 

3. სოფლის მეურნეობის ერთ-ერთი დამახასიათებელი ნიშანია 

ისიც, რომ აქ წარმოების საშუალებების სახით გამოიყენება თესლი და 

სარგავი მასალა, აგრეთვე პირუტყვის სულადობის მნიშვნელოვანი 

ნაწილი ჯოგის აღდგენისა და გადიდებისათვის. ყველაფერი ეს, 

მოითხოვს დამატებით მატერიალურ რესურსებს საწარმოო დანიშნუ-

ლების შენობა-ნაგებობებისა და ობიექტების აშენებისათვის; 

4.  მნიშვნელოვანი თავისებურებაა ისიც, რომ დარგში სამუშაო 

პერიოდი არ ემთხვევა პროდუქციის წარმოების პერიოდს. ეს 

განაპირობებს წარმოების სეზონურობას. ეს უკანასკნელი, არსებით 



გავლენას ახდენს წარმოების ორგანიზაციაზე, ტექნიკური საშუალებების, 

შრომითი რესურსების ეფექტურ გამოყენებაზე და საბოლოო ჯამში, 

მთლიანად აგრარული სექტორის ეფექტიანობაზე; 

5. უდავოა, რომ სოფლის მეურნეობის ერთ-ერთ მთავარ 

თავისებურებას წარმოადგენს დარგში ტექნიკის გამოყენების, ანუ 

წარმოების მექანიზაციის ხასიათი. აქ, როგორც წესი, წარმოების 

ტექნიკური საშუალებები გადაადგილდება, ხოლო შრომის საგნები 

(მიწა, მცენარეები) რჩება ერთ ადგილას. ამასთან, დარგში წარმოების 

გაფანტულობა და მისი სეზონური ხასიათი მოითხოვს ტექნიკურ 

საშუალებებსა და სხვა ძირითად აქტივებზე მეტ მოთხოვნილებებს; 

განსხვავებულია დარგში შრომითი პროცესების ორგანიზაციაც. 

მემცენარეობასა და მეცხოველეობაში გლეხი-მეწარმე ფერმერს არ აქვს 

მუდმივი სამუშაო ადგილი, ისე, როგორც ვთქვათ, სამრეწველო 

საწარმოში. პროდუქციის წარმოების პროცესში წლის დროის 

განსხვავების და მოსაყვანი კულტურის სპეციფიკის გამო, ისინი სულ 

სხვადასხვა სახის სამუშაოს ასრულებენ, ამასთან, სამუშაოს სახე 

შეიძლება იცვლებოდეს არა მარტო ყოველდღიურად, არამედ დღის 

განმავლობაშიც. 

საბაზრო ეკონომიკის პირობებში აგრარული სექტორის 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ფორმირების, წარმოების ორგანიზაციისა 

და მართვის, საწარმოო რესურსების გამოყენების დასაბუთებისა და 

მთლიანად, აგრობიზნესის ეკონომიკური ეფექტიანობის განსაზღვრისას, 

ზემოთ ჩამოთვლილი თავისებურებები და ნიშნები მოითხოვს 

ყოველმხრივ ანალიზსა და გათვალისწინებას. 



დასავლეთის საბაზრო ეკონომიკამ გარკვეული დახმარება 

გაგვიწია ჩვენი ეროვნული ეკონომიკის და მათ შორის, აგრარულ 

სექტორში საბაზრო ურთიერთობის დამკვიდრების საქმეში: მიღებულ 

იქნა საჭირო კანონები, რომელიც დაიცავდა და გარანტირებულს 

გახდიდა კერძო საკუთრებას (რომელიც დღემდე ირღვევა მთავრობის 

მიერ), სრულყოფილიყო საგადასახადო სისტემა, რომლის დროსაც 

კერძო სექტორი თავის თავზე იღებს აგრობიზნესში საწარმოო 

საქმიანობის დიდ ნაწილს. მოწესრიგებული ყოფილიყო საბაზრო 

ეკონომიკის პირობებისათვის საბანკო და საკრედიტო სისტემის 

ფუნქციონირება, როცა კაპიტალდაბანდება ცენტრალიზებულ ხასიათს 

აღარ ატარებს და სხვა. 

ბაზრის სავიზიტო ბარათია პროდუქცია, მისი წრებრუნვის 

სფერო. ბაზარი რეალურად ასახავს საზოგადოებას თავისი 

წარმატებებითა და ჩავარდნებით. ბაზრის მკაცრი რეალობაა 

საზოგადოების ეკონომიკური მდგომარეობა შეულამაზებლად და 

ილუზიების გარეშე. ამ მხრივ, საქართველოში, ჯერჯერობით, საქმე, 

რბილად რომ ვთქვათ, არცთუ სახარბიელოა. მოსახლეობის 

მნიშვნელოვანი ნაწილი სიღარიბის ზღვარს იქითაა და ამიტომ ტოვებს 

ქვეყანას. 

გასაგებია, რომ სრულყოფილი ბაზრის ჩამოყალიბება და საბაზრო 

ურთიერთობათა ფორმირების პროცესი ხანგრძლივი და რთული 

პროცესია. 

პირადი დაინტერესების პრიორიტეტი - საბაზრო ურთიერთობათა 

დამკვიდრების მნიშვნელოვანი წინამძღვარია. კანონის ფარგლებში 



პატიოსანი შრომით ფულის შოვნა შეუზღუდავი უნდა გახდეს. უნდა 

გვახსოვდეს, რომ ამ საკითხში ყოველგვარი შეზღუდვა ამუხრუჭებს ამ 

პროცესს. მხოლოდ ამ პირობის დაცვის შემდეგაა შესაძლებელი 

ოჯახურმა მეურნეობებმა, ფერმერებმა და სხვა ფორმის სასოფლო-

სამეურნეო საწარმოებმა იმუშაონ თვითდაფინანსების პრინციპით. 

ბაზარზე რეალური კონკურენცია და მონოპოლისტური 

ტენდენციების დაძლევა საბაზრო ეკონომიკის რეალურად დამკ-

ვიდრების აუცილებელი პირობაა. თუ მხოლოდ რამდენიმე მსხვილი 

საწარმო, ფირმა, კომპანია აკონტროლებს გასაყიდი პროდუქციის    

80%-ს, ეს ჩვენისთანა პატარა ქვეყნისათვის მეტად საშიშია (1). ამის 

ნიშნები აგრარულ სექტორშიც გვაქვს უკვე და მისი დაძლევა მხოლოდ 

თავისუფალი კონკურენციის პირობების შექმნითაა შესაძლებელი. 

სახელმწიფომ ბაზარზე კონკურენციისათვის, პროდუქციის გაცვლამდე 

თანაბარი სასტარტო პირობები უნდა შეუქმნას ბაზრის ყველა 

სუბიექტს.  

აგრარულ სექტორში საბაზრო ეკონომიკის რეალურად 

დამკვიდრებისათვის, საჭიროა შეიქმნას სასაქონლო და საფონდო 

ბირჟები. სასაქონლო ბირჟა უნდა მუშაობდეს სასურსათო და 

სანედლეულო პროდუქციის რეალიზაციაზე. საფონდო ბირჟაზე უნდა 

ხდებოდეს ფასიანი ქაღალდების ყიდვა-გაყიდვა. მან ხელი უნდა 

შეუწყოს სააქციონერო საზოგადოებების შექმნას. 

ბაზრის სტრუქტურაში აუცილებლად უნდა შედიოდეს აგრეთვე 

საბითუმო და საცალო ვაჭრობის კომერციული საწარმოები, ფირმები, 

კომპანიები, რომელთა მთავარი დანიშნულება უნდა გახდეს 



პროდუქციის ყიდვა-გაყიდვა, შენახვა-გადამუშავება, ტრანსპორტირება 

და რეალიზაცია. 

ამ სახით ჩამოყალიბებული ბაზარი და მისი მექანიზმი შეძლებს 

ბევრი მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ფუნქციის შესრულებას. მათგან 

აღსანიშნავია: მატერიალური რესურსების რაციონალური, ეფექტიანი 

გამოყენებით აამაღლოს წარმოების ეფექტიანობა; დაარეგულიროს 

აგრარული წარმოება ფასებზე ინფორმაციის მიწოდებით, როგორც 

მწარმოებლებისათვის, ისე მომხმარებლებისათვის; უზრუნველყოს 

პროდუქციის ერთეულზე წარმოების დანახარჯების შემცირება და ამით 

ხელი შეუწყოს თითოეულ სასოფლო-სამეურნეო საწარმოს მოგების 

მიღების საქმეში; უზრუნველყოს პროდუქციის ხარისხის ამაღლება; 

ხელი შეუწყოს აგრარულ სექტორში მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის 

მიღწევების დანერგვის დაჩქარებას, ხელი შეუწყოს დასაქმებულ 

მუშაკებს სოციალური პრობლემების გადაჭრაში.  

აგრარული სექტორის საწარმოს, თუ სურს გადარჩენა 

კონკურენციულ ბრძოლაში, უნდა აწარმოოს ისეთი პროდუქტი, 

რომელსაც აუცილებლად შეიძენს მომხმარებელი. ასე რომ, საბაზრო 

ეკონომიკის პირობებში, ყურადღების ცენტრში უნდა იყოს 

მომხმარებელი. მისი მოთხოვნის დაკმაყოფილება ბაზრის უპირველესი 

ამოცანაა. 

ერთი შეხედვით, განვლილ პერიოდში, ამას თითქოს მივაღწიეთ 

(სურსათის მიწოდება მოსახლეობაზე შესამჩნევად გაზრდილია). 

სამწუხაროდ, ეს მიღწეულია არა საბაზრო ეკონომიკის პრაქტიკაში 

რეალურად დამკვიდრებით და ახალი სისტემის უპირატესობების 



გამოყენებით, არამედ იმით, რომ მნიშვნელოვნად დაეცა მოსახლეობის 

მსყიდველობითუნარიანობის დონე, ქვეყანაში იმპორტული სურსათის 

საშიშად გაზრდილი ტემპებით შემოზიდვის ხარჯზე. 

 

 

1.3. აგრარული სექტორის საწარმოო რესურსული პოტენციალის 
გაგება, სასურსათო ბაზრის ფორმირების ამოცანები 

 

ისეთი რთული, მრავალასპექტიანი კატეგორიის არსი, 

შედგენილობა და სტრუქტურა, როგორიცაა აგრარული სექტორი და 

მისი საწარმოო-ეკონომიკური პოტენციალი, ჯერჯერობით, ნაკლებადაა 

გამოკვლეული, ხოლო არსებულ ნაშრომებში წარმოდგენილი მასალა არ 

ქმნის იმ მყარ თეორიულ და მეთოდურ ფუნდამენტს, რომლის 

საშუალებითაც შეიძლება აგროსექტორის ფორმირებაში წარმოების 

განვითარების მრავალი ამოცანის მეცნიერულად გადაწყვეტა. 

ლიტერატურაში ვხვდებით აგრარული სექტორის, აგრარული 

ბიზნესის საწარმოო პოტენციალის, როგორც ეკონომიკური კატეგორიის 

განსაზღვრას, მაგრამ იგი, უმეტესწილად, გაიგივებულია რესურსული 

პოტენციალთან. [21], [22] 

ტერმინ „პოტენციალის” ცნება მრავალწახნაგაა და მოიცავს 

მატერიალურ წყაროებს, როგორიცაა საშუალებები, მარაგები (რომელთა 

მოქმედებაში მოყვანა ადამიანის მიერაა შესაძლებელი და გამოიყენება 

რაიმე ამოცანის გადასაწყვეტად), ასევე გულისხმობს იმ ადამიანებს, მათ 

სულიერ ღირსებებს, მეწარმეობის უნარს, სურვილს, კვალიფიკაციას, 

რომლებიც ჩართულები არიან წარმოების პროცესში, წარმოებისა და 



შრომის ორგანიზაციის ფორმებს და თვით წარმოების ტექნოლოგიურ 

პროცესს დროში და სივრცეში. ასე რომ, როცა ვსაუბრობთ 

ეკონომიკური საქმიანობის რაიმე სფეროს პოტენციალზე, საჭიროა 

ვიცოდეთ, რომ იგი შეიცავს როგორც რესურსულ, ისე საწარმოო 

პოტენციალს.  

რესურსული პოტენციალი გულისხმოს იმ ბუნებრივი და 

მატერიალური რესურსების ერთობლიობას, რომლის გამოყენება 

ადამიანს შეუძლია წარმოების პროცესში. ამ პოტენციალში შედის თვით 

ადამიანი შრომითი რესურსის სახით, რომელიც აგრეთვე ექვემდებარება 

ბუნებრივ კვლავწარმოებას.  

რესურსები წარმოადგენს წარმოების მატერიალურ საფუძველს. 

ისინი საწარმოო პროცესის საწყისი წერტილებია და პროცესში შედის 

ურთიერთშორის სხვადასხვანაირი თანაფარდობით, თვით პროცესის 

ხასიათისაგან დამოკიდებულებით და უზრუნველყოფენ შრომის 

სხვადასხვანაირ საბოლოო შედეგებს. უნდა გვახსოვდეს, რომ რესურსები 

წარმოადგენენ წარმოების პროცესში დასახარჯ ნაწილს და ახასიათებს 

მხოლოდ იმას, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს და არა იმას, 

რომლის მიღებაც შეიძლება საწარმოო პროცესის განხორციელების 

შედეგად [23].  

რესურსები ყოველთვის სტატიკურ მდგომარეობაშია. მათ 

წარმოების პროცესში მხოლოდ შრომა გააცოცხლებს. ასე რომ, 

რესურსების, როგორც ცალკეული სახე, ისე მათი ჯამი, წარმოადგენს 

სხვა არაფერს, თუ არა გარკვეულ რესურსულ პოტენციალს, რომლის 

ჩართვაც შეიძლება წარმოების პროცესში. რესურსების ერთი და იგივე 



სახე სხვადასხვანაირად მონაწილეობს წარმოების სხვადასხვა საბოლოო 

შედეგებამდე. 

აქედან შეიძლება შემდეგი დასკვნის გაკეთება: რესურსული და 

საწარმოო პოტენციალის ერთობლიობა არავითარ შემთხვევაში არ 

გულისხმობს მათი საშუალებით წარმოების პროცესში ერთნაიარი 

შედეგების მიღწევას. რესურსული პოტენციალის გაიგივება საწარმოო 

პოტენციალთან, დაუშვებელია. პირველი - წარმოადგენს მეორის 

აუცილებელ პირობას, მის მატერიალურ ბაზას. [24] 

სადაოდ, გამართლებულად უნდა მივიჩნიოთ საწარმოო 

პოტენციალის სოციალურ-ეკონომიკურ კატეგორიაზე მიკუთვნება. მისი 

ზემოაღწერილი შინაარსიდან და იქიდან თუ გამოვალთ, რომ გარდა 

საწარმოო რესურსებისა, საწარმოო პოტენციალში შედის თვით 

წარმოების საწარმოო, ორგანიზაციული, სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულებისა და მეცხოველეობის დარგების, დამხმარე საწარმოებისა 

და წარმოების საბოლოო შედეგების (პროდუქციის სახეების) 

სტრუქტურები, ნატურალურ და ფულად გამოსახულებაში და მთელი 

წარმოებული პროდუქციაც, შემოსავალი და მოგებაც, მაშინ გამოდის, 

რომ იგი სრულად (მთლიანად) აისახება ეკონომიკურ კატეგორიაში.  

საწარმოო პოტენციალი მოიცავს: რესურსული პოტენციალს, 

როგორც სტატიკურ ელემენტს, თვით საწარმოო პროცესს, როგორც 

დინამიურ ელემენტს და საწარმოო პროცესის საბოლოო შედეგს 

საბოლოო პროდუქტის სახით. უნდა გვახსოვდეს, რომ საბოლოო 

შედეგს მიეკუთვნება არა მარტო ეს უკანასკნელი, არამედ მისი 

მიღწევის ფასიც, ანუ მთლიანად საწარმოო პროცესის ეკონომიკური 



ეფექტიანობის დონე. საწარმოო პოტენციალი ყოველთვის უნდა 

განვიხილოთ წარმოების პროცესის საშედეგო ნაწილის მიხედვით. 

სასოფლო-სამეურნეო წარმოების რესურსულ პოტენციალში, 

იგულისხმება მიწის ფონდები, ძირითადი საწარმოო აქტივები, 

შრომითი რესურსები ან სამივე ერთად ფულად გამოსახულებაში. 

სასოფლო-სამეურნეო წარმოების საწარმოო პოტენციალში იგულისხმება  

პროდუქციის ის სახეები და მოცულობა, რომელიც იქნა მიღებული ამა 

თუ იმ რესურსის გამოყენებით, ანუ რა თანხის მთლიანი პროდუქტია 

წარმოებული სოფლის მეურნეობაში მათი გამოყენების საშუალებით. 

როგორც ცნობილია, ოპტიმალური დაგეგმვის თეორიიდან 

წარმოების ყველაზე მაღალი ეფექტიანობა მიიღწევა არა მხოლოდ 

რესურსებით უზრუნველყოფით, არამედ მათი ოპტიმალური შეთანა-

წყობით. ერთ-ერთი მათგანის უკმარისობით (ლიმიტირებული ფაქტორი) 

ფერხდება წარმოების მთელი პროცესი. თავის მხრივ, რომელიმე 

რესურსის ჭარბი მარაგი ვერ უზრუნველყოფს მაქსიმალური მოგების 

მიღებას. [26] 

აქედან გამომდინარე, მცირე საწარმოო პოტენციალის მქონე, 

მაგრამ რესურსების უკეთესი შეთანაწყობის საწარმოში შედეგი, 

რომელიც გამოისახება საბოლოო პროდუქციის კონკრეტული სახეებით 

და ეფექტიანობის მაჩვენებლებით, შეიძლება უფრო მაღალი იყოს, 

ვიდრე მაღალი საწარმოო პოტენციალის მქონე, მაგრამ დისბალა-

ნსებული რესურსების მქონე საწარმოში. 

აქედან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ ნორმატიულ-

რესურსული, ინდიკატური პროგნოზის მეთოდი არ შეესაბამება დღეს 



დამკვიდრებულ საბაზრო ეკონომიკურ სისტემას. ამიტომ, იგი 

პრაქტიკაში ვერ დაინერგა. 

ეკონომისტ-აგრარიკოსების ნაწილი აგრარული სექტორის მთელ 

სისტემაში საწარმოო პოტენციალის საკითხების განხილვისას, არ ეხება 

მასში ინტეგრირებულ პროდუქციის გადამმუშავებელ საწარმოებს და 

მხოლოდ სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოების სფეროს 

გულისხმობს. არადა, საჭიროა მხედველობაში მივიღოთ არა მარტო 

ნედლეულის წარმოება, არამედ მისი ტრანსპორტირება, გადამუშავება, 

შენახვა და მზა, საბოლოო პროდუქციის რეალიზაცია. 

ჩვენი  აზრით, აგრარული სექტორის საწარმოთა დაგეგმვისა 

(პროგნოზირების) და მართვის სრულყოფისათვის საჭირო ანალიზის 

დროს უნდა მოვიცვათ საწარმოო პოტენციალის ყველა შემადგენელი 

ელემენტი. ამავე მიზნით, რესურსული პოტენციალის გამოყენებისას, 

საჭიროა ყურადღების გამახვილება არა იმედნად მისი ერთობლივი 

მნიშვნელობის განსაზღვრაზე, რამდენადაც თითოეული კონკრეტული 

სახის სასოფლო-სამეურნეო ნედლეულის, შუალედური და საბოლოო 

პროდუქტის წარმოებისათვის საჭირო რესურსების ოპტიმალური 

შეთანაწყობის დადგენაზე, ისეთი პირობების შექმნაზე, რომელიც 

უზრუნველყოფს წარმოების პროცესის განხორციელებას ყველაზე 

პროგრესული ტექნოლოგიით. მხოლოდ ამის საფუძველზე შეიძლება 

უზრუნველვყოთ წარმოების  მაღალი ეფექტიანობა, განვსაზღვროთ 

აგრარული სექტორის საწარმოთა რეალური საწარმოო პოტენციალი. 

აგრარული სექტორის საწარმოს შეიძლება ჰქონდეს საწარმოო 

პოტენციალის ორი ძირითადი ფორმა. პირველი - ფაქტიურად 



რეალიზებული საწარმოო პოტენციალი, რომელშიც იგულისხმება 

საწარმოს განვითარების მაქსიმალურად მიღწეული საბოლოო შედეგი 

დროის გარკვეულ პერიოდში, რომელიც შეიძლება გამოისახოს ერთი 

განზოგადებული ან ეკონომიკურ მაჩვენებელთა მთელი სისტემით. 

მეორე - საანგარიშო საწარმოო პოტენციალი, რომლის ქვეშ 

იგულისხმება მაქსიმალურად დასაშვები შედეგი, რომლის მიღწევაც 

შეიძლება იმავე პერიოდში. 

აგრობიზნესის საწარმოთა საწარმოო პოტენციალის უკეთ 

გამოყენების პრობლემა დაკავშირებულია რიგი მეთოდოლოგიური და 

პრაქტიკული საკითხების გადაჭრასთან. 

თუ გავაიგივებთ რესურსული და საწარმოო პოტენციალის 

ცნებებს, გამოვა, რომ რესურსების ზრდა აუცილებლად გამოიწვევს 

საწარმოო პოტენციალის ზრდას, რაც არ შეესაბამება სინამდვილეს. 

ხშირად, რიგი გარემოებების გამო, საწარმო იძენს ან არა იმ ტექნიკას, 

რომელიც მას სჭირდება სინამდვილეში, ან ზედმეტს (მარაგის შექმნის 

მიზნით). ამ დროს იზრდება რესურსული და არა საწარმოო 

პოტენციალი. საწარმოო პოტენციალის ზრდამდე მივყავართ არა 

რესურსების ყოველგვარ გადიდებას, არამედ  ისეთის, რომელიც 

დაკავშირებულია წარმოების ვიწრო ადგილის ლიკვიდაციასთან ან 

ბალანსირებული რესურსების კომპლექსის ერთობლივ გაზრდასთან. 

ზოგჯერ სულ მცირე დაბანდებაც კი უზრუნველყოფს საწარმოო 

პოტენციალის მნიშვენელოვან ზრდას, თუ იგი ხელს უწყობს საწარმოში 

ფაქტიურად არსებული რესურსების ბალანსირებას. თუ რესურსი არ 

მონაწილეობს წარმოების პროცესში, იგი არ ზრდის საწარმოო 



პოტენციალს. 

აქედან გამომდინარე, შეიძლება დავეთანხმოთ ვ. სვობოდინის 

განმარტებას: „სასოფლო-სამეურნეო საწარმოთა საწარმოო პოტენციალი 

შეიძლება დავახასიათოთ, როგორც ტექნოლოგიურად დაბალანსებული 

რესურსების ერთობლიობა, რომლის დახმარებით შეიძლება ვაწარმოოთ 

პროდუქციის გარკვეული მოცულობა”. [27] ყოველ კონკრეტულ 

საწარმოო პოტენციალს შეესაბამება სიმძლავრის გარკვეული 

ნორმატიული დონე. საწარმოო სიმძლავრე - ესაა მოცემული 

პროდუქციის მაქსიმალურად შესაძლებელი გამოშვება ხელთარსებული 

რესურსების სრული გამოყენებისას, რომელიც ეყრდნობა მოწინავე 

ტექნოლოგიებს, წარმოების და შრომის ორგანიზაციის უახლოეს 

ფორმებს. 

საწარმოო პოტენციალის სრულყოფა და განვითარება 

ხორციელდება ინტენსიფიკაციის პროცესით, რომელიც მისი ზრდის 

ბაზას წარმოადგენს. ჩვეულებრივ, ინტესიფიკაციაში იგულისხმება 

შრომისა და წარმოების სხვა საშუალებების ზრდის პროცესი ფარ-თობის 

ერთეულზე. მაგრამ, როგორც რესურსებზე ითქვა, თუ ისინი 

დაბალანსებული არაა სხვა ფაქტორებთან, არავითარი ინტენსიფიკაცია 

და ზრდა არ იქნება. ასე რომ, ინტესიფიკაცია მარტო ფართობის 

ერთეულზე გაწეული ხარჯების ზრდა კი არა, იმ დანახარჯების 

ზრდაცაა, რომელიც დაკავშირებულია მთლიანად მიწათმოქმედების 

სისტემის სრულყოფასთან. 

ასე რომ, საწარმოო პოტენციალის გაანგარიშებას საფუძვლად 

უნდა დაედოს წარმოების ფაქტორების ტექნოლოგიური ბალანსირება 



სოფლის მეურნეობის გაძღოლის ზონალური სისტემის შესაბამისად. 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის საწარმოო სპეციალიზაციის 

განახლებული - ზონალური სქემა, რომელიც ითვალისწინებს საბაზრო 

ეკონომიკურ პირობებს, დამუშავებულია სოფლის მეურნეობის 

მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსის ომარ ქეშელაშვილის მიერ. ამ 

სქემით გამოყოფილია 13 ზონა და 8 ქვეზონა. 

სოფლის მეურნეობის საწარმოო სპეციალიზაციის ახალ 

ზონალობას საფუძვლად დაედო ბუნებრივი პირობები, ეკონომიკურ-

ტექნოლოგიურ გარემო, დარგობრივი სტრუქტურა, განვითარების 

სტრატეგიული და პრიორიტეტული ამოცანები, სამეურნეო რისკ-

ფაქტორები და მარკეტინგული მოტივაციები. 

საწარმოო პოტენციალი შეიძლება განისაზღვროს ცალკე 

ფერმერული მეურნეობებისათვის და ცალკე დანარჩენი სასოფლო-

სამეურნეო საწარმოებისათვის, რომელთა დაჯგუფებაც ამჟამად 

წარმოებს სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ და საჭირო 

ინფორმაციაც ამ ჯგუფების მიხედვით გვაქვს. მაგრამ, რადგან 

რეალურად, დღეისათვის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის 80-100 

პროცენტს აწარმოებენ პირველ ჯგუფში, ანუ წვრილ, ფერმერულ 

მეურნეობებში, შესაძლებელია ამ დარგის საწარმოო პოტენციალი 

გავაიგივოთ  (გავუტოლოთ) მთლიანად აგრარული სექტორის საწარმოო 

პოტენციალ-თან და ისე განვიხილოთ. 

რესურსების რაციონალური, ეფექტიანი გამოყენებისათვის, 

საჭიროა უზრუნველვყოთ მათი ოპტიმალური შეთანაწყობა. დღეს ამ 

პრობლემის გადაწვეტა წარმოებს აგრობიზნესის საწარმოთა საწარმოო 



სტრუქტურის ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელის აღწერით და 

გარკვეული კრიტერიუმით მომარჯვებით. 

თეორიულ ასპექტში საჭიროა განვასხვაოთ სამი სახის საწარმოო 

პოტენციალი: 1) ფაქტიური, რომელიც წარმოადგენს ტექნოლოგიურად 

დაბალანსებულ ფაქტიურ (ხელთარსებულ) რესურსების ერთობლიობას; 

2) საჭირო, რომელიც ახასიათებს იმ ნორმატიული რესურსების 

ერთობლიობას, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს დღეისათვის 

დაგეგმილი პროდუქციის წარმოება. ფაქტიური და ნორმატიული 

საწარმოო პოტენციალების შედარება გვიჩვენებს გარკვეული სახის 

რესურსების ნაკლებობას ან სიჭარბეს და მათი გამოყენების ხარისხს; 3) 

პერსპექტიული საწარმოო პოტენციალი, რომელიც ახასიათებს 

რესურსების ნორმატიულ უზრუნველყოფას პროგნოზირებული 

პროდუქციის წარმოებას პერსპექტივისათვის, როცა ათვისებული იქნება 

საწარმოს გაძღოლის მეცნიერულად დასაბუთებული სისტემა 

მთლიანად. 

რადგან სოფლის მეურნეობის წარმოებაში მონაწილეობს 

ხარისხობრივად სხვადასხვა სახის საწარმოო რესურსი, შეუძლებელია 

მათი პირდაპირ დაჯამება. ამიტომ, საწარმოო პოტენციალის სიდიდეს 

განსაზღვრავენ მიწის, შრომითი და სხვა მატერიალური რესურსების 

შეფასებით ღირებულებით ფორმაში და ისე დაჯამებით. ეს, მართალია, 

მარტივია, მაგრამ მეთოდურად ბოლომდე არაა დასაბუთებული, რადგან 

მიწისა და შრომითი რესურსების ღირებულებით შეფასებისას, 

იძულებული ვართ დავთანხმდეთ ზოგიერთ პირობითობაზე და 

წავიდეთ გარკვეულ დაშვებებზე. ამასთან, ასეთი გაანგარიშებისას, 



განისაზღვ-რება სასურსათო და არა საწარმოო პოტენციალი, არ 

გვეძლევა საშუალება გამოვავლინოთ წარმოებაში ვიწრო ადგილი,  

რესურსების  დეფიციტურობა და ინტენსიფიკაციის მიმართულება. 

ასეთივე შედეგს იძლევა საწარმოო პოტენციალის სიდიდის 

გაანგარიშების მეორე წესიც, ე.წ. ინდექსური ანალიზის მეთოდი, 

რადგან ვღებულობთ ამ მაჩვენებლის მხოლოდ შეფარდებით სიდიდეს. 

საწარმოო პოტენციალის გაანგარიშების მესამე წესი 

დამყარებულია მათემატიკური სტატისტიკის მეთოდზე. ამ მეთოდით 

განსაზღვრავენ მის ე.წ. იმ თეორიულ სიდიდეს, რომელსაც საკვლევი 

ობიექტი უნდა აღწევდეს ხელთარსებული რესურსების გამოყენებით. 

მიღებული სიდიდით შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, რამდენად ეფექტიანად 

იყენებს საწარმოო რესურსებს ობიექტი. [29] 

ამჟამად აგრობიზნესის საფუძველზე მიმდინარეობს სასურსათო 

კორპორაციების შექმნა. მაგრამ აღმონდა, რომ, საბოლოო ჯამში, ასეთი 

მსხვილი აგრარული კორპორაციები გარდაიქმნა შუალედურ, მაგრამ 

ბაზრისათვის სრულიად არასაჭირო მონოპოლისტ შუამავლებად, რასაც 

საბაზრო ეკონომიკა ვერ ეგუება. თანდათან ჩნდებიან მსხვილი 

აგრობიზნესმენები - ფერმერები თავისი მსხვილი სასოფლო-სამეურნეო 

საწარმოებით, რომლებიც უკვე წარმოადგენენ სახელმწიფო 

დამამზადებლების შემცვლელი შუამავლების ალტერ-ნატივას, 

რომლითაც ხდება ბაზრის ფორმირება. 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციისა და სურსათის ბაზრიდან 

სახელმწიფოს გასვლის შემდეგ, თანდათან დაიწყო საბაზრო 

ინფრასტრუქტურის ფორმირება. 



ამ სფეროში პირველი ცდა იყო სასურსათო ბირჟის 

ჩამოყალიბება, რომელმაც მხოლოდ სუფთა სასაქონლო ხასიათი მიიღო, 

რადგან ფიუჩერსული ვაჭრობის განვითარებისათვის ჯერჯერობით არ 

გაგვიჩნია საჭირო წინამძღვრები. მარცვლეულის ბირჟაზე (რომელიც 

დღემდე ერთადერთია) ძირითად გამყიდველებსა და მყიდველებს 

წარმოადგენენ უკვე პრივატიზებული და პურპროდუქტების საწარმოები. 

