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შინა მე ურ ნე ო ბა - მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ სტი ტუ ცი უ რი  ერ თე უ ლი

ნა ი რა ვირ სა ლა ძე
ეკო ნო მი კის დოქ ტო რი, ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი, 

ქუ თა ი სის უნი ვერ სი ტე ტი, აკა კი წე რეთ ლის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტი, სა ქარ თვე ლო

naira.virsaladze@unik.edu.ge

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ში ნა მე ურ ნე ო ბა, სექ ტო რი ,ინ სტი ტუ ცი უ რი ერ თე უ ლი,  შე მო სავ ლე-

ბი, ხარ ჯე ბი

JEL classification: R20, D02, H31

ანო ტა ცია

სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლია ში ნა მე ურ ნე ო ბა, 
რო გორც ერ თ-ერთ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ სტი ტუ-
ცი უ რი ერ თე უ ლი და ეროვ ნუ ლი ეკო ნო მი კის 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი სექ ტო რი. აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ 
ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის სექ ტო რე ბად და ყო ფა გან-
პი რო ბე ბუ ლია  კო ორ პო რა ცი ე ბის, მთავ რო ბი სა 
და ში ნა მე ურ ნე ო ბე ბის გან სხვა ვე ბუ ლი ქცე ვით, 
რომ  ამ და ყო ფის სა ფუძ ველ ზე ხდე ბა თი თო ე უ-
ლი სექ ტო რის  თა ვი სე ბუ რე ბის და ნახ ვა,  მა თი 
საქ მი ა ნო ბის  ანა ლი ზი და მარ თე ბუ ლი ეკო ნო-
მი კუ რი  პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა კორ პო რა ცი-
ე ბი სა და ში ნა მე ურ ნე ო ბე ბის  შენ დგო მი გან ვი-
თა რე ბის მიზ ნით. სტა ტი ა ში გან სა კუთ რე ბუ ლი 
ყუ რა დღე ბა არის გა მახ ვი ლე ბუ ლი ში ნა მე ურ-
ნე ო ბე ბის კვლე ვებ ზე, რო გორც სპე ცი ა ლუ რად 
ორ გა ნი ზე ბულ სტა ტის ტი კურ დაკ ვირ ვე ბა ზე 
და მი სი კვლე ვის შე დე გებ ზე, რო გორც  სო ცი-
ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის შეს წავ-
ლის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს წყა რო ზე.  ში ნა მე ურ-
ნე ო ბე ბის კვლე ვით მი ღე ბულ ოფი ცი ა ლურ 
სტა ტის ტი კურ მო ნა ცე მებ ზე დაყ რდნო ბით გა-
კე თე ბუ ლია   სა ქარ თვე ლოს ში ნა მე ურ ნე ო ბე ბის 
შე მო სავ ლე ბი სა და ხარ ჯე ბის სტრუქ ტუ რუ ლი 
და დი ნა მი კუ რი ანა ლი ზი,  გა კე თე ბუ ლია შე სა-
ბა მი სი დას კვნე ბი.  

შე სა ვა ლი

ინ სტი ტუ ცი უ რი ერ თე უ ლე ბის კლა სი ფი კა-
ცი ა ში  ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნია   ში ნა მე-
ურ ნე ო ბე ბის  სექ ტო რი.  ში ნა მე ურ ნე ო ბა  სა ზო-
გა დო ე ბის ძი რი თა დი მე ურ ნე ობ რი ვი სა ყო ფა-
ცხოვ რე ბო უჯ რე დი – ადა მი ან თა ერ თობ ლი-
ო ბა ა, რო მე ლიც ექ ვემ დე ბა რე ბა ერთ სა ცხოვ-
რე ბელ ერ თე ულ ზე ერ თობ ლი ვი ცხოვ რე ბის 
სა ერ თო წე სებს და ერ თმა ნეთ თან და კავ ში რე-
ბუ ლია სა ერ თო ბი უ ჯე ტით (მი სი ნა წი ლით), 
ნა თე სა უ რი ან /და არა ნა თე სა უ რი ურ თი ერ-
თო ბე ბით, ან ორი ვე თი ერ თად. ში ნა მე ურ ნე ო-
ბე ბის გა მოკ ვლე ვის პრო ექ ტი  სა ქარ თვე ლოს 
სტა ტის ტი კის დე პარ ტა მენ ტში შე მუ შავ და და 
და ი ნერ გა 1995-1997 წლებ ში.  თავ და პირ ვე-
ლად და საკ ვირ ვებ ლად შერ ჩე ულ იქ ნა 3351 
ში ნა მე ურ ნე ო ბა, ხო ლო 2008 წლი დან  მა თი 
რიცხ ვი  გა ორ მაგ და და მი აღ წია  7000-მდე ში-
ნა მე ურ ნე ო ბას. დღეს დღე ო ბით მათ ზე დაკ ვირ-
ვე ბით  მი ი ღე ბუ ლი პირ ვე ლა დი ინ ფორ მა ცია 
მუ შავ დე ბა მთლი ა ნად ქვეყ ნის, აგ რეთ ვე ქა ლა-
ქი სა და სოფ ლის, სქე სობ რივ -ა სა კობ რი ვი და  
სხვა ჯგუ ფე ბის მი ხედ ვით, მათ შო რის წარ მო ე-
ბუ ლი  ნიშ ნე ბის მი ხედ ვით, რო გო რი ცაა შე მო-
სავ ლე ბი, ხარ ჯე ბი, ოჯა ხის სი დი დე, ბავ შვე ბის 
რიცხ ვი ოჯახ ში და ა. შ. ში ნა მე ურ ნე ო ბე ბის  გა-
მოკ ვლე ვა იძ ლე ვა მნიშ ვნე ლო ვან სტა ტის ტი-



