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რისკის გამოვლენის ზოგიერთი  

ეკონომიკური ასპექტი აგრარულ სექტორשი 

 
ნინო დამენია 

ბიზნესის მართვის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, 
ივანე ჯავახიשვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 
საქართველოსათვის, როგორც განვითარებადი ეკონომიკის მქონე სახელმწიფოსათვის, 

სტრატეგიულად მნიשვნელოვანია აგრარული სექტორის განვითარება. რომელიც, თავის 
მხრივ, დაკავשირებულია სხვადასხვა სახის რისკთან. 

რისკისა და გაურკვევლობის პირობებשი გადაწყვეტილების მიღების ანალიზი שესაძლებ-
ლობას იძლევა უკეთ שევიცნოთ ეკონომიკური გარემო და გავაკეთოთ ოპტიმალური არჩევა-
ნი. საკითხის სიღრმისეული ანალიზი שესაძლებელს ხდის არსებული ალტერნატივებიდან მი-
ღებული იქნას საუკეთესო გადაწყვეტილება.  

რისკი დაკავשირებულია მოსალოდნელ დანაკარგებთან და მისი მინიმუმამდე שემცირე-
ბის მიზნით მეწარმეს/ფერმერს უნდა שეეძლოს მოსალოდნელი რისკების პროგნოზირება, 
მეტნაკლები სიდიდით שედეგების განსაზღვრა და რისკის რეგულირება. ეკონომიკური გარე-
მოს ცვალებადობის პირობებשი აგრარულ ბიზნესשი რისკის საფრთხე კიდევ უფრო მზარდია. 
მოსალოდნელი რისკების გამოვლენა, ანალიზი და მართვის ეფექტიანი მექანიზმების שემუ-
 .ვნელოვანი გამოწვევააשავება აგრარული სექტორის მნიש

საკვანძო სიტყვები: აგრარული რისკი, სპეციფიკური რისკი აგრარულ სექტორשი, რის-
კის שეფასება. 

 
ისტორიის სხვადასხვა ეტაპზე საქართველოს სოფლის მეურნეობის, როგორც დარგის მნიש-

ვნელობა ქვეყნის ეკონომიკაשი ცვლილებას განიცდიდა. თანამედროვე პირობებשი, სფეროს მნიש-
ვნელობა განისაზღვრება სოფლის მეურნეობის წილით მשპ-שი და დასაქმებული მოსახლეობის რა-
ოდენობით აგრარულ სექტორשი.  

თანამედროვე მსოფლიოשი პირველადი წარმოების (სოფლის მეურნეობა) პროცენტულმა წილ-
მა მთლიან שიდა პროდუქტשი დროის მსვლელობასთან ერთად თანდათან დაიკლო განვითარებულ 
ქვეყნებשი. დღევანდელ რეალობაზე დაყრდნობით, რაც უფრო მაღალია ქვეყნის განვითარების 
დონე, მით უფრო დაბალია სოფლის მეურნეობის წილი მთლიან שიდა პროდუქტשი და პირიქით. 
ამას ამტკიცებს ზოგადი სტატისტიკაც, რომლის მიხედვითაც მაღალი GDP-ს მქონე ქვეყნებשი 
სოფლის მეუნეობის წილი 4%-ზე დაბალია, ხოლო დაბალი שემოსავლების ქვეყნებשი კი ამ დარგის 
წილი 30%-ის ტოლია. რაც שეეხება საქართველოს, 2021 წელს, ჩვენს ქვეყანაשი სოფლის მეურნეო-
ბის წილი მთლიან שიდა პროდუქტשი (მשპ) 7%-ს שეადგენდა [2]. 
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განსხვავებულია სოფლის მეურნეობაשი  დასაქმებულ ადამიანთა რაოდენობა ქვეყნების მი-
ხედვით, რაც თავისთავად ამ დარგის მნიשვნელობას სხვადასხვა ქვეყანაשი გასნსხვავებულად 
წარმოაჩენს. 2022 წლის მონაცემებით საქართველოს მოსახლეობის 40,3% სოფლად ცხოვრობს და 
მათი უმეტესობა თვითდასაქმებულია. აღსანიשნავია ისიც, რომ გაეროს მსოფლიო ურბანიზაციის 
პერსპექტივების პროგნოზით, სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის წილი კლებადია და 2050 წლის-
თვის მათი პროცენტული წილი საქართველოს მთლიან მოსახლეობასთან 27%-მდე שემცირდება [1; 
გვ.8]. 