ბირჟის მიღმა დაწყებულმა გარიგებებმა ხელი შეუწყო ფულად 

მაქინაციებს, რამაც გამოიწვია საბირჟო ვაჭრობის დაცემა. ამჟამად 

მიმდინარეობს მისი აღდგენის მცდელობა მარცვლეულის ფიუჩერსული 

ვაჭრობის გზით. 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ორგანიზებული ბაზრის 

შექმნის სხვა მცდელობა იყო ე.წ. საბითუმო ბაზრების შექმნა. ჩვენი 

აზრით, საბითუმო ბაზარი ვერ გახდება აგრარული სექტორის 

ინფრასტრუქტურის რამდენადმე მნიშვნელოვანი ელემენტი, რადგან 

ასეთ ბაზარზე მყიდველები ხდებიან საკმაოდ მსხვილი საბითუმო 

საწარმოები ან პირიქით, წვრილი ვაჭრები. 

თანამედროვე განვითარებულ ქვეყნებში საბითუმო ბაზრების 

როლი თანდათან მცირდება და ფერმერთა პროდუქციის რეალიზაციის 

არხი ხდება პირდაპირი კავშირები, რომლითაც ხასიათდება ჩვენი 

აგრარული სექტორი ამჟამად. დღეს სასურსათო პროდუქციის მთავარი 

მწარმოებლები-მიმწოდებლები გახდნენ წვრილი, კერძო, ოჯახური 

მეურნეობები, ფერმები და სხვა ფორმის სასოფლო-სამეურნეო 

საწარმოები, რომელზეც მოდის 80-100 პროცენტი. ამიტომ, სწორედ 

სასურსათო ჯაჭვში სტიქიურად წარმოიქმნა საბითუმო ბაზრები მათი 



რეალიზაციისათვის. პირველ რიგში, მათი ორგანიზაცია ხდება 

სპეციალიზებული წარმოების რეგიონებში. სხვა რეგიონებში, სადაც არაა 

გამოხატული მოთხოვნა ამა თუ იმ პროდუქტზე, საბითუმო ბაზრების 

ფორმირება, ჩვენი აზრით, არ მოხდება. 

აგრარულ სექტორში აღდგენა დაიწყო საბჭოთა პერიოდის 

მსგავსი, სურსათის სეზონურმა ბაზრებმაც (ყურძნის, ციტრუსის, 

ხილის), რომლებთანაც ფორმდება კონტრაქტები პროდუქციის 

მიწოდებაზე მიმდინარე სასოფლო-სამეურნეო სეზონისათვის ფასების 

ფიქსაციით. 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ვაჭრობაში გამოჩნდა 

სრულიად ახალი ელემენტი - კერძო შუამავალი. ასეთ შუამავლებად 

გვევლინებიან მსხვილი კომპანიები და ფიზიკური პირები, რომლებიც 

მოქმედებენ თავიანთი რისკით. მაგალითად, ხორბლისა და მზესუ-

მზირის ბაზარზე უკვე ფორმალიზებულია საკმაოდ მსხვილი 

შუამავალი სტრუქტურები თავისი ქვეგანაყოფებით, რომლებიც ეწევიან 

პროდუქტების შესყიდვას წვრილი ოჯახური მეურნეობებისგანაც. 

მეცხოველეობის პროდუქციის ბაზარზე შუამავალი სექტორი 

წარმოდგენილია შედარებით მცირედ, მსხვილი ოპერატორებით. 

მაგალითად, მერძეულ სეგმენტში გავრცელება ჰპოვა მცირე ფერმებმა. 

როდესაც აგრარული რეფორმის შემდეგ რძის ქარხნები დაინგრა 

და განადგურდა, რაიონებში მაშინვე შეიქმნა რძის ჩამბარებელი 

პუნქტები, რომლებიც ახლო სოფლებიდან იბარებდენ რძეს და ქალაქში 

ყიდდნენ. გლეხმა დაინახა, რომ მის შრომას ფასი დაედო და მეორე და 

მესამე ძროხა გაიჩინა. ამასაც არ დასჯერდნენ და ჰოლანდიური, 



მაღალწველადობის ძროხები შემოიყვანეს. ეს გაგრძელდა, ვიდრე 

„სამშობლოს ინტერესებისათვის გულანთებულმა” ბიზნესმენებმა [30] 

რძის ფხვნილის შემოტანა არ დაიწყეს საზღვარგარეთიდან და გლეხის 

იმედი ჩაკლეს. ახლა გლეხი ძროხას კი არა, სოფელსაც ტოვებს და 

უცხოეთში იხვეწება (პოლონეთის, გერმანიის, ავსტრიის, ესპანეთისა და 

სხვა ქვეყნების ლტოლვილთა ბანაკებში ათასობით ქართველი 

თხოულობს ლტოლვილის სტატუსს). უდავოა, რომ ფხვნილს, ისიც 

იმპორტულს (ხომ არ ვიცით, ეკოლოგიურად სუფთაა თუ არა), 

ნატურალური რძე სჯობია. მაგრამ მას ბაზრისაკენ გზა გადაკეტილი 

აქვს.  

ამიტომ მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, სახელმწიფოს მიერ ისეთი 

საკანონმდებლო აქტის მიღება, რომელიც საქართველოში იმპორტული 

რძის ფხვნილის შემოტანას შეზღუდავს მასზე აქციზის შემოღებით, 

კვოტის დაწესებით. ეს კი სტიმულს მისცემს ნატურალური ადგილო-

ბრივი რძის წარმოებას. 

რადგან საქართველო მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრია, 

რომელიც კრძალავს იმპორტზე რაიმე შეზღუდვის დაწესებას და 

პროტექციონისტული პოლიტიკის გატარებას ქვეყნის შიგნით, შეიძლება 

დაწესდეს უფრო მაღალი საგადასახადო ტარიფები ასეთ იმპორტულ 

პროდუქციაზე. 

მსხვილმა კერძო გადამმუშავებელმა საწარმოებმა უნდა 

განაახლონ ნატურალური რძის შესყიდვა გლეხებისაგან, საკუთარი 

შუალედური, პატარ-პატარა დამამზადებელი საწარმოების საშუალებით. 

დამამზადებ-ლების როლში ხშირად ქარხნები იყენებენ თავიანთი 



ავტოტრანსპორტის მძღოლებს, რომლებიც ხელზე იღებენ ამ 

საქმისათვის ნაღდ ფულს, დამოუკიდებლად ყიდულობენ გლეხებისგან 

რძეს, ხშირად პირუტყვსაც და შემდეგ წარმოადგენენ ანგარიშებს 

დახარჯულზე. 

2009 წლის 10 ნოემბერს ფუნქციონირება დაიწყო ფირმა „ჰიპი 

ჯორჯიას” ვაშლის გადამმუშავებელმა ქარხანამ, რომელიც ამზადებს 

უმაღლესი ხარისხის წვენებს - 300 ტონას დღეში (სეზონის დროს), 

ნახევარზე მეტს გზავნის პირდაპირ გერმანიაში და რეალიზაციაც იქ 

ხდება. ამასთან, ქარხანაში დასაქმებულია 150 ადგილობრივი მუშა. 

ვაშლს ყიდულობენ შიდა ქართლის მთელ რეგიონში გლეხებისაგან და 

ამით მათი მატერიალური კეთილდღეობა მაღლდება.  

აგრარულ სექტორში ფასების ლიბერალიზაციის ერთ-ერთ შედეგს 

წარმოადგენს ის, რომ სოფლის სურსათმწარმოებლების ხვედრითი წონა 

პროდუქციის საცალო ფასებში საგრძნობლად დაეცა. ამ ნეგატიური 

ტენდენციის თავიდან ასაცილებლად, ოჯახურმა მეურნეობებმა თვითონ 

დაიწყეს პროდუქციის ადგილზე გადამუშავება. ისინი ქმნიან საკუთარ 

ე.წ. მცირე გადამუშავების საამქროებს (ასედაც შეიძლება ვუწოდოთ). 

გავრცელებას იწყებს კიდევ ერთი ახალი ტენდენცია. მწარმოებელი, 

წინასწარი გარიგების (შეთანხმების) საფუძველზე, გადაამუშავებს თავის 

პროდუქციას მსხვილი გადამამუშავებელი საწარმოს საამქროში და 

ანგარიშსწორებას ახდენს გადამმუშავებლი პროდუქციის ნაწილით. 

თუ ზემოთ აღნიშნული სასოფლო-სამეურნეო ფორმირება 

პასუხობს საბაზრო ეკონომიკის მოთხოვნებს, ამას ვერ ვიტყვით 

ბარტერულ გარიგებებზე, რომელიც ჯერ კიდევ გვხვდება და 



დაკავშირებულია საგადამხდელო თანხების დეფიციტურობასთან და 

მეორე მხრივ, საწარმოთა მიერ გაწეული მომსახურების და საქონლის 

მიწოდების დასაფარავად, იყენებენ თავიანთ პროდუქციას. 

ასეთი გაცვლა ყოველთვის არ არის წვრილი ოჯახური 

მეურნეობებისა და სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მწარმოებელი 

სხვა საწარმოებისათვის სასარგებლო. 

ამასთან დაკავშირებით, დღეისათვის წარმოებული სასოფლო-

სამეურნეო პროდუქციის მნიშვნელოვანი მოცულობა ნაწილდება მეურ-

ნეობათა შიგნით ნატურალური ხელფასის, დივიდენდების, საიჯარო და 

სხვა გადასახადების სახით. [31] 

ამრიგად, სასოფლო-სამეურნეო ბაზარზე ფორმირების პროცეს-შია 

ახალი ინფრასტრუქტურა. წარმოიქმნება ახალი ინსტიტუტები და 

კონტრაქტების ახალი ფორმები. 



თავი II. სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეფექტიანობა,  მისი 

განსაზღვრისა და შეფასების მეთოდოლოგიური საფუძვლები და 

ამაღლების გზები 

 

წარმოების ეფექტიანობა რთული ეკონომიკური კატეგორიაა. მის 

საფუძველს წარმოადგენს ობიექტური ეკონომიკური კანონების სისტემის 

მოქმედება და ასახავს წარმოების ერთ-ერთ უმთავრეს მხარეს - 

შედეგიანობას. წარმოების ეფექტიანობის არსი წარმოების მიზნის 

ასახვის ფორმაა. სოფლის მეურნეობის და მთელი აგრარული სექტორის 

მთავარ ამოცანას წარმოადგენს ქვეყნის მოსახლეობის სრულად 

დაკმაყოფილება კვების პროდუქტებით, ხოლო მრეწველობისა - 

სასოფლო-სამეურნეო ნედლეულით, არსებული შეზღუდული 

რესურსების რაციონალური (ოპტიმალური) გამოყენებით. 

ამ ამოცანის გადაწყვეტისათვის საჭიროა უამრავი მატერიალური 

და ფინანსური რესურსები, რომლის დეფიციტსაც განვიცდით. ამიტომ, 

საჭიროა სოფლის მეურნეობაში წარმოებული პროდუქცია იყოს რაც 

შეიძლება დაბალი მატერიალური ენერგოტევადობის. ამით შედეგები 

მიღწეულ იქნება დანახარჯების შემცირებით, მის ერთეულზე 

გაანგარიშებით და მათი რეალიზაციიდან ამოგებული იქნება, რაც 

შეიძლება მეტი მოგება. აქედან გამომდინარე, ეფექტიანობის არსი 

მდგომარეობს არა მარტო რომელიმე მოქმედების ან წარმოების 

ეფექტში, არამედ იმაში, თუ რამდენად არის იგი გამართლებული. 

საბოლოო შედეგის მიხედვით. 

ერთმანეთისაგან უნდა გავარჩიოთ ორი ცნება - ეფექტი და 



ეფექტიანობა. ეფექტი სოფლის მეურნეობის წარმოებაში გატარებული 

ამა თუ იმ ღონისძიების შედეგია. მაგალითად, მემცენარეობაში 

სასუქების და ახალი ტექნოლოგიების, მცენარეთა დაცვის ახალი 

საშუალებების გამოყენების ეფექტია მისი გამოსხვა მოსავლიანობის 

ნამატით. ანალოგიურად, მეცხოვლეობაში - პირუტყვის ახალი ჯიშების, 

ახალი სრულყოფილი საკვები რაციონების გამოყენებით მიღებული 

ეფექტი პირუტყვის პროდუქტიულობის დონით. აგრარული სექტორის 

სხვა დარგებში სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის და ნედლეულის 

გადამუშავების, შენახვის, რეალიზაციის მარკეტინგის სრულყოფის 

შედეგის ეფექტია პროდუქციის ერთეულის ფასნამატი და ა.შ.  

მაგრამ მიღებული ასეთი ეფექტი არ იძლევა სრულ წარმოდგენას 

ჩამოთვლილ ღონისძიებათა ეფექტიანობაზე. ასე რომ, მარტო ეფექტით 

შეუძლებელია ვიმსჯელოთ განხორციელებული ღონისძიებების 

მიზანშეწონილობაზე. ამ კითხვაზე უფრო სრულ პასუხს იძლევა 

ეკონომიკური ეფექტიანობის მაჩვენებელი, რომლითაც ხდება წარმოების 

შედეგების შედარება ფულად-მატერიალურ დანახარჯებთან.  

ეფექტი შეიძლება მიღებულ იქნეს, როგორც ნატურალური, ისე 

ფულადი ფორმით, რესურსების ეკონომიის ან სოციალური შედეგის 

სახით. ბიზნესმენები, მეწარმეები თავიანთი საქმიანობის შედეგს 

აფასებენ მხოლოდ ეფექტით, მაგრამ მარტო ეფექტი არ იძლევა 

წარმოდგენას წარმოების შედეგებზე, რადგან არ გვიჩვენებს, რა ფასად 

იქნა იგი მიღებული. რესურსების თანაბარი დანახარჯები სხვადასხვა 

ტექნოლოგიების გამოყენებისას შეიძლება იძლეოდნენ არათანაბარ 

ეფექტს ან პირიქით, თანაბარი ხარჯებით შეიძლება მიღწულ იქნეს 



სხვადასხვა შედეგი. ამიტომ, საჭიროა გამოვავლინოთ არა მარტო 

წარმოების საერთო შედეგი, არამედ მისი ეფექტიანობაც. 

ეკონომიკური ეფექტიანობა - ესაა ეფექტის შეფარდება მასზე 

გახარჯული რესურსების დანახარჯებთან, ანუ 

                       
ba-r.R

(Sedegi) efeqti
EEEek.ef.K=  

სადაც - ეკ.ეფ. – ეკონომიკური ეფექტიანობაა; 

ეფ. – ეფექტი (შედეგი) ლარებში; 

რ.ღ-ბა – რესურსების ღირებულება ლარებში. 

ამ ფორმულით შეიძლება წარმოდგენა შევიქმნათ დანახარჯების 

ამოგებაზე ან გატარებული ღონისძიების მიზანშეწონილობაზე. 

ეკონომიკური ეფექტიანობა გვიჩვენებს წარმოების საშუალებების 

და ცოცხალი შრომის გამოყენებით მიღებულ საბოლოო სასარგებლო 

ეფექტს. უფრო მარტივად, ერთობლივ კაპიტალურ დაბანდებათა 

ამოგებას, როგორც ეს საბაზრო ეკონომიკის პირობებშია მიღებული. 

სოფლის მეურნეობაში ესაა მაქსიმალური მოგების მიღება მიწის 

ფართობის ერთეულზე, ცოცხალი და განივთებული შრომის 

მინიმალური დანახარჯების პირობებში. 

ამრიგად, ეკონომიკური ეფექტიანობა გვიჩვენებს წარმოების 

საშუალებების გამოყენების საბოლოო სასარგებლო ეფექტს, 

დაბანდებების ამოგების ხარისხს. მის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს 

აგრეთვე პროდუქციის სარგებლიანობა მომხმარებლები-სათვის. რაც 

მეტია ეფექტი და ნაკლებია ხარჯი, მით უფრო მაღალია წარმოების 

ეკონომიკური ეფექტიანობა და პირიქით, რაც უფრო მეტი პროდუქცია 

იწარმოება, მით უფრო იაფი უჯდება ბიზნესმენს მისი ერთეული და 



მეტია შემოსავალი, მეტია წარმოების შემდგომი დაფინანსების 

შესაძლებლობაც. ამიტომ, ეკონომიკური ეფექტიანობის ამაღლება 

წარმოადგენს ერთ-ერთ აქტუალურ პრობლემას. მისი წარმატებით 

გადაწყვეტა საშუალებას გვაძლევს გავხადოთ წარმოება სტაბილური, 

უზრუნველვყოთ ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების საიმედოობა. 

ამასთან, ღონისძიებები, რომელიც მიმართულია წარმოების 

ეფექტიანობის ამაღლებისაკენ, საჭიროა შევაფასოთ სოციალური 

შედეგების - საწარმოო და სოციალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი 

განვითარების მხედველობაში მიღებით. ამასთან, არ შეიძლება 

უყურადღებოდ დავტოვოთ გარემოს დაცვის პრობლემა - სასოფლო-

სამეურნეო წარმოების ეფექტიანობის ზრდამ ზიანი არ მიაყენოს 

ბუნებას.  

სასოფლო-სამეურნეო საწარმოს საფინანსო საქმიანობის 

ეფექტიანობის ან ავანსირებული კაპიტალის გამოყენების შედეგების 

განსაზღვრისათვის მიღებულია ორ მთავარი ცნება: ეკონომიკური 

ეფექტი და ეკონომიკური ეფექტიანობა.  

ამრიგად, ეკონომიკური ეფექტიანობის განსაზღვრიდან 

გამომდინარე, შეიძლება ფორმულირება გაუკეთდეს ორ ძირითად 

ამოცანას: პირდაპირი - მაქსიმალური მოგების მიღება მოცემული 

დანახარჯების დონისას (რაც, უმეტეს შემთხვევაში, გაპირობებულია 

რესურსების შეზღუდულობით) და არაპირდაპირი - მოცემული ეფექტის 

მიღწევა მინიმალური დანახარჯებით. აგრობიზნესის ყოველი საწარმო 

თავის საქმიანობაში იძულებულია გადაწყვიტოს, როგორც პირველი, ისე 

მეორე ამოცანა. 



ბიზნესის განვითარების ეკონომიკური პროგნოზის და 

ეკონომიკური ანალიზის მიზნით, დიდ ინტერესს წარმოადგენს 

ეკონომიკური ეფექტიანობა. 

აგრარული სექტორში განასხვავებენ ეკონომიკური ეფექტიანობის 

შემდეგ სახეებს:  

1. ეროვნული მეურნეობის ამ მსხვილი და ერთადერთი 

ძირითადი სექტორის (დარგის) ეფექტიანობა; 

2. მისი ცალკეული სფეროების ეფექტიანობა: მრეწველობის იმ 

დარგების, რომლებიც აწოდებენ სოფლის მეურნეობას წარმოების 

საშუალებებს, აგრეთვე დარგებისა, რომლებიც ეწევიან სოფლის 

მეურნეობის საწარმოო-ტექნიკურ მომსახურებას; დარგებს, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტის წარმოების და 

დასაქმებული მუშაკების სასიცოცხლო პირობებს - საგზაო სატრა-

ნსპორტო მეურნეობა, კავშირგაბმულობა, მატერიალურ-ტექნიკური 

მომსახურება, შენახვის სისტემა, სასაწყობო და სატარო მეურნეობა, 

არამატერიალური წარმოების დარგები და ა.შ. 

3. სოფლის მეურნეობის ცალკეული დარგების (მემცენარეობა, 

მეცხოველეობა, მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგება) ეფექტიანობა; 

4. ცალკეული სასოფლო-სამეურნეო კულტურის ან მეცხოველეო-

ბის პროდუქციის ეფექტიანობა; 

5. სასოფლო-სამეურნეო საწარმოს ეფექტიანობა; 

6. სასოფლო-სამეურნეო საწარმოს სტრუქტურული ქვეგანაყოფე-

ბის ეფექტიანობა; 

7. ცალკეული ტექნიკური, ორგანიზაციული და ორგანიზაციულ-



ტექნიკური ღონისძიებების ეფექტიანობა. [32] 

აქედან, რა თქმა უნდა, ყველაზე მეტ ინტერესს იწვევს სასოფლო-

სამეურნეო საწარმოსა და იმ ღონისძიებების მაჩვენებლები, რომლებიც 

მიმართულია წარმოებული პროდუქციის რაოდენობრივი და ხარისხობ-

რივი მახასიათებლების ამაღლებაზე. 

ეკონომიკური ეფექტიანობის ძირითად კრიტერიუმთან ერთად, 

გამოიყენება კერძო ან ლოკალური კრიტერიუმი. მაგალითად, 

მოცემული სახის პროდუქციის მაქსიმალური მოცულობით წარმოება 

ამა თუ იმ რესურსის მინიმალური დანახარჯებით ან პროდუქციის 

ხარისხის ამაღლება და სხვა. მაგრამ, ყველა კერძო კრიტერიუმი უნდა 

შეესაბა-მებოდეს ძირითადს - მთლიანად წარმოების ეკონომიკური 

ეფექტიანობის ზრდას მოსახლეობის ერთ სულზე გაანგარიშებით.  

აგრარულ სექტორში წარმოების ეკონომიკური ეფექტიანობის 

მისაღწევად აუცილებელია მყარი კავშირი სექტორის ყველა სფეროს 

შორის. [33]  

წარმოების შედეგების დანახარჯებთან შედარებისათვის, სოფლის 

მეურნეობაში ანგარიშობენ ეკონომიკური ეფექტიანობის შემდეგ სახეებს: 

1. სოფლის მეურნეობის ეფექტიანობა; 

2. სოფლის მეურნეობის ძირითადი დარგების (მემცენარეობისა 

და მეცხოველეობის) ეფექტიანობა; 

3. სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოების ეფექტიანობა; 

4.  ცალკეული სამეურნეო ღონისძიებების ეფექტიანობა და 

სხვა. 

ეკონომიკური ეფექტიანობა მთლიანად სოფლის მეურნეობაში, 



დამოკიდებულია ყველა რესურსის რაციონალურ გამოყენებაზე, 

ეკონომიურობასა და მომჭირნეობაზე და შრომის ნაყოფიერების 

ზრდაზე. 

ეკონომიკური ეფექტიანობის შეფასებისათვის, საჭიროა 

გამოვიყენოთ არა ერთი, არამედ ნატურალურ და ღირებულებით 

მაჩვენებელთა მთელი კომპლექსი. მათგან ძირითადია შემდეგი: 

1. სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გამოსავალი 

(ნატურალური და ღირებულებით გამოსახულებაში), მთლიანი (საერთო) 

შემოსავალი, წმინდა შემოსავალი და მოგება ერთ ჰექტარ სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულზე, ერთ წლიურ დასაქმებულ მუშაკზე, ძირითადი 

და საბრუნავი ფონდების 1000 ლაზე, საწარმოო დანახარჯების 1 ლარზე 

გაანგარიშებით; 

2. სოფლის მეურნეობის მთლიანი (საერთო) პროდუქციის 

გამოსავალი (ნატურალური და ღირებულებით გამოსახულებაში)  

პირობით წმინდა შემოსავალი და მოგება  გაანგარიშებული 

მემცენარეობაში 1 ჰექტარზე დასაქმებულ ერთ საშუალო 1 წლიურ 

მუშაკზე, ხოლო მეცხოველეობაში ერთ სულ პირუტყვზე,1000 ლარის 

ღირებულების ძირითად და საბრუნავ ფონდებზე 1 ლარ საწარმოო 

დანახარჯებზე გაანგარიშებით; პროდუქციის თვითღირებულება, 

სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობა; 

3. წარმოების რენტაბელობის დონე. ამ მაჩვენებლების 

გამოყენება შეიძლება, როგორც მემცენარეობისა და მეცხოველეობის 

შეფასებისა-თვის მთლიანად, ისე მათი ცალკე დარგებისთვისაც - 

მემინდვრეობის, მევენახეობის, მებოსტნეობის, მეკარტოფილეობის,  



ტექნიკური კულტურების წარმოებისათვის, მეცხოველეობის დარგები-

სათვის და სხვა. 

აგრობიზნესის დარგის ჯგუფების საქმიანობის შესაფასებლად, 

უნდა გამოვიყენოთ მთელი სისტემა ან მისი ნაწილი. ამასთან, 

მაჩვენებლების ანალიზი უნდა ხდებოდეს კომპლექსში, რომელმაც უნდა 

დაახასიათოს, როგორც მიწის, ძირითადი და საბრუნავი აქტივების, ისე 

მეურნეობრიობის პირობებში და მისი საწარმოების მართვის ფორმები 

და მეთოდები. მათგან საწყისს, ნატურალური მაჩვენებლები 

წარმოადგენს. მაგრამ ისინი ასახავენ მიღწეული ეფექტიანობის მხოლოდ 

ერთ მხარეს. მაგალითად, მოსავლიანობის ერთი და იგივე დონე, 

შეიძლება მიღწეულ იქნეს რესურსების და დანახარჯების სხვადასხვა 

დანახარჯებით ან მათ სხვადასხვა ხარისხი აქვთ და სხვა. ამიტომ, 

უნდა გამოვსახოთ ღირებულებით ფორმაში. ღირებულებით 

მაჩვენებელს აქვს არა მარტო სააღრიცხვო, არამედ ეკონომიკური 

მნიშვნელობაც, რადგან ისინი მონაწილეობენ ფულად-სასაქონლო 

ურთიერთობათა განვითარებაში, ხოლო წარმოების პროდუქტი გამოდის 

ბაზარზე საქონლის სახით. სასოფლო-სამეურნეო წარმოების 

ეკონომიკური ეფექტიანობის ძირითად ღირებულებით მაჩვენებლებს 

განეკუთვნება მთლიანი შემოსავალი, წმინდა შემოსავალი და მოგება და 

რენტაბელობა. 

მთლიანი პროდუქცია - ესაა ფულად გამოსახული სასოფლო-

სამეურნეო პროდუქცია, რომელიც შექმნილია დროის გარკვეულ 

პერიოდში, ხოლო სასაქონლო პროდუქცია - ესაა იმავე პერიოდში 

რეალიზებული პროდუქცია. 



მთლიანი შემოსავალი (მშემ.) წარმოადგენს სხვაობას მთლიან 

პროდუქციასა (მპრ) და მატერიალურ ხარჯებს (მხ) შორის  

                მშემ. = მპრ _ მხ 

უკანასკნელ წლებში შეტანილია არსებითი ცვლილებები 

აგრარული სექტორის საწარმოების, როგორც ბალანსების შინაარსში, ისე 

ფინანსური შედეგების ანგარიშებშიც. ისინი მნიშვნელოვნად 

მიუახლოვდნენ საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების 

დონეს. საბაზრო ეკონომიკამ ფინანსური მდგომარეობისა და 

შემოსავლიანობის ანალიზისათვის საწარმოებს წაუყენა მოთხოვნების 

ახალი მაჩვენებლების  მთელი სისტემა. მათგან აღსანიშნავია: საწარმოს 

გადამხდელუნარიანობა, საწარმოს სუფთა საბრუნავი კაპიტალი, 

საწარმოს ლიკვიდურობა, საწარმოს საშუალება-თა წყაროების 

სტრუქტურების შესწავლა, საწარმოს აქტივების ბრუნვადობის 

მაჩვენებლების ანალიზი, საწარმოს შემოსავლიანობის განსაზღვრა და 

სხვა. 

მათგან აღსანიშნავია დამოუკიდებლობის კოეფიციენტი, რომელიც 

შემდეგნაირად იანგარიშება: 

        100
valuta balansis

 isaSualebeb sakuTari      
Tav. xK = % 

 

განვითარებული საბაზრო ეკონომიკური ურთიერთობის ქვეყნების 

უმრავლესობაში, მიღებულია, რომ თუ ეს კოეფიციენტი მეტი ან 

ტოლია 50%-ს, მაშინ კრედიტორების რისკი მინიმალურია. რეალიზაციას 

თუ გაუკეთებს ქონების ნახევარს, რომელიც ფორმირებულია საკუთარი 

საშუალებებიდან, მას შეუძლია დაფაროს თავისი ვალების 



ვალდებულებები. 

ფინანსური მდგრადობის (სტაბილურობის) კოეფიციენტი, იგი 

იანგარიშება შემდეგნაირად: 

100
valuta balansis

isaSualebeb nasesxebi nigrZelvadia

 isaSualebeb sakuTari      

fin.mdg. xK =/ % 

ამ კოეფიციენტის მნიშვნელობა გვიჩვენებს დაფინანსების 

წყაროების წონას, რომლის გამოყენება საწარმოს შეუძლია თავის 

საქმიანობაში ხანგრძლივი ვადით. 

ფინანსირების კოეფიციენტი: 

 

100
valuta nasesxebi

isaSualebeb sakuTari
fin xK =/ % 

 

ეს კოეფიციენტი გვიჩვენებს, საწარმოს საქმიანობაში რა ნაწილი 

უკავია საკუთარ საშუალებებს და რა - ნასესხებს. რაც უფრო მაღლია ეს 

კოეფიციენტი, მით უფრო საიმედოა კრედიტორებისათვის მისი 

დაფინანსება. 

აქტივების ბრუნვადობის ანალიზი. სასოფლო-სამეურნეო საწარმოს 

ფინანსური მდგომარეობა იმყოფება უშუალო დამოკიდებულებაში იმაზე 

თუ საშუალებებს, რომლებიც ჩადებულია აქტივებში რამდენად 

სწრაფად გარდაიქმნება ფულად. ფაქტორები, რომელიც გავლენას 

ახდენს საშუალებების ბრუნვადობაზე, მიეკუთვნება, როგორც შიდა, ისე 

გარე ფაქტორებს. 

საერთო სახით აქტივების ბრუნვადობას ვანგარიშობთ ასეთი 

ფორმულით: 
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აქტივობის რენტაბელობა. საწარმოს მყარი ფუნქციონირება 

დამოკიდებულია მის უნარზე - მოიტანოს საკმარისი შემოსავლის 

(მოგების) მოცულობა. ეს უნარი გავლენას ახდენს მის გადამხდელუ-

ნარიანობაზე და ასე გაიანგარიშება: 

T)monacemebi (balansis
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ეს კოეფიციენტი გვიჩვენებს, რა მოგებას ღებულობს საწარმო 

აქტივებში ჩადებული თითოეული ლარისაგან. 

წმინდა შემოსავალი (სშემ) გაიანგარიშება მთლიანი 

პროდუქციიდან წარმოების ხარჯების, ანუ მისი თვითღირებულების 

(პრთღ) გამოკლებით 

მშემ. = მპრ _ პრთღ 

 

მეწარმე, ბიზნესმენი ანაწილებს მხოლოდ შექმნილ ღირებულებას, 

ანუ მთლიან შემოსავალს, რომელიც შედგება ორი ნაწილისაგან. 

პირველი წარმოადგენს სამუშაო ძალის კვლავწარმოებას, ანუ 

პროდუქციის ღირებულების იმ ნაწილს, რომელიც გამოიყენება 

საკუთარი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად, ხოლო მთლიანი 

შემოსავლის მეორე ნაწილი, იქმნება დამატებითი შრომით და 

უმთავრესად გამოიყენება დაგროვებისათვის.  