99

trjyjvbrehb ghjabkb7 1@_7 @_@_2Economic Profile, N20, 2020

კურ ინ ფორ მა ცი ას  და საქ მე ბის, სოფ ლის მე ურ-
ნე ო ბის,  მო სახ ლე ო ბის შე მო სა ვალ -გა სავ ლე ბის 
და მთლი ა ნად ცხოვ რე ბის დო ნის შე სა ხებ. ეს  
გა მოკ ვლე ვა  გვაძ ლევს სა შუ ა ლე ბას დე ტა ლუ-
რად  შე ვის წავ ლოთ მო სახ ლე ო ბის ფუ ლა დი 
და არა ფუ ლა დი შე მო სავ ლე ბი, გა ვა ა ნა ლი ზოთ 
მი სი დი ნა მი კა და სტრუქ ტუ რა წყა რო ე ბის მი-
ხედ ვით, გან ვსაზ ღვროთ მო სახ ლე ო ბის მსყიდ-
ვე ლო ბი თი უნა რი ა ნო ბა, და ვად გი ნოთ სი ღა რი-
ბის დო ნე, სიღ რმე და სიმ წვა ვე.  

ძი რი თა დი ტექ სტი   

  ქვეყ ნის მთლი ა ნი ეკო ნო მი კა რე ზი დენ ტი  
ინ სტი ტუ ცი უ რი ერ თე უ ლე ბის (ი ე) ერ თობ-
ლი ო ბას წარ მო ად გენს.  ერ თგვა რო ვა ნი ინ სტი-
ტუ ცი უ რი ერ თე უ ლე ბის დაჯ გუ ფე ბით იქ მნე-
ბა  სექ ტო რი. ეროვ ნულ ან გა რიშ თა სის ტე მა ში 
ეკო ნო მი კა ხუთ სექ ტო რად არის წარ მოდ გე ნი-
ლი:

- არა სა ფი ნან სო კორ პო რა ცი ე ბის სექ ტო-
რი;

- ფი ნან სუ რი კორ პო რა ცი ე ბის სექ ტო რი;
- ცენ ტრა ლუ რი სა ხელ მწი ფო სექ ტო რი;
- ში ნა მე ურ ნე ო ბის მომ სა ხუ რე არა კო მერ-

ცი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი (შმა კო);
- სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბე ბის (ში ნა მე ურ ნე ო-

ბე ბის) სექ ტო რი. 
   ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის სექ ტო რე ბად და ყო ფა 

გან პი რო ბე ბუ ლია  კო ორ პო რა ცი ე ბის, მთავ რო-
ბი სა და ში ნა მე ურ ნე ო ბე ბის გან სხვა ვე ბუ ლი 
ქცე ვით. ამ და ყო ფის სა ფუძ ველ ზე ხდე ბა თი-
თო ე უ ლი სექ ტო რის  თა ვი სე ბუ რე ბის და ნახ ვა, 
მა თი საქ მი ა ნო ბის ანა ლი ზი და მარ თე ბუ ლი 
ეკო ნო მი კუ რი  პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა კორ-
პო რა ცი ე ბი სა და ში ნა მე ურ ნე ო ბე ბის  შემ დგო მი 
გან ვი თა რე ბის მიზ ნით.

სექ ტო რე ბი ეას -ში   დაჯ გუ ფე ბუ ლია   ფი ზი-
კურ და  იუ რი დი უ ლი ან /სა ზო გა დო ებ რივ პი-
რე ბად. ფი ზი კურ პი რებ ში ერ თი ან დე ბი ან: ში-
ნა მე ურ ნე ო ბე ბი და ში ნა მე ურ ნე ო ბე ბის მფლო-

ბე ლო ბა ში არ სე ბუ ლი არა კორ პო რი რე ბუ ლი 
სა წარ მო ე ბი. იუ რი დი ულ ან /სა ზო გა დო ებ რივ 
პი რებს  მი ე კუთ ვნე ბი ან ფი ნან სუ რი და არა ფი-
ნან სუ რი  კორ პო რა ცი ე ბი, შმა კო, სა ხელ მწი ფო 
მარ თვის ორ გა ნო ე ბი.

    ინ სტი ტუ ცი უ რი ერ თე უ ლე ბის კლა სი-
ფი კა ცი ა ში ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნია   ში-
ნა მე ურ ნე ო ბე ბის  სექ ტო რი.  ში ნა მე ურ ნე ო-
ბა  სა ზო გა დო ე ბის ძი რი თა დი მე ურ ნე ობ რი ვი 
სა ყო ფა ცხოვ რე ბო უჯ რე დი – ადა მი ან თა ერ-
თობ ლი ო ბა ა, რო მე ლიც ექ ვემ დე ბა რე ბა ერთ 
სა ცხოვ რე ბელ ერ თე ულ ზე ერ თობ ლი ვი ცხოვ-
რე ბის სა ერ თო წე სებს და ერ თმა ნეთ თან და კავ-
ში რე ბუ ლია სა ერ თო ბი უ ჯე ტით (მი სი ნა წი-
ლით), ნა თე სა უ რი ან /და არა ნა თე სა უ რი ურ თი-
ერ თო ბე ბით ,ან ორი ვე თი ერ თად (გე ლაშ ვი ლი, 
შო ნი ა, ქინ ქლა ძე, 2013:91). 