ბუნებრივი პირობების გათვალისწინებით საქართველოשი იდეალური პირობებია სოფლის მე-
ურნეობის და აგრობიზნესის წარმატებით განვითარებისთვის, თუმცა არსებობს მთელი რიგი ფაქ-
ტორები და რისკები, რომლებიც დარგის სრულყოფილად მუשაობას აფერხებს. 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, 2022 წლის მეორე კვარ-
ტალשი, სოფლად დასაქმების დონე 41,4%-ია, ხოლო 2021 წლის მონაცემებით, სოფლის მეურნეო-
ბის პროდუქციის გამოשვება 5697,9 მლნ. ლარია. 

საქართველოשი ითვლებოდა, რომ თუ პიროვნება ცხოვრობს სოფელשი და საოჯახო მეურნება-
-ინ იგი თვითდასაქმებულია და ჩართულია სოფლის მეუნეოשი აწარმოებს საკვებ პროდუქტს, მაש
ბის საქმიანობაשი. აღნიשნული იწვევდა საერთო სტატისტიკურ უზუსტობებს და დარგის არასწორ 
-ეფასებას. 2020 წლიდან საქსტატმა დანერგა მე-19 და მე-20 კონფერენციაზე მიღებული სტანש
დარტები და მეთოდოლოგია. שსო-ს ახალი სტანდარტით თვითდასაქმებულად აღარ ითვლებიან 
საკუთარ ოჯახურ მეურნეობაשი მომუשავე პირები, რომლებიც არ არიან ბაზარზე ორიენტირებუ-
ლები და სასოფლო სამეურნეო პროდუქციას აწარმოებენ უმთავრესად საკუთარი მოხმარებისათ-
ვის [4, გვ.85]. 

რისკის თეორიისა და მეთოდოლოგიის שესწავლის საფუძველზე שესაძლებელია აგრარულ სექ-
ტორשი რისკისათვის დამახასიათებელი ტიპებისა და მათი წარმოשობის მიზეზების დადგენა, რის-
კის გამოვლენის ფორმების, გამაძლიერებელი და שემარბილებელი ფაქტორებისა და שესაძლო და-
ნაკარგების პროგნოზირების მეთოდების שემუשავება. ასეთი მეთოდოლოგიის ცოდნით שესაძლე-
ბელია დიდი და მნიשვნელოვანი დანაკარგებისაგან თავის არიდება. 

აგრარულ სექტორשი რისკის გამოვლენის რამოდენიმე წყარო არსებობს. მათ שორის უპირვე-
ლესია წარმოების ფაქტორთა ხარისხისა და რაოდენობის არასასურველი ცვლილება. იგი დაკავ-
-ემცირებასთან, დაბალი ხაש ირებულია სათესლე მასალის, სასუქის, კომბინირებული საკვებისש
რისხის ტექნიკასთან, საწვავ-საცხები მასალების დროულად მიუწოდებლობასთან და სხვა. ცნობი-
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ლია, რომ არასაიმედო და დაზიანებული ტექნიკა წარმოადგენს რისკის წარმოქმნის მიზეზს მო-
სავლის აღებისას, დანახარჯების ზრდის წყაროს ტექნიკის რემონტზე და ა.ש. რაც שეეხება მინე-
რალურ სასუქებსა და שხამქიმიკატებს, მათი რაოდენობის שემცირება იწვევს მოსავლიანობის שემ-
ცირებასაც [7]. 

ეკონომიკური საქმიანობის პროცესשი ჩართული თითოეული ფერმერის მიზანი ისეთი პრო-
დუქციის წარმოებაა, რომელზე მოთხოვნაცაა ბაზარზე, რაც მეტი שემოსავლის მიიღების გარან-
ტია. שემოსავლების მაქსიმიზება, კი მხოლოდ მაשინაა שესაძლებელი, როდესაც ეკონომიკურ საქ-
მიანობაשი ჩართულ სუბიექტს שესაძლებლობა აქვს სრულად გამოიყენოს ყველა ის საჭირო ფაქ-
ტორი, რომელიც წარმოებას ესაჭიროება, მათ שორის ტექნოლოგიაც. ფერმერებისთვის და მეწარ-
მეებისთვის დროულად და სრულყოფილად მიწოდებული ინფორმაცია დარგשი ტექნოლოგიების 
 .ემოსავლებზეש ესახებ დადებითად ზემოქმედებს წარმოების ეფექტიანობასა დაש