წმინდა შემოსავალი წარმოადგენს წარმოების შემდგომი 



განვითარების და საზოგადოებრივი ფონდების ზრდის წყაროს. 

რენტაბელობა მნიშვნელოვანი კატეგორიაა სასოფლო-სამეურნეო 

წამოებაში. იგი ნიშნავს საწარმოს შემოსავლიანობას, მის მომგებიანო-ბას. 

რენტაბელობაში აისახება, არა მარტო ცოცხალი, არამედ განივ-

თებული შრომის დანახარჯების შედეგები, რეალიზებული პროდუქციის 

ხარისხი, წარმოების მართვისა და ორგანიზაციის დონე. იგი 

გაიანგარიშება შემოსავლის (წმინდა შემოსავლის) პროცენტული 

თანაფართდობით მატერიალური და შრომითი დანახარჯების 

თანხასთან. 
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ფაქტორები, რომელიც განაპირობებს მოგების სიდიდეს, მჭიდრო 

ურთიერთკავშირშია. ერთის ცვლილება იწვევს მეორის ცვლილებას. 

ეკონომიკური ეფექტიანობის ძირითადი ფაქტორები. თითოეული 

დარგის, მათ შორის, აგრარული სექტორის ეფექტიანობა, მნიშვნე-

ლოვნადაა დამოკიდებული მათ მიერ წარმოებული პროდუქციის 

სარეალიზაციო ფასების დონეზე. 

აგრარული სექტორისა და მისი დარგების ეფექტიანობის 

ამაღლებაში საკმაოდ მნიშვნელოვან როლს ასრულებს წარმოების 

შესაძლებელი რეზერვების განსაზღვრის პრაქტიკული წესები. დროზე 

განსაზღვრული, მეცნიერულად დასაბუთებული რეზერვები მნიშვნელო-

ვნად დაეხმარება აგრობიზნესის მუშაკებს აამაღლონ სასოფლო-

სამეურნეო დარგების ეფექტიანობა. 

სოფლის მეურნეობაში მიწა გამოიყენება, როგორც წარმოების 

უმთავრესი საშუალება. მიწის უკეთესი გამოყენება და მისი ხარისხის 



ამაღლება წარმოების ეკონომიკური ეფექტიანობის ერთ-ერთი 

ფაქტორთაგანია. წარმოების ეფექტიანობის ამაღლება ბევრადაა 

დამოკიდებული შრომის ფონდუზრუნველოფასა და ფონდშეიარაღებაზე. 

ძირითადი და საბრუნავი ფონდებით არაერთნაირი უზრუნველყოფა 

აგრობიზნესის საწარმოებს არათანაბარ პირობებში აყენებს. მათ 

ეფექტიანობაზე უარყოფით გავლენას ახდენს აგრეთვე, როგორც 

შრომითი რესურსების უკმარისობა, ისე მუშაკთა არასაკმარისი 

დასაქმება. 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების ზრდა, ბევრადაა 

დამოკიდებული წარმოების სპეციალიზაციაზე. სპეციალიზებულ საწარ-

მოებში გაცილებით უკეთ შეიძლება წარმოების ორგანიზაცია, მთელი 

რიგი პროცესების კომპლექსური მექანიზაცია და ავტომატიზაცია, 

მეცნიერებისა და ტექნიკის მიღწევათა სწრაფი დანერგვა. ყვლაფერი ეს, 

გამოიწვევს შრომის ნაყოფიერების ამაღლებას. [35] 

წარმოების ეფექტიანობის ამაღლების ძირითადი გზები. 

სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეკონომიკური ეფექტიანობა 

გაპირობებულია მისი ამაღლების ფაქტორების, რეზერვებისა და 

პირობების კომპლექსური გამოყენებით. 

თუ ფაქტორები განსაზღვრავს წარმოების ეფექტიანობის ამა-

ღლების ძირითად მიმართულებებს, რეზევრები კი, რომელიც მიბმულია 

გარკვეული დროისადმი, გამოისახება რაოდენობრივი ნიშნებით. 

ეკონომიკური ფაქტორებიდან, პირველხარისხოვანი მნიშვნელობა 

აქვს საწარმოს სიდიდისა და სპეციალიზაციის ოპტიმიზაციას, აგრო-

სამრეწველო ინტეგრაციას და კოოპერირებას, ტექნიკურ პროგრესს 



სოფლის  მეურნეობაში, შრომის მეცნიერულ ორგანიზაციას და სხვა. 

ეკონომიკური ეფექტიანობის ამაღლების რეზერვები შეიძლება 

დაიყოს ექვს ჯგუფად: 

1. ეროვნულ-სამეურნეო - ითვალისწინებს საწარმოო ძალებისა 

და დარგების რაციონალურ განლაგებას ქვეყნის მასშტაბით.  

2. დარგობრივი - ასახავს ეროვნული მეურნეობის ყველა დარ-

გის დაჩქარებულ განვითარებას; 

3. რეგიონული - ითვალისწინებს სასოფლო-სამეურნეო წარმოე-

ბის ეკონომიკურად მიზანშეწონილ სპეციალიზციასა და დარგობრივ 

სტრუქტურას, როგორც ქვეყნის, მხარის, რეგიონის, ისე მათ შიგნით.  

4. სამეურნეო - შეიცავს წარმოების ძირითადი ფაქტორების (მი-

წის, შრომითი რესურსების, ძირითადი და საბრუნავი ფონდების) 

რაციონალურ გამოყენებას და ამის საფუძველზე, სასოფლო-სამეურნეო 

დანახარჯების შემცირებას. 

5. შიდასამეურნეო - გაპირობებულია საწარმოთა შიდა დარგე-

ბის რაციონალური გამოყენებით, მიზანშეწონილი სპეციალიზაციის 

არჩევით, დარგისა და საწარმოო ქვედანაყოფის, ტექნიკის, 

ტექნოლოგიისა და წარმოების ორგანიზაციის ყველა უბანზე 

მენეჯმენტის სრულყოფით. 

6. აგროტექნიკური ღონისძიებების ეფექტიანობა - კულტურების 

მოვლა-მოყვანის ახალი, სრულყოფილი აგროტექნიკური ხერხებისა და 

საშუალებების გამოყენება. პირუტყვის შენახვის პროგრესული წესებით 

შეცვლის ზოოტექნიკური ღონისძიებების გატარება, პირუტყვის 

სადგომებში მიკროკლიმატის შეცვლა და სხვა. 



7. გამოყენების დროის მიხედვით, წარმოების რეზერვებს უნდა 

ვყოფდეთ ორ ჯგუფად: მიმდინარე და პროგნოზულ-პერსპექტიულად, 

პირველი ჯგუფი წარმოადგენს რეზერვებს, დაგეგმილს მიმდინარე 

პერიოდში (წელი, კვარტალი, სეზონი, თვე) დასანერგად, მეორე ჯგუფი 

- ესაა რეზერვები დაგეგმილის გამოსაყენებლად, როგორც ახლო, ისე 

შორეული (5,10 და ა.შ. წლებისათვის) პერსექტივისათვის. 

8. პროდუქციის ხარისხი - იგი სასოფლო -სამეურნეო წარ-მოების 

ეფექტიანობის ამაღლების საერთო პრობლემის ნაწილს წარმოადგენს. 

აგრარულ სექტორში შემავალი ყველა ბიზნესმენი ყურადღებას 

უნდა აქცევდეს პროდუქციის ხარისხის ამაღლებას, სტანდარტების 

დანერგვას და მათ მკაცრად დაცვას. ჩვენს ქვეყანაში უკვე დაწყებულია 

მუშაობა ძველი სტანდარტების გადასინჯვისა და ახლის შექმნის, 

აგრეთვე პერსპექტიული სტანდარტების შექმნის მიმართულებით. 

მარკეტინგის ეფექტიანობა: სასოფლო-სამეურნეო მარკეტინგი - 

ესაა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის დაყვანა ბოლო მომხმარებ-

ლამდე. მარკეტინგის სისტემა უზრუნველყოფს პროდუქციის მიტანას 

ბოლო მომხმარებლამდე საჭირო დროს (შენახვა), საჭირო ადგილას 

(ტრანსპორტი) და საჭირო ფორმით (გადამუშავება). ყველა ეს ფუნქცია 

წარმოადგენს ნაყოფიერებას და ზრდის პროდუქცის ფასს. მესხეთ-

ჯავახეთში, მაგალითად, წარმოებული კარტოფილი სექტემბერ-

ოქტომბერში ჯერ კიდევ არ არის მოხმარების პროდუქტი. ასეთად იგი 

ხდება მას შემდეგ, რაც გაივლის  რა შენახვის, დანახარჯების, 

შეფუთვისა და მაღაზიაში მიტანის სტადიებს, ვთქვათ, მარტ-აპრილში. 

ამ დროში მისი ღირებულება შეიძლება გაიზარდოს 50 პროცენტითაც. 



ისე, როგორც ნებისმიერი წარმოების ეფექტიანობა, მარკეტინგის 

ეფექტიანობა - ესაა პროდუქტზე გაწეული დანახარჯებისა და შედეგე-

ბის დაპირაპირება ფულად გამოსახულებაში. მარკეტინგის შედეგი 

გაპირობებულია მყიდველის მიერ მიღებული საქონლის შეფასებით, 

ხოლო დანახარჯები - ამ საქონლის გადაადგილების მთელ ჯაჭვში 

გაწეული ხარჯებით.  

თვალსაჩინოა, რომ ნებისმიერი ტექნიკური სრულყოფა, 

რომელსაც მივყავართ მარკეტინგის ხარჯების შემცირებასთან 

პროდუქციის ერთეულზე, სასურველია ვიდრე არ იწვევს პროდუქტის 

სარგებლიანობის შემცირებას მისი მომხარებისათვის. ასე რომ, 

მარკეტინგის ხარჯები არ უნდა უსწრებდეს მყიდველისათვის 

სარგებლიანობის შესაბამის მატებას. 

ვინაიდან პროდუქტის სარგებლიანობა მყიდველისათვის არ 

ექვემდებარება რაოდენობრივ შეფასებას, ჩვეულებრივ, იგულისხმება 

მარკეტინგის ტექნიკური და ფასეულობათა ეფექტიანობა. 

მარკეტინგის ტექნიკური ეფექტიანობა ასახავს დანახარჯების 

დონეს მისი ფიზიკური ფუნქციების შესრულებაზე პროდუქციის 

ერთეულზე.  

მარკეტინგის ეფექტიანობა ფასებში გვიჩვენებს, რამდენად 

სწრაფად და ზუსტად რეაგირებს ფასები მყიდველის მოთხოვნის 

ცვლილებაზე და საბაზრო არხებით ბრუნდება უკან მწარმოებლებთან.  

სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეფექტიანობის ამაღლება 

წარმოადგენს ერთ-ერთ აქტუალურ პრობლემას, რომლის წარმატებული 

გადაწყვეტა იძლევა მისი შემდგომი ტემპების დაჩქარების შესაძლე-



ბლობებს და ქვეყნის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტებით საიმედო 

მომარაგებას. 

სოფლის მეურნეობაში ამა თუ იმ ღონისძიების გაზომვის 

შეფასების სახით გამოდის ეკონომიკური ეფექტიანობის კრიტერიუმი. 

წარმოების ეფექტიანობის საწყის ამოსავალ კრიტერიუმს 

წარმოადგენს ეროვნული შემოსავლის მოცულობა მოსახლეობის ერთ 

სულზე გაანგარიშებით. 

სოფლის მეურნეობის წარმოების  პროცესში მატერიალური 

ხარჯები კი არ ქმნიან ახალ ღირებულებას, არამედ გადააქვთ თავისი 

ღირებულება სოფლის მეურნეობის პროდუქტებზე, ღირებულების 

ნაწილს ეწოდება ანაზღაურების ფონდი (С). მთლიანი პროდუქციის 

ღირებულების ნაწილი, რომელიც იქმნება ცოცხალი შრომით, იწოდება 

სუფთა პროდუქციად, ანუ მთლიან შემოსავლად (ქვეყნის მასშტაბით - 

ეროვნულ შემოსავლად). 

წმინდა შემოსავლის სიდიდე გვიჩვენებს, რამდენად 

შემოსავლიანია (რენტაბელურია) წარმოება. 

წმინდა შემოსავალი და მოგება - ორი ეკონომიკური კატეგორიაა, 

რომელიც ასახავს დამატებითი პროდუქციის ღირებულებას, რომელიც 

შექმნილია სოფლის მეურნეობაში. 

სოფლის მეურნეობაში შექმნილი წმინდა შემოსავალი ახასიათებს 

დამატებითი პროდუქტის სრულ ღირებულებას. მისი ნაწილი ფასებისა 

და გადასახადების სისტემით აკუმულირებული ხდება სახელმწიფოს 

მიერ და გამოიყენება საერთო საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის. 

მოგება კი არის წმინდა შემოსავლის ნაწილი, რომელიც 



მიღებულია სასაქონლო პპროდუქტების რეალიზაციიდან. იგი განისა-

ზღვრება ფულადი ამონაგებიდან, რომელიც მიღებულია სასაქონლო 

პროდუქუციის რეალიზაციიდან მისი სრული თვითღირებულების 

გამოკლებით. 

ამრიგად, წმინდა შემოსავალი, (ანუ დამატებითი პროდუქციის 

ღირებულების ფულადი გამოსახულება) არის მთლიანი პროდუქტის 

ღირებულება გამოკლებული მის წარმოებაზე დანახარჯების 

გამოკლებით. 

წმინდა შემოსავალი არის წარმოების შემდგომი გაფართოების და 

მოხმარების საზოგადოებრივი ფონდების ზრდის წყარო. 

ეფექტიანობის მაჩვენებელი, უპირველეს ყოვლისა, სასოფლო-

სამეურნეო პრდუქციის თვითღირებულებაა. მისი შემცირება ან 

გადიდება გვიჩვენებს პროდუქციის ერთეულის გაიაფებას ან გაძვირე-

ბას, რაც, ცხადია, აისახება წმინდა შემოსავლის ზრდაში ან 

შემცირებაში.  

აგრარულ სექტორში წარმოების ეკონომიკური ეფექტიანობის 

მისაღწევად, აუცილებელი და საჭიროა მყარი კავშირი სექტორის ყველა 

სფეროს შორის. [26] 

საბაზრო ეკონომიკის პირობებში, ასეთი კავშირები აუცილებელია 

ეროვნული ეკონომიკის მატერიალური წარმოების დანარჩენ დარგებთან 

და მომსახურების სფეროებთან, რომლებიც აგრარული სექტორის 

სტრუქტურაში ოფიციალურად არ არიან ჩართული. ასე რომ, საბოლოო 

ჯამში, აგრარულ სექტორში ბიზნესის ეკონომიკური ეფექტიანობა 

დამოკიდებულია, არა მარტო სოფლის მეურნეობის წარმოების ყველა 



ფაქტორის რაციონალურ, ანუ ოპტიმალურ გამოყენებაზე, არამედ 

ეროვნული ეკონომიკის სხვა სფეროებზეც. 

ეკონომიკური ეფექტიანობის შეფასებისათვის, საჭიროა 

გამოვიყენოთ არა ერთი, არამედ ნატურალურ და ღირებულებით 

მაჩვენებელთა მთელი კომპლექსი. მათგან ძირითადია შემდეგი: 

1. სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გამოსავალი (ნატურა-

ლურ და ღირებულებით გამოსახულებაში), წმინდა შემოსავალი 

მემცენარეობაში 1 ჰექტარზე, 1 საშუალო წლიურ მუშაკზე, 

მეცხოველეობაში, სულ პირუტყვზე 1 ლარი საწარმოო დანახარჯებზე 

პროდუქციის თვითღირებულება. 

2. წარმოების რენტაბელობის დონე; 

ამ მაჩვენებლების გამოყენება შეიძლება, როგორც მემცენა-რეობისა 

და მეცხოველეობის შეფასებისათვის მთლიანად, ისე მათი ცალკე 

დარგებისთვისაც - მემინდვრეობის, მებოსტნეობის, მევენახეო-ბის, 

ტექნიკური კულტურების წარმოებისა და სხვა, მეცხოველეობის 

ქვედარგებისათვის. 

აგრარული სექტორის დარგების საქმიანობის შესაფასებლად, 

უნდა გამოვიყენოთ მაჩვენებელთა მთელი სისტემა. ამასთან, 

მაჩვენებლების ანალიზი უნდა ხდებოდეს კომპლექსში, რომელმაც 

ამომწურავად უნდა დაახასიათოს, როგორც მიწის, ძირითადი და 

საბრუნავი აქტივების, ასევე მეურნეობრიობის პირობები და მისი 

საწარმოების მართვის ფორმები და მეთოდები. 

ღირებულება, ფინანსური დატვირთვის პირობებში, აგრო-

ბიზნესის ეფექტიანობის განმსაზღვრელი მაჩვენებელია. ღირებულებით 



მაჩვენებელს აქვს არა მარტო სააღრიცხვო, არამედ ეკონომიკური 

მნიშვნელობაც, რადგან ის მონაწილეობს ფულად-სასაქონლო ურთიერ-

თობათა განვითარებაში, როცა წარმოების პროდუქტი გამოდის ბაზარზე 

საქონლის სახით. 

ეკონომიური ეფექტიანობის ძირითად ღირებულებით 

მაჩვენებლებს განეკუთვნება მთლიანი შემოსავალი, წმინდა შემოსავალი, 

მოგება. 

მთლიანი პროდუქცია - ესაა დროის გარკვეულ პერიოდში 

შექმნილი (მიღებული) პროდუქცია გამოსახული ფულად საზომში, 

ხოლო სასაქონლო პროდუქცია - ესაა იმავე პერიოდში რეალიზებული 

პროდუქცია. მეთოლოგიურად რეალიზებული პროდუქცია იმავე 

პერიოდის მთლიანი პროდუქციის ნაწილია და დამოკიდებულია 

პროდუქციის საქონლიანობის დონეზე და კვლაწარმოებისათვის 

შიდამოხმარების მოცულობაზე. 

მთლიანი შემოსავალი (მშემ) წარმოადგენს სხვაობას მთლიან 

პროდუქციასა (მპრ) და მატერიალურ ხარჯებს (მხ)   შორის, ანუ 

                   მშემ=მპრ-მხ 

წმინდა (სუფთა) შემოსავალი (წშემ) გაიანგარიშება მთლიანი 

პროდუქციიდან წარმოების ხარჯების, ანუ მისი თვითღირებულების 

(პრთღ) გამოკლებით. 

                  მშემ=მპრ-პრთლ 

მეწარმე ანაწილებს მხოლოდ შექმნილ ღირებულებას, ანუ 

მთლიან შემოსავალს, რომელიც შედგება ორი ნაწილისაგან. პირველი 

წარმოადგენს სამუშაო ძალის კვლაწარმოებას, ანუ პროდუქციის 



ღირებულების იმ ნაწილს, რომელიც გამოიყენება საკუთარი 

მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად, ხოლო მთლიანი შემოსავლის 

მეორე ნაწილი იქმნება დამატებითი შრომით და უმთავრესად, 

გამოიყენება დაგროვებისათვის. 

წმინდა შემოსავალი წარმოადგენს დამატებითი პროდუქციის 

ღირებულების ფულად გამოსახულებას და განისაზღვრება სხვაობით 

მთლიანი პროდუქციის ღირებულებასა და მასზე გაწეულ დანახარჯებს 

შორის. წმინდა შემოსავალი წარმოადგენს ბიზნესის შემდგომი 

განვითარების და საზოგადოებრივი ფონდების ზრდის წყაროს.  

ერთმანეთისგან უნდა განვასხვაოთ შექმნილი და რეალიზებული 

წმინდა შემოსავალი. რეალიზებული წმინდა შემოსავალი შეესაბამება 

საწარმოს მოგებას. ამ მოგებას ანგარიშობენ პროდუქციის რეალიზაციით 

მიღებული ფულადი ამონაგებიდან მისი სრული თვითღირებულების 

გამოთიშვით. 

მოგების საერთო მასაში იგულისხმება რეალიზებული წმინდა 

შემოსავლის მთლიანი თანხა. წმინდა მოგება არის რეალიზებული 

პროდუქციის წარმოებაზე გაწეული ხარჯების და დამატებით 

ღირებულებაზე გადასახადის გამოკლების შემდეგ დარჩენილი მოგება.  

            წმ(პ.რ.ა. - რპკთ)-გდამ.ღირ. 

სადაც - პ.რ.ა. პროდუქციის რეალიზაციიდან მიღებული ამონა-

გები ლარებში; 

რპკთ - რეალიზებული პროდუქციის კომერციული თვითღირებუ-

ლება; 

გდამ.ღირ.  _  გადასახადის თანხა დამატებით ღირებულებაზე. 



სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეკონომიკური ეფექტიანობის 

ძირითად მაჩვენებელს წარმოადგენს პროდუქციის რეალიზაციიდან 

მიღებული მოგების თანხა. ეს უკანასკნელი დამოკიდებულია 

პროდუქციის რეალიზაციიდან მიღებულ ამონაგებზე და დანახარჯებზე, 

რომელიც დაკავშირებულია ამ პროდუქციის წარმოებაზე და 

გასაღებაზე, აგრეთვე პროდუქციის რეალიზაციის ფასებზე, მის 

მოცულობასა და ხარისხზე, რომლის დონეები გავლენას ახდენს 

ბიზნესის ეფექტიანობაზე. 

ფაქტორები, რომელიც განაპირობებს მოგების სიდიდეს, მჭიდრო 

ურთიერთკავშირშია და ერთის ცვლილება, იწვევს მეორის ცვლილებას. 

ეფექტიანობის ზრდა ბევრადაა დამოკიდებული წარმოების 

სპეციალიზაციაზე. სპეციალიზებულ საწარმოებში გაცილე-ბით უკეთ 

შეიძლება წარმოების ორგანიზაცია, მთელი რიგი პროცესების კომპლექ-

სური მექანიზაცია და ავტომატიზაცია, მეცნიერებისა და ტექნიკის 

მიღწევათა სწრაფი დანერგვა. ყველაფერი ეს აამაღლებს შრომის 

ნაყოფიერებას და  შეამცირებს პროდუქციის თვითღირებულებას. [35] 

აგრარულ სექტორში შემავალი ყველა ინვესტორი ბიზნესმენი 

განსაკუთრებულ ყურადღებას უნდა აქცევდეს პროდუქციის ხარისხის 

ამაღლებას, სტანდარტების დანერგვას და მათ მკაცრად დაცვას. 

საქართველოში უკვე დაწყებულია მუშაობა ძველი სტანდარტების 

გადასინჯვისა და ახალი, პერსპექტიული სტანდარტების შექმნის 

მიმართულებით. 

სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეკონომიკური ეფექტიანობის 

ამაღლების მთავარ გზებს წარმოადგენს: 



1. სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გამოსავლიანობის ზრდა; 

სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა მოსავლიანობის ამაღლება; 

პირუტყვის პროდუქტიულობის ზრდა; პროდუქციის საქონლიანობის 

ზრდა, შენახვისა და გადამუშავების ახალი წესების დანერგვა;  

2.  პროდუქციის წარმოებაზე გაწეული ფულად-მატერიალური 

დანახარჯების შემცირება; სპეციალიზაციის გაღრმავება, წარმოების 

ინტენსიფიკაცია; მაღალმწარმოებლური ტექნიკის და ახალი, პროგრე-

სული ტექნოლოგიების გამოყენება; შრომატევადი პროცესების 

მექანიზაციის დონის ამაღლება; ხარჯების შემცირება; წარმოების 

ორგანიზაციის სრულყოფა; 

3. პროდუქციის რეალიზაციის ხელსაყრელი საბაზრო არხების 

გამონახვა და მისი ოპტიმალურ ვადებში რეალიზაცია; 

4. საბრუნავი ფონდების ბრუნვის დაჩქარება; 

5. ფინანსური, მატერიალური და შრომითი რესურსების მომჭირნე 

და რაციონალური გამოყენება. საერთო მომჭირნეობის რეჟიმის დაცვა. 

ყოველივე ამან უნდა უზრუნველყოს სასოფლო-სამეურნეო 

წარმოების მდგრადი განვითარება და ეკონომიკური ზრდა. [38] 



თავი III. აგრარული სექტორის ოპერაციული და ფინანსური 

პოტენციალი, მისი უზრუნველყოფის რეგულირება და სტრატეგიული 

მიმართულებები 

3.1. აგრარული სექტორის ოპერაციული პოტენციალის  
ეკონომიკური პარამეტრები და მისი ფინანსური 

უზრუნველყოფის სისტემა 
                                                                                     

რესურსების რაციონალური გამოყენებისათვის საჭიროა 

უზრუნველვყოთ მათი ოპტიმალური შეთანაწყობა. დღეს ამ პრობლემის 

გადაწყვეტა შესაძლებელია აგრარული სექტორის საწარმოთა საწარმოო 

სტრუქტურისა და პოტენციალის შეფასების ეკონომიკურ-მათემატიკური 

მოდელის აღწერით და გამოყენებით.  

აღნიშნული მეთოდით განსაზღვრავენ მის პოტენციალის იმ 

თეორიულ სიდიდეს, რომელსაც საკვლევი ობიექტი უნდა აღწევდეს 

არსებული რესურსების გამოყენებით. მიღებული სიდიდით შეგვიძლია 

ვიმსჯელოთ, თუ რამდენად ეფექტიანად იყენებს ობიექტი საწარმოო 

რესურსებს. [50] 

რეგრესიული ანალიზის დროს, ამ რესურსების შესადარისობა 

ხორციელდება ეფექტიანობის კონკრეტულ მაჩვენებლებზე მათი 

გავლენის ხარისხით.  

ჩვენი შესწავლის ობიექტი იყო ფერმერული და სხვა ტიპის 

სასოფლო-სამეურნეო საწარმოები.  

ქვემოთ ვიძლევით ოპერაციული პოტენციალის ფაქტობრივ 

ამოსავალ ეკონომიკურ-სტატისტიკურ პარამეტრებს. 

სასოფლო-სამეურნეო მიერ გამოყენებული მინერალური სასუქები 



2008 წელს შეადგენდა 95,9 ათას ტონას. მათ შორის (ძირითადად), 

აზოტიანი სასუქები შეადგენს 67,2 ათასი ტონას, სხვა სახის სასუქები 

(კალუმინიანი, ფოსფორიანი და სხვა) 28,7 ათას ტონას.  

 

cxrili 3.1.1. 

sasoflo sameurneo sawarmoTa raodenoba regionebis 
mixedviT 2008 wels (aTasobiT) 

 
saqarTveloSi sul 800 aTasi 
maT Soris:  
aWaris a/r 52 
imereTi  176 
samegrelo da zemo svaneTi  108 
raWa leCxumi da qvemo svaneTi  32 
Sida qarTli  79 
mcxeTa-TianeTi  39 
kaxeTi  124 
qvemo qarTli  102 
samcxe javaxeTi  48 

 

cxrili 3.1.2. 

soflis mosaxleobis ricxovnoba wlis dasawyisisaTvis  
 

weli raodenoba 
(aTasi kaci) 

% qveynis mTel  
mosaxleobasTan 

1990 2144 44,79 
2000w. 2127 48,0 
2007w. 2086 47,5 
2008w. 2078 47,5 

 

cxrili 3.1.3. 

soflis meurneobaSi dasaqmebulTa ricxovnoba 

 

weli erovnul 
ekonomikaSi 
(aTasi kaci) 

soflis 
meurneobaSi 
(aTasi kaci) 

% qveynis mTel  
mosaxleobasTan 

1990 767 695 25,1 



2000w. 1839 957 52 
2007w. 1704 910 53,4 
2008w. 1602 851 53,1 

 



cxrili 3.1.4. 

sasoflo sameurneo produqciis gamoSveba  
(mimdinare fasebSi mln.lari) 

 2000w. 2007 2008 2008w. % 
2000w-Tan 

sul 1632,7 2309,5 2202,9 135 
maT Soris:     
memcenareoba 761,4 1239,1 918,1 87 
mecxoveleoba 830,1 1037,9 1227,6 108 

 

cxrili 3.1.5. 

memcenareobisa da mecxoveleobisa wili soflis meurneobis 
mTlian produqciaSi (%-iT) 

 2000 2007 2008 
maT Soris:    
memcenareoba 48 47 41 
mecxoveleoba 52 51 56 

 

cxrili 3.1.6. 

ZiriTadi sasoflo-sameurneo produqtebis warmoeba mosaxleobis 
erT sulze gaangariSebiT (kg)  

produqcia 2000w. 2007 2008 
xorbali 20 17 18 
simindi 67 68 75 
kartofili 69 52 44 
bostneuli 80 43 38 
xili 57 52 36 
yurZeni 48 52 40 
xorci 25 16 13 
rZe 146 143 146 
kvercxi (cali) 82 100 100 

 

cxrili 3.1.7. 

sasoflo-sameurneo produqtebis realizaciidan miRebuli 
Semosavlebis wili ojaxuri meurneobebis fulad SemosavlebSi 

mosaxleobis erT sulze (%-iT)  
 

1990 1995 2000 2005 2007 2008 



9,5 27,1 15,5 12,0 7,8 6,7 
 

cxrili 3.1.8. 
sasoflo sameurneo sargeblobaSi arsebuli miwa regionebis 

mixedviT (ha) 
  

mTlianad 
qveyanaSi 

 
regionSi 

maT Soris ijariT aRebuli 
kerZo pirisagan saxelmwifosagan 

 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 
saqarTvelo 942 925 532 534 14 12 396 379 
maT Soris         
imereTi 105 107 98 100 0 0 7 7 
samegrelo-zemo svaneTi 94 93 76 75 1 0 17 18 
Sida qarTli 67 64 54 57 1 0 12 7 
kaxeTi 363 360 119 121 5 10 239 229 
qvemo qarTli 150 142 55 55 5 2 90 85 
samcxe-javaxeTi 56 54 39 35 0 0 17 19 
danarCeni regionebi 107 105 91 91 2 0 14 14 

wyaro: saqarTvelos soflis meurneoba. statistikuri krebuli. 2008. 
saqarTvelos ekonomikmsa mdgradi ganviTarebis saministros statistikis  
departamenti 

 

cxrili 3.1.9. 

sasoflo sameurneo sargeblobaSi arsebuli sasoflo-sameurneo 
savargulebi regionebis  mixedviT (ha) 

  

    maT Soris 
  daumuSave

beli 
damuSave
buli 

saTibebi 
da 

saZovrebi 

mravalwlia
ni nargavebi 

 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 
saqarTvelo maT Soris:  865  854  132  166  330  97  287  77  116  114 
aWarisa/r  24 22 0 1 7 7 9 8 8 6 

imereTi 87 89 14 17 52 59 8 9 13 13 

samegrelo-zemo 
svaneTi 

79 79 4 4 39 40 10 10 26 25 

Sida qarTli 64 61 23 24 25 23 4 1 12 13 

kaxeTi 344 348 60 74 95 86 152 150 37 38 

qvemo qarTli 137 134 9 20 56 46 68 84 4 4 

samcxe-javaxeTi 54 51 6 11 33 26 14 13 1 1 

danarCeni regionebi 76 70 16 15 23 19 22 22 15 14 

 



cxrili  3.1.10. 

sasoflo-sameurneo kulturebis naTesi farTobebi 

(sakuTrebis yvela formis meurneobaSi. aTasi heqtari)  

 2001 2005 2007 2008 2008w % 
2001-Tan 

naTesi farTobebi  -sul 
 maT Soris: 

564,5 539,6 297,2 329,3 58 

marcvlovani da marcvlovan-parkosani  
kulturebi 

380,1 354,9 206,0 235,5 62 

maTgan:      
xorbali 115,8 97,4 45,4 48,6 42 
Qqeri 45,6 49,9 27,1 30,4 67 
simindi 202,4 194,2 125,5 146,2 72 
Lobio 99 9,6 6,7 7,3 74 
teqnikuri kulturebi sul: 46,7 39,6 22,7 29,7 64 
maTgan      
Tambaqo 1,0 0,5 0,0 0 - 
Mmzesumzira 43,7 37,2 22,3 29,5 67 
soia 1,6 1,5 0,3 0,1 6 
kartofili da bostneul-baRCeuli 
kulturebi 

85,9 94,4 58,9 54,8 64 

maTgan:      
Kkartofili 37,4 38,4 21,6 24,0 65 
Bbostneuli 40,9 40,9 32,0 27,3 67 
baRCeuli 7,6 7,7 5,3 3,5 46 
sakvebi kulturebi sul 51,8 50,7 9,6 9,5 18 
maTgan      
erTwliani balaxebi 14,8 11,6 5,4 1,3 9 
mravalwliani balaxebi 36,0 38,8 3,6 7,9 22 

wyaro: saqarTvelos statistikis departamenti. welidwleuli 2009. 