  ში ნა მე ურ ნე ო ბის სექ ტო რი  ფუნ ქცი ე-
ბით და ქცე ვით მკვეთ რად  გან სხვავ დე ბა  სხვა 
და ნარ ჩე ნი სექ ტო რე ბი სა გან. ში ნა მე ურ ნე ო ბე ბი  
არი ან მწარ მო ებ ლე ბიც და მომ ხმა რებ ლე ბიც.  
თუმ ცა, უმე ტეს  შემ თხვე ვა ში,  მა თი  წარ მო ე-
ბის მას შტა ბე ბი  მცი რეა და  მო ი ცავს   არ სე ბო-
ბი სათ ვის აუ ცი ლე ბელ აქ ტი ვო ბებს. ში ნა მე ურ-
ნე ო ბე ბი ასე ვე ჩარ თუ ლი არი ან დაგ რო ვე ბის 
პრო ცეს ში. ისი ნი  თა ვი ან თი წევ რე ბის  ოჯა ხუ-
რი მდგო მა რე ო ბის მი ხედ ვით  იყო ფი ან  კერ ძო 
და კო ლექ ტი ურ  ში ნა მე ურ ნე ო ბე ბად.  კერ ძოდ 
ით ვლე ბა სა ო ჯა ხო ში ნა მე ურ ნე ო ბა, რო მე ლიც 
შედ გე ბა და მო უ კი დებ ლად მცხოვ რე ბი ერ თი 
პი რი სა გან ან პირ თა ჯგუ ფი სა გან. ხო ლო კო-
ლექ ტი ურ ში ნა მე ურ ნე ო ბებს შე ად გე ნენ პი რე-
ბი, რომ ლე ბიც მუდ მი ვად  ცხოვ რო ბენ ისეთ 
და წე სე ბუ ლე ბებ ში, რო გო რი ცაა ჩვილ ბავ შვთა 
სახ ლი, ობოლ და მშობ ლე ბის მზრუნ ვე ლო ბას 
მოკ ლე ბულ ბავ შვთა სკო ლა ინ ტერ ნა ტე ბი, მო-
ხუ ცე ბულ თა და ინ ვა ლიდ თა სახ ლე ბი, ქრო-
ნი კულ თა და ა ვა დე ბულ თა  სა ა ვად მყო ფო ე ბი, 
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რე ლი გი უ რი და წე სე ბუ ლე ბე ბი (მო ნას ტე რი), 
თა ვი სუფ ლე ბის აღ კვე თის ად გი ლე ბი, კო ლო-
ნი ე ბი, ყა ზარ მე ბი და სხვა, ე. ი. კო ლექ ტი ურ 
ში ნა მე ურ ნე ო ბებს   მი ე კუთ ვნე ბა მო სახ ლე ო-
ბის ერ თად მცხოვ რე ბი  ჯგუ ფე ბი, რომ ლე ბიც 
ჩვე უ ლებ რივ, გა ერ თი ა ნე ბუ ლი არი ან სა ერ თო 
მიზ ნე ბით (უფ რო სწო რად მი ზე ზე ბით), ექ ვემ-
დე ბა რე ბი ან სა ერ თო წე სებს და იკ ვე ბე ბი ან ერ-
თობ ლი ვად (გარ და  იმ და წე სე ბუ ლე ბა ში მო მუ-
შა ვე მო სამ სა ხუ რე პი რე ბი სა). 

ში ნა მე ურ ნე ო ბე ბის   მრა ვალ ფე როვ ნე ბა  და-
მო კი დე ბუ ლია ქვეყ ნის სა ზო გა დო ებ რივ, კულ-
ტუ რულ, რე ლი გი ურ, კლი მა ტურ, გე ოგ რა ფი-
ულ, ის ტო რი ულ თა ვი სე ბუ რე ბებ ზე.  ში ნა მე-
ურ ნე ო ბა ხში რად ემ თხვე ვა  ოჯახს. თუმ ცა, 
ში ნა მე ურ ნე ო ბის წევ რე ბი შე იძ ლე ბა არ იყ ვნენ 
ოჯა ხის წევ რე ბი. სა ქარ თვე ლო ში ამ ჟა მად 1 109 
130  კერ ძო ში ნა მე ურ ნე ო ბა ა.  ერ თწევ რი ა ნი ში-
ნა მე ურ ნე ო ბე ბის რიცხ ვი  193 874  ერ თე უ ლია 
და    ში ნა მე ურ ნე ო ბის სა ერ თო  რა ო დე ნო ბის 
17.5 პრო ცენტს შე ად გენს (აღ წე რის შე დე გე ბი, 
2018:9)  2002 წლის სა ყო ველ თა ოო აღ წე რის მო-
ნა ცე მებ თან შე და რე ბით  კერ ძო  ში ნა მე ურ ნე ო-
ბე ბის   რიცხ ვი 134 028 ერ თე უ ლით, ხო ლო ში-
ნა მე ურ ნე ო ბის სა შუ ა ლო ზო მა 3.5 -დან 3.2  კა-
ცამ დე არის შემ ცი რე ბუ ლი.

