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გლობალიზაცია და ბიზნესი. #4 / 2017 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი

თანამედროვე ეტაპზე, ახალ გამოწვევათა საფუძველზე 

ჯეროვან დონეზე, ნებისმიერი მეცნიერული ეკონომიკური 

მონოგრაფიული ნაშრომის გამოცემა უმნიშვნელოვანესი 

მოვლენაა, რადგან იგი, როგორც დეტერმინანტი, ხელს 

უწყობს საზოგადოების ეკონომიკურ განვითარებასა და 

ზრდას. სწორედ ასეთი მნიშვნელობის მონოგრაფიას წარ-

მოადგენს ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორის, პროფე-

სორ ეთერ ხარაიშვილის ნაშრომი „ღვინის ბაზარი და 

მევენახეობა-მეღვინეობის დივერსიფიკაციის კონკურენტული 

მოდელები საქართველოში“ (თბილისი, 2017 წელი).1

ნაშრომის გულდასმით წაკითხვა გვარწმუნებს, რომ მისი 

შექმნისათვის ავტორს გაწეული აქვს განუსაზღვრელად დიდი 

შრომა და პრობლემების დამუშავების ღრმა მეცნიერული 

ანალიზი. 

მონოგრაფიული ნაშრომი შედგება სამი თავისა და რვა 

პრაგრაფისაგან და მოიცავს ორას სამ გვერდს. ნაშრომში 

გაშუქებულია აგრარული წარმოების პროცესები, სოფლის 

მეურნეობის ქვედარგების, მევენახეობის და მეღვინეობის 

სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები.

ნაშრომის მეორე თავში, ჩემი აზრით, ავტორის მიერ 

სწორად არის ჩამოყალიბებული საქართველოში მევენა-

ხეობა-მეღვინეობის განვითარების ტენდენციები და პერს-

პექ ტივები და ნათლადაა გამოკვეთილი მევენახეობის 

საწარმოო მიმართულებები. ამ მხრივ, საფუძვლიანად არის 

დასაბუთებული, რომ მევენახეობა-მეღვინეობის დარგები, 

რომლებიც ეროვნულ რესურსებს ეფექტიანად იყენებენ 

საექსპორტო პოტენციალის ამოქმედებისთვის, აღწევენ 

მნიშვნელოვანი უკუგების მიღებას. ამ თვალსაზრისით პრიო-

რი ტეტულია, მიუთითებს ავტორი, მევენახეობა-მეღვინეობის 

განვითარება საქართველოში. 

მართლაც საქართველოს ეკონომიკურ სტრუქტურაში 

მეღვინეობის დიდი მნიშვნელობა გამათლებულია იმითაც, 

რომ სოფლის მეურნეობის ქვედარგები სახელმწიფოს მიერ 

დეკლარირებულია ქვეყნის სტრატეგიული მონაცემებისა და 

მიმართულებების დოკუმენტებში. 

1 ეთერ ხარაიშვილი, „ღვინის ბაზარი და მევენახეობა-მეღვინეობის 

დივერსიფიკაციის კონკურენტული მოდელები საქართველოში“. 

გამომ ცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 2017.  - 203 გვ.

ნაშრომი, რომელიც უაღრესად სასარგებლოა ყველა მეურნე 
მევენახისა და მეღვინისათვის

პარმენ ლემონჯავა
ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

ჩემთვის მეტად საყურადღებოა ნაშრომის პირველ 

თავში საფუძვლიანად და ორიგინალურად ჩამოყალიბებული 

ქართული ღვინის ბაზრისა და დივერსიფიკაციის სტრატე-

გიული მიმართულებები. ამავე თავში საყურადღებოა მევენა-

ხეობა-მეღვინეობის დარგების განვითარების ტენდენციებისა 

და დივერსიფიკაციის კონკრეტული მოდელების კვლევის 

შედეგად მიღებული დასკვნები.

ჩემი აზრით მისაღებია ავტორის არგუმენტაციით მევე-

ნახეობა-მეღვინეობის დივერსიფიკაციის პროცესის დასაბუ-

თება იდენტიპიცირებით ამ დარგების მწარმოებელთა ოთხ 

ჯგუფად დაყოფად. 

ნაშრომის ავტორი სამართლიანად მიუთითებს იმას, 

რომ დაბალია მევენახეობა-მეღვინეობის დარგებში კოოპე-

რირების დონე, არადა ამ პროცესის განვითარებას შეუძ ლია 

მნიშვნელოვანი როლის შესრულება დარგების დივერსი-

ფიკაციაში. ამ თავში მნიშვნელოვანია აღნიშვნა იმის შე-

სახებ, რომ უმთავრესია თანამედროვე ეტაპზე ღვინის 

საერთაშორისო ბაზრის გაფრთოება, დივერსიფიკაცია და ამ 

პროცესში მცირე და საშუალო ზომის მწამოებელ ფერმერთა 

ჩართვა. 

წინამდებარე სამეცნიერო ნაშრომის მესამე თავში 

გაანალიზებულია მევენახეობა-მეღვინეობის დივერსი  ფი კა-

ციის კონკურენტული მოდელების, ფერმერულ მეურნე ობათა 

მასშტაბებისა და დივერსიფიკაციის შესაძლებლო ბების, 

დი ვერ  სიფიკაციის ევროპული მოდელების თანამედროვე 

გამო წვევების საკითხები და ნაჩვენებია ქართული ღვინის 

ბრენ  დისა ღვინის ტურიზმის მნიშვნელობა მევენახეობა-

მეღვი ნე          ობის დივერსიფიკაციის ეფექტიანი მოდელის ფორმი-

რებაში. 

ყველა ჩამოთვლილის საკითხი მეცნიერული მონოგრა-

ფიის კონტექსტში განხილულია სიღრმისეულ ჯეროვან 

მეცნი ერულ-თეორიულ დონეზე და მოცემულია თითოეული 

მათ განის მიმართ ავტორის ხედვა და ჩამოყალიბებულია 

დასკვნები. 

საბოლოოდ მინდა აღვნიშნო, რომ პროფესორ ეთერ 

ხარაიშვილის ნაშრომი „ღვინის ბაზარი და მევენახეობა-

მეღვინეობის დივერსიფიკაციის კონკურენტული მოდელები 

საქართველოში“ ქართულ ეკონომიკური ლიტერატურის 

კარგი შენაძენია და ყოველმხრივ დადებით შეფასებას 

იმსახურებს.