 

azotiani sasuqebiT ganoyierebuli erTwliani kulturebis  

farTobebi 2008 wlisaTvis imereTSi Seadgenda 35,2 aTas ha-s; 

samegreloSi - 27,0; qvemo qarTlSi - 5,2, Sida qarTlSi - 10,4 da 

samcxe javaxeTSi - 11, ha. danarCen regionebSi - mizeruli. 

mineraluri sasuqebi (ZiriTadad, azotiani) saqarTveloSi 

mravalwliani gargevebze 2008 wels gamoyenebuli iyo sul 13,3 

heqtarze, maT Soris, imereTSi - 2,3, kaxeTSi - 0,4 aTasi, Sida 



qarTlSi - 6,0. 

cxrili 3.1.11. 

pirutyvis da frinvelis suladoba (wlis bolosaTvis. 
aTasi suli) 

 

 2001 2005 2007 2008 2008w % 
2001-Tan 

sakuTrebis yvela formis meurneoba   
msxvilfexa rqosani pirutyvi 1180,2 1190,6 1048,5 1045,5 83 
maT Soris:      
furi da furkameCi 678,3 709,9 541,0 560,6 82 
Rori 445,4 455,3 109,9 86,4 19 
cxvari da Txa 659,2 815,3 706,5 603,6 92 
frinveli. mln. frTa 8,5 7,5 6,1 6,7 79 

sasoflo-sameurneo sawarmoebi 
msxvilfexa rqosani pirutyvi 5,2 2,7 4,2 2,1 40 
maT Soris:     
furi da furkameCi 2,2 12,7 12,7 0,6 27 
Rori 0,2 1,2 0,7 0,2 100 
cxvari da Txa 25,7 12, 7 12, 7 13,3 52 
frinveli. mln. frTa 0,1 0,8 1,3 1,6 16-jer 
ojaxuri meurneobebi   
msxvilfexa rqosani pirutyvi 1175,0 1187,9 1044,3 1043,4 82 
maT Soris     
furi da furkameCi 676,1 708,5 538,8 560,0 83 
Rori 445,2 454,1 109,2 86,2 12 
cxvari da Txa 633,5 802,2 693,8 590,3 93 
frinveli. mln. frTa 8,4 8,7 4,8 5,1 61 

wyaro: saqarTvelos statistikis departamenti. welidwleuli 2009. 

 

imave 2008 wlis ganmavlobaSi, nakeliT ganayofierebuli 

farTobi sul Seadgenda erTwlian kulturebSi 54,3 aTas ha-s, 

mravalwlian nargavebSi - 23,8 aTas ha-s. 

2008 wels qveyanaSi gamoyenebuli iqna 385 aTasi tona 

nakeli. aqedan: aWaris a/r-Si 41 aTasi tona, imereTSi – 70 aTasi, 

samegrelo-zemo svaneTSi - 78, Sida qarTlSi - 15, qvemo qarTlSi 

- 40, samcxe-javaxeTSi - aTasi tona, danarCenSi - 78aTasi tona. 



cxrili 3.1.12. 

sasoflo-meurneobebis sakuTrebaSi arsebuli sasoflo-
sameurneo teqnika (2008 wlis dasawyisSi) 

 

 aTasi 
sul 40 40 
maT Soris:  
minitraqtori (xelis erTRerZiani traqtori) 11,2 
motocikli 12,6 
kombaini 0,2 
satvirTo a/m 7,3 
satraqtoro guTani  4,9 
diskebiani farcxebi 1,4 
kultivatori 3,1 
saTesi mowyobiloba 1,4 
sasuqebisa da pesticidebis Semsxureblebi 6,2 
saTiblebi da wnex-amkrefebi 0,8 
xorblis, simindis, kartofilis saTesebi da sxva saxis sargavi 
saSualebebi 

7,1 

 

produqciuli potencialis ganxilviT irkveva, rom 1990 

wels yvela kategoriis meurneobebSi xili iwarmoeboda 591,2 

aTasi tona, 2000 wlisaTvis - 250 aTasi, 2008 wlisaTvis 157,6. maT 

Soris, ojaxur meurneobebze 1990 wels modioda 79,80%, 2000 wels 

- 99% da 2008 wels - 99,5%. 

yurZeni yvela kategoriis meurneobebSi 1990 wlisaTvis 

iwarmoeboda 691,0 aTasi tona, 2000 wlisaTvis - 210 aTasi, 2008 

wlisaTvis - 175, aTasi, maT Soris: 1990 wels ojaxur meurneobe-

bze Tu modioda mxolod 45,2%, ukve 2000 wels - 98,7%, 2008 wels 

ki - 95,2%. 

citrusebis mTliani mosavali 1990 wels Seadgenda 283,1 

aTas tonas, 2000 wels mxolod 40 aTas tonas, 2008 wels - 55,2 

aTass. maTgan ojaxuri meurneobebis wilad 1990 wels modioda 

83,5%, 2000 wels - 98,5%, 2008 wels – 99,5%. 



Cais mwvane foTlis warmoebam 1990 wels Seadgina 501,7 aTas 

tonas, 2000 wels - 24 aTasi, 2008 – 5,4 aTasi. mokrefil CaiSi 1990 

wels ojaxur meurneobebze modioda mxolod 7,2%, 2000 

wlisaTvis - 37,7%, 2008 wlisaTvis - 72,2%. e,i. am droisaTvis 

glexi Cais mwvane foTols ukve aRar iRebda (gasaRebis bazris 

uqonlobis gamo).  Cai ZiriTadad ikrifeboda kerZo firmebis mier 

ijariT aRebul nakveTebze, romlis farTobebic, rogorc zemoT 

aRvniSneT, Zalze mcirea. 

sabalanso gaangariSebebma Semdegi suraTi gviCvena (ixileT 

cxrilebis saxiT) 

cxrili 3.1.13. 

xorblis balansi (resursebi, (aTasi tona) 

 

maCveneblebi 2000 2005 2008 2007 2000 w-Tan 
SedarebiT % 

maragi wlis dasawyisSi 146 97 179 123 
adgilobrivi warmoeba 89 190 80 90 
importi 832 77 613 74 
sul resursebi 1067 1061 872 82 

 

2008 wels saTesled iqna gamoyenebuli 13 aTasi tona, 

pirutyvis sakvebad - 70 spirtis sawarmoeblad - 4, sasursaTo 

moxmarebisTvis (marcvalze gadaangariSebiT) - 660, danakargebi - 

30, eqsporti - 27, maragi wlis bolos - 673, mTliani gamoyeneba 

(maragis CaTvliT) - 872 aTasi tona.  

moxmareba erT sul mosaxleze (fqvilis saxiT) - 112 kg. 

weliwadSi, TviTuzrunvelyofis koeficienti - 12%. 

gamoyeneba (aTasi tona). 2008 wels saTesled - 60; pirutyvis 

sakvebad - 2, sasursaTo moxmareba - 210, danakargebi - 2, eqsporti 



- ara, maragi wlis bolos - 27, mTliani gamoyeneba - (maragis 

CaTvliT) - 301. 

cxrili 3.1.14. 

kartofilis  balansi (resursebi, aTasi tona) 

maCveneblebi 2000 2005 2008 2008 2000 welTan 
SedarebiT 

maragi wlis dasawyisSi 194 185 76 39 
adgilobrivi warmoeba 302 432 193 64 
importi 18 7 32 177 
sul resursebi 514 622 301 58 

 

moxmareba erT sul mosaxleze weliwadSi Seadgens - 48kg, 

TviTuzrunvelyofis koeficienti - 86%. 

cxrili 3.1.15. 

bostneulis  balansi (resursebi, aTasi tona) 

maCveneblebi 
 

2000 2005 2008 2008w. 2000w-Tan 
SedarebiT % 

maragi wlis dasawyisSi 93 437 80 86 
adgilobrivi warmoeba 354 27 165 46 
importi 3 27 58 19-jer 
sul resursebi 514 622 303 59 

 

gamoyeneba (aTasi tona). 2008 wels - 2; pirutyvis sakvebad - 

5, sasursaTo moxmareba - 259, danakargebi - 8, eqsporti - 5, maragi 

wlis bolos - 24, mTliani gamoyeneba - (maragis CaTvliT) - 303. 

moxmareba erT sul mosaxleze weliwadSi Seadgens - 59kg, 

TviTuzrunvelyofis koeficienti - 76%. 

cxrili 3.1.16. 

yurZnis balansi (resursebi, aTasi tona) 

maCveneblebi 
 

2000 2005 2008 2008w. 2000 w-Tan 
SedarebiT % 

maragi wlis dasawyisSi 314 141 210 67 
adgilobrivi warmoeba 210 250 176 84 



importi 3 2 2 67 
sul resursebi 527 393 388 74 

 

gamoyeneba (aTasi tona). 2008 wels - 160; sasursaTo 

moxmareba - 153, maT Soris, yurZnis saxiT - 13, Rvinis saxiT - 170, 

danakargebi - 5, eqsporti - 28, maragi wlis bolos - 202, mTliani 

gamoyeneba - (maragis CaTvliT) - 388. 

moxmareba erT sul mosaxleze weliwadSi warmoadgens - 

35kg, TviTuzrunvelyofis koeficienti - 117%. 

cxrili 3.1.17. 

xorcis (yvela saxis pirutyvisa da frinvelis)  balansi 
(resursebi, aTasi tona) 

 
maCveneblebi 2000 2005 2008 2007 2000welTan 

SedarebiT % 
maragi wlis dasawyisSi 1,7 2,0 3,9 229 
adgilobrivi warmoeba 107,7 104,2 57,3 53 
importi 20,6 34,7 62,1 3-jer 
sul resursebi 130,0 140,9 123,3 95 

 

gamoyeneba (aTasi tona). 2008 wels pirutyvis sakvebad – 0,1; 

sasursaTo moxmareba - 118,6 danakargebi - 1,2 eqsporti - 0,8 maragi 

wlis bolos - 2,6 mTliani gamoyeneba - (maragis CaTvliT) - 123.3 

moxmareba erT sul mosaxleze weliwadSi - 27kg, 

TviTuzrunvelyofis koeficienti - 48%. 

cxrili 3.1.18. 

rZe da rZis produqtebis  balansi (resursebi, aTasi tona) 

maCveneblebi  2000 2005 2008 2008 2000w-Tan 
SedarebiT % 

maragi wlis dasawyisSi 20 18 17 85 
adgilobrivi warmoeba 619 756 695 112 
importi 352 268 51 14 
sul resursebi 991 1042 763 77 
 



gamoyeneba (aTasi tona). 2008 wels pirutyvis sakvebad - 15, 

sasursaTo moxmareba - 712, danakargebi - 14, eqsporti - 2, maragi 

wlis bolos - 20, mTliani gamoyeneba - (maragis CaTvliT) - 763. 

moxmareba erT sul mosaxleze weliwadSi - 162kg, 

TviTuzrunvelyofis koeficienti - 94%. 

 

cxrili 3.1.19. 

kvercxis  balansi (resursebi, mln. cali) 

 
maCveneblebi 
 

2000 2005 2008 2008 1995 w-Tan 
SedarebiT % 

maragi wlis dasawyisSi 11 12 4 36 
adgilobrivi warmoeba 361 505 438 121 
importi 296 204 22 7 
sul resursebi 668 721 464 69 

 

gamoyeneba (mln cali). 2008 wels: sainkubacio - 40, 

sasursaTo moxmareba - 399, danakargebi - 19, eqsporti - 1, maragi 

wlis bolos - 5, mTliani gamoyeneba - (maragis CaTvliT) - 464. 

moxmareba erT sul mosaxleze weliwadSi 91 cali, 

TviTuzrunvelyofis koeficienti - 95%. 

operaciuli potencialis realizacia saWiroebs saTanado 

finansur uzrunvelyofas. samewarmeo saqmianoba, praqtikulad 

gamoricxavs saxelmwifos da adgilobrivi organoebis pirdapir 

dafinansebas. saxelmwifos funqciaa Seuqmnas agrobizness 

xelsayreli ekonomikuri garemo. 

operaciuli potencialis finansur uzrunvelyofisaTvis 

ori wyaro gamoiyeneba sakuTari da moziduli (nasesxebi) 

saxsrebi. 

sawarmo pirveldawyebiT kapitals qmnis produqciis 



warmoebis da misi realizaciis Sedegad miRebuli amonagebidan. 

amonagebi Rebulobs fulad formas da Caideba. igi warmoadgens 

produqciis warmoebaze daxarjuli saSualebebis amoRebis,  

fuladi fondebis formirebis da safinanso maragebis Seqmnis 

wyaros. 

amonagebi Tanxa Cairicxeba sawarmos sabanko angariSze da 

bankis meSveobiT xdeba sawarmos momwodeblebis angariSebis 

anazRaureba, xelfasebis gacema, gadasaxadebis gadaxda, maT 

Soris, mogebis da sxva, romlebic asaxvas poulobs produqciis 

TviTRi-rebulebaSi. xdeba iseTi xarjebis dafinansebac, 

romlebic gaTva-liswinebulia safinanso gegmiT, magram ar 

Seitaneba produqciis TviTRirebulebaSi. safinanso Sedegebze. 

[52] 

amonagebi jer kidev araa wminda Semosavali, romelic 

SeiZleba gamoyenebul iqnes mesakuTris mier Tavisi 

Sexedulebisamebr.  

sawarmoo xarjebis dapirispireba mogebasTan, Tu es 

ukanaskneli Warbobs pirvels, esaa mewarmis finansuri 

saqmianobis dadebiTi Sedegi, anu realizacia moxda zaralis 

gareSe, es migvaniSnebs, rom mewarme axerxebs Seqmnas pirobebi 

gafarToebuli kvlavwarmoebisaTvis. Tu xarjebi Warbobs 

realizaciidan miRebul amonagebs, es migvaniSnebs, uaryofiT 

Sedegze. amortizaciis anaricxvebi xvdeba produqciis TviRi-

rebulebaSi, xolo misi realizaciis Semdeg mogebaSi, iricxeba 

sawarmos saangariSo angariSSi da monawileobs fulis saerTo 

brunvaSi, yvela saxis gadasaxadis Semdeg sawarmos rCeba wminda 

Semosavali. swored igi warmoadgens sawarmos mravalmizniani 



moTxovnilebebis dafinansebis wyaros. maTgan mTavaria dagroveba 

da moxmareba.   

dafinansebis gare wyaroebi - esaa bankebis kreditebi, sxva 

finansuri organizaciebis sesxebi. calkeul SemTxvevaSi, 

SeiZleba gamoiyenon sabiujeto saSualebebi dabrunebis da 

daubruneblobis safuZvelze garkveuli sainvesticio programe-

bis dasafinanseblad an moklevadiani finansuri mxardaWeris 

saxiT, vTqvaT, yurZnis mwarmoeblebis mxardamWeri investiciebis 

saxiT, rogorc amas bolo wlebSi axorcielebs saxelmwifo. 

finansuri saqmianoba iRebs finansuri aqtivebis formas, 

anu grZelvadiani da moklevadiani dabandebebis saxes. finansuri 

dabandebebisagan miRebuli SemosavlebiT SesaZlebelia mogebis 

saerTo Tanxis Sefaseba. 

sawarmoSi mogebis miRebis mizniT, perspeqtivaSi da 

mimdinare gadaxdisunarianobis uzrunvelyofis saqmeSi, didi 

mniSvneloba aqvs finansebis racionalur marTvas, anu 

konkretulad fulis nakadebis marTvas. igi gulisxmos 

garkveuli strategiisa da taqtikis SemuSavebas safinanso 

angariSebis da Semosavlebis prognozirebis analizis 

safuZvelze, sawarmos aqtivebis da pasivebis struqturis cvli-

lebebTan dakavSirebiT.  

dafinansebis dargSi gadawyvteliebis miReba Sedis 

biznesis mflobelis kompetenciaSi, magram misi mxardaWera 

sawarmos finansuri uzrunvelyofis sakiTxebis damuSaveba da 

bevri sxva, unda ganxorcieldes finansuri menejeris xelmZRva-

nelobiT. 

finansuri menejmentis saqmianobis sferoSi Sedis 



sakiTxebis farTo wre: sabrunavi kapitalis marTva, misi 

optimaluri sididisa da struqturis gansazRvra, debitoruli 

mdgomareobis analizi, kapitalur dabandebaTa efeqtianobis 

Sefaseba; dafinansebis wyaroebis SesaZleblobebis Seswavla da 

maTi struqturis dadgena; droebiT Tavisufali fuladi 

saSualebebis marTva, finansuri dagegmva; sameurneo-safinanso 

saqmianobis analizi da finansebis gamoyenebis kontroli. 

finansebis marTva moiTxovs menejeris maRal kvalifika-

cias. igi unda cnobdes sabazro ekonomikis safuZvlebs, profe-

siul ganaTlebas finansebis da kreditebis sferoSi, 

sabuRaltro aRricxvis sagadasaxado kanonmdeblobis, sabanko da 

sabirJo saqmianobis Taviseburebebs, sawarmos finansur 

angariSebas. 

fuladi saSualebebi, romelic mimarTulia finansur 

dabandebebze, iricxeba sawarmos angariSsworebis angariSze, 

bankSi sakmarisi unda iyos yvela saxis gadasaxadis angariSswo-

rebis uzrunvelyofisaTvis. fuladi saSualebebis optimaluri 

sididis dacva finansuri menejmentisa erT-erTi mniSvnelovani 

amocanaa, radgan am TvalsazrisiT, Warbi fuladi saSualebebi, 

romlebic Caricxulia angariSsworebis angariSze „ar muSaobs~, 

anu ar iZleva im ukugebas, romlis miRebac realurad 

SeiZleboda. swored amitom, droebiT Tavisufali fuladi 

saSualebebi saWiroa ganvaTavsoT moklevadian maRalkvalifi-

ciur finansur aqtivebSi, romlebic SeiZleba swrafad 

gadavaqcioT fulad da miviRoT Semosavali. ase SeiZleba 

gadavwyvitoT ori amocana: SevinarCunoT fulis Rirebuleba da 

uzrunvelvyoT sawarmos gadamxdelunarianoba saangarisworebo 



angariSze saSualebebis ukmarisobis dros. 

fulis nakadi, romelic dakavSirebulia gadasaxadebis 

gadaxdasTan, SeiZleba optimaluri gavxadoT gadasaxadgadamxde-

lobis kanonmdeblobis farglebSi. sawarmos sakuTari 

resursebis ricxvSi gadasaxadebis gadaxdis Semdeg 

mniSvnelovani adgili ukavia realur finansur resursebs. 

dasavleTis qveynebSi finansuri menejmentis muSaobis es 

mimarTuleba formirebulia sawarmos aRricxvis politikis 

bazaze da gulisxmobs sagadasaxado SeRavaTebis maqsimalurad 

gamoyenebas, romelsac sawarmo Rebulobs dafinansebisas, magali-

Tad, grZelvadiani sawarmoo investiciebs. 

finansuri uzrunvelyrfis srulyofaSi mniSvnelovan 

rols TamaSobs dafinansebis dagegmva da prognozireba. farTo 

gagebiT, finansebis prognozireba gulisxmobs sawarmos 

finansuri mdgomareobis Seswavlas momavalSi, strategiis 

ZiriTad mimarTulebebs finansebis sferoSi, sawarmosaTvis 

saWiro mdgradobis uzrunvelyofisaTvis garkveuli xarjebis 

dafinanebis dros. aseT prognozs mniSvneloba aqvs TviT 

sawarmosaTvis. am dros gasaTvaliswinebelia, rom konkurencia 

gvaiZulebs gavzardoT sarealizacio produqciis moculoba, 

SevamciroT xarjebi, uzrunvelvyoT produqciis maRali xarisxi, 

movaxdinoT diversifikacia sameurneo saqmianobaSi da sxva. 

yovelive es, moiTxovs kapitalis Semodinebis mdgradobas. 

finansebis marTvis erT-erTi mniSvnelovani instrumentia 

safinanso dagegmva. sabazro ekonomikis pirobebSi safinanso 

gegmebis Sedgenis gamocdileba ukve gamoiyeneba Cveni qveynis 

agraruli seqtoris zogierT msxvil sawarmoSi. man unda asaxos 



fuladi saSualebebis Semosavlebisa da gasavlebis sinqronu-

loba; gegmas safuZvlad unda daedos fuladi saSualebebis 

nakadebis moZraobis biujeti.  

safinanso gegma unda Sedgebodes sami dokumentisgan - 

mogebisa da zaralis gegmis angariSi; sagegmo (saprognozo) 

buRaltruli balansi, fuladi saSualebebis moZraobis gegma. 

mogebisa da zaralis gegmiuri angariSis daxmarebiT, 

ganisazRvreba mogebis mosalodneli done momavali 

periodisaTvis. saprognozo balansi gviCvenebs sawarmos qonebriv 

da finansur mdgomareobas sagegmo periodis bolosaTvis da 

asaxavs sagegmo RonisZiebebis gatarebis Sedegad momxdar 

cvlilebebs. 

dRes, kompiuteruli teqnologiebis gamoyeneba saSualebas 

gvaZlevs SevadginoT safinanso gegmis ramodenime varianti da 

modelireba gavukeToT mis yvelaze pesimistur, savaraudo da 

optimaluri variantebs. 

agraruli seqtoris sawarmoTa finansebi aris fulad 

urTierTobaTa sfero, romelic dakavSirebulia maTi saqmianobi-

saTvis saWiro sakuTar saSualebaTa formirebasa da 

dafinansebis mozidvasTan; maTi ganawilebis, dagrovebisa da 

moxmarebisaTvis. finansur urTierTobaTa materialur Sinaarss 

warmoadgens fulad saSualebaTa moZraoba. maTi marTvis 

aucilebloba obieqturad gapirobebulia sabazro meurneobis 

xasiaTiT. 

finansuri resursebi, romelic moizideba fermis 

sawarmoo, sainvesticio da finansuri saqmianobis uzrunvelyofi-

saTvis, iyofa Sida da gare, sakuTar da nasesxebad, rac gavlenas 



axdens fuladi nakadebis moZraobis marTvis meTodebze. 

agraruli seqtoris nebismieri sawarmos normaluri 

funqcionirebisaTvis, aucilebelia, rom mewarmem icodes 

sakuTari wminda sabrunavi kapitalis sidide (mas momuSave, anu 

muSa kapitalsac uwodeben). Tumca, tradiciuli terminologiiT, 

igi aRniSnavs sakuTar sabrunav saSualebebs. misi gaTvla da 

gaangariSeba SeiZleba balansis safuZvelze ori wesiT: „qvevidan~ 

da „zevidan~. [53] ixileT sarekomendacio xasiaTis naxazi 1.  
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sabrunavi kapitalis 
es nawili dafaru-
lia sakuTari saSua-
lebebisa da grZel-
vadiani valdebule-
bebiT. 
amrigad, sufTa sab-
runavi kapitali, 
esaa sawarmos saku-
Tari sabrunavi 
saSualebebi 

sufTa sab-
runavi 

kapitali 

sakuTari saSua-
lebebi da grZel-
vadiani valdebule-
bebi Tu Warboben 
ZiriTad aqtivebs, 
maSin naWarbi Tanxa 
rCeba sakuTari sab-
runavi saSualebebis 
formirebisaTvis. 



3.2. ოპერაციული პოტენციალის გამოყენების უკუგების 
ძირითადი მახასიათებლები და მისი ფინანსური 

ბერკეტებით სრულყოფის რეკომენდაციები 
 
  

viZleviT operaciuli potencialis gamoyenebis ukugebis 

Sedegobriv ekonomikur-teqnikur maxasiaTeblebs da misi 

finansuri berketebiT srulyofis rekomendaciebs.  

 



cxrili 3.2.1. 

memcenareobis produqciis warmoeba 
(yvela kategoriis meurneobebSi. aTasi tona) 

 
 2001 2005 2007 2008 2008w % 

2001-Tan 
xorbali 306,5 190,1 74,9 80,3 26 
qeri 98,9 65,1 74,9 49,3 50 
simindi 298,6 421,3 295,8 328,2 110 
lobio 10,0 22,0 10,5 11,6 116 
Tambaqo 1,6 1,1 0,1 0,1 6 
mzesumzira 41,8 22,3 16,1 15,1 36 
soia 1,4 10,7 2,8 2,3 164 
kartofili 422,2 432,2 229,2 193,4 46 
bostneuli 396,0 436,7 190,3 165,0 42 
baRCeuli 83,9 119,6 73,5 52,8 63 
erTwliani balaxebi      
Tivad 43,9 37,4 20,5 5,0 11 
mravalwliani balaxebi 110,3 100,7 8,8 30,2 27 
sakvebi Zirxvebi 1,2 2,9 1,2 0,2 17 
xili 200,0 264,9 227,5 157,6 79 
citrusebi 60,0 122,4 98,9 55,2 92 
yurZeni 150,0 250,3 227,3 175,8 117 
Cais foToli 23,0 22,8 7,5 5,4 23 

wyaro: saqarTvelos statistikis departamenti. welidwleuli 2009. 

 

irkveva, rom fermeruli meurneobebis wilma memcenareobis 

produqtebis warmoebaSi 2008 wels Seadgina (procentobiT): 

xorbali - 86, simindi - 99, lobio - 100, mzesumzira - 93, soia - 

100, kartofili - 100, bostneuli - 100, baRCeuli - 100, xili - 100, 

citrusebi - 100, yurZeni - 95, Cais xarisxiani foToli - 72. 

am monacemebidan Cans, rom 2008 wlisaTvis memcenareobis 

produqciis ZiriTad mwarmoeblebs qveyanaSi warmoadgens 

fermeruli meurneobebi. 



cxrili 3.2.2. 

sasoflo-sameurneo kulturebis mosavlianoba 
(centneri 1 heqtaridan) 

 2001 2005 2007 2008 2008w % 
2001-Tan 

xorbali 26, 9 19,9 16,7 16,8 62 
qeri 22,0 13,9 15,0 16,4 74 
simindi 15,6 21,8 24,1 22,9 147 
lobio 7,4 8,0 7,4 6,0 81 
mzesumzira 9,7 6,0 7,2 5,2 54 
soia 5,2 7,1 7,3 6,7 129 
kartofili 115,6 108,6 108,2 79,9 69 
bostneuli 102,0 99,3 61,3 58,9 58 
baRCeuli 111,6 125,2 131,6 136,0 122 
erTwliani balaxebi 29,7 32,2 38,3 38,0 128 
mravalwliani balaxebi 31,1 29,2 27,0 39,3 126 
sakvebi Zirxvebi 209,8 103,0 20,8 55,3 26 

wyaro: saqarTvelos statistikis departamenti. welidwleuli 2009.  

 

cxrili 3.2.3. monacemebidan Cans, xorcis warmoeba 2008 

wels, 2001 welTan SedarebiT qveyanaSi Semcirda 48 procentiT, 

rZis warmoeba - 1%-iT, kvercxis - 38%-iT, matylis - 11%-iT. amave 

dros, rogorc monacemebi gviCvenes, produqciis am saxeobebs, 

garda kvercxisa, TiTqmis 100 procents ojaxuri meurneobebi 

awarmoebs. 

Tu agraruli reformis pirvel stadiaSi aqcenti 

gakeTebulia miwaTsargeblobis gardaqmnaze, soflis meurneobaSi 

ZiriTadi sawarmoo erTeulis transformaciaze, privatizaciaze, 

dRes ukve pirvel planze wamoweulia agraruli seqtoris 

finansuri problemebi da, upirveles yovlisa, saxelmwifos 

soflis meurneobasTan urTierTobis da sasoflo-sameurneo 

kreditis problemebi. 

finansuri uzrunvelyofa ZiriTadad komerciuli baknebis 

sistemis saSualebiT unda ganxorcieldes. saqarTvelos 



mTavrobam, optimaluri gadawyvetilebis misaRebad, unda dauSvas 

subsidirebuli centralizebuli krediti, romelic, saSualebas 

miscems  mcire mewarmeebs (gansakuTrebiT fermerul meurneobebs) 

ganaxorcielon Tesva, sasuqis Setana, rgva da sxva sagazafxulo 

samuSaoebi. 

  cxrili 3.2.3. 

mecxoveleobis ZirTadi produqtebis warmoeba 
 (aTasi tona)  

 2001 2005 2007 2008 2008w %  
2001-Tan 

sakuTrebis yvela formis meurneoba   
xorci (dakluli woniT) 102,4 108,7 69,4 53,7 52 
rZe 701,0 755,7 624,7 694,6 99 
kvercxi, mln.cali 395,4 504,6 438,1 43 7,5 62 
matyli 1,9 2,2 1,9 1,7 89 
ojaxuri meurneobebi   
xorci (dakluli woniT) 101,8 103,0 68,8 49,0 48 
rZe 707,8 754,7 622,8 193,9 98 
kvercxi, mln.cali 385,3 371,5 189,7 176,3 46 
matyli 1,9 2,2 1,8 1,7 89 
sxva sasoflo-sameurneo sawarmoebi    
xorci (dakluli woniT) 0,6 1,7 0,6 4.7 7,8-jer 
rZe 2,2 1,0 1,9 0,7 32 
kvercxi, mln.cali 10,1 133,1 250,2 261,2 26-jer 
matyli - - 0,1 - - 

ojaxuri meurneobis wili mecxoveleobis produqtebis warmoebaSi %   
xorci (dakluli woniT) 99,4 99,1 98,4 91,2 - 
rZe 99,0 99,8 99,1 99,8 - 
kvercxi, mln.cali 97,4 99,7 73,6 40,2 - 
matyli 100,0 94,7 100 100 - 

wyaro: saqarTvelos statistikis departamenti. welidwleuli 2009. 