   ში ნა მე ურ ნე ო ბის, რო გორც უმ ნიშ ვნე ლო ვა-
ნეს ინ ტი ტუ ცი უ რი სექ ტო რის კვლე ვას ახორ-
ცი ე ლებს  სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რი.   
ამ  კვლე ვით მი ღე ბუ ლი მა სა ლა ქვეყ ნის  მო სახ-
ლე ო ბის სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი მდგო მა რე-
ო ბის შეს წავ ლის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი წყა რო ა. 
იგი სპე ცი ა ლუ რად ორ გა ნი ზე ბუ ლი შერ ჩე ვი-
თი სტა ტის ტი კუ რი დაკ ვირ ვე ბა ა, რო მე ლის 
მო ნა ცე მებ ზე დაყ რდნო ბით გა ნი საზ ღვრე ბა 
სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის სა მომ ხმა რებ ლო 
კა ლა თის სი დი დე და მო სახ ლე ო ბი რი გი სო ცი-
ა ლუ რი მა ხა სი ა თებ ლე ბი. 

    ში ნა მე ურ ნე ო ბე ბის გა მოკ ვლე ვის  პრო ექ ტი  
სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის დე პარ ტა მენ ტში 
შე მუ შავ და და და ი ნერ გა 1995-1997  წლებ ში.  ამ 
პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბა შე საძ ლე ბე ლი გახ-
და  მსოფ ლიო ბან კის  სა ინ სტი ტუ ციო მშე ნებ-
ლო ბის  კრე დი ტის სა შუ ა ლე ბით და კა ნა დის 
სტა ტის ტი კურ სამ სა ხურ თან თა ნამ შრომ ლო-
ბით. თავ და პირ ვე ლად და საკ ვირ ვებ ლად შერ-
ჩე ულ იქ ნა 3351 ში ნა მე ურ ნე ო ბა, ხო ლო 2008 
წლი დან  ფონდ ,,ა თას წლე უ ლის გა მოწ ვე ვა 
სა ქარ თვე ლოს’’ ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რით მა-
თი რიცხ ვი  გა ორ მაგ და და მი აღ წია  7000-მდე 
ში ნა მე ურ ნე ო ბას (სტა ტის ტი კუ რი კრე ბუ ლი, 
2008:6). მათ ზე დაკ ვირ ვე ბით მი ი ღე ბუ ლი პირ-
ვე ლა დი ინ ფორ მა ცია მუ შავ დე ბა მთლი ა ნად 
ქვეყ ნის, აგ რეთ ვე ქა ლა ქი სა და სოფ ლის, სქე-
სობ რივ -ა სა კობ რი ვი და  სხვა ჯგუ ფე ბის მი-
ხედ ვით, მათ შო რის წარ მო ე ბუ ლი (მა სა ლის 
და მუ შა ვე ბით მი ღე ბუ ლი) ნიშ ნე ბის მი ხედ ვით, 
რო გო რი ცაა შე მო სავ ლე ბი, ხარ ჯე ბი, ოჯა ხის 
სი დი დე, ბავ შვე ბის რიცხ ვი ოჯახ ში და ა. შ. 

     ში ნა მე ურ ნე ო ბებ ზე  დაკ ვირ ვე ბით მი ღე-
ბუ ლი მა სა ლე ბის დაჯ გუ ფე ბით  მი ი ღე ბა  მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი სო ცი ა ლურ -დე მოგ რა ფი უ ლი და 
ეკო ნო მი კუ რი ხა სი ა თის მაჩ ვე ნებ ლე ბი, რო გო-
რი ცა ა: დე მოგ რა ფი უ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი; ში ნა-
მე ურ ნე ო ბის სა ცხოვ რი სის და ხა სი ა თე ბა, ში ნა-
მე ურ ნე ო ბა თა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო აქ ტი ვო ბა, 
მო სახ ლე ო ბის ეკო ნო მი კუ რი სტა ტუ სის შე ფა-
სე ბე ბი, და საქ მე ბის სტრუქ ტუ რა, ხელ ფა სე ბი, 
წმინ და შე მო სავ ლე ბი და საქ მე ბი დან, შე მო სავ-
ლე ბი, ხარ ჯე ბი, შე მო სავ ლე ბი სა და ხარ ჯე ბის 
გა ნა წი ლე ბა, სი ღა რი ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი და ა. შ. 
(სტა ტის ტი კუ რი კრე ბუ ლი,  2005 :13) 

     ში ნა მე ურ ნე ო ბე ბის  გა მოკ ვლე ვა იძ ლე ვა 
მნიშ ვნე ლო ვან სტა ტის ტი კურ ინ ფორ მა ცი ას  
და საქ მე ბის, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის,  მო სახ ლე-
ო ბის შე მო სა ვალ -გა სავ ლე ბის და მთლი ა ნად 
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ცხოვ რე ბის დო ნის შე სა ხებ. ეს გა მოკ ვლე ვა  
გვაძ ლევს სა შუ ა ლე ბას დე ტა ლუ რად  შე ვის წავ-
ლოთ მო სახ ლე ო ბის ფუ ლა დი და არა ფუ ლა დი 
შე მო სავ ლე ბი, გა ვა ა ნა ლი ზოთ მი სი დი ნა მი კა 
და სტრუქ ტუ რა წყა რო ე ბის მი ხედ ვით, გან-
ვსაზ ღვროთ მო სახ ლე ო ბის მსყიდ ვე ლო ბი თი 
უნა რი ა ნო ბა, და ვად გი ნოთ სი ღა რი ბის დო ნე, 
სიღ რმე და სიმ წვა ვე.  ასე ვე დე ტა ლუ რა დაა გა-
წე რი ლი ხარ ჯე ბის მო ცუ ლო ბა და სტრუქ ტუ რა. 