საქართველოשი სამომხმარებლო კალათის მნიשვნელოვანი ნაწილი იმპორტირებულია, რადგან 
ჩვენი წარმოება და სოფლის მეურნეობა სრულად ვერ უზრუნველყოფს მომხმარებლის მოთხოვ-
ნებს, მიუხედავად იმისა, რომ არის მცდლეობა გარკვეული პროდუქტების שექმნის. საქართველო-
-ევადარებთ ხორש უალოდ 2-3 ტონა ხორბალი იწარმოება. ამ მაჩვენებლს თუשი 1 ჰექტარზე საש
ბლის ექსპორტიორი ქვეყნების მაჩვენებელს, ვნახავთ, რომ დიდი სხვაობაა, ვინაიდან ექსპორტი-
ორი ქვეყნები 1 ჰექტარზე საשუალოდ 8-9, საუკეთესო שემთხვევაשი კი 12 ტონა ხორბალსაც აწარ-
მოებენ. ამ სხვაობის გამო ჩვენს სამომხმარებლო ბაზარზე იყიდება დიდი რაოდენობით იმპორტი-
რებული ხორბალი, ვინადან ადგილობრივი წარმოება და სოფლის მეურნეობა კონკურენციას ვერ 
უწევს მას. ასეთი שედეგების ერთ-ერთი განმაპირობებელი მიზეზი არის წარმოების მაღალი თვით-
ღირებულება. თუმცა, ეს პრობლემა მაღალი ტექნოლოგიური პირობების არსებობის שემთხვევაשი 
არ იქნებოდა აქტუალური. ამიტომ სოფლის მეურნეობაשი ერთ-ერთი მნიשვნელოვანი რისკ ფაქ-
ტორი სწორედ ტექნოლოგიებია, ვინაიდან მათი სიმწირის გამო წარმოება და ზოგადად დარგი 
მნიשვნელოვანი გამოწვევების წინაשე დგება [5]. 

გასათვალისწინებელია ისიც, რომ სათანადო ტექნოლოგიური ბაზა ნიשნავს მავნებლების, 
ამინდით გამოწვეული უარყოფითი שედეგების, დაავადებათა მიმართ მცენარეთა და ცხოველთა 
მოწყვლადობის და სხვა უამრავი რისკის ალბათობის שემცირებასაც. 

თანამედროვე სამყაროשი წარმატების მისაღწევად აუცილებელია საჭირო ინფორმაციის დრო-
ულად ფლობა. ინფორმირებულობა და ცოდნა სოფლის მეურნეობაשი გადამწყვეტ როლს ასრუ-
ლებს ფერმერისთვის. სოფლის მეურნეობაשი ჩართულ მოსახლეობას წარმატებისთვის ისევე ესა-
ჭიროებათ მენეჯმენტის, თანამედროვე მიდგომების, მარკეტინგის საკითხების ცოდნა, როგორც 
დიდი კორპორაციების წარმომადგენლებს. 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2022 წლის 1 ოქტომბრის მონაცემებით 
აგრარულ სექტორשი რეგისტრირებული 8004 სუბიექტიდან, მხოლოდ 34% არის აქტიური, ანუ 
სოფლის მეურნეობის დარგשი დასაქმებულთა უმეტესობას წარმოადგენენ მცირე ფერმერები, 
რომლებიც მსხვილი ფერმერებისგან განსხვავებით არ ფლობენ იმ რაოდენობის ფინანსებს, რომ-
ლითაც უზრუნველყოფენ საკუთარი ცოდნისა და ინფორმირებულობის ამაღლებას. ეს კი თავის-
თავად იწვევს უამრავ გაუგებრობას, არასწორ ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებს და რისკებისადმი 
მოუმზადებლობას. שესაბამისად, ცოდნის და ინფორმაციის ნაკლებობა საქართველოს აგრარულ 
სექტორשი ერთ-ერთი მნიשვნელოვანი გამოწვევაა [6]. 

გარდა აღნიשნულისა, სოფლის მეურნეობაשი არსებობს რისკის გამოვლენის სპეციფიკური მი-
ზეზები. მათგან ერთ-ერთია – უამინდობის რისკი. ცუდი ამინდი პირდაპირ მოქმედებს სასოფლო--
სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობაზე, שესაბამისად წარმოების დანახარჯებზე, პროდუქცი-
ის რეალიზაციის მოცულობაზე, მოგებაზე. ისეთი ბუნებრივი მოვლენები, როგორიცაა ქარბუქი, 
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სეტყვა, წყალდიდობა, დიდი რაოდენობის ნალექი წვიმისა და თოვლის სახით კოლოსალურ ზიანს 
აყენებს მემცენარეობას, მეხილეობას და სოფლის მეურნეობის სხვა დარგებს. 