 

aseT daxmarebas sezonuri saxe aqvs da saxelmwifo 

kreditsac uwodeben. Tumca, moklevadian mimdinare warmoebis 

dakreditebas dRes, sxvadasxva doniT, awarmoeben kooperatiuli 

da komerciuli struqturebic. dakreditebis sistema ukve 



farTodaa gavrcelebuli, radgan adgilobrivi komerciuli 

bankebi xelisuflebisagan centralizebul kredits ise iReben, 

rom isini marJas Rebuloben yovelTviurad, xolo ZiriTadi vali 

da procenti maTze ifareba sasoflo-sameurneo wlis bolos. 

aseT bankebs evalebaT Tvalyuri adevnon saSualebaTa miznobrivi 

gamoyenebis process, Tumca, korufcia da kriminogenuri 

situaciebi realobaSi mainc SeimCneva.  

agraruli seqtorisaTvis centralizebuli sezonuri 

kreditis sxva formac gaCnda e.w. sasaqonlo krediti. gamouvali 

mdgomareobidan Tavis dasaRwevad, damuSavda soflis meurneobis 

dakreditebis sasaqonlo sqema. mrewvelobis sxvadasxva dargis, 

gansakuTrebiT, romlebic ase Tu ise, agrarul seqtorTag 

dakavSirebli, winadadeba miecaT miewodebinaT sasoflo-

sameurneo mwarmoeblebisaTvis sawvav-sacxebi masalebi, romelic 

dafaruli iqneboda sezonis bolos uprocento kreditiT. 

bevri kompania dainteresebulia sasoflo-sameurneo 

nedleulis garantirebuli miwodebiT, kontraqtebis safuZvelze. 

aseTi tipis komerciuli garigebebi ufro metad pasuxobs 

soflis moTxovnebs da saxelmwifo kreditTan SedarebiT, ufro 

xelsayre-lia. ase rom, sasaqonlo krediti xelsayrelia 

gansakuTrebiT produqciis gadammuSavebeli sawarmoebisTvis. 

xSirad aseT kompaniebs aqvT sakuTari finansebis maragebi 

da SeuZliaT isargeblon sabanko kreditiTac, radgan maTTvis es 

ufro misawvdomia.  

dReisaTvis, sasoflo-sameurneo kreditebs Soris, erT-erT  

gavrcelebul formad kooperatiuli krediti iTvleba. arsebobs 

uamravi saxis proeqti sasoflo-sameurneo kreditebis 



kooperaciis SeqmnisaTvis sxvadasxva regionSi sxvadasxva 

formiT.  

axal, ufro efeqtian wamowyebad gvesaxeba proeqti, 

romelic iTvaliswinebs fermeruli meurneobebis da 

kooperativebis asociaciebis Seqmnas. igi mogvcems sabanko 

kreditebis koleqtiur garantiebs da saxelmwifosgan miiRebs 

biujetur saSualebebs, fermeruli meurneobebis mxardasaWerad. 

am saSualebebis nawili unda Caidos depozitebSi da 

gamoyenebul iqnas garantiis saxiT safinanso institutebisaTvis, 

romlebic akrediteben kerZo fermerebs. 

amis miRwevis winapirobad migvaCnia qveyanaSi ukve Seqmnili 

kooperaciuli sakredito kavSirebi. saWiroa mxolod maTi 

realuri funqcionirebis dawyeba. investiciuri krediti soflis 

meurneobaSi dRes nakleb problemebs qmnis, vidre sezonuri 

krediti.  

investiciuri kreditebis problema nawilobriv wydeba 

sabiujeto saSualebebis da sxva fondebis xarjze, romelic 

organizebulia saqarTvelosTvis teqnikuri daxmarebis saxiT 

saerTaSoriso institutebis mier. Cveulebriv, aseTi kreditebi 

gamoiyofa konkurenciul safuZvelze da Caideba biznes gegmaSi, 

aseTi sesxebis umetesi nawili gaicema proeqtebze, romelic 

dakavSirebulia sasoflo-sameurneo produqciis gadamuSavebaze 

da warmoebis momsaxurebaze.  

agrarul seqtorSi investiciuri procesis xelSemwyob 

saxelmwifo programad gvevlineba e.w. salizingo fondis 

SemoReba, romelic imaSi mdgomareobs, rom mTavroba sabiujeto 

sarezervo safinanso maragebiT Seisyidis sasoflo-sameurneo 



teqnikas da sxva saSualebebs da gasems mas sasoflo-sameurneo 

mwarmoeblebs pirobiT, rom isini aanazRaureben maT Rirebulebas 

ganvadebis pirobebiT. 

am meTodiT SeuZliaT imuSaon kerZo salizingo kompaniebmc 

sasoflo-sameurneo teqnikis da sxva resursebis gamoyenebis 

mizniT.  

didi yuradReba unda mieqces ipoTekur kredits. ipoTeka 

warmoadgens soflis meurneobisaTvis sainvesticio resursebis 

erT-erT mTavar wyaros, magram igi moiTxovs sasoflo-sameurneo 

miwebis ganviTarebul bazars. Tanamedrove pirobebSi ar gvaqvs 

sakmarisi winamZRvrebi ipoTekuri sistemis damkvidrebisaTvis. 

sasoflo-sameurneo warmoeba imdenad Semcirda, rom qveyanaSi 

gadamxdelunarianoba da miwa sasoflo-sameurneo proeqtis sawa-

rmoeblad dayvanilia nulamde. amitom miwis giravnobis saxiT 

gamoyenebac jerjerobiT ar aris praqtikaSi damkvidrebuli. 

amrigad, sasoflo-sameurneo dakreditebis sistema 

saqarTveloSi formirebis pirveldawyebiT stadiaSia. misi  

danergvis perspeqtivebi damokidebulia, pirvel rigSi, qveynis 

ekonomikis finansur stabilurobaze. soflis meurneoba, Tavisi 

xangrZlivi sawarmoo cikliT, ekonomikis sxva seqtorebTan 

SedarebiT, inflaciis maRal tempebs ganicdis. meore mxriv, 

qveyanaSi makroekonomikuri garemos gaumjobesebis gareSe 

qveyanaSi ar izrdeba mosaxleobis msyidvelobiTunarianoba da ar 

iqmneba pirobebi agraruli seqtoris aRdgenis da warmoebis 

moculobis zrdisaTvis. 

amitom, ekonomikis saerTo gajansaReba warmoadgens 

soflis meurneobis sakredito sistemis formirebis aucilebel 



pirobas. 

garda amisa, am sistemis damkvidrebaze did gavlenas axdens 

saxelmwifo politika. jerjerobiT, saxelmwifo iswrafis 

uSualo monawileoba miiRos sasoflo-sameurneo mwarmoeblebis 

dakredi-tebaSi. 

vfiqrobT, aseTi taqtikas Zalze xSirad mivyavarT 

molodinis sawinaaRmdego Sedegamde. mizanSewonilad migvaCnia 

saxelmwifo saSualebebi gamoviyenoT ara soflis pirdapir 

kreditirebaze, aramed mivceT garantiebi ukve warmoqmnil 

sabazro struqturebs, romlebic iwyeben muSaobas sasoflo-

sameurneo kreditis bazarze. 

biznesis dawyebis dafinansebis wyaroebi or nawilad: 

iyofa: sakuTar (saaqcio kapitali) da nasesxeb (bankis krediti) 

wyaroebad. bankis krediti moiTxovs dabrunebas, meore - ara. 

sawarmos mudmivad esaWiroeba fuladi investiciebic. kreditebis 

aReba safinanso bazarze, rogorc wesi, Zalze Znelia. amitom, 

agrobiznesma unda moaxerxos TviTganviTareba sakuTari 

safinanso resursebis xarjze. mcire biznesis ganviTarebisaTvis 

dRes ufro metad gavrcelebuli wyaroa sabanko krediti, Tumca, 

bevri banki moiTxovs, rom Tavis biznesSi Cados sakuTari 

finansuri saxsrebis 25-50%-mde mainc da garantiad moiTxovs 

kreditze uZravi qonebis Cadebasac. amasTan, rogorc wesi, isini 

kredits mcire sawarmoze ufro maRali procentiT gascemen, 

vidre msxvilze, Tumca, sxvadasxva banki gansxvavebuli pirobebiT 

muSaobs.  

sesxis aRebis erT-erT yvelaze misaReb formad soflis 

meurneobaSi migvaCnia resursebis mimwodeblebis krediti, anu 



saqonlis kreditSi gacema. am SemTxvevaSi, mimwodeblis riski 

minimaluria. efeqtiania agreTve produqciis realizaciis Semdeg 

angariSsworeba, dadebuli xelSekrulebebis safuZvelze. 

bankisagan kreditis miRebis win, biznesmenma unda 

gaanalizos Tavisi finansuri mdgomareoba da kreditunarianoba, 

gaerkves kredits saxeebSi, imaSi, Tu ra moculobis sesxis aReba 

SeuZlia, girao, gaecnos sakredito SezRudvebs. 

rogorc wesi, bankebi kredits kreditunarian, momgebian 

sawarmoze gascemen. amis dadgenaSi isini klientisagan or 

ZiriTad finansur dokuments iTxoven: sabalanso uwyiss da 

mogeba-zaralis angariSs. 

sesxis gacemisaTvis, bankis agentebi dainteresebuli arian 

klientis Semdegi monacemebiT: 

- zogadi informacia - aqvs Tu ara sabuRaltro aRricxva 

wesrigSi, rogoria sakredito da debitoruli davalianebebis 

gadaxdis pirobebi, droulad xdeba Tu ara begaris gadaxa da 

sxva. 

- SesaZlebelia Tu ar debitoruli davalianebis dafarva, 

rogoria momxmareblis mier davalianebis dafarvis vadebi da 

sxva;  

- ra mdgomareobaSia produq-tis da nedleulis  maragebi, 

ras udris mza saqonlis moculoba, xom ar aris dabandebuli 

maragebSi metismetad did Tanxa. 

- unda gaanalizdes, ra tipis, asakisa da mdgomareobisaa 

mowyobilobebi da teqnikuri saSualebebi sawarmoSi, rogoria 

Sesyidvebis gegmebi. 

- roca gadawyvetilia sasoflo-sameurneo sawarmosaTvis 



kreditis gacema, mniSvnelovania gairkves, Tu ra kreditia saWiro 

bankis an sxva sakredito dawesebulebisagan.  

sawarmo unda iyenebdes sami saxis kredits: moklevadians, 

saSualovadians da grZelvadians. 

moklevadiani sesxis dabruneba xdeba realizebuli 

produqciidan miRebuli amonagebiT, saSualo da grZelvadiani 

kreditis dabruneba ki - sawarmos mier miRebuli saerTo 

mogebidan.  

kreditis saxeobis arCevaze zegavlenas axdens is, Tu ra 

tipis fondebis dasafinanseblad iqneba igi gamoyenebuli.  

agraruli seqtoris yvela sawarmosaTvis 

umniSvnelovanesia, rom mas hqondes saxsrebis moZiebis unari. 

garda zemoT CamoTvlilisa, pasuxi unda gaeces bankis Semdeg 

kiTxvebze: 

1. rogoria biznesmenis pirovnuli Tvisebebi. rasac didi 

mniSvneloba aqvs kreditis dabrunebis saqmeSi; 

2. ra mizniT apirebs igi fulis gamoyenebas. pasuxi 

gansazvravs kreditis saxes, radgan fuli, romelic saWiroa 

sezonuri saqonlis SesaZenad, ufro swrafad iZleva mogebas, 

vidre fuli, daxarjuli fiqsirebuli aqtivebis SeZenaze; 

3. rodis da rogor apires sesxis dafarvas? 

4. iqneba Tu ara sesxis dabruneba sakmarisad 

garantirebuli.  

bankis moklevadiani sesxis gamoyeneba SesaZlebelia 

debitoruli angariSebis dasafinanseblad, vTqvaT, 30-60 dRiT, 

xolo sezonuri maragebis Sesavsebad - 5-6 Tvec ki. 

moklevadiani sesxis misaRebaad, bankis yvelaze xSirad 



gamoyenebuli kreditis formaa arauzrunvelyofili sesxi. igi 

sesxis sanacvlod, iTxovs qonebis an misi nawilis dagiravebas, 

radgan bankma unda daicvas riskisagan Tavisi meanabreebi.  

saSualovadiani sesxis ganaRdebis periodad daSvebulia     

1-5 weli, xolo grZelvadianisTvis - 5 da meti weli. 

sesxis moculoba damokidebulia im mizanze, romlis 

gansorcielebisaTvis aris is gankuTvnili. amisaTvis saWiroa 

savaraudo danaxarjebis dadgena, dagegmva, saWiro fulis 

raodenoba samomavlod, TormetTviani periodisaTvis mainc. 

biznesmenis fuladi biujeti emyareba warsuli gamocdilebisa da 

momavali periodis dagegmvas. fuladi saxsrebis prognozi 

efuZneba fuladi gasavlebis da  Semosavlebis Sefasebas 

saanalizo periodSi. 

garantiis saxeebi. zogjer klientis xelmowera erTaderTi 

garantiaa, romelic sesxis gacemisaTvis sWirdeba banks. sxva 

SemTxvevaSi, banki iTxovs damatebiT garantiebs. maTi saxeebia: 

indosantebi, valdebulebis Tanamonawileebi da Tavmdebebi, 

ijara, qonebis marTvis uflebis micema, qonebis dagiravebis 

dokumenti, debitoruli davalianeba, danazogebis angariSi, 

sicocxlis dazRveva, aqciebi da obligaciebi (msxvili 

kompaniebisaTvis, romlebic gadaamuSaveben am produqtebs, qmnian 

brends da axdenen maT realizacias, rogorc qveynis SigniT, ise 

sazRvargareT). 

SeiZleba arsebobdes valdebulebis Tanamonawilec, 

romelic iRebs valdebulebebs sesxis amRe pirovnebasTan erTad. 

banki garantiebs iTxovs orivesgan. 

Tavdebi - nixris daweseba, rogorc garantia gamoiyeneba 



Tavdebobis msgavsad, Tu banki gascems sesxs Senobis SesaZenad 

da giraoSi iRebs mas. msesxebeli da banki xels aweren 

dokuments bankisaTvis saijaro gadasaxadis Taobaze. am 

SemTxvevaSi, saijaro gadasaxadi warmoadgens sesxis dabrunebis 

garantias. 

SesaZlebelia qonebis dagiravebac. moZravi qonebis 

dagiravebis safuZvelze sesxis gacemisas banki mxedvelobaSi 

iRebs qonebis mimdinare da samomavlo Rirebulebas, daculia Tu 

ara igi, dazRveulia Tu ara. grZelvadiani sesxis gacemis dros, 

uZrav qonebas banki iRebs giraod, igi swavlobs mis 

adgilmdebareobas, dakargvis SemTxvevaSi, msesxeblis mier 

qonebis ukan gamosyidvis uflebas, mis fass, Tanxas, romliTac 

igi aris dazRveuli. 

garda amisa, bevri banki iZleva kredits debitorul 

angariSebze, ris Sedegadac, sakredito gadasaxads 

momxmareblebis magier, debitorebi ixdian.  

krediti SesaZlebelia miviRoT danazogebis bankisaTvis 

gadacemiT. es ukanaskneli garantiisTvis itovebs klientis 

Semnaxvel baraTs.  

arsebobs kreditis iseTi formac, roca banki aqciebsa da 

obligaciebs msxvili biznesmenebisagan da kompaniebisagan giraod 

iRebs, Tu isini gasayidad vargisia, sabazro mdgomareobis 

gauaresebisa da realizaciasTan dakavSirebuli xarjebis 

gaTvaliswinebiT, banki maT afasebs maRalxarisxovani aqciebis 

sabazro fasis araumetes, 75%-isa. banks SeuZlia moiTxovos 

klientisgan damatebiTi garantiebi im SemTxvevaSi, Tu aqciebis 

fasi bazarze ecema. 



sakredito xelSekruleba aris dokumenti, romelic moicavs 

kreditis aRebis yvela pirobas. misi danaxarjebiT kreditori 

icavs Tavis kreditorul pozicias da uzrunevelyofs sesxis 

droul dabrunebas. 

kreditori Tvlis, rom sesxis amRebi unda flobdes iseT 

bizness, romelic uzruvnelyofs sakmarisi saxsrebis gamoSvebas, 

rogorc sesxis dasafarad, ise sxva saWiroebis dasakmayo-

fileblad, raTa sesxis dafarvisas, ar moxdes sabrunavi 

kapitalis mniSvnelovani Semcireba. banks agreTve sWirdeba 

infomracia msesxeblis piradi finansuri mdgomreobis Sesaxeb: 

misi fuladi saxsrebis moculoba, Semosavlis wyaroebi, 

xelfasi, aqciebi, obligaciebi, uZravi qoneba da sxva sakuTreba, 

piradi valebi da sxva. banki yuradRebas aqcevs agreTve 

msesxeblis menejerul unar-Cvevebs, mis Tvisebebs, biznesis 

samomavlo gegmebs. 

kreditis miRebisa da gamoyenebisaTvis, saWiroa 

maRalxarisxovani menejmentis ganxorcieleba. is moiTxovs 

fulis moZraobis codnas; fuladi saWiroebebis ganWvretas; 

sesxebis Sesaferisi drois dabegvras; sawarmos, fermis, firmis 

kreditunarianobis uzrunvelyofas. es ukanaskneli kargad unda 

aisaxos fulis biujetSi, romelSic asaxuli unda iyos: 

mosalodneli fuladi Semosavlebi: 1.naRd fulze gayiduli 

produqcia (saqoneli); 2.debitorebis Semonatani; 3.sxva 

Semosavali; 4.mTliani fuladi Semosavalebi; 5.nedleuli; 

6.gacemuli xelfasi; 7.sxva sawarmoo xarjebis (saeqsploatacio-

saremonto xarjebis CaTvliT); 8.reklama; 9.savaWro xarjebi; 

10.administraciuli xarjebi (mflobel-menejerTa xelfasis 



CaTvliT); 11.axali sawarmoebi da mowyobilobebi; 12.sxva 

gadasaxadebi (begara, savaraudo mogebis begaris CaTvliT, 

dabrunebuli sesxebi, procenti); 13.mTliani fuladi gadasaxadi; 

14.mosalodneli fulis raodenoba Tvis dasawyisSi; 15.fulis 

zrda an kleba (4-13); 16. mosalodneli fulis raodenoba Tvis 

bolos (14+15); 17.fulis sasurveli balansis (moculoba); 

18.saWiro moklevadiani sesxi (17-16 Tu 17 metia); 19.fulis, romlis 

gamoyenebac SesaZlebelia dividendebis gasacemad, kapitaluri 

dabandebebis an moklevadiani investirebisaTvis; fuli 

kapitaldabandebisaTvis; 20.arsebuli Tanxebi (19 dividendebis da 

a.S. gamoklebiT); 21.sasurveli kapitalis Tanxa (11. axali 

sawarmoebi, mowyobilobebi); 22.saWiro grZelvadiani sesxi (21-20, 

Tu 21 metia). 

aseT fulis biujets mewarme unda adgendes 

yovelkvartalurad mainc, radgan kreditori didi yuradRebiT 

ganixilavs biznesSi fulis moZraobas, raTa dadgindes, SeuZlia 

Tu ara biznesis mflobels, miiRos Sesabamisi fuladi saxsrebi, 

rom gamklavdes sagadasaxado valdebulebebs. amis garda, 

kreditors surs darwmundes, rom fuli, romelic saWiroa 

sabrunavi kapitalisaTvis, ar iqneba gamoyenebuli fiqsirebuli 

aqtivebis SesaZenad.  

specialistebis gamocdileba mowmobs, rom xSirad mcire 

biznesis mflobelebs hgoniaT, rom finansuri siZneleebi 

gaaCniaT, maSin rodesac realurad menejeruli problemebi aqvT. 

aseT fermaSi kreditma SeiZleba droebiT Seamsubuqos 

problemebi, magram momavalSi es davalianeba kidev ufro 

gaarTulebs maT mdgomareobas. marto fuli ver uzrunvelyofs 



karg menejments biznesSi. 

mcire biznesis mflobelebi xSirad awydebian „fuladi 

krizisis~ problemebs. es fuladi ukmarisoba, rogorc kvleva 

gviCvenebs, susti dagegmvis Sedegia. warmoebis dagegmvas sabazro 

ekonomikur urTierTobis pirobebSi aravin uaryofs. magaliTad, 

iaponiaSi iseTi maRali xarisxiT biznesmeni verc ki warmoidgens 

amas.  

„fuladi krizisis~ Tavidan asacileblad, unda davadginoT, 

ra Tanxa Wirdeba bizness normaluri operaciebis Casatareblad 

da Semdeg ise unda daigegmos finansebi, miviRoT dagegmili 

fuli. saWiro fulis raodenoba sxvadasxvaa, radgan 

gansxvavebulia biznesis sferoebi, saSualod, sabrunavi 

kapitalis 5-dan 10%-mde fuladi kapitalis saxiT unda iyos. 

fulis saxsrebis prognozi gviCvenebs, miRwevadia Tu ara 

moqmedebis gegma. biujeti ki asaxavs fulis im sidides, romelic 

miiReba biznesis warmoebis Sedegad. 

fulis biujetis sworad dagegmva yvelaze efeqtiani 

iaraRia saWiro fulisa da resursebis dasagegmad. fulis 

biujetis dadgeniT, miiRweva finansuri operaciebis dagegmva, 

mosalodneli Semosavlebisa da danaxarjebis gaangariSeba. 

biujetis Sedgenis mizania, fuladi saxsrebis optimaluri 

raodenobis SenarCuneba da amiT nebismieri moulodnelobisaTvis 

mzadyofna.  

fuladi dagegmvis mizania: 

1. uzrunvelvyoT fulis efeqtiani gamoyeneba Semosavlebisa 

da danaxarjebis dadgenis gziT da amis meSveobiT, SevamciroT 

nasesxebi kapitalis sidide; 



2. ganvsazRvroT drois is periodi, roca fulis naklebobis 

gamo aucilebelia damatebiTi kreditis aReba. amave dros, 

ganvsazRvroT saWiro minimaluri kreditis raodenoba da am 

gziT, uzrunvelvyoT iseTi mdgomareoba, rom minimaluri iyos 

Cveni biznesis kreditze damokidebuleba;   

3. davadginoT kreditis dabrunebis vada; 

4. davadginoT fulis maragebi da axal mowyobilobaSi 

investiciebis periodi; 

5. gavarkvioT, ramdenad saWiroa biznesisaTvis damatebiTi 

sabrunavi kapitali.  

fulis biujetis Sedgenisas, aucilebelia viyoT rac 

SeiZleba realistebi. Cveni realuri pirobebidan gamomdinare, 

SevecadoT gadaWarbebiT ar SevafasoT misi realizaciis 

moculobis sidide, SevamciroT danaxarjebi. [55] 

finansuri resursebis formireba da unariani gamoyeneba 

agraruli seqtoris umTavresi amocanaa. agraruli seqtoris 

sawarmoTa saqmianobis finansuri uzrunvelyofa aigeba prognoze-

bisa da mimdinare finansur informaciaze dayrdnobiT.  

samuSao biujeti Sefasebas aZlevs gayidvebis moculobas 

da danaxarjebs produqciis warmoebaze erTi wlis ganmavlobaSi. 

biznesmen menejerisaTvis es dagegmvis erT-erTi mniSvnelovani 

dokumentia. igi fulad erTeulSi gamoisaxeba da amitom xSirad 

fulis biujetsac uwodeben. misi formirebis meTodi zemoT ukve 

avwereT. axla detalurad unda SevCerdeT naRdi fulis nakadze. 

menejeri mudmivad unda axdendes fuladi nakadebis 

Sefasebas saWiro doneze misi raodenobis SenarCunebis mizniT 

da naSTebis Casadebad damatebiTi finansirebisaTvis, warmoebis 



gafarToebis an modernizaciisaTvis. fulis nakadis Sefaseba 

Semdegi muxlebis mixedviT unda moxdes: 1.dagegmili Semosavali 

(gayidvebi naRd fulze, kreditiT gayidva); 2.warmoebis 

Rirebuleba; 3.saqonlis SeZena; 4.xelfasi; 5.gadasaxadebi; 6.miwis 

an Senobis ijara; 7.angariSebis gadaxda; 8.nedleulis 

Rirebulebis gadaxda (Tu saqme gvaqvs gadamamuSavebel 

sawarmosTan); 9.rekalama; 10.sesxebi, sul 11 naRdi fulis 

Semcireba an gazrda. 

balanss Tan unda axldes mTeli rigi saangariSo 

maCveneblebi, romelic axasiaTebs sawarmos gadaxdisunarianobas 

da finansur damoukideblobas.  



cxrili 3.2.4.  

agraruli seqtoris sawarmos finansuri mdgomareobis 
analizi aqtivebisa da pasivebis angariSis sqemis Sesabamisad [56] 

 
Aaqtivi pasivi 
naRdi fuli (salaroSi da bankSi) moklevadiani kreditebi 
fasiani qaRaldebi grZelvadiani sesxi 
debitoruli davalianeba saaqcio (sawesdebo kapitali) 
materialur faseulobaTa maragi rezervebi da fondebi 
grZelvadiani investiciebi  
realuri ZiriTadi kapitali (miwa, Senobebi, 
mowyobiloba amortizaciis gamoklebiT) 

dagrovili gaunawilebeli 
mogeba 

neto ZiriTadi kapitali girao uZravi qonebisaTvis 
aramaterialuri aqtivebi  

 

sesxis misaRebad bankSi warsadgeni sainvesticio proeqtis 

biznes-gegmis Sedgenis mokle  meTodika 

sainvesticio proeqtis Sinaarsi unda Sedgebodes Semdegi 

muxlebisagan: 

1. satitulo furceli; 

2. Sesavali nawili, anu proeqtis reziume unda Seicavdes 

proeqtis momgebianobis dasabuTebas, raSi mdgomareobs proeqtis 

arsi, ra Tanxa unda Caidos, rogoria produqciaze mosalodneli 

moTxovna. dasabuTeba, ra gziT miaRwevs sawarmo warmatebas; 

3. dargis mimoxilviTi analiziT naCvenebi unda iqnas 

agraruli seqtoris romel dargSi (sawarmoSi) iqneba produqcia 

warmoebuli. vaCvenoT am dargis specifika da done; sad da ra 

saxis analogiuri produqcia iwarmoeba bolo wlebSi: maTi 

mwarmoeblebis (konkurentebis) maTi Zlieri da susti mxareebis 

Cveneba.  

4. proeqtis arsi. unda iyos produqciis aRwera, aris Tu 

ara dapatenteba, aqvs Tu ara sasaqonlo niSani, analogiuri 



produqciis mwarmoebelTa gamocdileba, riT gansxvavdeba 

gamosaSvebi produqcia. moyvanil iqnas argumentebi, romelic 

ganapirobebs sawarmos warmatebebs. 

5. sawarmos gegma. warmodgindes  sawarmoo procesis 

grafikuli sqema; specifikuri moTxovnebi warmoebis 

organizaciis mimarT; saWiro mowyobilobebis  CamonaTvali, maTi 

momwodeblebi da mowodebis pirobebi (ijara, Sesyidva); 

Rirebuleba; nedlo da masalebi visgan, ra pirobebiT, sawarmoo 

produqciis TviTRirebu-leba; ekologiuri sisufTave. 

6. marketingis gegma. warmoebidan dawyebuli da 

momxmareblamde miwodebiT damTavrebuli; faqtorebi, romlebic 

ganapirobeb moTxovnas am saqonelze; produqciis fasis 

dasabuTeba; reklama; 

7. saorganizacio gegma. sawarmos sakuTrebis forma; vis 

aqvs xelis moweris ufleba finansur dokumentze; adgilobrivi 

administraciis daintereseba am proeqtiT da ra saxis sakiTxebis 

gadaWra SeuZliaT maT. 

8. finansuri gegma. mocemuli nawili warmoadgens sakvanZos, 

radgan am nawilis mixedviT, ganisazRvreba ara marto sesxis, 

kreditis aRebisaTvis, aramed sainvesticio proeqtebis 

dasabuTeba da efeqtianobac. 

9. Semosaval-gasavlis gegma. mocemuli unda iyos 

produqciis realizaciasTan dakavSirebuli jamuri Semosavali 

da gasavali, rom ganisazRvros saxsrebis mozidvis saWiroeba 

TiToeuli saxis produqciisaTvis, Semajamebelma monacemebma ki 

unda gviCvenos yvela nawarmis realizaciis moculoba. 

10. Semosaval-gasavlis balansi produqtis mixedviT, unda 



Seicavdes Semdeg maCveneblebs:  

1.realizaciis moculoba; 

2.fasi;  

3.Semosavali realizaciidan; 

4. mTliani danaxarjebi, maT Soris: 

5.mudmivi;  

6.cvladi;  

7. TviTanazRaurebis nulovani wertili (rodesac ar aris, 

arc mogeba da arc wageba).  

11. gamoTvlis Sedegi Seesabameba warmoebis moculobas, 

romelic warmoadgens gardatexis wertils: mxolod am 

moculobaze meti produqciis gamoSveba moitans mogebas. 

rentabelobis Siga norma ganisazRvreba, rogorc 

diskontirebuli mamravli. is warmoadgens procentuli 

ganakveTis minimalur mniSvnelobas, rodesac aRebuli sesxebi 

anazRaurdeba xelSekrulebiT gaTvaliswinebul vadaSi. 

gamovalT ra im pirobidan, rom Semosaval-gasavlis 

diskontirebuli balansis jami nulis tolia; 

sesxis, investiciis efeqtianobis principuli piroba isaa, 

rom rentabelobis Siga norma ar unda Seadgendes grZelvadiani 

sesxis miRebul procentul ganakveTze naklebs.  

TviTamogebis vada ganisazRvreba, rogorc drois periodi, 

romlis ganmavlobaSi dagrovili sufTa mogebis sidide 

gautoldeba investiciebs (sesxebs). 

sesxis (kreditis) an investiciis proeqtis riski. esaa im 

saSiSroebis Sefaseba, rom miznebi, romelic dasaxulia maT gamo, 

SeiZleba mTlianad an nawilobriv miuRwevadi darCes. Sefaseba 



warmoebs maTi gamovlenis stadiebis mixedviT: mosamzadebeli da 

funqcionirebis periodebi. am ukanasknelSi igulisxmeba 

qvestadiebi: finansur-ekonomikuri, socialuri, teqnikuri da 

ekologiuri. 

Cvens mier Catarebuli kvleva, faqtorebis dinamikaSi 

ganxilva, warmoebis efeqtianobis amaRlebis operaciuli da 

finansuri berketebis ekonomikuri meqanizmi saSualebas gvaZlevs 

gavakeToT Semdegi daskvnebi:  

• marTvis sistema agrarul seqtorSic saxelmwifoebrivi 

marTvis organuli nawilia da moicavs, rogorc sakanonmdeblo, 

ise aRmasrulebeli organoebis Sesabamis struqturebs. 

• sagareo ekonomikuri politika unda daefuZnos 

saerTaSoriso organizaciebTan, sxvadasxva qveynebTan, regionul 

da subregionul kavSirebTan dadebul SeTanxmebebs da 

xelSekrulebebs. ganxorcieldes adgilobrivi warmoebisa da 

Sida bazris dacva. 

• gatardes samecniero-teqnikuri inovaciuri politika. 

• sakadro politikis ZiriTadi elementebi unda gaxdes 

soflis meurneobaSi dasaqmebulTa momzadebisa da gadamzadebis 

axali sistemis Camoyalibeba. maRalkvalificiuri kadrebis 

momzadeba. 

• regionulma politikam unda gaiTvaliswinos 

regionebSi agraruli seqtoris ganviTarebis programaSi 

gaTvaliswinebuli saerTo saxelmwifoebrivi prioritetebi da 

unda emsaxurebodes adgilobrivi ganviTarebis miznebis, 

amocanebisa da mimarTulebebis dasaxvas. 