ში ნა მე ურ ნე ო ბე ბის კვლე ვა ში ფუ ლა დი შე-
მო სავ ლე ბი მო ი ცავს შე მო სავ ლებს და ქი რა ვე-
ბუ ლი შრო მი დან, თვით და საქ მე ბი დან, სოფ-
ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ცი ის გა ყიდ ვი დან, 
ქო ნე ბის გა ქი რა ვე ბი დან, ანაბ რი დან (პრო ცენ-
ტი), პენ სი ე ბი დან, სტი პენ დი ე ბი დან, დახ მა რე-
ბე ბი დან, უცხო ე თი დან მი ღე ბუ ლი გზავ ნი ლე-
ბი დან და სა ჩუქ რად მი ღე ბუ ლი ფუ ლი დან. 

ცხრი ლი 1
ში ნა მე ურ ნე ო ბე ბის შე მო სავ ლე ბი 2012-2019 წლებ ში

მაჩ ვე ნებ ლე ბი 2012 2016 2017 2018 2019

მო სახ ლე ო ბის სა შუ ა ლოთ ვი უ რი შე მო სავ ლე ბი, მი ლი ო ნი 
ლა რი 830.7 1126.8 1181.9 1187.2 1251.3

სა შუ ა ლო თვი უ რი შე მო სავ ლე ბი ერთ ში ნა მე ურ ნე ო ბა ზე, 
ლა რი 793.1 1062.6 1110.7 1123.5 1175.3

სა შუ ა ლო თვი უ რი შე მო სავ ლე ბი ერთ სულ ზე, ლა რი 222.2 302.2 317.2 318.3 336.1

წყა რო: საქ სტა ტი, https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/50/shinameurneobebis-shemosavlebi 

ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კის მი ხედ ვით ში-
ნა მე ურ ნე ო ბე ბის მი ერ  დეკ ლა რი რე ბუ ლი შე-
მო სავ ლე ბი მზარ დი დი ნა მი კით ხა სი ათ დე ბა. 
2019 წლი სათ ვის ერ თი ში ნა მე ურ ნე ო ბის სა შუ-
ა ლოთ ვი ურ მა შე მო სა ვალ მა 1175.3 ლა რი შე ად-
გი ნა, რაც 2012 წლის ანა ლო გი ურ მაჩ ვე ნე ბელს  
382,2 ლა რით ანუ 48%-ით აღე მა ტე ბა. ხო ლო 
სა შუ ა ლოთ ვი უ რი შე მო სა ვა ლი ერთ სულ ზე  
222.2 ლა რი დან გაზ რდი ლია 336.1 ლა რამ დე.  
შე მო სავ ლე ბის სტრუქ ტუ რა ში  კვლავ მა ღა ლი 
ხვედ რი თი წი ლით ხა სი ათ დე ბა და ქი რა ვე ბუ-
ლი შრო მი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბი. ამ 
უკა ნას კნე ლის ხვედ რი თი წი ლი ფუ ლად შე-
მო სავ ლებ სა და ტრან სფერ ტებ ში 48.7%, ხო ლო 
მთლი ან  შე მო სავ ლებ ში 45.5%-ი ა. მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი ა, რომ  2012-2019 სა ა ნა ლი ზო პე რი ოდ ში 
და ქი რა ვე ბუ ლი შრო მი დან მი ღე ბუ ლი შე მო-

სავ ლე ბი თით ქმის გა ორ მა გე ბუ ლი ა. მაგ რამ   
ისიც უნ და ით ქვას, რომ ლა რის გა უ ფა სუ რე ბის 
ფონ ზე გა ორ მა გე ბუ ლი ხელ ფა სის  მსყიდ ვე-
ლო ბი თი უნა რი ა ნო ბა იმ დე ნად და ბა ლი ა, რომ 
ში ნა მე ურ ნე ო ბე ბი დღეს გა ცი ლე ბით ნაკ ლებ 
სა მომ ხმა რებ ლო სა ქო ნელ სა და მომ სა ხუ რე ბას 
მო იხ მა რენ,  ვიდ რე 2012 წელს. სა ყუ რა დღე ბოა 
ისიც, რომ  გაზ რდი ლია უცხო ე თი დან მი ღე ბუ-
ლი გზავ ნი ლე ბი, რაც ასე ვე ლა რის გა უ ფა სუ რე-
ბა ზე და გა რე მიგ რცი უ ლი პრო ცე სე ბის ზრდის 
მაჩ ვე ნე ბე ლი ა.  რაც შე ე ხე ბა ქო ნე ბის გა ყიდ ვი-
დან მი ღე ბულ შე მო სავ ლებს 3,7-ჯერ არის შემ-
ცი რე ბუ ლი, რაც იმა ზე მეტყ ვე ლებს, რომ მო-
სახ ლე ო ბამ სი დუხ ჭი რი სა და უმუ შევ რო ბის  
გა მო ამო წუ რა  წარ სულ ში  დაგ რო ვი ლი  ქო ნე-
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ბის გა ყიდ ვა და აღა რა ფე რი დარ ჩა გა სა ყი დი (იხ. ცხრი ლი 2)
ცხრი ლი 2

ერ თი ში ნა მე ურ ნე ო ბის სა შუ ა ლოთ ვი უ რი შე მო სავ ლე ბის სტრუქ ტუ რა 

 2012 2016 2019 

1. შემოსავლები, სულ (2+3) 
2. ფულადი შემოსავლები და ტრანსფერტები 

დაქირავებული შრომიდან 
თვითდასაქმებიდან 
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გაყიდვიდან 
ქონებიდან (გაქირავებიდან, პროცენტი ანაბრიდან) 
პენსიები, სტიპენდიები, დახმარებები 
უცხოეთიდან მიღებული გზავნილები 
საჩუქრად მიღებული ფული 

