
 

 

 

 

 

 

 

 

სახელი, გვარი: ............................................................ 

მუნიციპალიტეტი: ..................................................... 

                                                  თარიღი: ...................................................................... 

 

შესავალი ადგილობრივ ეკონომიკურ განვითარებაში 

ტესტი 

 
1. საქონლისა და მომსახურების ზრდა ერთ სულ მოსახლეზე გარკვეული პერიოდის 

განმავლობაში არის: 
a. ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება 
b. მთლიანი შიდა პროდუქტი 
c. ეკონომიკური ზრდა 
d. მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე 

 

 

2. რომელი მიდგომა განსხვავდება მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ეკონომიკური 
განვითარების მიდგომისგან?  

a. თანამშრომლობა ხელისუფლებას, კერძო სექტორსა და საზოგადოებას შორის 
b. ტერიტორიული მიდგომა 
c. კონკრეტული ბიზნესის განვითარებაზე ორიენტირებული მიდგომა 

 

 

3. რა არ არის არის ადგილობრივი ხელისუფლებას როლი ადგილობრივი 
ეკონომიკური განვითარების პროცესში?  

a. ჩაატაროს კვლევები კონკრეტული ბიზნესის საქმიანობის მხარდასაჭერად 

b. ხელი შეუწყოს ბიზნესის კეთებისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნას 

c. კოორდინაცია გაუწიოს ადგილობრივი ეკონომიკური აქტორების 
მოქმედებებს 

d. შექმნას ბიზნესის დაწყების და სამუშაო ადგილების შემქმნის ხელშემწყობი  
სტრუქტურები 

 

 

4. ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საკითხებზე მუშაობისას  პირველი 
ეტაპი არის: 

a. ადგილობრივი ეკონომიკის ანალიზი 
b. ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების პარტნიორობის შექმნა 
c. თანხის გათვალისწინება ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარებისთვის 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში 
d. მუნიციპალიტეტის კომუნიკაციის გეგმის მომზადება 

 



 

 

 

5. ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების მხარდასაჭერად მნიშვნელოვანია 
მუნიციპალიტეტმა მხარი დაუჭიროს (შეგიძლიათ აირჩიოთ ერთი ან რამდენიმე 
პასუხი):  

a. გარე ინვესტორებს, რომლებიც ქმნიან ახალ კომპანიას ან ფილიალს 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; 

b. უკვე მოქმედ ადგილობრივ კომპანიებს; 
c. მეწარმეებს, რომლებიც აპირებენ ახალი საწარმოს გახსნას. 
d. ადგილობრივ ინვესტორს, რომელიც აპირებს სამუშაო ადგილები გაიტანოს 

სხვა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
 

 

6. პროექტის მახასიათებელი თვისება არ არის: 
a. დასაწყისი და დასასრული 
b. განმეორებადობა 
c. მიზანი 
d. ბიუჯეტი 

 

 

7. მაღალი ინტერესისა და დაბალი გავლენის ადგილობრივი ეკონომიკური 
განვითარებით დაინტერესებულ მხარეებთან კომუნიკაციის სტრატეგიაა: 

a. კომუნიკაციის მართვა 
b. ინფორმაციის მიწოდება 
c. მონიტორინგი 
d. ხშირი ურთიერთობა 

 

 

8. რატომ შეიძლება ჰქონდეს ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარებას სექტორული 
მიმართულება (შეგიძლიათ აირჩიოთ ერთი ან რამდენიმე პასუხი): 

a. რადგან შესაძლებელი გახდეს იმ კონკრეტული ბიზნესის მხარდაჭერა, რომელიც ამ 
დახმარებას საჭიროებს  

b. რადგან, ფოკუსირება იმ სექტორებზე, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობის 
უმეტესობაა დასაქმებული, კარგი საშუალებაა ამ მოსახლეობამ მეტი შემოსავალი 
მიიღოს ან შეინარჩუნოს  

c. ექსპორტში გასატანი პროდუქტის მწარმოებლების მხარდაჭერა, რადგან 
საექსპორტო პროდუქტებს ყველაზე შემოსავალი მოაქვთ ადგილობრივი 
ეკონომიკისთვის  

d. გაადვილდება  მხარდაჭერა სექტორის შიგნით კავშირების გაუმჯობესებაზე  

 

 

9. ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების დოკუმენტის მიზანი უნდა იყოს: 
a. სპეციფიური, გაზომვადი, მიღწევადი, რეალისტური და დროში გაწერილი 
b. სპეციფიური, რისკები გათვლილი, მიღწევადი, რეალისტური და დროში გაწერილი 
c. ზოგადი, გაზომვადი, მიღწევადი, რეალისტური და დროში გაწერილი 
d. ზოგადი, გაზომვადი, მიღწევადი, რეალისტური და დროში გაწერილი. 

 

 

10. ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების დოკუმენტის სამოქმედო გეგმის 
მთავარი შემზღუდველი ფაქტორები არის: 

a. დრო, რესურსი და შინაარსი 
b. ინოვაციები, დრო და ბიუჯეტი 
c. კვალიფიციური კადრი 



 

 

 

 

 
მადლობას გიხდით თანამშრომლობისთვის! 