• socialuri politika daemyareba soflad 



mcxovrebTaTvis Sromisa da cxovrebis normaluri pirobebis 

uzrunvelyofas, demografiuli politikis gaumjobesebas, 

Sesabamisi socialuri infrastruqturis formirebas. 
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sasaqonlo warmoebis ganviTarebis kvalobaze, msoflios 

ekonomikuri azris winaSe, warmoCndeba saxelmwifos mier 

ekonomikur procesebSi monawileobis mizanSewonilobis sakiTxi. 

amJamad dasavleTis makroekonomikur TeoriaSi Camoyalibda 

ekonomikuri regulirebis ori ZiriTadi mimarTuleba - 

keinsianeloba da monetarizmi. 

j. keinsi, Tavis wignSi „dasaqmebis, procentisa da fulis 

saerTo Teoria~, ayalibebda azrs, rom Tavisufali bazris 

sistema moklebulia Sinagani wesrigis uzrunvelmyof meqanizms, 

romelic makroekonomikur wonasworobas ganapirobebs. amis gamo, 

igi ekonomikaSi saxelmwifos Carevis aucileblobas askvnida. 

monetarizmis koncefcias safuZvlad udevs bazrebis 

apriori konkurentuli idea, ris safuZvelzec maT TavisTavad 

SeuZliaT wonasworobis SenarCunebisaken swrafva. fasebisa da 

xelfasebis moqniloba, erToblivi danaxarjebis saqonlisa da 

resursebis fasebze zemoqmedebis saSualebas iZleva da ar 

moqmedebs warmoebis arsebul doneze da mosaxleobis 

dasaqmebaze. amgvarad, monetarizmis arsia fulis moculobis 

regulirebis meSveobiT nacionaluri bazris stabilizacia. 

monetaristebi saxelmwifo regulirebis meSveobiT nacionaluri 

bazris stabilizacias uaryofen. isini saxelmwifo regulirebas 

ekonomikisaTvis damRupvelad miiCneven da Tvlian, rom aseTi 

midgoma ekonomikis stabilizacias ar iwvevs da sawyisidanve 

biurokratulia. aRsaniSnavia is faqti, rom im qveynebSi, romelTa 



ekonomikuri politika monetaristuli mimarTulebisaa, mewarme 

subieqtTa keinsianelobis mimdevari qveynebis firmebis 

Semosavlebis 35-45 procenti saxelmwifo biujetSi xvdeba 

dabegvris meSveobiT. 

cxadia, zemoaRniSnuli, zogadi ekonomikuri mimarTulebebi 

Tavis gavlens axdens calkeuli saxelmwifoebis mier agraruli 

politikis gatarebaze da agraruli bazris regulirebis 

dozebze, meTodebsa Tu mimarTulebebze, magram naTelia, rom 

nebismieri ganviTarebuli qveyna, upirveles movaleobad miiCnevs 

agrarul sferoSi moRvaweTaTvis mxardaWeras da ekonomikis am 

nawilze metad mkacri saxelmwifoebrivi kontrolis dawesebas. 

nebismieri dasavleTis saxelmwifo gamocdileba gamogvadgeba 

amis sailustraciod. ganvixiloT ramdenime magaliTi, rac, ra 

Tqma unda, evrokavSiris mier agraruli bazris regulirebis 

ZiriTadi principebis analiziT unda daviwyoT, radgan swored es 

gaerTianeba iZleva nimuSs agraruli bazris marTvis mxriv. aqve 

unda aRiniSnos, rom marTalia, am bolo dros amgvari politikis 

gatarebis simZimis centrma dasavleT evropaSi zenacionaluri 

gaerTianebebisken gadaixara, magram paralelu-rad, calkeuli 

saxelmwifoebic atareben agrarul sferoSi erovnul politikas, 

romelic araTu ewinaaRmdegeba, aramed asaxavs evrokavSiris mier 

gatarebul zomebs. 

evrokavSiris mier agraruli seqtoris regulirebis 

miznebia: 

1. sursaTiT TviTuzrunvelyofis aucilebeli donis 

miRweva; 

2. fasebis sezonuri cvlilebebis Tavidan asacileblad, 



miwodebis winadadebebis amplitudis gaTanasworeba; 

3. sasoflo-sameurneo saqonelmwarmoebelTa Semosavlebis 

zrdis uzrunvelyofa (maRali saSemsyidvelo fasebis dawesebis 

an dotaciebi sasoflo-sameurneo mwarmoebelTa mier Sesyiduli 

resursebis fasebze); 

4. samamulo saqonelmwarmoebelTa dacva msoflio bazris 

negatiuri gavlenis Tavidan asacileblad; 

rogorc vxedavT, evrokavSiris mier agraruli bazris 

regulirebis saTave politikaSi unda veZeboT, Tumca, 

Tanamedrove viTarebaSi TiTqmis SesaZlebelia politikisa da 

ekonomikis gamijvna, xolo nebismieri RonisZiebis saboloo 

mizani stabilu-robis miRwevaa. zemoaRniSnuli miznebis 

gansaxorcieleblad, gamoiyeneba raodenobrivi, sabaJo da fasebis 

regulireba. 

1. intervenciebi bazarze agroprodqciis yidva-gayidvis 

meSveobiT; 

2. sagiravno operaciebi; 

3. sasoflo-sameurneo miwebis sasoflo-sameurneo brunvidan 

gamoyvanisaTvis dotaciebis gacema; 

4. garemos dacvis interesebidan gamomdinare, ekologiuri 

meurneobis stimulireba. 

agraruli bazris fasebiT regulireba xorcieldeba 

producentebis mier produqciis warmoebaze gaweuli 

danaxarjebis SemcirebisaTvis, agroproduqciaze sarealizacio 

fasebis dawe-sebiT da resursebis fasebis dotirebis meSveobiT. 

faqtiurad, yvela ZiriTadi sasoflo-sameurneo produqciis fasi 

regulirdeba, rac moTxovnasa da miwodebas Soris arsebuli 



Tanafardobis Secvlis saSualebas iZleva. evrokavSiris qveynebi 

farTod iyeneben minimalur (garantirebul, intervenciul) 

fasebs, rogorc regulirebis instruments, romlebiTac 

agroproduqciis Sesyidva warmoebs. Tu sabazro fasebi 

dawesebul fasze qveviT ecema, magram maTi moqmedeba 

gansazRvrulia mxolod kvotebiT gaTvaliswinebul produq-

ciaze, romlebic mwarmoeblebs aZleven informacias umaRles 

(umdables) sabazro fasebis donis Sesaxeb. proteqcionistuli 

xasiaTi gaCnia dotaciebsac da samamulo mwarmoeblebis ucxoeli 

konkurentebisagan dacviskenaa mimarTuli. isini eqsportis 

waxalisebisTvisac gamoiyeneba. 

sabaJo regulireba gamoiyeneba importis SezRudvisa da 

eqsportis waxalisebisaTvis. misi instrumentebia: sabaJo mosakre-

beli, saeqsporto dotaciebi, licenziebi da kvotebi produqciis 

Semotanasa da gatanaze, begara, sanitaruli da fotosanitaruli 

zomebi. CvenTan am kuTxiT Semdegi pirobebia: 

evrokavSiris gamocdilebis ganxilvisas, SevamCnevT, rom 

bevri ram CvenTvis jerjerobiT miuRebeli an 

ganuxorcielebelia. magaliTad, Cvens qveyanas ar gaaCnia 

saSualeba iseTi RonisZiebebis dasafinanseblad, rogo-ricaa: 

intervenciebi bazarze agroproduqciis yidva-gayidvis meSveobiT, 

ekologiuri meurneobis stimulireba, agreTve agraruli 

produqciisa Tu resursebis fasebis dotireba. cxadia, amgvari 

RonisZiebebis gatarebis aucileblobis winaSe ar vdgavarT, 

magram amJamad, saqarTvelosaTvis metad saWirboroto sakiTxi, 

sakuTari agroproduqciis bazris dacva ucxouri iaffasiani, 

xSirad uxarisxo produqciisagan. liberalizmi am sferoSi 



dauSvebelia da misi gamarTleba sabazro ekonomikis principebiT 

Tu konkurenciis aucileblobiT ar SeiZleba. Cven gegmazomierad 

unda SevzRudoT sursaTisa da sxva agroprodu-qciis importi 

adgilobrivi warmoebis zrdis meSveobiT, raTa ar iqnes 

daSvebuli adgilobriv bazarze produqciis deficiti da, amave 

dros, xeli SevuwyoT samamulo warmoebas. am miznebis miRwevis 

yvelaze qmediTi saSualeba, dResdReobiT, sabaJo regulirebaa. 

yuradsaRebad migvaCnia, evrokavSiris qveynebSi miRebuli 

sabaJo regulireba, romelic gamoiyeneba importis SezRudvisa 

da eqsportis waxalisebisaTvis. misi instrumentebia: sabaJo 

mosakreb-lebi, saeqsporto dotaciebi, licenziebi da kvotebi 

produqciis Semotanasa da gatanaze, begara, sanitaruli da 

fitosanitaruli zomebi. Cven mogviwevs am kuTxiT evrokavSiris 

gamocdilebis gaziareba.  

sakompensacio mosakreblebi dgindeba im saqonlis 

Semotanaze, romlis mixedviT evrokavSiris TviTuzrunvelyofam   

100 procents miRwia da romlis Semotana adgilobriv bazarze 

ar iwvevs konkurenciis gamwvavebas. magaliTad, xorblisa da rZis 

produqtebze begaris mTliani Tanxis 98 procenti sakompensacio 

mosakrebelze modis; Saqarze, sakonditro nawarmsa da xorcis 

produqtebze - 80 procenti. sabaJo gadasaxa-debis, importze 

sakompensacio mosakreblis Secvlis ZiriTadi mizezia maTi ufro 

efeqturoba, radgan isini ar arian damokidebuli saqonlis 

saSinao Tu sagareo fasebze. maTi done izrdeba msoflio 

fasebis Semcirebis kvalobaze, xolo zrdis SemTxvevaSi, piriqiT, 

mcirdeba. es gadasaxadi sakmaod wonadia da SesaZloa 

Semotanili produqciis Rirebulebis 50 procents miaRwios. 



sakompensacio mosakreblebi dgindeba saqonlis fasebze 

dayrdnobiT martivi da rTuli wesiT. SedarebiT martivia 

sakompensacio mosakreblebis gaangariSeba sabaziso produqcibis 

mixedviT  (marcvleuli, Saqari, rZe, xorci). am jgufis 

saqonelze mosakreblebi gaiangariSeba msoflio fasebisa da 

transportirebis xarjebis jams gamoklebuli saSinao fasebi. 

gaangariSebis meore gza eyrdonoba warmoebul produqcias. 

am SemTxvevaSi, sakompensacio mosakreblebi Seicavs or 

komponents - mudmivsa da cvlads. cvladi komponenti 

gamoiTvleba sabazo produqciaze sakompensacio mosakreblebis 

faqtiuri donis mixedviT, xolo mudmivi  - mocemuli saxis 

produqciaze sabaJo gadasaxadis doniT. amasTan, garkveuli saxis 

produqciaze an maT jgufze, SesaZlebelia specializebuli 

gadasaxadebic moqmedeben, romlebic eyrdnoba sacnobaro fasebs 

(bostneulis, xilis, Rvinis, saqonlis xorcis SemTxvevaSi) da 

saimporto fasebs. specialuri mosakreblebis sami varianti 

gamoiyeneba. mcenareuli zeTebis importis SemTxvevaSi, es imiTaa 

gamowveuli, rom maTi Semotana ukanasknel xans sul ufro met 

saSiSroebas uqmnis adgilobriv mwarmoeblebs. 

evrokavSiri sakuTari agraruli bazris dasacavad metad 

mkacr politikas atarebs. amas ramdenime ZiriTadi mizezi gaaCnia, 

romelTagan umTavresi - sakuTari ZalebiT sursaTiT TviTuzru-

nevlyofis, rac SeiZleba maRali donis miRwevaa.  evrokavSiris 

mier sakuTari mwarmoeblis mxardaWerisa da sasursaTo bazris 

regulirebis mniSvnelovani berketia eqsportis subsidireba, 

romliTac igi inarCunebs msoflioSi umsxvilesi eqsportioris 

renomes. eqsportis subsidireba gamoiyeneba msoflio da 



adgilobriv fasebs Soris arsebuli sxvaobis dasafarad. 

evrokavSiris mier sursaTiT vaWrobis regulirebis 

damatebiT RonisZiebas warmoadgens sursaTiT vaWrobis licen-

zireba, romelic mowodebulia akontrolos evrokavSiris wevr 

calkeul qveynebSi sursaTis Semotana-gatana. licenziebi gaicema 

evrokavSiris Sesabamisi saxelmwifo organoebis mier da auci-

lebelia sagareo savaWro operaciebis CatarebisaTvis. sxva 

rekvizitebTan erTad, licenziaSi miTiTebulia savaWro opera-

ciebis Catarebis vadebi, romlis darRvevis SemTxvevaSi, meurne 

subieqtis mimarT, gamoiyeneba Sesabamisi sanqciebi. 

evrokavSiris farglebSi, didi yuradReba eTmoba agrarul 

sferoSi moRvawe mewarme subieqtTa materialur mxardaWeras. am 

mxriv, erT-erTi umniSvnelovanesi programaa fermeruli 

kooperaciis stimulireba. kooperireba sawarmoo urTierTobebis 

progresul formad iTvleba. 

saqarTvelos soflis meurneobis realobidan gamomdinare, 

CvenTvis metad aqtualuria meurneobriobis aseTi formisaTvis 

mxardaWera. amitom, saWirod migvaCnia dawvrilebiT ganvixiloT 

am  sferoSi evrogaerTianebis gamocdileba.   

evrokavSiris qveynebSi fermeruli kooperativebis 

finansebis erT-erTi wyaroa soflis meurneobis orientaciis da 

garantiebis evropuli fondis saxsrebi da subsidiebi. 

magaliTad, mwarmoebelTa gaerTianebebisaTvis, es subsidiebi, 

saerTo mastimulirebeli Tanxebis 25-50 procents Seadgens. 

fondis saxsrebidan stimulireba xdeba sabazro urTierTobebis 

regulirebis mizniT, zogierT regionSi soflis meurneobis 

struqturis gasaumjobeseblad, Tanaxmad erTiani agraruli 



politikis moTxovnilebisa. 

kooperativis stimulireba saxelmwifos saxsrebiT 

xorcieldeba. dotaciebi gaicema: masalebis da momsaxurebis 

SeZenisaTvis; personalis SenaxvisaTvis; kapitaluri danaxarjebi 

ar stimulirdeba. wasaxalisebeli danaxarjebis sia mtkicdeba 

evrokavSiris komisiis specialuri gankargulebiT. pirvel (meore, 

mesame, meoTxe, mexuTe) wels registraciis momentidan. 

stimulirebis zomebi Seadgens realizebuli produqciis 

procents Sesabamisad, magram is ar unda aRematebodes faqtiur 

administraciul daxarjebs. 

rogorc aRvniSneT, evrokavSiris wevri calkeuli qveynebic 

mimarTaven agraruli bazris ganviTarebis, agrarul sferoSi 

moRvawe mewarme subieqtTa mxardaWeris politikas. ganvixiloT 

ramdenime magaliTi 

saxelmwifom 13,2 mln lari meRvineobis or kompanias - 

„saqarTvelo 2008~ da „akuras~ gaunawila. maT yurZnis dabinaveba, 

yurZnis wvenis, Rvino masalebisa da koniakis spirtis Camosxma 

uzruvnelyves. subsidiis nawiliT ki, teqnikuri danadgarebi 

SeiZines. „iafi sesxis~ biujetidan fuli asesxes Sps „gurjaani - 

1920~-s. 4 mln lari gasesxebul iqna ramdenime fermer-mewarmeze 

msxvilfexarqosani pirutyvis sasaklao meurneobisa da agreTve 

xilisa da bostneulis Sesanaxi saTavsebis mosawyobad. 

(„ekonomikuri palitra~. #95-2009) 

qarTvelma glexebma ojaxur meurneobebSi Cabarebul 

yurZenze saxelmwifosagan dotaciis saxiT damatebiTi Tanxa-

vauCeri miiRes, romelic 1 kg. rqawiTelze 15 TeTrs, xolo 1 kg. 

saferavze - 25 TeTrs Seadgenda. 



safrangeTi agraruli seqtorisadmi saxelmwifo 

mxardaWeris kargimagaliTia. iq aseTi mravali programa arsebobs 

da maTi wili soflis meurneobis mTliani Semosav-lebis 5-15 

procentamde meryeobs. safrangeTSi agraruli seqtorisadmi 

saxelmwifo mxardaWeris Semdegi ZiriTadi saxeebi gamoiyeneba: 

1. axalgazrda fermerebis keTilmowyobisaTvis gaweuli 

dotaciebi. daxmarebis misaRebad axalgazrda fermers unda 

gaaCndes sasoflo-sameurneo ganaTleba da Sesabamisi 

profesiuli Cvevebi. mTian regionebSi axalgazrdebma unda 

miiRon 108-162 aTas laramde, anu arakeTilsaimedo regionebSi   

67-100 aTas laramde, danarCenebma - 52-789 aTas laramde. 

axalgazrda fermerebisaTvis gankuTvnili unda iyos SeRavaTiani 

kreditebi (wliuri 3.4-6,6 procenti). 

2. mTiani da araxelsayreli bunebrivi pirobebis mqone 

raionebis  fermerebisaTvis gaTvaliswinebulia sakompensacio 

daxmareba. es specdaxmareba dawesebulia soflisa da tyis 

meurneobis saministros mier da gankuTvnilia im mecxoveleobis 

fermebisaTvis, romlebis ganlagebulebi arian aRniSnul 

raionebSi. erT sul Zroxaze subsidiebis odenoba 163-933 laramde 

meryeobs, magram maTi raodenoba erT fermaSi ar unda 

aRematebodes 50 pirobiT rqas. memcenareobis mimarTulebis 

fermebisaTvis gaicema 764 lari daxmareba erT heqtarze. 

sakompensacio daxmarebebi ZiriTadad saxelmwifo biujetidan 

gaicema. 

3. subsidiebi da sesxebi sasoflo sameurneo warmoebis 

efeqtianobis zrdisa da fermerTa cxovrebis pirobebic 

gaumjobesebisaTvis. gankuTvnilia maRakvalificiur fermerTa-



Tvis 58 wlis asakamde, romelTac daqiravebuli hyavT  1-3 muSa. 

am subsidiebis da sesxebis gacemis ZiriTadi pirobaa fermeris 

valdebuleba yovelwliuri Semosavlebis gaormagebis Sesaxeb. 

4. dotaciebi gaicema stiqiuri movlenebiT dazaralebul 

sasoflo-sameurneo sawarmoebze da mas stiqiuri ubedurebis 

nacionaluri fondi gascems.  

5. daxmarebebi rZis warmoebis SewyvetisaTvis, romelic 

rZis warmoebis kvotebis gamoa dawesebuli. dotaciebi erT litr 

rZeze Seadgens 2,91 lars. 

6. specialuri dotaciebi, romelTa moculoba da saxeebi 

dgindeba arsebuli ekonomikuri viTarebidan gamomdinare, am 

dotaciebis xarjze Semcirdeba fermebis gadasaxdelebi 

socuzrunvelyofis fondSi, miwis begara Semcirda, am 

dotaciebiT gaicema premia merZeuli mimarTulebis Zroxebis 

SenaxvisaTvis.   

7. subsidiebi fermerTa sasoflo-sameurneo Semosavlebis 

zrdisaTvis gaicema im fermerebze, romelTac surT aRadginon da 

specializaciis saSualo-regionul donemde miiyvanon Tavisi 

meurneoba.  

aRniSnulis garda, kidev ramdenime saxis subsidia 

arsebobs, romelic mimarTulia garemos dacvisaken, mcire 

sarwyavi sistemebis Seqmnisaken da sxva. 

agraruli warmoebis mxardasaWerad, germaniis federaciul 

respublikaSic farTo moZraobaa gaSlili. am mxriv, erT-erTi 

umniSvnelovanesi programaa axalgazrda fermerebis stimulire-

bis programa. Tu gaviTvaliswineT, rom germaniaSi axalgazrdad 

iTvleba 40 wlamde asakis fermeri, gasagebi gaxdeba, rom zemoT 



aRniSnuli programa germaniis sasoflo-sameurneo mwarmoebelTa 

udides da ukeTes nawils moicavs. axalgazrda fermers 

daxmarebis miRebisaTvis Semdegi pirobebi waeyeneba: igi 

dazRveuli unda iyos avadmyofobisagan, unda hqondes sasoflo-

sameurneo profesia, misi meurneoba samuSaoTi unda 

uzrunvelyofdes, aranakleb, erTi adamianisa, igi mudmivad unda 

dasaxldes sofelSi, sasoflo-sameurneo mwarmoeblis rangiT. 

finansirebis sxva wyaroebic arsebobs. magaliTad, sainvesticio 

stimulirebisa da agraruli kreditebis programebi 

astimulirebs fermerebis finansur dabandebebs produqciis 

xarisxis gaumjobesebisaTvis da sxva saxis produqciis warmoebis 

dawyebisaTvis. amas garda, finansdeba produqciis 

TviTRirebulebis SemcirebisaTvis mimarTuli RonisZiebebi. 

SeRavaTebi agraruli kreditebis programiT SeuZliaT 

miiRon fermerebma, romelTa wliuri Semosavlebi agraruli 

warmoebidan ar aRemateba 120 aTas evros. sainvesticio 

stimulirebis programiT axalgazrda fermerebs SeuZliaT 

miiRon dotacia, romelic miRebuli kreditebis 5 procents 

Seadgens. dotacia SeiZleba Seicvalos Semcirebuli procentis 

ganakveTiT. araxelsayreli bunebrivi pirobebis mqone raionebSi 

mcxovrebi axalgazrda fermerebisaTvis saprocento ganakveTi 

mcirdeba 7 procentiT (sxva fermerebisaTvis 6 procentiT).  

evrokavSiris farglebSi sul ufro farTo xasiaTs iRebs 

ekologiurad sufTa sasoflo-sameureo roduqciis 

warmoebisaTvis dawyebuli moZraoba. dasavleTis bevri 

saxelmwifo ukve atarebs ekologiuri fermebisaTvis mxardamWer 

kompanias. am mxriv yvelaze mowinavea avstria. aq ekologiuri 



soflis meurneobis farglebSi grZeldeba bioproduqtebis 

warmoebis subsidireba. im sasoflo-sameurneo savargulebze, 

sadac mimdinareobs ekologiurad sufTa produqciis warmoeba, 

Semdegi odenobis daxmareba gaicema: erT heqtar saxnavze - 4500 

evro, erT heqtar nayofis momcem mravalwlian nargavobaze - 6000 

evro, erT heqtar venaxze - 10000 evro. Tu Catarebuli kontroli 

gviCvenebs, rom biofermis meTodebi pasuxobs evrokavSiris 

normativebs, fermeri erT heqtarze damatebiT 500 evros iRebs. 

amerikis SeerTebul StatebSi ekonomikuri politika 

SedarebiT liberaluria, vidre dasavleT evropis qveynebSi. 

cxadia, saerTo viTareba agrarul seqtorzec aisaxeba, magram 

rogorc yvela ganviTarebuli saxelmwifos mTavroba, amerikis 

SeerTebuli Statebis administraciac gansakuTrebul yuradRebas 

uTmobs soflis meurneobas. amis dasturia, Tundac is faqti, rom 

amerikis soflis meurneobis saministros biujeti 1991 wels 

Seadgenda 55 miliard dolars. amerikis mTavroba ar 

akontrolebs fases soflis meurneobis produqciaze, is 

saxelmwifo kreditebze saprocento ganakveTebsac ar adgens da 

es finansur bazarze wesdeba komerciuli gziT. magram aq 

sakmaod farTod gamoiyeneba fermerisaTvis pirdapiri, 

miznobrivi daxmarebis praqtika. amis garda, saxelmwifo 

monawileobs sabazro infrastruqturis SeqmnaSi astimulires 

eqsports, didi saxelmwifo programaa SemuSavebuli irigaciis 

ganviTarebisaTvis. amerikis SeerTebul StatebSi agraruli 

seqtoris mxardaWeris erT-erTi ZiriTadi mizezia sakuTari 

mwarmoeblebis dacva. saerTod, amerika yovelTvis uWerda mxars 

agraruli produqciis vaWrobis liberalizacias da mas amis 



myari safuZvelic aqvs. es qveyana sasoflo-sameurneo 

warmoebisaTvis yvelaze ufro xelsayreli bunebrivi pirobebiT 

gamoirCeva. misi miwebis nayofierebis saSualo done orjer 

sWarbobs dasavleT evropis analogiur maCveneblebs. miuxedavad 

amisa, aSS-s saxelmwifo finansuri mxardaWeris moculoba metad 

STambeWdavia.  

pirdapiri subsidiebis didi wili modis marcvlis 

mwarmoebel fermebze da es gasagebia, Tu am produqciis 

gansakuTrebuli strategiul mniSvnelobas gaviTvaliswinebT. 

didi daxmareba eweva saxorce da sarZeo mesaqonleobas. am sami 

specializaciis msxvil fermebze modis mTliani Tanxis, 

daaxloebiT, 87 procenti. 

ganviTarebuli qveynebis mier agraruli bazris 

regulirebis praqtika mniSvnelovan informacias gvawvdis 

saqarTvelos soflis meurneobis sabazro ekonomikis 

formirebisaTvis, magram am kuTxiT gasakuTrebiT sainteresoa 

postkomunisturi qveynebis gamocdileba, romlebic im 

analogiuri problemebis winaSe idgnen, romelTa daZlevasac 

dRes Cven vcdilobT. 

qvemoT mogvyavs aRmosavleT evropis ekonomikurad yvelaze 

ufro ganviTarebuli qveynis, CexeTis prioritetuli agraruli 

programebis nusxa, romelic saxelmwifo subsidiebis meSveobiT 

finansdeba: 

• agraruli seqtoris informatizaciisaken mimarTuli 

subsidiebi; 

• sakonsultacio firmebisadmi mxardamWeri subsidiebi; 

• satyeo meurneobis subsidireba; 



• sawyalosno meurneobis subsidireba; 

uSualod saxelmwifos mier finansdeba Semdegi programebi: 

• saZovrebis Seqmnis gziT memcenareobis restruqturi-

zacia; 

• gatyianebiT memcenareobis restruqturizacia; 

• mevenaxeobis, mebaReobis nargavobis ganaxleba; 

• landSaftis kulturul mdgomareobaSi SenarCuneba; 

• sasoflo-sameurneo produqciis saboloo gamoyenebis 

restruqturizacia; 

• mefutkreobis ganviTareba; 

• mexorculi mimarTulebebis Zroxebis Senaxva; 

• sasoflo-sameurneo cxovelebis genetikuri 

potencialis SenarCuneba; 

• sasoflo-sameurneo mcenareebis Teslisa da nargavebis 

gaumjobeseba; 

• cxovelTa gajansaReba; 

•  mcenareTa gajansaReba. 

rogorc vxedavT, umravlesoba zemoaRniSnuli progra-

mebidan metad aqtualuria saqarTvelosTvis. gansakuTrebuli 

aRniSvnis Rirsia agraruli seqtoris informatizireba, mravalw-

liani nargavebisa da cxovelTa jiSebis srulyofis programebi. 

 imis gamo, rom sasoflo-sameurneo ekonomika da misi 

sasursaTo seqtori sasicocxlod mniSvnelovnad iTvleba, 

qveynebis umravlesoba ama Tu im saxiT erTveba agraruli bazris 

funqcionirebaSi. Tumca, es garemoeba dResac iwvevs kamaTs.  

saxelmwifo Carevis motivacia xdeba imiT, rom sursaTs, 



rogorc saqonels, qveynisaTvis strategiuli mniSvneloba aqvs. 

mosaxleobis sursaTis misaRebi fasebiT uzrunvelyofa saWiroa 

socialuri stabilurobis da saxelmwifo poziciebis 

ganmtkicebisaTvis. amitom igi xSirad, garkveulwilad, Tmobs 

mTeli ekonomikis ekonomikur efeqtianobas sasursaTo usafr-

Txoebis sakuTari warmoebis kvebis produqtebiT mosaxleobis 

TviTuzrunvelyofis sasargeblod.  

saxelmwifos Careva sabazro agrarul ekonomikaSi, 

Cveulebriv, gamarTlebuladaa miCneuli, Tumca, am situaciaSi 

agraruli politika martivi araa, radgan aseTi Careva aiZulebs 

viRacas gaswiros sakuTari interesebi sazogadoebrivi 

interesebisaTvis. bazris regulirebis politika arasodes 

daakmayofilebs agrobiznesmenebis, momxmareblebisa da 

sazogadoebis interesebs erTdroulad. ase rom, arCevanis 

gakeTeba Zalze Znelia. 

konkretulad, Cvens sinamdvileSi seriozuli saxelmwifo 

mxardaWeris gareSe, sagrZnobi masStabebiT sursaTmwarmoeblebis 

(gansakuTrebiT, wvril, ojaxur meurneobaTa) komerciul 

sasaqonlo sawarmoebad gadaqceva yovlad SeuZlebelia. 

produqciis sabazro fasebis dacemis SemTxvevaSi, saxelmwifom, 

dotaciebis saxiT, kompensacia unda gauwios maT iseTi moculo-

biT, romelic saWiroa sameurneo saqmianobis efeqtianobis 

SesanarCuneblad mocemul reJimSi da gafarToebuli 

kvlavwarmoebis pirobebis SeqmnisaTvis. dasavleTis yvela 

ganviTarebul qveynebSi xdeba agraruli seqtoris dotacia. 