3. არაფულადი შემოსავლები 
4. სხვა ფულადი სახსრები 

ქონების გაყიდვა 
ფულის სესხება ან დანაზოგის გამოყენება 

5. ფულადი სახსრები, სულ (2+4) 
6. ფულადი და არაფულადი სახსრები, სულ (3+5) 

 

679.0 
600.0 
266.5 

72.2 
40.5 

4.9 
93.6 
28.9 
93.4 
79.0 

114.1 
20.0 
94.2 

714.2 
793.1 

 

944.1 
871.1 
423.8 

86.7 
63.0 
12.1 

153.9 
29.4 

102.1 
73.0 

118.5 
8.5 

110.0 
989.6 

1,062.6 
 

1,063.2 
992.9 
483.7 
113.2 

60.3 
12.3 

189.1 
46.9 
87.3 
70.3 

112.1 
7.3 

104.7 
1,105.0 
1,175.3 

 

   წყარო: საქსტატი, https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/50/shinameurneobebis-shemosavlebi  

 

ში ნა მე ურ ნე ო ბე ბის, რო გორც ძი რი თა დი 
მომ ხმა რებ ლე ბის, მი ერ გა წე უ ლი ხარ ჯე ბის  
მო ცუ ლო ბა  პირ და პირ აი სა ხე ბა  მშპ-ის სტრუქ-
ტუ რა ში. მშპ-ის სტრუქ ტუ რა  და ნა ხარ ჯე ბის  
მუხ ლე ბის მი ხედ ვით 2016-2019 წლებ ში წარ-
მოდ გე ნი ლია მე-3 ცხრილ ში. რო გორც ცხრი-
ლი დან ჩანს, მშპ-ის პა რა ლე ლუ რად იც ვლე ბა 
სა ბო ლოო მოხ მა რე ბა ზე გა წე უ ლი ხარ ჯე ბის 

მო ცუ ლო ბა. 2016-2019 წლებ ში აღ ნიშ ნუ ლი 
მაჩ ვე ნებ ლი 30 487.2 მლნ. ლა რი დან გა ზარ და 
41035.2 მლნ ლა რამ დე, ზრდის ტემ პმა შე ად გი-
ნა  134,6 %.   ხო ლო ში ნა მე ურ ნე ო ბე ბის   ხარ-
ჯე ბი  სა ბო ლოო მოხ მა რე ბა ზე 23 925,4  მლნ. 
ლა რი დან გა ი ზარ და 33 531,2 მლნ. ლა რამ დე 
და  აბ სო ლუ ტურ მა მა ტე ბამ  შე ად გი ნა  9 605.8 
მლნ. ლა რი. 
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ცხრი ლი 3
მშპ -ის  სტრუ ტუ რა  და ნა ხარ ჯე ბის  მუხ ლე ბის მი ხედ ვით 

2016-2019 წწ.

 წყარო: საქსტატი, https://www.geostat.ge/media/28915/Yearbook_2019.pdf, გვ. 124-125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016 2017 2018 2019 

მიმდინარე ფასებში,  მლნ. ლარი  
მთლიანი შიდა პროდუქტი (დანახარჯების მეთოდი) 35 886.0 40 761.7 44 599.3 50 002.2 
ხარჯები საბოლოო მოხმარებაზე სულ 
მათ შორის : 
შინამეურნეობების ხარჯები საბოლოო მოხმარებაზე 
 შმაკოების ხარჯები საბოლოო მოხმარებაზე 
 სახელმწიფო მართვის ორგანოების ხარჯები საბ. მოხ.  
მთლიანი კაპიტალის ფორმირება 
საქონლისა და მომსახურების ექსპორტი 
(-)საქონლისა და მომსახურების იმპორტი 

30 487.2  
 
23 925.4  
1 075.9 
5 485.9 
10 805.3  
14 620.9  
20 077.5  

34 115.4  
 
27 213.8  
1 254.8  
5 646.8 
11 123.9  
18 965.4  
23 443.0  

 36 801.3 
 
29 728.4 
1 182.3 
5 890.6 
12 542.6  
22 548.9 
27 293.5 

41 035.2 
 
33 531.2 
1 103.2 
6 400.8 
13 404.4 
26 999.6 
31 437.1 

მიმდინარე ფასებში,  პროცენტებში  

მთლიანი შიდა პროდუქტი (დანახარჯების მეთოდი) 100 100 100 100 

ხარჯები საბოლოო მოხმარებაზე     
მათ შორის : 
შინამეურნეობების ხარჯები საბოლოო მოხმარებაზე 
 შმაკოების ხარჯები საბოლოო მოხმარებაზე 
 სახელმწიფო მართვის ორგანოების ხარჯები საბ მოხ. 
მთლიანი კაპიტალის ფორმირება 
საქონლისა და მომსახურების ექსპორტი 
(-) საქონლისა და მომსახურების იმპორტი 