მეორე სპეციფიკური თავისებურება – ეს არის აგრარულ სექტორשი გამოყენებული საწარმოო 
რესურსებისა და პროდუქციის ბიოლოგიური ბუნება. ამ ბუნებით განსაზღვრულია ტექნოლოგიუ-
რი ოპერაციების שესრულების ვადები და თანმიმდევრობა, ხოლო მათი დარღვევა აძლიერებს שე-
მოსავლისა და პროდუქციის დანაკარგების რისკს. დაგვიანებული ან ადრეული თესვა, მოსავლის 
აღების პროცესის გაწელვა, პროდუქციის שენახვის ცუდი პირობები, მცენარეთა და ცხოველთა 
დაავადებები დაკავשირებულია პროდუქციის დანაკარგების რისკთან, ხარჯების ზრდასა და მოგე-
ბის שემცირებასთან. 

აგრარულ სექტორשი ერთმანეთשია გადაჯაჭვული საერთო და სპეციფიკური რისკის წყაროე-
ბი. წარმოებაზე მათმა ერთობლივმა ზემოქმედებამ კი שეიძლება მნიשვნელოვანი ზარალი მიაყე-
ნოს საწარმოს, უარეს שემთხვევაשი კი გააკოტროს.   რისკის გაზომვა, მისი ეკონომიკური שეფასე-
ბა საკმაოდ რთული საქმეა და ამ სფეროשი მათემატიკური გათვლების გარდა მნიשვნელოვანია ინ-
ტუიცია და გამოცდილება. აგრარულ სექტორשი რისკის ეკონომიკური שეფასების ორი მეთოდი გა-
მოიყენება: ხარისხობრივი და რაოდენობრივი. 

რისკის ხარისხობრივი განსაზღვრა ითვალისწინებს რისკის წყაროებისა და მიზეზების გამოვ-
ლენას, რისკის წარმოქმნის ეტაპების გამოყოფას, ყველა שესაძლო რისკების იდენტიფიკაციას 
(დადგენას), პრაქტიკული მოგებისა და שესაძლო ნეგატიური שედეგების გამოვლენას. 

განსაკუთრებით მნიשვნელოვანია ყველა שესაძლო რისკის გამოვლენისა და იდენტიფიკაციის 
მეთოდები, რადგან გადაწყვეტილების მისაღებად აუცილებელია იმის ცოდნა, თუ რომელი სახეო-
ბის რისკთან აქვს საქმე მეწარმეს.    

ხარისხობრივი ანალიზის პროცესשი მნიשვნელოვანია არა მარტო იმ სახეობის რისკების გა-
მოვლენა, რომელიც ემუქრება მოცემულ საქმიანობას, არამედ, שესაძლებლობის ფარგლებשი, სა-
რისკო მოვლენისადმი თანდართული שესაძლო დანაკარგების გამოვლენაც. 

რისკის ხარისხობრივი ანალიზის שედეგები წარმოადგენს მნიשვნელოვან საწყის ინფორმაციას 
რაოდენობრივი ანალიზის ჩასატარებლად. 

რისკის რაოდენობრივი ანალიზი ითვალისწინებს რისკის რიცხობრივ განსაზღვრას. საწყის 
ეტაპზე რიცხობრივად განისაზღვრება სარისკო მოვლენის დადგომის ალბათობა და ხდება რისკის 
ხარისხის რაოდენობრივი שეფასება. განისაზღვრება აგრეთვე კონკრეტულ ვითარებაשი დასაשვები 
რისკის დონე. 

რისკის რაოდენობრივი שეფასება საשუალებას იძლევა გამოიყოს წარმოשობის მიხედვით ყვე-
ლაზე ალბათური და დანაკარგების მიხედვით ყველაზე წონადი რისკები.  

როგორც აღინიשნა, რისკი ალბათური კატეგორიაა და მეცნიერული თვალსაზრისით მისი გან-
საზღვრა მიზანשეწონილია გარკვეული სახის დანაკარგების წარმოשობის ალბათობით. 

რისკის ეკონომიკური שეფასებისას უპირველესად უნდა იქნას განხილული მისი რამოდენიმე 
ძირითადი მაჩვენებელი. ამისათვის საჭიროა რისკის ზონების გამოყოფა დანაკარგების სიდიდის 
მიხედვით. 

რისკის ალბათური שეფასება მათემატიკურად საკმაოდ კარგად არის שემუשავებული, მაგრამ 
სამეწარმეო საქმიანობაשი მარტო მათემატიკურ გამოთვლებზე დაყრდნობა ყოველთვის არ არის 
საკმარისი. 