`xandaxan fermerTa mTeli xarjebis 50-75%-s saxelmwifo 

Rebulobs Tavis Tavze~. [57] 1990 wlis monacemebiT, inglisSi 



saxelmwifo subsidiebis moculoba toli iyo fermerebis mier 

warmoebuli produqciis Rirebulebis 48%-s, aSS-Si - 30%, 

iaponiaSi - 68%-sa da kanadaSi - 41%. [58] 

praqtika gviCvenebs, rom saxelmwifos mier fasebis 

regulireba bevr qveyanaSi xdeba. magaliTad, iseT qveynebSi 

rogoricaa, aSS, iaponia, safrangeTi, belgia, Sveicaria, inglisi, 

germania, SvedeTi, saxelmwifo mier daregulirebuli fasebis 

xvedriTi wona 25-dan 40 procentamde aRwevs, CineTSi - 50%-ze 

metsac. es saSualebas aZlevs saxelmwifos Caayenos fasebi 

ekonomikur cvlilebebTan damokidebulebaSi, Searbilos infla-

ciuri procesebis zemoqmedeba mosaxleobis cxovrebis doneze. 

sabazro urTierTobaTa gavleniT stiqiurad formirebuli fasebi 

xSirad sawinaaRmdegod moqmedebs. 

ar unda gveSinodes imis, rom es moiTxovs mniSvnelovan 

dotaciebs. dotaciebis nulamde dayvana SeiZleba Sidakomple-

qsuri gadanawilebis meqanizmiT. fasebis regulirebis 

sicocxlisunariani meqanizmis damuSavebis problema CvenTanac  

rogorc Cans, agraruli warmoebis saxelmwifo regulireba 

aucilebelia. amaSi vgulisxmobT ara TviT produqciis gacvlis 

procesSi Carevas, aramed imas, rom saxelmwifom naklebad 

momgebiani produqciis warmoebaze unda gamoacxados konkursi, 

garkveuli SeRavaTebiT, rac uzrunvelyofs am produqtebis 

warmoebis momgebianobas. esaa garantia imisa, rom saxelmwifo 

mTlianad Seisyidis maT sabazro fasebiT, miscems SeRavaTian 

kreditebs maT mwarmoeblebs, danakargebis dazRvevis garantias, 

Seamcirebs gadasaxadebis ganakveTebs da sxva.  

unda moxdes agrarul seqtorSi saxelmwifos Carevis 



principebis, meTodebisa da formebis mTliani gadasinjva. 

cota xnis win fiqrobdnen, rom soflis meurneobaSi 

samewarmeo pirobebis SeqmnisaTvis sakmarisia ganvaxorcieloT 

ori ZiriTadi RonisZieba: miwa gadavceT glexebs kerZo 

sakuTrebaSi da uari vTqvaT saxelmwifos Carevaze maT saqmia-

nobaSi. dRes, roca orive es piroba Sesrulebulia, TvalsaCino 

gaxda, rom saxelmwifo regulirebisa da mxardaWeris gareSe 

soflis meurneobas, aramcTu CvenTan - sarisko samTo 

miwaTmoqmedebis qveyanaSi, aramed arc sxva qveyanaSi normaluri 

funqcionireba da ganviTareba ar SeuZlia. 

agraruli seqtoris saxelmwifo regulirebis ZiriTadi 

mimarTulebebi unda gaxdes: 

• sasoflo-sameurneo produqtebis, nedleulis da sursa-

Tis realuri bazris formireba da funqcionireba; 

• SeRavaTiani dafinanseba, kreditebi, dazRveva, gada-

saxadebi; 

• samamulo saqonelmwarmoeblebis interesebis dacva; 

• soflis socialuri sferos ganviTareba; 

• sainvesticio saqmianobis mxardaWera, ZiriTadad lizingis 

gamoyenebiT;  

• niadagis nayofierebis amaRleba, samelioracio da 

sistemebis Senaxva, sasoflo-sameurneo kulturebisa da 

pirutyvis mavneblebTan da avadmyofobasTan brZola, garemos 

dacva da sxva, romlis xarjebs kerZo, mcire, ojaxuri meurneoba 

ver gaswevs; 

• kompensacia da danaxarjebis nawilis saxelmwifo 

biujetidan dafarva, romelic gaweuli iqneba sasoflo-sameurneo 



sawarmoebis mier materialuri resursebis da 

energomatareblebis SeZenaze, dotaciebi sajiSe mecxoveleobis, 

elituri (hibriduli) meTesleobis ganviTarebaze. 

unda daregulirdes sagadasaxado sistemac. sasoflo-

sameurneo produqtebis mwarmoebelTa dabegvris done, rac 

SeiZleba dabali unda iyos gadamxdelTa sxva jgufTan 

SedarebiT. bevr qveyanaSi xarjebi, romelsac fermeri wevs 

mravalwliani nargavebis gaSenebaze, miwebis melioraciaze, 

pirutyvis suladobis gazrdaze, teqnikur saSualebaTa SeZenaze 

da saerTod, warmoebis intensifikaciaze, akldeba im Tanxas, 

romelic eqvemdebareba saSemosavlo gadasaxads. SeRavaTebiT 

xdeba fermerTa momsaxure sawarmoTa waxalisebac. 

soflis saqonelmwarmoeblebis sagadasaxado sistema 

Camoyalibebuli unda iqnas sakanonmdeblo aqtebiT, romelic 

aregulirebs gadasaxadebis ZiriTadi saxeebis gaangariSebisa da 

gadaxdis wesebs.  

magaliTad, damatebiTi Rirebulebis gadasaxadisagan unda 

ganTavisufldes produqcia, romelic warmoebulia yvela formis 

sasoflo-sameurneo sawarmoebSi, Tu maTi realizacia ar xdeba 

momxmarebelze uSualod; mogebiT, romelic miRebulia sakuTari 

warmoebis produqciis realizaciiT. aseTi produqciis 

nomenklatura ganisazRvreba standartebis klasifikatorebiT. am 

saxis gadasaxadisagan unda ganTavisufldes produqciis saxeebi 

da ara sawarmo. es niSnavs, rom aseT sawarmoTa mogeba, romelic 

miiReba sxva saxis saqmianobiT, mogebis gadasaxadiT ibegreba 

saerTo safuZvelze. SeRavaTebi gadasaxadze mogebidan vrce-

ldeba im sakredito organizaciebzec, romlebic emsaxurebian 



agrarul seqtors. 8%-iT umcirdeba igi banks, Tu igi kreditebis 

50%-s gascems sasoflo-sameurneo sawarmoebze. es SeRavaTi 

vrceldeba yvela im mcire sawarmozec, romelic emsaxureba 

agrarul seqtors. gadasaxadiT sawarmos qonebaze ar ibegreba 

sasoflo-sameurneo produqciis mwarmoebeli, gadamamuSavebeli 

da Semnaxavi sawarmoebi, Tu amonagebis saerTo TanxaSi 70%-ze 

meti maTze modis. isini sagzao fondSi gadasaxdelebisaganac 

unda ganTavisufldnen, Tu maT SemosavalSi sasoflo-sameurneo 

produqciis realizaciidan miRebuli mogeba 70%-ze metia. 

agraruli seqtoris mewarmeTa sagareo-ekonomikuri 

kavSirebis regulirebisaTvis, qveynisa da regionebis masStabiT, 

unda gatardes Semdegi RonisZiebebi: 

• saeqsporto da saimporto operaciaTa tarifebis 

regulireba, romelic mimarTuli iqneba Sida bazris dasaqmebul 

mewarmeTa dasacavad. calkeul SemTxvevaSi, SemoRebul iqnas 

qvotebic calkeuli saxis produqciis da sursaTis eqsportze da 

importzec ki.  

• preferancialuri sabaJo reJimebis Seqmna sursaTis, 

nedleulis, teqnologiuri mowyobilobebis, saTadarigo nawi-

lebis da sxva saSualebebis Semosazidad, romelze moTxovnile-

basac samamulo mrewveloba ver akmayofilebs; 

• sazRvargareTel partniorebTan, agreTve seqtoris 

sawarmoTa sazRvargareTul firmebTan integraciuli da 

kooperatiuli kavSirebis stimulireba saerTaSoriso SeTanxme-

bebis safuZvelze; 

• saxelmwifo xelSewyoba erToblivi tipis sawarmoTa 

SeqmnisaTvis; 



• produqciis eqsportis gafarToeba; 

• saeqsporto infrastruqturis ganviTareba; 

• saSualebaTa nawili, romelic miiReba sasoflo-

sameurneo produqciis, nedleulis da sursaTis importul da 

eqsportul sabaJo gadasaxadisagan unda warimarTos sawarmoTa 

saxelmwifo mxardaWerisaTvis;   

• specialuri kanonebiT unda SeizRudos iseTi 

produqtebis Semozidva, romlis warmoebac Cvenve SegviZlia, 

raTa wavaxalisoT sakuTari sursaTmwarmoeblebi da davtvirToT 

samuSaoTi produqciis gadamamuSavebeli adgilobrivi 

sawarmoebi. 

ukanasknel wlebSi, agraruli seqtoris Semcirebis gamo, 

msoflio masStabiT soflis mosaxleoba swrafi tempiT 

Semcirda. Cvens sinamdvileSi ki, qveyanaSi gatarebuli agraruli 

reformis erT-erTi dadebiT faqtors warmoadgens swored is, 

rom ukanaskneli 10 wlis (1990-2008ww) ganmavlobaSi igi TiTqos 

ucvlelia. rogorc aRvniSneT, stabilurad 42%-mde Seadgens 

qveynis mosaxleobis mTel ricxvSi.  

miuxedavad amisa, imis gamo, rom qveynis bevri regioni 

ganekuTvneba agraruli warmoebisaTvis sarisko, araxelsayrel 

samTomiwaTmoqmedebis zonas, sadac miwebi xasiaTdeba dabali 

produqtiulobiT (maTi ricxvi 40%-ze maRalia), saWiroa aq 

funqcionirebadi wvrili, glexuri, ojaxuri meurneobebis 

kompensaciuri anazRaurebis formis SemoReba, rogorc es 

analogiuri bunebrivi pirobebis mqone bevr qveyanaSi xdeba. maT 

daxmareba unda gaewioT pirdapir heqtarze an pirutyvis 

suladobaze gaangariSebiT. 



soflis meurneobis mxardaWeris dasasabuTeblad, unda 

wamovayenoT erisaTvis fermeruli meurneobis mniSvnelobis 

argumenti. sofeli warmoadgens  tradiciul erovnul faseulo-

baTa Semnaxvelad, socialuri stabilurobis SenarCunebis da 

ekonomikuri samarTlianobis garants. mosaxleobis garkveuli 

nawili aucileblad unda cxovrobdes soflad.  

saxelmwifo regulirebis saqmeSi erT-erTi mniSvnelovania 

bunebis dacvis argumentic. soflis meurneoba warmoadgens 

bunebis erT-erT Zlier dambinZurebels mineraluri sasuqebi, 

pesticidebi, herbicidebi, niadagis xvnis maRali done, florisa 

da faunis Semcireba da sxva, warmoadgens ekologiuri situaciis 

gauaresebis faqtorebs. yovelive es, saxelmwifos Carevis 

uflebas aZlevs. ise, rogorc bevr qveyanaSi, CvenTanac unda 

daviwyoT meurneobaTa stimulireba ekologiurad sufTa 

teqnologiebis gamoyenebisaTvis. 

sasoflo-sameurneo bazris daregulirebis formad unda 

gadaiqces savaWro proteqcionizmi, riTac Sida mwarmoebeli 

daculi iqneba gare eqspansiisagan.  

soflad struqturuli politikis gatarebis amocanaa im 

pirTa saerTo ricxvis Semcireba, romlebic arseboben mxolod 

sasoflo-sameurneo SemosavliT. milionze meti sursaTmwarmoe-

beli, CvenisTana patara qveynisaTvis, Zalze bevria. amis gakeTeba 

SeiZleba ori RonisZiebis gatarebiT: fermerTa ricxvis 

SemcirebiT da fermerTa saSualo sididis gazrdiT, sadac es 

SesaZlebelia. amaSi igulisxmeba, rogorc soflad dasaqmebis 

alternatiuli variantebis ganviTareba, ise fermerul 

meurneobebis kooperatiul, msxvil fermerul meurneobebad 



gardaqmna. 

RonisZiebebma, romelic mimarTuli unda iqnas soflis 

infrastruqturis gaumjobesebisaken, unda moicvas proeqtebi da 

programebi, romelic gaTvaliswinebuli iqneba gzebis 

mSeneblobaze, wyal-gaz da energomomaragebis uzrunvelyofaze 

(gansakuTrebiT, samTo miwaTmoqmedebis regionebSi), janmrTelo-

bis dacvis dawesebulebebis da skolebis mSeneblobaze da sxva. 

CamoTvlili RonisZiebebi ar iqneba sruli, Tu ramdenime 

sityvas ar vityviT momxmarebelTa mxardaWeris programebzec. 

ganviTarebul qveynebSi gadasaxadis gadamxelebs (anu mewarmeebs) 

aweren garkveul gamosaRebs fermerebis sasargeblod. magram, 

amave dros, roca saxelmwifo yidulobs fermerebisagan 

produqcias sabazro fasebiT, unarCunebs maT mogebas da Semdeg 

yidis mas SedarebiT dabali fasebiT mosaxleobaze. amiT 

momxmarebels xels uwyobs sakvebi produqtebiT uzrunvelyofis 

saqmeSi.  

momxmareblebis mxardaWeris aseTi forma xorcieldeba 

sasursaTo sazogadoebrivi programebis meSveobiT.  

samwuxarod, unda vaRiaroT, rom Cveni qveynis ekonomikuri 

ganviTarebis Tanamedrove krizisul etapze zemoT CamoTvlili 

RonisZiebebis umravlesoba rCeba mxolod survilebad. 

da mainc, radgan dRevandel bazarze sufTa konkurencia ar 

arsebobs da amitom bevri problemuri sakiTxis gadaWraa saWiro, 

mainc SeiZleba saxelmwifo regulirebis meTodebiT am 

`Tavisufali bazris~ meqanizmis gatareba da am gziT 

sazogadoebisTvis saWiro bevri ekonomikuri problema gadaWra.    
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agraruli seqtoris finansur uzrunvelyofas xels uSlis 

is, rom qveyanaSi sabanko-sakredito sistema sawyis 

mdgomareobaSia, araa uzrunvelyofili materialuri warmoebis 

ganviTarebis dafinansebis sistema (grZelvadiani dakrediteba). 

agrarul seqtorSi monawile subieqtebisa da organizaciebis 

ganxilva SeuZlebelia im sabazro sistemisgan gancalkavebulad, 

romelTa elementebs isini warmoadgenen. sabazro sistemaSi 

dReisaTvis Camoyalibebulia safinanso sistemis ori ZiriTadi 

tipi: „bazarze orientirebuli~ da „bankebze orientirebuli~. 

pirvelis ZiriTadi maxasiaTebelia kapitalis bazris 

ganviTarebis maRali done da sxvadasxva safinanso instrumentis 

farTo speqtri. meores maxasiaTebelia safinanso bazris, sarisko 

kapitalis ganviTarebis dabali done. safinanso kontraqtebis 

mniSvnelovani nawili Tavmoyrilia uSualod komerciul 

bankebSi, romelTa sakredito politika mimarTulia komerciuli 

sawarmoebis da organizaciebis dafinansebaze; komerciuli 

bankebi uzrunvelyofen finansebiT ZiriTadad samrewvelo tipis 

sawarmoebs da organizaciebs (naklebi riskis gamo) da ara 

soflis meurneobis produqciis mwarmoeblebs. 

vinaidan, jerjerobiT, mosaxleobis xelSi araa 

koncentrirebuli sakmao raodenobiT safinanso saxsrebi, 

romelic saWiroa warmoebis investiciebze moTxovnilebis 

dasakmayofileb-lad, saqarTveloSi amJamad gezi aRebulia 

„bankebze orienti-rebul~ safinanso sistemaze. amisaTvis 



saxelmwifom xeli unda Seuwyos komerciuli bankebis 

ganviTarebas, daazRvios isini sasoflo-sameurneo warmoebaSi 

Cadebuli sesxebis dabrunebis riskisagan. 

amiT SesaZlebeli iqneba komerciuli bankebis saqmianobis 

orientaciis Secvla arawarmoebrivi komerciuli operaciebis 

dafinansebidan umetesad mwarmoebluri sferos dafinansebaze. 

ase rom, agraruli seqtoris safinanso-sakredito sistemis 

ganviTarebis erT-erTi mniSvnelovani mimarTulebaa saxelmwifo 

da kerZo dazRvevis sistemis ganviTareba, safinanso bazris da 

safondo birJis Camoyalibeba. 

dRes sabanko-sakredito saqmianobaSi SeimCneva iseTi 

savalalo tendencia, romelic kreditis gamoyofisas 

upiratesobas aniWebs e.w.  spekulaciuri saqmianobis gawevas 

(ZiriTadad, saSuamavlo-savaWro sferosaTvis moklevadiani 

kreditebis gamoyenebiT). aseT pirobebSi saWiroa saSuamavlo 

sferos dakreditebis SezRudva (fardobiT gamosaxulebaSi) 

sawarmoo sferos sasargeblod, rac moiTxovs Sesabamis 

saxelmwifo regulirebas (erovnuli bankis meSveobiT) 

saSuamavlo-savaWro da sawarmoo sferoebs Soris dakreditebis 

moculoba mizanSewonili Tanafardobis uzrunvelsayofad. 

saxelmwifos mier ufro mkacri regulireba unda xdebodes 

sakredito sferoSi spekulaciuri operaciebis SezRudvis mizniT. 

yvela qveyanaSi komerciuli bankebis saqmianobas mkacrad 

reglamentirdeba. magaliTad, aSS-Si komerciuli bankebi 

miekuTvneba samewarmeo saqmianobis yvelaze kontrolirebad 

sferos. maTi saqmianoba xSirad mowmdeba kontrolisa da 

regulirebis organoebis mier - kreditis procentis normis 



regulirebasac.   

sabazro ekonomikaze gadasvlam jerjerobiT garkveuli 

krizisi gamoiwvia erovnuli meurneobis yvela dargSi da maT 

Soris, soflis meurneobaSic. warmoebuli produqciis moculoba, 

miuxedavad imisa, rom mkveTradaa Semcirebuli, agraruli sfero 

qveynis ekonomikis erT-erT sicocxlisunarian da mwarmoebel 

seqtors warmoadgens. amitom yvela RonisZieba unda iqnes 

gatarebuli am dargis ganviTarebisaTvis. pirvel rigSi, 

investiciebis farTod mozidviT da maTi mizanmimarTuli 

gamoyenebiT.  

realuri investicia - esaa kapitalis dabandeba ZiriTadad 

sawarmoo sferoSi. investiciebad, e.i. kapitalis dambandeblebad, 

ZiriTadad, komerciul bankebTan erTad, unda gaxdnen samrewvelo 

da savaWro-sadazRvevo kompaniebi, aseve sazRvargare-Teli 

investorebi. [2] 

rogorc 1995-1997 wlebis monacemebi gviCvenebs, misi 

meSveobiT miRebuli saqonlis xvedriTi wona qveynis mTlian 

eqsportSi ar aRemateboda 27-28%-s. 

amJamad saqarTveloSi soflis meurneobis ZiriTadi 

mwarmoeblebi fermeruli meurneobebia. aseTi meurneobis 

kuTvnili miwis farTobi 1,25 heqtars ar aRemateba, xolo 

teqnikuri aRWurvilobis done Zalze dabalia. maT ar aqvT 

kreditis aRebis SesaZlebloba, mougvarebelia maTi momarageba 

da momsaxureba, jer kidev ganuviTarebelia samsaxurebi, 

romlebic daexmarebian warmoebuli produqciis realizaciaSi, 

dabalia soflis mosaxleobis fuladi Semosavlebi. yvelaferi 

es zRudavs sasaqonlo warmoebis SesaZleblobebs.  



samTavrobo politika agrarul seqtorTan dakavSirebiT, 

saWiroebs kardinalur Secvlas, raTa dauyovnebliv gadaidgas 

nabijebi soflis meurneobasa da kavebis mrewvelobis 

produqciis saeqsporto potencialis asamaRleblad. perspeqtiul 

sawarmoebs, firmebs da kompaniebs unda mieceT saSualeba - 

SeRavaTiani savaluto kreditebis aRebisa da axali 

teqnologiebis SemotanaSi; unda gaizardos, rogorc ucxoel 

partniorebs, ise adgilobrivi mewarmeebs daintereseba erTob-

livi sawarmoebis SeqmnaSi. es xels Seuwyos maRalxarisxovani 

produqciis warmoebisa zrdas da mis eqsports; dainergos 

saTanado sakonsultacio samsaxurebis ganviTareba, romlebic 

daexmarebian mewarmeebs swor sagareo marketingul orienta-

ciaSi; produqciis saerTaSoriso standartebiT gaTvaliswine-

buli standartebiT warmoebaSi. 

finansuri investicia - esaa msxvili kompaniebis, 

korporaciebis an saxelmwifos mier kapitalis dabandeba 

ZiriTadad sawarmoo sferoSi. 

investiciebis mozidvaSi udidesi roli eniWeba 

sainvesticio klimats. investors ainteresebs qveyanaSi kapitalis 

dabandebebis pirobebi; politikuri stabiluroba; riskis maCvene-

blebi; politikuri da ekonomikuri situaciebi; ekonomikaSi 

saxelmwifo Carevis xarisxi; ucxouri investicia es is ineqciaa 

ama Tu im qveynis ekonomikisaTvis, romlis daxmarebiTac 

ganviTarebuli kapitalisturi qveynebi cdiloben gamoacocxlon, 

Semdeg ki ganaviTaron ekonomika ganviTarebad qveynebSi, romelTa 

rigSi Cveni qveyanac aRmoCnda. 

dReisaTvis, saqarTvelos agrarul seqtoris ekonomikuri 



krizisidan gamoyvanis erT-erT saSualebad, adgilobriv 

investiciebTan erTad, ucxouri investorebi gvesaxeba. amaSi didi 

roli unda iTamaSos qveyanaSi Tavisufali ekonomikuri zonebis 

Seqmnamac. kanonma „ucxouri investiciebis Sesaxeb~, romelic 

parlamentma miiRo 1995 wels, unda gansazRvros investiciebis 

ganxorcielebis da dacvis samarTlebrivi reJimi da garantiebi. 

amisaTvis 1997 wels Seqmnilia „ucxouri investiciebis 

sakonsultacio sabWo~. 

am mimarTulebiT gatarebuli RonisZiebebis miuxedavad, 

qveyanaSi investiciebis mosazidad jerac ar aris Seqmnili 

sasurveli sainvesticio klimati, rac aferxebs investiciebis 

mozidvas. aRniSnuli mizezebia: qveynis politikuri arastabilu-

roba; investicibeze aramyari garantiebi; partniorTa (Cveni 

mxridan) ganaxdisuunarobis dabali done; kanonSi „investiciebis 

Sesaxeb~ agreTve sxva sakanonmdeblo aqtebSi zogierTi 

debulebis miuRebloba, dauxvewaoba, bundovneba; erToblivi 

kapitaliT Seqmnil sawarmoebSi marTvis rTuli sistema; 

sxvadasxva mxaris mier saxelSekrulebo moTxovnebis Seusruleb-

loba; TviT xelSekrulebebis arakompetenutri gaformeba; 

qveyanaSi arsebuli infrastruqturis da komunikaciebis dabali 

done da sxva. 

agraruli seqtoris yvela sferos gacocxleba-

aRdgenisaTvis, gansakuTrebuli yuradRebaa saWiro, rac 

gamoixata imaSi, rom soflis meurneobisa da saxelmwifo 

sainvesticio eqspertebis daxmarebiT, SemuSavebulia saxelmwifo 

sainvesticio programebi, romelic Seexeba: 

1. eTerovani da mcenareuli zeTebis warmoebis 



ganviTarebas; 2.meZroxeobaSi xelovnur daTesvlas; 3.soios 

marcvlis warmoebas da gadamuSavebas; 4.sasursaTo marcvleulis 

warmoebas; 5.meabreSumeobis aRdgenas da ganviTarebas; 6.mcenaris 

integrirebul dacvas; 7.mebocvreobis dargis ganviTarebas;  

8.meCaieobis ganviTarebas; 9.sakonservo mrewvelobis ganviTarebas; 

10.sanaSene dekeulebis SeZenas; 11.uviruso elituri saTesle 

kartofilis warmoebas; 12.kuro mwarmoeblebis SeZenas; 13.sanaSene 

Rorebis SeZenas; 14.xelovnuri daTesvlis punqtebis teqnologiis 

kompleqtebis Seqmnas; 15.srulfasovani kombinirebuli sakvebiT 

uzrunvelyofas. 

ukanaskneli wlebis manZilze saqarTveloSi saqmianoben 

msoflio bankis misia TACIS. soflis meurneobaSi am misiis mier 

meCaieobis aRdgenisa da ganviTarebisaTvis gamoyofilia 16 mln 

dolari.  

1985 wlis oqtomberSi saqarTvelos mTavrobasa da 

evrokavSirs Soris gaformda memorandumi, riTac safuZveli 

Caeyara sapartnioro fondidan saxsrebis agrarul seqtorSi, 

kerZod, marcvleulis warmoebis Sesyidvisa da gadamuSavebis 

qvedargebSi dabandebis process. am fondidan 1996 wels gaica    

10 mln lari marcvleulis mwarmoebel seqtorze. gacemuli 

TanxiT Sesrulda 53 proeqti. sapartnioro fondidan sesxebis 

miRebis Sedegad amoqmedebuli firma-kompaniebSi dasqmda 3,8 

aTasi kaci. sesxebi gaica 30 raionze. 

msoflio bankTan sakredito xelSekrulebis (1997) 

safuZvelze, misma bankma IDA-m da IFAD-m daafinansa 15 da 6,5 

dolaris sesxis saxiT, 40 wlis vadiT.   [64] 

msoflio bankis sasesxo fondidan finansdeba is 



sawarmoebi, romelic awarmoebs produqts soflad an 

axorcielebs sasoflo/sameurneo  produqciis gadamuSavebas. 

sesxebi gamoiyeneba  gaCerebuli sawarmoebis reabilitaciisaTvis, 

erToblivi sawarmoebis SeqmnisaTvis da saqarTveloSi axali 

teqnologiebis SemotanisaTvis. 

saqarTveloSi, 1993 wlidan saqmianoba daiwyo msoflio 

saerTaSoriso da arasamTavrobo organizaciebmac. am periodidan 

iRebs Cveni qveynis agraruli seqtori finansur daxmarebas. 

1. germanulma firma „martin bauerma~ meCaieobis 

asaRorZineblad dargSi 1996 wels 7mln marka daabanda. amdenive 

Tanxa daabanda 1997 welsac. 

2. amerikis sazogadoeba „q.e.a~-m ganaxorciela proeqti 

walkasa da mestiis raionebSi kartofilis warmoebis 

asamaRleblad. 

ramdenad sakvirveli da samwuxaroa is faqti, rom 

investiciebis gamoyofaSi ar moxvda saqarTvelos soflis 

meurneobis uZvelesi da tradiciuli dargi - meabreSumeoba. 

meabreSumeobis dargis produqcia Tu mTlianad miaRwevs 

msoflio standartebis dones, igi qveyanaSi valutis miRebis enT-

erTi wyaro gaxdeba. Tu gvinda Cveni safeiqro mrewveloba 

aRdges, igi adgilobrivi nedleuliT unda iqnes 

uzrunvelyofili.  

miuxedavad calkeuli warmatebebisa agrarul seqtorSi, 

investiciebis mosazidad jerac ar aris sasurveli sainvesticio 

klimati, rac maT mozidvas aferxebs. qveynis mosaxleobis nawili 

investiciebis mozidvis mimarT SiSs gamoxatavs, radgan Cveni 

qveynis ekonomikisaTvis misi gadaxdis SesaZlebloba aseT duxriW 



pirobebSi namdvilad Znelia, magram es interesi mainc saWiro da 

aucilebelia qveynis ekonomikis aRsadgenad. 

saxelmwifo intervencionizmi soflis meurneobaSi. 

intervencionizmis politikis umniSvnelovanes mimarTulebad da 

formireba migvaCnia: 

1. soflis meurneobis produqtebis itervenciulad 

Seisyidis saxelmwifo da gamoitans gasayidad. maSin, roca 

miwodeba naklebia, xolo fasebi maRali, maTi sabazro fasebiT 

gasaRebis namdvil garantias iZleva. amiT fermers, glexs aqvs 

minimaluri fasiT Tavisi produqciis gasaRebis garantia. Tumca, 

saxelmwifo rentabelobis garantias ar iZleva, magram SeuZlia 

arapirdapiri gavlena moaxdinos fassa da warmoebis 

danaxarjebze.  

2. prioritetuli krediti. banki kreditebs bazris donis 

Sesabamisad awesebs, magram Tu saxelmwifo sazogadoebisaTvis 

gansakuTrebiT mniSvnelovani miznebis ganxorcielebas apirebs, 

SeuZlia ufro dabali procentic daawesos. am SemTxvevaSi, 

sxvaobas bazris donesa da potenciis dones Soris, saxelmwifo 

banks biujetidan gadauxdis. amgvari SemoTavazebuli procentebi 

kreditze SeiZleba dawesdes, magaliTad, warmoebis reorganiza-

ciisa da modernizaciisaTvis an zustad gansazRvruli investi-

ciisaTvis. aseT politikas bevr qveyanaSi xSirad iyeneben da 

CvenTan gavrcelebac mizaSewonilia.   

3. soflis teqnikuri da sayofacxovrebo infrastruqturis 

ganviTareba, ara marto uSualod produqciis, aramed sawarmoo 

da sociologiuri infrastruqturis Seqmnazec, 

sursaTmwarmoeblebisaTvis saWiroa gzebi, eleqtroenergia, gazi, 



telefoni, wyali, melioracia, savaWro qseli, sawarmoo da 

samomxmareblo momsaxureba da sxva. arcerTi maTganis 

dafinanseba wvril, glexur, ojaxur da fermerul meurneobebs 

ar SeuZlia, radgan investicia am sferoSi Zalze Zviria. amitom 

saWiroa am problemis gadawyvetaSi saxelmwifo biujetis CarTva. 

es xels Seuwyobs sawarmoo xarjebis Semcirebas, mwarmoeblebis 

ekonomikuri donis amaRlebas. 

4. agraruli sferos uzrunvelyofa mecnierul-teqnikuri 

progresis miRwevebiT. am sferoSi dasaqmebuli muSakebis 

kvalifikaciis amaRleba;  

5. dotacia gansakuTrebiT mniSvnelovani warmoebis 

saSualebebis SesaZenad. garkveul pirobebSi saxelmwifom 

soflis saqonelmwarmoeblebs biujetidan dotaciis saxiT 

Tanxebi unda gamouyos warmoebis calkeuli saSualebebis 

SesaZenad. magaliTad, mineralur sasuqebze an mcenareTa dacvis 

saSualebebze, sawvav-sacxebze, teqnikur saSualebebze, raTa maT 

xelsayrel fasebSi SeiZinon isini. am formas farTo xasiaTi 

unda mieces.  

msoflio gamocdileba gviCvenebs, rom CamoTvlil xuTive 

RonisZieba sabazro ekonomikis principebs ar arRvevs. [61] 

TACIS-is analizis mixedviT, saqarTvelos, soflis 

meurneobas dafinansebis arsebuli mdgomareobiT da samomavlo 

prognoziT, yovelwliurad esaWiroeba 61mln laris 

moklevadiani, 153 mln laris saSualovadiani da 120 mln laris 

grZelvadiani krediti. es is minimumia, romlis gareSe dargis 

aRmavlobaze saubari warmoudgenelia. amitom, didi mniSvneloba 

unda mieniWos saerTaSoriso-safinanso organizaciebTan da 



donor qveynebTan urTierTobebs. 

soflis meurneobis produqciis gadammuSavebel sferoSi 

ganadgurda warmoebis ZiriTadi fondebi. maTi saerTo 

raodenobis 40% saerTod gaCanagebulia, xolo danarCeni, mcire 

gamonaklisis garda, mxolod simZlavris 5-10% datvirTviT 

muSaobs. situacia Seuqcevadi gaxdeba, Tu ar gamoiZebna maTi 

dafinansebis realuri gza - investiciebi da SeRavaTiani 

kreditebi. 

saerTaSoriso savaluto fondisa da msoflio bankis 

rekomendaciebis meSveobiT, ekonomikuri aRmavlobis miRweva 

SeuZlebelia, radgan ar iTvaliswineben saqarTvelos ekonomikis 

struqturul Taviseburebebs, xalxis mentalitets, uaxles 

istoriul warsuls, damoukidebel saqmianobas praqtikis 

uqonlobas da a.S. 

soflis meurneobis gadarCenisa da reabilitaciisaTvis, 

aucilebelia gagrZeldes saxelmwifo biujetidan Tanxebis 

gamoyofis praqtika subsidiebis saxiT, gansakuTrebiT, 

produqciis eqsportis wasaxaliseblad.  

upiratesoba unda mieniWos da daCqardes soflis 

meurneobis produqciis gadammuSavebeli sawarmoebis da 

nedleulis mwarmoeb-lebis Semdgomi integracia maT Soris 

urTierTxelsayreli xelSekrulebebis dadebiT. 

integrirebul sawarmoTa ekonomikis ganmtkicebis 

xelsayrel pirobad miCneul unda iqnas investiciebis mozidva. 

jerjerobiT, ucxour firebis umetesoba Tanxebs abandebs 

sabrunavi kapitalis saxiT pirdapir nedleulis Sesyidvaze. 

marTalia, es ver uzrunvelyofs dargis reabilitaciis finansur 



safuZvels, magram dReisaTvis mainc misaReb formad unda 

miviCnioT. [65] 

ucxoeli eqspertebis, safinanso centrebisa da 

organizaciebis daskvnebiT, saqarTvelo ganekuTvneba im qveynebis 

jgufs, romelsac soflis meurneobisa da kvebis mrewvelobis 

saeqsporto produqciis warmoebis udidesi potenciali gaaCnia. 

aseTma qveyanam ganviTarebis ekonomikuri politika saeqsporto 

produqciis warmoebis strategiaze unda aagos. 

saeqsporto potencialis gadidebis stimulirebisaTvis, 

unda gatardes Semdegi RonisZiebebi: 

• saxelmwifom, konkretulad, soflis meurneobisa da 

sursaTis saministrom, unda SeimuSaon eqsportis ganviTarebis da 

saerTaSoriso vaWrobaSi Cveni qveynis agraruli seqtoris 

marTvis programa; 

• saministroSi an TviT msxvil firma-kompaniebSi unda 

gamoiyos specialistTa jgufebi, romelic dasaqmebuli iqnebian 

saeqsporto produqciis bazris moZiebiT, miwodebis 

organizaciiT da informaciis SegrovebiT. 