85.1 
 
66.8 
3.0 
15.3 
30.2 
40.8 
56.0 

83.7 
 
66.8 
3.1 
13.9 
27.3 
46.5 
57.5 

82.5 
 
66.7 
2.7 
13.2 
28.1 
50.6 
61.2 

81.7 
 
67.1 
2.7 
15.6 
26.8 
53.9 
62.9 

და ნა ხარ ჯე ბის მუხ ლე ბის მი ხედ ვით წარ-
მოდ გე ნი ლი მშპ-ის სტრუქ ტუ რი დან ნათ ლად 
იკ ვე თე ბა, რომ ში ნა მე ურ ნე ო ბე ბის  მი ერ სა ბო-
ლოო მოხ მა რე ბა ზე გა წე უ ლი ხარ ჯე ბის წი ლი 
დო მი ნან ტუ რია და  2019 წლის მშპ-ის  67.1%-ს 
შე ად გენს (გა ცი ლე ბით მა ღა ლი იყო ეს ხარ ჯი 
2015 წელს   და შე ად გენ და - 74 %  -ს ),  შე სა ბა-
მი სად,  სა მომ ხმა რებ ლო ხარ ჯე ბის  ამ კა ტე გო-
რი ას უდი დე სი გავ ლე ნა  აქვს  ქვეყ ნის მშპ-ზე. 
ევ რო კავ შირ სა და ევ რო ზო ნა ში ეს მაჩ ვე ნე ბე-
ლი 55-57%-ის ფარ გლებ ში ა, ეგო თოს ქვეყ ნებ ში  

60-61 %, ხო ლო მსოფ ლიო მას შტა ბით 59%-ი ა. 
(მინ დო რაშ ვი ლი, 2018:124).  

       ასე ვე სა ინ ტე რე სოა  ში ნა მე ურ ნე ო ბის სა-
მომ ხმა რებ ლო ხარ ჯე ბის სტრუქ ტუ რა და დი-
ნა მი კა. და ნა ხარ ჯე ბის სტრუქ ტუ რი დან  ჩანს, 
რომ და ნა ხარ ჯე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი   
ყო ველ დღი უ რი სა მომ ხმა რებ ლო სა ქო ნე ლი სა 
და მომ სა ხუ რე ბის შე ძე ნას ხმარ დე ბა.   სა შუ ა-
ლოთ ვი უ რი ხარ ჯე ბის დი ნა მი კა ერ თი ში ნა-
მე ურ ნე ო ბის მი ხედ ვით წარ მოდ გე ნი ლია მე-4  
ცხრილ ში.
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ცხრილი 4 

საშუალო თვიური ხარჯების სრტუქტურა და  დინამიკა ერთი  
შინამეურნეობის მიხედვით (ლარი) 2012- 2019  წლებში 

 2012 2016 2017 2018 2019 

1. სამომხმარებლო ხარჯები  -სულ 
2. სამომხმარებლო ფულადი ხარჯები - სულ 
სურსათზე, სასმელზე, თამბაქოს ნაწარმზე 
ტანსაცმელსა და ფეხსაცმელზე 
საოჯახო მოხმარების საქონელზე 
ჯანმრთელობის დაცვაზე 
სათბობსა და ელექტროენერგიაზე 
ტრანსპორტზე  
განათლებაზე 
სხვა სამომხმარებლო ხარჯები 
3. არაფულადი  ხარჯები 
4. არასამომხმარებლო ფულადი ხარჯები  სულ 

სასოფლო-სამეურნეო ხარჯები 
ტრანსფერტებზე 
დაზოგვაზე ან გასესხებაზე 
ქონების შეძენაზე 

5. ფულადი ხარჯები- სულ 
6. ხარჯები სულ 

602.8 
512.1 
194.8 
18.8 
20.3 
58.8 
65.7 
52.4 
21.9 
79.4 
90.8 

163.2 
16.2 
23.0 
96.9 
27.4 

675.3 
766.1 

742.0 
657.9 
235.9 
26.8 
28.0 
94.9 
81.7 
68.7 
22.7 
99.2 
84.0 
284.4 
28.8 
40.0 
183.2 
32.5 
942.3 
1026.3 

807.8 
737.2 
263.5 
33.5 
31.9 
99.3 
95.6 
81.3 
25.0 
107.2 
70.6 
285.2 
20.3 
40.5 
192.7 
31.8 
1 022.4 
1093.0 

808.7 
736.5 
275.6 
32.4 
30.0 
91.7 
95.8 
78.8 
25.2 
106.8 
72.2 
293.3 
22.3 
33.9 
202.5 
34.7 
1029.8 
1102.0 

851.5 
781.2 
295.4 
32.6 
28.0 
92.3 
100.6 
93.8 
21.6 
116.9 
70.3 
294.5 
23.4 
35.2 
205.4 
30.6 
1 075.7 
1 146.1 

       წყარო: საქსტატი, https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/51/shinameurneobebis-kharjebi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 ცხრი ლი 4
სა შუ ა ლო თვი უ რი ხარ ჯე ბის სრტუქ ტუ რა და  დი ნა მი კა ერ თი 

ში ნა მე ურ ნე ო ბის მი ხედ ვით (ლა რი) 2012- 2019  წლებ ში

 რო გორც  ცხრი ლი დან ჩანს, სა შუ ა ლოდ ერ-
თი ში ნა მე ურ ნე ო ბის სა ერ თო ხარ ჯი 2019 წელს 
2012 წელ თან შე და რე ბით  248.7  ლა რით არის 

გაზ რდი ლი, ხო ლო  სა მომ ხმა რებ ლო ფუ ლა დი 
ხარ ჯი  -  269.1 ლა რით.  სურ სათ ზე,  სას მელ ზე 
და თამ ბა ქოს ნა წარ მზე  მო დის   ში ნა მე ურ ნე ო-
ბის    ფუ ლა დი ხარ ჯის   37,8 %.  
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 2012 2016 2017 2018 2019 