გამომდინარე იქედან, რომ საბაზრო ეკონომიკის პირობებשი რისკი გარდაუვალია, მეწარმის 
მთავარ ამოცანას წარმოადგენს არ გაექცეს რისკს, არამედ წინასწარ განჭვრიტოს იგი, რადგან 
ადამიანის არანაირ שესაძლებლობას, უნარს არ שესწევს რისკის მოსპობა, שესაძლებელია მხოლოდ 
მისი שედეგების שემარბილებელი მექანიზმის שემუשავება. 
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ცოდნა მოსალოდნელი რისკის שესახებ მეწარმისათვის აუცილებელია, მაგრამ არა საკმარისი. 
მნიשვნელოვანია თუ რა გავლენას მოახდენს მოცემული სახეობის რისკი და როგორი שედეგი ექნე-
ბა მას. თავდაპირველად აუცილებელია იმ მოვლენათა ალბათობის שეფასება, რომელიც მოხდება, 
-ემდეგ კი დასკვნის გაკეთება, თუ როგორ იმოქმედებს იგი საწარმოს ეკონომიკურ მდგომარეობაש
ზე [8]. 

რისკი שეიძლება გამოვლინდეს სხვადასხვა მეთოდებით, რთული ალბათური ანალიზიდან დაწყ-
ებული, ინტუიციით დამთავრებული. ამჟამად მეწარმეთა უმეტესობა ინტუიციას ეყრდნობა. მხო-
ლოდ ხელმძღვანელთა უმცირესობას שეუძლია რისკის მათემატიკური მეთოდებით განსაზღვრა. 

წარმატებას აღწევს ის მეწარმე, რომელსაც שეუძლია ერთდროულად გამოთვალოს ან ინტუი-
ციურად განსაზღვროს რისკის ხარისხი და שესაძლო წარუმატებლობის მიუხედავად წავიდეს რის-
კზე. 

ჩატარებული ანალიზის საფუძველზე שეიძლება დავასკვნათ, რომ სოფლის მეურნეობაשი რის-
კის პრობლემას მრავალნაირი ხასიათი გააჩნია. იგი მიეკუთვნება არა მარტო სახელმწიფო ან რე-
გიონული აგრარული პოლიტიკის გატარებას, არამედ უשუალოდ წარმოებაשი მმართველობითი გა-
დაწყვეტილების მიღებას. სოფლის მეურნეობაשი ეკონომიკური რისკის שეფასება მეცნიერთა 
კვლევის საგანია. აუცილებელია სარეკომენდაციო ხასიათის გამოცემები, პუბლიკაციები, რომ-
ლებשიც ობიექტურად იქნება განსაზღვრული და שეფასებული ის რისკი, რომელიც ხელს שეუשლის 
გათვლილ ვადებשი, שეზღუდული რესურსების პირობებשი დასახული მიზნის მიღწევას და წარ-
მოდგენი;ლი იქნება ამ რისკის აღმომფხვრელი ან שემარბილებელი მექანიზმი. 

საჭიროა ფერმერთა მხარდაჭერა და მათთვის სათანადო ტექნოლოგიისა და ცოდნის მიწოდე-
ბა, რათა უკეთ שეძლონ საკუთარი საქმიანობის დაგეგმვა და שემდგომשი განხორციელებაც. გა-
სათვალისწინებელია ის ფაქტიც, რომ שეუძლებელია კონკურენტუნარიანი დარგის שექმნა მცირე 
მეწარმეების არსებობის პირობებשი და ჭარბი დივერსიფიკაციის არსებობისას. שესაბამისად, საჭი-
როა მსხვილი წარმოებების שექმნისკენ მიმართული ღონისძიებები, რომლებიც დარგს მისცემს სა-
 .უალებას განვითარდეს სწორი გზითש

რისკების მინიმალიზებაשი აღნასიשნავია საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურ-
ნეობის სამნისტროს მიერ განხორციელებული სხვადასხვა პროექტები: „დანერგე მომავალი“; 
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SUMMARY 

For Georgia, as a country with a developing economy, the development of the agricultural sector is 
strategically important. Which, in turn, is associated with various types of risks. 

Analysis of decision-making under conditions of risk and uncertainty provides an opportunity to better 
understand the economic environment and make optimal choices. An in-depth analysis of the issue makes it 
possible to make the best decision from the available alternatives. 

Risk is related to expected losses, and in order to minimize it, the entrepreneur/farmer must be able to 
predict expected risks, determine the consequences of a greater magnitude and adjust the risk. In the 
conditions of changing economic environment, the threat of risk in agricultural business is increasing even 
more. Detection of expected risks, analysis and development of effective management mechanisms is an 
important challenge of the agricultural sector. 
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