• saeqsporto produqciis warmoebisaTvis saWiro 

importuli nedleulis da masalebis gadaxdisagan 

ganTavisufleba. 

• Sida bazarze sursaTis dempingur fasebSi realizaciis 

sawinaaRmdego kanonmdeblobis miReba. 

• saeqsporto produqciis gamomSvebi kvebis mrewvelobis 

sawarmoebisaTvis sainvesticio fondis Seqmna. 

• saeqsporto produqciis dazRvevis organizaciis Seqmna 

da sxva.    



agraruli seqtoris saxelmwifosTan ekonomikuri 

urTierToba agebuli unda iyos eqvivalentobis safuZvelze, rac 

uzrunvelyofs agrobiznesis sawarmoebis gafarToebul 

kvlavwarmoebas. igi gulisxmobs, ara marto sasoflo-sameurneo 

produqtebisa da samrewvelo warmoebis saqonlis gacvlas orive 

mxarisaTvis misaReb fasebSi, aramed biujetidan kapitaluri 

dabandebebis dafinansebas. 

yvelaze misaRebad SeiZleba miviCnioT meqanizmi, roca 

agraruli seqtoris nebismieri sawarmo biujetSi Seitans Tavis 

mogebis mxolod mtkice, fiqsirebul nawils, raTa daainteresos 

mwarmoeblebi gazardon mogebis moculoba, met finansur 

resurss mouyaron Tavi Tavis gankargulebaSi. 

agrarul seqtors sabazro urTierTobebze efeqtianobis 

amaRlebis saqmeSi udidesi potencialis gamoyenebis SesaZleb-

lobas aZlevs.   

am SemTxvevaSi, faqtiurad, sawarmos mier miRebuli 

SemosavlebiT, ifareba produqciis warmoebisaTvis gaweuli 

mimdinare danaxarjebi mTlianad. am SemosavlebiT xorcieldeba 

agreTve warmoebis gafarToebis, rekonstruqciis da socialuri 

ganviTarebis dabandebebi. faqtiurad, TviTdafinansebam gamori-

cxa saxelmwifo biujetidan dafinanseba. sawarmos 

funqcionirebis mTavar safinanso  wyarod gaxda sameurneo-

angariSebrivi Semosavali, romelic iqmneba produqciis reali-

zaciidan miRebuli amonagebidan, romelsac akldeba materialuri 

danaxarjebi, sabiujeto da zemdgomi organoebisa-Tvis 

gadasaricxi gadasaxdelebi da kreditis sargebeli.  

agraruli seqtoris finansur-sakredito sistema, 



gansakuTrebiT, iseTi elementebis, rogoricaa: finansebis, 

fasebis, kreditis, sakaso da fuladi mimoqcevis srulyofis 

problemebi, dRes axlebur, specialur ganxilvas eqvemdebareba, 

radgan dargi jer kidev srulad ar muSaobs sabazro ekonomikis 

principebiT. 

Camosayalibebelia: fuladi urTierTobebi sasoflo- 

sameurneo sawarmosa da safinanso organoebs Soris; fuladi 

urTierTobebi sawarmoebs Soris SeZenil materialuri 

faseulobebis, Sesrulebuli samuSaoebisa da gaweuli 

momsaxurebis anazRaurebis procesSi; fuladi urTierTobebi 

sawarmosa da sabanko dawesebulebebs Soris sesxis miRebis, misi 

dafarvis da sesxis sargeblis gadaxdasTan dakavSirebiT; 

fuladi urTierTobebi sawarmoebsa da biujets Soris 

gadasaxadebis gadaricxvisas. 

dRes, xSirad, sabrunavi saSualebebis formirebis 

safinanso meTodi sakredito meTodiT icvleba, romelsac dRes 

gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba sawarmos TviTdafinansebisa 

da TviTanazRaurebis principze muSaobis dros. amasTan, 

grZelvadiani dakreditebis fondis Seqmnis erT-erTi 

mniSvnelovani wyaro, mainc saxelmwifo biujetis droebiT 

Tavisufali finansuri resursebia.  

dargis reabilitacia da Semdgomi ganviTareba didZal 

fulad resurss moiTxovs. misi akumulacia ki, mxolod 

saxelmwifo biujetis meSveobiT SeiZleba. 

safinanso organoebis amocana unda gaxdes - -daadgnen axal 

safinanso politikis ganxorcielebis gzas, romelsac safuZvlad 

daedeba saxelmwifosa da sawarmoebis interesTa erTianoba da 



sazogadoebrivi warmoebis efeqtianobis asamaRleblad laris 

mtkice kontroli. amasTan, maT unda aekrZaloT fiskaluri 

gadanawilebiTi saqmianoba, sawarmoTa wvrilmani meurveoba, 

detaluri reglamentacia, sxvisi moimedooba. safinanso 

organizaciebis muSaobis stili, meTodebi da formebi 

SesabamisobaSi unda iqnes moyvanili mecnierebis axal 

meTodebTan. 

proeqtis praqtikaSi ganxorcielebiT, miiRweva damatebiTi 

Semosavlebis miReba da mogebis gazrda. 

sainvesticio proeqtis damuSavebis erT-erT mniSvnelovan 

etaps warmoadgens tuqniko-ekonomikuri dasabuTebis momzadeba, 

rac, pirvel rigSi, gulisxmobs misi efeqtianobis Sefasebas. 

ekonomikur kvlevebSi, am mizniT, gamoyofen proeqtis Sefasebis 

Svid ZiriTad etaps: 1.teqnikuri; 2.institucionaluri; 

3.socialuri; 4.ekologiuri; 5.komerciuli; 6.finansuri; 7.ekono-

mikuri; 6.finansuri; 

rogorc gaTvlebma gviCvena, qveyanas gaaCnia potenciuri 

SesaZlebloba sakuTari mosaxleobis ZiriTad sasursaTo 

produqtebze moTxovnilebis mniSvnelovani nawili daakmayofi-

los adgilobrivi warmoebis produqtebiT. 

aseve, qveyanas gaaCnia sasoflo-sameureo produqtebis 

eqsportis sakmaod didi resursi. miRebuli savaluto 

SemosavlebiT SesaZlebelia mowinave teqnologiebisa da 

deficituri sasursaTo produqtebis SeZena. 

agrarul seqtorSi Seqmnili rTuli ekonomikuri 

mdgomareobis daZlevisaTvis, mizanSewonilad migvaCnia Semdegi 

ekonomikuri da safinanso xasiaTis RonisZiebebis gatareba: 



• agraruli reformis ganxorcieleba moiTxovs 

saqarTvelos soflis meurneobis specializaciisa da dargobrivi 

struqturis srulyofa-gardaqmnas sabazro ekono-mikis 

moTxovnilebebis gaTvaliswinebiT. 

• soflis meurneobis dinamiuri ganviTarebisaTvis, 

sursaTze mosaxleobis moTxovnilebebis dakmayofilebisaTvis da 

samamulo warmoebis sasursaTo produqtebis eqsportis 

ganviTarebisaTvis umTavresia saxelmwifo da kerZo seqtoris 

rolis gansazRvra, risTvisac saWiroa agraruli politikis 

SemuSaveba da gatareba. 

• agraruli politikis mTavari mimarTuleba unda gaxdes 

qveynis sasursaTo usafrTxoebis uzrunvelyofa, sagareo 

ekonomikuri kavSirebis gafarToeba, Sromis saerTaSoriso 

danawilebaSi racionaluri monawileoba. 

• sasursaTo balansis swori formebisa da sabazro 

ekonomikis ganmtkicebis mizniT, prioriteti unda mieces ori 

ZiriTadi mimarTulebis ganviTarebas: soflis meurneobis 

dargobriv struqturaSi amaRldes sasursaTo mniSvnelobis 

dargebis xvedriTi wili (marcvleuli, kartofili, bostenuli, 

mcenareuli zeTi, mecxoveleobis produqtebi) da kvlav 

intensiurad da nawilobriv eqstensiurad ganviTardes 

saeqsporto mravalwliani kulturebis produqciis warmoeba, 

romlisTvisac didad xelSemwyobi niadagur-klimaturi pirobebi 

arsebobs (yurZeni, xili, Cai, citrusi). 

• Seswavlil unda iqnas sabazro ekonomikaze gardamaval 

periodSi moqmedi mmarTvelobiTi da sawarmoo struqturebi, 

moxdes maTi modernizacia 



• saqarTvelos agraruli seqtoris mimarT unda 

ganxorcieldes proteqcionisturi politika saxelmwifo 

regulirebis gamoyenebiT. agraruli seqtoris dargi - soflis 

meurneoba xelisuflebis mier aRiarebuli unda iqnes 

prioritetul dargad.  

• unda moxdes samrewvelo samrewvelo sawarmoebisa da 

nedleulis mwarmoeblebis sxvadasxva formiT integrireba, 

romelTa Soris, upiratesoba unda mieniWos saaqcio 

sazogadoebebis Seqmnas.  

• mniSvnelovani yuraRdeba unda daeTmos saqarTvelos 

calkeuli regionebis bunebriv-ekonomikuri pirobebidan gamom-

dinare, produqciis gasaRebis, soflis meurneobis produqciis 

gadamamuSavebeli da gasaRebis, warmoebis saSualebebiT momarage-

bis da sawarmoo momsaxurebis kooperativebis Seqmnas.  

yuradReba unda mieqces saxelmwifo organoebis uSualo 

monawileobas Tavisufali sabazro fasebis formirebaSi 

moTxovna-miwodebis safuZvelze, centralur da adgilobriv 

biujetebSi agraruli sabiujeto sainvesticio miznobrivi 

programebis dafinansebas; makroekonomikis stabilurobis 

SenarCunebis pirobebSi liberaluri sagadasaxdo politikis 

formirebas am sferoSi. 

momavalSi saxelmwifom aucileblad unda ikisros 

maregulirebeli roli qveyanaSi fermeruli, kooperaciuli, 

saaqcio meurneobisaTvis saWiro teqnikuri da teqnologiuri 

servisis SeqmnisaTvis. 

amrigad, soflis meurneobas didi potenciuri 

SesaZleblobebi gaaCnia dargobrivi struqturis Semdgomi 



srulyofis gziT, rogorc ekonomikis ganmtkicebisaTvis, ise 

mosaxleobis sursaTiT uzrunvelyofis TvalsazrisiT. es 

SesaZleblobebi gonivrul da gaazrebul gamoyenebas saWiroebs. 

am TvalsazrisiT, ramdenime weliwadSi sabazro principebis 

unariani gamoyenebiT, mniSvnelovani warmatebebis mopoveba 

SeiZleba. 



დასკვნები და წინადადებები 

 

1. ekonomikis Sesaxeb azrovnebaSi dReisaTvis bazris 

ornairi gagebaa miRebuli. pirvelSi igulisxmeba saqonlis, 

produqciis gamyidvelisa da myidvelis Sexvedris adgili 

(sfero), sadac garigeba xdeba fasebSi, romelsac awesebs 

saqonlis gamyidveli da romelzec Tanaxmaa myidveli, gamom-

dinare Tavisi gadaxdisunarianobidan. esaa bazris umartivesi 

ganmarteba.  

meore gagebiT, bazari - esaa Tavisufali momwodeblis, 

mewarmis (gamyidveli anu pirovnebebi, sawarmoebi, organizaciebi) 

da momxmareblis, anu myidvelis didi ricxvis erToblioba, 

romelic axorcielebs yidva-gayidvis garigebebs, ara marto 

uSualod pirispir Sexvedrisas, aramed kontraqtebis, xelSek-

rulebebis, birJebis, auqcionebis da a.S. gamoyenebiT. 

2. resursuli potenciali gulisxmos im bunebrivi da 

materialuri resursebis erTobliobas, romlis gamoyeneba 

adamians SeuZlia warmoebis procesSi. am potencialSi Sedis 

TviT adamiani SromiTi resursis saxiT, romelic agreTve 

eqvemdebareba bunebriv kvlavwarmoebas.  

3. resursuli da sawarmoo potencialis erToblioba 

araviTar SemTxvevaSi ar gulisxmobs maTi saSualebiT warmoebis 

procesSi erTnaiari Sedegebis miRwevas. resursuli potencialis 

gaigiveba sawarmoo potencialTan, dauSvebelia. pirveli - 

warmoadgens meoris aucilebel pirobas, mis materialur bazas. 

4. resursebis racionaluri, efeqtiani gamoyenebisaTvis, 

saWiroa uzrunvelvyoT maTi optimaluri SeTanawyoba. dRes am 



problemis gadawveta warmoebs agrobiznesis sawarmoTa warmoebis 

struqturis ekonomikur-maTematikuri modelis aRweriT da 

garkveuli kriteriumebis saSualebebiT. 

5. warmoebis ekonomikuri efeqtianobis amaRlebis rezervebi 

SeiZleba daiyos eqvs jgufad: 

• erovnul-sameurneo - iTvaliswinebs sawarmoo Zalebisa da 

dargebis racionalur ganlagebas qveynis masStabiT.  

• dargobrivi - asaxavs erovnuli meurneobis yvela dargis 

daCqarebul ganviTarebas 

• regionuli - iTvaliswinebs sasoflo-sameurneo 

warmoebis ekonomikurad mizanSewonil specializciasa da 

dargobriv struqturas, rogorc qveynis, mxaris, regionis, ise 

maT SigniT.  

• sameurneo - Seicavs warmoebis ZiriTadi faqtorebis 

(miwis, SromiTi resursebis, ZiriTadi da sabrunavi fondebis) 

racionalur gamoyenebas da amis safuZvelze, sasoflo-sameurneo 

danaxarjebis Semcirebas. 

• Sidasameurneo - gapirobebulia sawarmoTa Sida dargebis 

racionaluri gamoyenebiT, mizanSewonili specializaciis 

arCeviT, dargisa da sawarmoo qvedanayofis, teqnikis, teqnolo-

giisa da warmoebis organizaciis yvela ubanze menejmentis 

srulyofiT. 

agroteqnikuri RonisZiebebis efeqtianoba - kulturebis 

movla-moyvanis axali, srulyofili agroteqnikuri xerxebisa da 

saSualebebis gamoyeneba. pirutyvis Senaxvis progresuli wesebiT 

Secvlis zooteqnikuri RonisZiebebis gatareba, pirutyvis 

sadgomebSi mikroklimatis Secvla da sxva. 



gamoyenebis drois mixedviT, warmoebis rezervebs unda 

vyofdeT or jgufad: mimdinare da prognozul-perspeqtiulad, 

pirveli jgufi warmoadgens rezervebs, dagegmils mimdinare 

periodSi (weli, kvartali, sezoni, Tve) dasanergad, meore jgufi 

- esaa rezervebi dagegmilis gamosayeneblad, rogorc axlo, ise 

Soreuli (5,10 da a.S. wlebisaTvis) perseqtivisaTvis. 

• produqciis xarisxi - igi sasoflo-sameurneo warmoebis 

efeqtianobis amaRlebis saerTo problemis nawils warmoadgens. 

6. sasoflo-sameurneo warmoebis ekonomikuri efeqtianobis 

amaRlebis mTavr gzebs, romlebic uzrunvelyofen aseve dargis 

mdgrad ganviTarebas da dargSi ekonomikur zrdas warmoadgens: 

•  sasoflo-sameurneo produqciis gamosavlianobis 

zrda; sasoflo-sameurneo kulturaTa mosavlianobis amaRleba; 

pirutyvis produqtiulobis zrda; produqciis saqonlianobis 

zrda, Senaxvisa da gadamuSavebis axali wesebis danergva;  

•  produqciis warmoebaze gaweuli fulad-materialuri 

danaxarjebis Semcireba; specializaciis gaRrmaveba, warmoebis 

intensifikacia; maRalmwarmoebluri teqnikis da axali, 

progresuli teqnologiebis gamoyeneba; Sromatevadi procesebis 

meqanizaciis donis amaRleba; xarjebis Semcireba; warmoebis 

organizaciis srulyofa; 

• produqciis realizaciis xelsayreli sabazro arxebis 

gamonaxva da misi optimalur vadebSi realizacia; 

• sabrunavi fondebis brunvis daCqareba; 

• finansuri, materialuri da SromiTi resursebis 

momWirne da racionaluri gamoyeneba. saerTo momWirneobis 

reJimis dacva. 



7. sawarmo pirveldawyebiT kapitals qmnis produqciis 

warmoebis da misi realizaciis Sedegad miRebuli amonagebidan. 

amonagebi Rebulobs fulad formas da Caideba investiciebis 

saxiT. igi warmoadgens produqciis warmoebaze daxarjuli 

saSualebebis amoRebis,  fuladi fondebis formirebis da 

safinanso maragebis Seqmnis wyaros. 

8. sawarmoSi mogebis miRebis mizniT, perspeqtivaSi da 

mimdinare gadaxdisunarianobis uzrunvelyofis saqmeSi, didi 

mniSvneloba aqvs finansebis racionalur marTvas, anu 

konkretulad fulis nakadebis marTvas. igi gulisxmos 

garkveuli strategiisa da taqtikis SemuSavebas safinanso 

angariSebis da Semosavlebis prognozirebis analizis 

safuZvelze, sawarmos aqtivebis da pasivebis struqturis 

cvlilebebTan dakavSirebiT.  

9. finansuri menejmentis saqmianobis sferoSi Sedis 

sakiTxebis farTo wre: sabrunavi kapitalis marTva, misi 

optimaluri sididisa da struqturis gansazRvra, debitoruli 

mdgomareobis analizi. kapitalur dabandebaTa efeqtianobis 

Sefaseba; dafinansebis wyaroebis SesaZleblobebis Seswavla da 

maTi struqturis dadgena; droebiT Tavisufali fuladi 

saSualebebis marTva, finansuri dagegmva; sameurneo-safinanso 

saqmianobis analizi da finansebis gamoyenebis kontroli. 

10. finansuri uzrunvelyrfis srulyofaSi mniSvnelovan 

rols TamaSobs dafinansebis dagegmva da prognozireba. farTo 

gagebiT, finansebis prognozireba gulisxmobs sawarmos 

finansuri mdgomareobis Seswavlas momavalSi, strategiis 

ZiriTad mimarTulebebs finansebis sferoSi, sawarmosaTvis 



saWiro mdgradobis uzrunvelyofisaTvis garkveuli xarjebis 

dafinanebis dros. aseT prognozs mniSvneloba aqvs TviT 

sawarmosaTvis. am dros gasaTvaliswinebelia, rom konkurencia 

gvaiZulebs gavzardoT sarealizacio produqciis moculoba, 

SevamciroT xarjebi, uzrunvelvyoT produqciis maRali xarisxi, 

movaxdinoT diversifikacia sameurneo saqmianobaSi da sxva. 

yovelive es, moiTxovs kapitalis Semodinebis mdgradobas. 

11. finansuri uzrunvelyofa ZiriTadad komerciuli 

baknebis sistemis saSualebiT unda ganxorcieldes. saqarTvelos 

mTavrobam, optimaluri gadawyvetilebis misaRebad, unda dauSvas 

subsidirebuli centralizebuli krediti, romelic, saSualebas 

miscems  mcire mewarmeebs (gansakuTrebiT fermerul meurneobebs) 

ganaxorcielon Tesva, sasuqis Setana, rgva da sxva sagazafxulo 

samuSaoebi. aseT daxmarebas sezonuri saxe aqvs da saxelmwifo 

kreditsac uwodeben. Tumca, moklevadian mimdinare warmoebis 

dakreditebas dRes, sxvadasxva doniT, awarmoeben kooperatiuli 

da komerciuli struqturebic. dakreditebis sistema ukve 

farTodaa gavrcelebuli, radgan adgilobrivi komerciuli 

bankebi xelisuflebisagan centralizebul kredits ise iReben, 

rom isini marJas Rebuloben yovelTviurad, xolo ZiriTadi vali 

da procenti maTze ifareba sasoflo-sameurneo wlis bolos. 

aseT bankebs evalebaT Tvalyuri adevnon saSualebaTa miznobrivi 

gamoyenebis process. 

12. sasoflo-sameurneo warmoebis finansuri uzrunvelyo-

fis saqmeSi efeqtianad migvaCnia iseTi proeqtis gagxorcieleba, 

romelic iTvaliswinebs fermeruli meurneobebis da 

kooperativebis, asociaciebis Seqmnas. igi mogvcems sabanko 



kreditebis koleqtiur garantiebs da saxelmwifosgan miiRebs 

biujetur saSualebebs, fermeruli meurneobebis mxardasaWerad. 

am saSualebebis nawili unda Caidos depozitebSi da 

gamoyenebul iqnas garantiis saxiT safinanso institutebisaTvis, 

romlebic akrediteben kerZo fermerebs. 

13. fulis biujetis sworad dagegmva yvelaze efeqtiani 

iaraRia saWiro fulisa da resursebis dasagegmad. fulis 

biujetis dadgeniT, miiRweva finansuri operaciebis dagegmva, 

mosalodneli Semosavlebisa da danaxarjebis gaangariSeba. 

biujetis Sedgenis mizania, fuladi saxsrebis optimaluri 

raodenobis SenarCuneba da amiT nebismieri moulodnelobisaTvis 

mzadyofna.  

fuladi dagegmvis mizania: 

• uzrunvelvyoT fulis efeqtiani gamoyeneba Semosavlebisa 

da danaxarjebis dadgenis gziT da amis meSveobiT, SevamciroT 

nasesxebi kapitalis sidide; 

• ganvsazRvroT drois is periodi, roca fulis naklebobis 

gamo aucilebelia damatebiTi kreditis aReba. amave dros, 

ganvsazRvroT saWiro minimaluri kreditis raodenoba da am 

gziT, uzrunvelvyoT iseTi mdgomareoba, rom minimaluri iyos 

Cveni biznesis kreditze damokidebuleba;   

• davadginoT kreditis dabrunebis vada; 

• davadginoT fulis maragebi da axal mowyobilobaSi 

investiciebis periodi; 

• gavarkvioT, ramdenad saWiroa biznesisaTvis damatebiTi 

sabrunavi kapitali.  

14. mizanSewonilad vTliT, rom agraruli warmoebis 



saxelmwifo regulireba aucilebelia. amaSi vgulisxmobT ara 

TviT produqciis gacvlis procesSi Carevas, aramed imas, rom 

saxelmwifom naklebad momgebiani produqciis warmoebaze unda 

gamoacxados konkursi, garkveuli SeRavaTebiT, rac 

uzrunvelyofs am produqtebis warmoebis momgebianobas. esaa 

garantia imisa, rom saxelmwifo mTlianad Seisyidis maT sabazro 

fasebiT, miscems SeRavaTian kreditebs maT mwarmoeblebs, 

danakargebis dazRvevis garantias, Seamcirebs gadasaxadebis 

ganakveTebs da sxva.  

15. agraruli seqtoris saxelmwifo regulirebis ZiriTadi 

mimarTulebebi unda gaxdes: 

• sasoflo-sameurneo produqtebis, nedleulis da sursaTis 

realuri bazris formireba da funqcionireba; 

• SeRavaTiani dafinanseba, kreditebi, dazRveva, 

gadasaxadebi; 

• samamulo saqonelmwarmoeblebis interesebis dacva; 

• soflis socialuri sferos ganviTareba; 

• sainvesticio saqmianobis mxardaWera, ZiriTadad lizingis 

gamoyenebiT;  

• niadagis nayofierebis amaRleba, samelioracio da 

sistemebis Senaxva, sasoflo-sameurneo kulturebisa da 

pirutyvis mavneblebTan da avadmyofobasTan brZola, garemos 

dacva da sxva, romlis xarjebs kerZo, mcire, ojaxuri meurneoba 

ver gaswevs; 

• kompensacia da danaxarjebis nawilis saxelmwifo 

biujetidan dafarva, romelic gaweuli iqneba sasoflo-sameurneo 

sawarmoebis mier materialuri resursebis da 



energomatareblebis SeZenaze, dotaciebi sajiSe mecxoveleobis, 

elituri (hibriduli) meTesleobis ganviTarebaze. 

17. saeqsporto potencialis gadidebis stimulirebisaTvis, 

unda gatardes Semdegi RonisZiebebi: 

• saxelmwifom, konkretulad, soflis meurneobisa da 

sursaTis saministrom, unda SeimuSaon eqsportis ganviTarebis da 

saerTaSoriso vaWrobaSi Cveni qveynis agraruli seqtoris 

marTvis programa; 

• saministroSi an TviT msxvil firma-kompaniebSi unda 

gamoiyos specialistTa jgufebi, romelic dasaqmebuli iqnebian 

saeqsporto produqciis bazris moZiebiT, miwodebis 

organizaciiT da informaciis SegrovebiT. 

• saeqsporto produqciis warmoebisaTvis saWiro 

importuli nedleulis da masalebis gadaxdisagan 

ganTavisufleba. 

• Sida bazarze sursaTis dempingur fasebSi realizaciis 

sawinaaRmdego kanonmdeblobis miReba. 

• saeqsporto produqciis gamomSvebi kvebis mrewvelobis 

sawarmoebisaTvis sainvesticio fondis Seqmna. 

• saeqsporto produqciis dazRvevis organizaciis Seqmna 

da sxva.    

18. agraruli seqtoris saxelmwifosTan ekonomikuri 

urTierToba agebuli unda iyos eqvivalentobis safuZvelze, rac 

uzrunvelyofs agrobiznesis sawarmoebis gafarToebul 

kvlavwarmoebas. igi gulisxmobs, ara marto sasoflo-sameurneo 

produqtebisa da samrewvelo warmoebis saqonlis gacvlas orive 

mxarisaTvis misaReb fasebSi, aramed biujetidan kapitaluri 



dabandebebis dafinansebas. 

yvelaze misaRebad SeiZleba miviCnioT meqanizmi, roca 

agraruli seqtoris nebismieri sawarmo biujetSi Seitans Tavis 

mogebis mxolod mtkice, fiqsirebul nawils, raTa daainteresos 

mwarmoeblebi gazardon mogebis moculoba, met finansur 

resurss mouyaron Tavi Tavis gankargulebaSi. 

19. aseve, qveyanas gaaCnia sasoflo-sameureo produqtebis 

eqsportis sakmaod didi resursi. miRebuli savaluto 

SemosavlebiT SesaZlebelia mowinave teqnologiebisa da 

deficituri sasursaTo produqtebis SeZena. 

agrarul seqtorSi Seqmnili rTuli ekonomikuri 

mdgomareobis daZlevisaTvis, mizanSewonilad migvaCnia Semdegi 

ekonomikuri da safinanso xasiaTis RonisZiebebis gatareba: 

• agraruli reformis ganxorcieleba moiTxovs 

saqarTvelos soflis meurneobis specializaciisa da dargobrivi 

struqturis srulyofa-gardaqmnas sabazro ekonomikis 

moTxovnilebebis gaTvaliswinebiT. 

• soflis meurneobis dinamiuri ganviTarebisaTvis, 

sursaTze mosaxleobis moTxovnilebebis dakmayofilebisaTvis da 

samamulo warmoebis sasursaTo produqtebis eqsportis 

ganviTarebisaTvis umTavresia saxelmwifo da kerZo seqtoris 

rolis gansazRvra, risTvisac saWiroa agraruli politikis 

SemuSaveba da gatareba. 

• agraruli politikis mTavari mimarTuleba unda gaxdes 

qveynis sasursaTo usafrTxoebis uzrunvelyofa, sagareo 

ekonomikuri kavSirebis gafarToeba, Sromis saerTaSoriso 

danawilebaSi racionaluri monawileoba. 



• sasursaTo balansis swori formebisa da sabazro 

ekonomikis ganmtkicebis mizniT, prioriteti unda mieces ori 

ZiriTadi mimarTulebis ganviTarebas: soflis meurneobis 

dargobriv struqturaSi amaRldes sasursaTo mniSvnelobis 

dargebis xvedriTi wili (marcvleuli, kartofili, bostenuli, 

mcenareuli zeTi, mecxoveleobis produqtebi) da kvlav 

intensiurad da nawilobriv eqstensiurad ganviTardes 

saeqsporto mravalwliani kulturebis produqciis warmoeba, 

romlisTvisac didad xelSemwyobi niadagur-klimaturi pirobebi 

arsebobs (yurZeni, xili, Cai, citrusi). 

• Seswavlil unda iqnas sabazro ekonomikaze gardamaval 

periodSi moqmedi mmarTvelobiTi da sawarmoo struqturebi, 

moxdes maTi modernizacia 

• saqarTvelos agraruli seqtoris mimarT unda 

ganxorcieldes proteqcionisturi politika saxelmwifo 

regulirebis gamoyenebiT. agraruli seqtoris dargi - soflis 

meurneoba xelisuflebis mier aRiarebuli unda iqnes 

prioritetul dargad.  

• unda moxdes samrewvelo samrewvelo sawarmoebisa da 

nedleulis mwarmoeblebis sxvadasxva formiT integrireba, 

romelTa Soris, upiratesoba unda mieniWos saaqcio 

sazogadoebebis Seqmnas.  

• mniSvnelovani yuraRdeba unda daeTmos saqarTvelos 

calkeuli regionebis bunebriv-ekonomikuri pirobebidan 

gamomdinare, produqciis gasaRebis, soflis meurneobis produ-

qciis gadamamuSavebeli da gasaRebis, warmoebis saSualebebiT 

momaragebis da sawarmoo momsaxurebis kooperativebis Seqmnas.  
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103. miSvelaZe T. kooperireba da integracia agrarul 

seqtorSi biznesis efeqtianobis amaRlebis safuZvelia. 
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