1. სამომხმარებლო ხარჯები  -სულ 
2. სამომხმარებლო ფულადი ხარჯები - სულ 
სურსათზე, სასმელზე, თამბაქოს ნაწარმზე 
ტანსაცმელსა და ფეხსაცმელზე 
საოჯახო მოხმარების საქონელზე 
ჯანმრთელობის დაცვაზე 
სათბობსა და ელექტროენერგიაზე 
ტრანსპორტზე  
განათლებაზე 
სხვა სამომხმარებლო ხარჯები 
3. არაფულადი  ხარჯები 
4. არასამომხმარებლო ფულადი ხარჯები  

სულ 
სასოფლო-სამეურნეო ხარჯები 
ტრანსფერტებზე 
დაზოგვაზე ან გასესხებაზე 
ქონების შეძენაზე 

5. ფულადი ხარჯები- სულ 
6. ხარჯები სულ 

167.0 
141.8 
54.0 
5.2 
5.6 

16.3 
18.2 
14.5 
6.1 

22.0 
25.1 
45.2 

 
4.4 
6.4 

26.8 
7.6 

187.1 
212.2 

215.5 
194.7 
68.7 
8.0 
8.2 

27.9 
24.4 
20.2 
7.3 

30.0 
20.8 
82.2 

 
6.9 

11.4 
54.1 
9.8 

277.0 
297.7 

 
 

230.7 
210.5 
75.3 
9.7 
9.1 

28.4 
27.3 
23.2 
7.1 

30.6 
20.2 
81.4 

 
5.8 

11.6 
55.0 
9.1 

292.0 
312.2 

 

229.1 
208.7 
78.1 
9.2 
8.5 

26.0 
27.1 
22.3 
7.2 

30.3 
20.5 
83.1 

 
6.3 
9.6 

57.4 
9.8 

291.8 
312.2 

243.5 
223.4 
84.5 
9.3 
8.0 

26.4 
28.8 
26.8 
6.2 

33.4 
20.1 
84.2 

 
6.7 

10.1 
58.7 
8.7 

307.6 
327.7 

  წყარო: საქსტატი, https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/51/shinameurneobebis-kharjebi   

ცხრი ლი 5
                                                     სა შუ ა ლო თვი უ რი ხარ ჯე ბი ერთ სულ ზე 
                                                                     2012-2019 წლებ ში (ლა რი)

 რაც შე ე ხე ბა სა შუ ა ლოთ ვი ურ  ხარ ჯებს ერთ 
სულ ზე 2019 წელს 2012  წელ თან შე და რე ბით  
167 ლა რი დან გაზ რდი ლია 243.5 ლა რამ დე. 
სურ სათ ზე, სას მელ ზე და თამ ბა ქოს ნა წარ მზე  
ხარ ჯე ბის ხვედ რი თი წი ლი 2012 წლის ანა ლო-
გი უ რი ა, რაც მიგ ვა ნიშ ნებს იმა ზე, რომ  მოხ მა-
რე ბუ ლი სა ქონ ლის ფი ზი კუ რი  მო ცუ ლო ბა  არ 
გაზ რდი ლა, არა მედ ხარ ჯე ბი გა ი ზარ და  პრო-
დუქ ტებ ზე ფა სე ბის ზრდის გა მო.

დას კვნა

ამ რი გად, ში ნა მე ურ ნე ო ბის კვლე ვის შე დე-
გად მი ღე ბუ ლი ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კუ-
რი  მო ნა ცე მე ბი დან ჩანს, რომ შე მო სავ ლე ბი სა 
და ხარ ჯე ბის ნო მი ნა ლის  ზრდის მი უ ხე და ვად 

(ლა რის და ბა ლი მსყიდ ვე ლო ბი თი უნა რი ა ნო-
ბის გა მო) მცირ დე ბა რე ა ლუ რი შე მო სავ ლე ბი 
და ხარ ჯე ბი, მკვეთ რად ეცე მა ში ნა მე ურ ნე ო ბე-
ბის ცხოვ რე ბის დო ნე,  იზ რდე ბა უცხო ე თი დან 
მი ღე ბუ ლი გზავ ნი ლე ბი და მიგ რა ცია ქვეყ ნე-
ბი სათ ვის სა შიშ მას შტა ბებს აღ წევს.   მსოფ ლიო 
გა მოც დი ლე ბამ აჩ ვე ნა, რომ ასეთ პი რო ბებ ში 
ხე ლი სუფ ლე ბის უმ თავ რე სი ამო ცა ნაა ეკო ნო-
მი კა ში არ სე ბუ ლი სუს ტი მხა რე ე ბის ად რე ულ 
ეტაპ ზე გა მოვ ლე ნა და მა კო რექ ტი რე ბე ლი ღო-
ნის ძი ე ბე ბის  დრო უ ლი გა ტა რე ბა.  აღ ნიშ ნუ-
ლის ერ თ-ერ თი უმ თავ რე სი წი ნა პი რო ბა კი 
ში ნა მე ურ ნე ო ბე ბის სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი 
მდგო მა რე ო ბის სიღ რმი სე უ ლი  შეს წავ ლა და 
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ანა ლი ზი ა, რაც, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა სტა ტის-
ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რი სა და   ანა ლი ტი-
კოს -სტა ტის ტი კო სე ბის  პრე რო გა ტი ვა ა. 

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა:

1. გე ლაშ ვი ლი ს.,  შო ნია ზ.,  ქინ ქლა ძე რ. 
(2013)  ,,სო ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კა’’, თბი ლი სის 
სა ხელ მწი ფო უნი ვეს რსი ტე ტი,  გვ.91-97.

2. ვირ სა ლა ძე ნ., ბა კუ რა ძე ა. (2009) სტა-
ტის ტი კა ეკო ნო მი კა სა და ბიზ ნეს ში, მე ო რე ნა-
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