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მასალა მომზადებულია სასწავლო პროგრამისათვის თემაზე: ,,ადგილობრივი ეკონომიკური 

დარგების და კლასტერების კონკურენტუნარიანობის ანალიზი”,  კონსულტაციისა და 

ტრენინგის ცენტრის (CTC) დაკვეთით, გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP), შვეიცარიის 

განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოსა (SDC) და ავსტრიის განვითარების 

თანამშრომლობის (ADC) მხარდაჭერით. გამოცემაში გამოთქმული მოსაზრებები 

ავტორისეულია და შეიძლება არ ასახავდეს ზემოთ ჩამოთვლილი საერთაშორისო 

ორგანიზაციების პოზიციას. 
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1. ადგილის ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული და   ფუნქციური 

განმარტება 

1.2. ადგილის ფუნქციური განმარტება 

1. ჯგუფური სავარჯიშო : ფუნქციური რეგიონის გამოვლენის პროცესის დაგეგმვა 

 

სავარჯიშოს მიზანი: სავარჯიშოს მიზანია მონაწილეებმა გააცნობიერონ ადგილის 

ფუნქციური განმარტება და განასხვაონ ადგილის ადმინისტრაციული განსაზღვრებისგან  

მონაწილეთა რაოდენობა: მონაწილეობს მთელი ჯგუფი 

ხანგრძლივობა: 40 წთ. 

საჭირო მასალები: 4 ფლიპჩარტის ფურცელი; 1 ფლიპფჩარტის დაფა; 4 სხვადასხვა ფერის 

მარკერი;  

 

მიმდინარეობა: მონაწილეები იყოფიან 4 თანაბარი შემადგენლობის ჯგუფად; ტრენერს 

შერჩეული აქვს 4 ადმინისტრაციული ერთეული (მუნიციპალიტეტი), რომლებიც სამუშაო 

ჯგუფების მიხედვით განაწილდება. ტრენერი ჯგუფის მონაწილეებს აცნობს ინსტრუქციას: 

ჯგუფებმა უნდა მოახდინონ შესაბამისი მუნიციპაიტეტის ფუნქციური ზონის დადგენისთვის 

საჭირო კვლევის დაგეგმვა. მათ უნდა განსაზღვრონ ადმინისტრაციულ და ფუნქციური 

დანიშნულებას შორის შესაძლო განსხვავება. სავარჯიშოსთვის შერჩეული 

მუნიციპალიტეტები წარმოადგენენ თვითმმართველ ქალაქებს და მათი ფუნქციური არეალი 

ბუნებრივად აღემატება მათივე ადმინისტრაციულ არეალს. 

თითოეულმა ჯგუფმა უნდა წარმოადგინოს ფლიფჩართის ფურცელზე კვლევის 

მეთოდოლოგიის გეგმა: 

 ფუნქციური და ადმინისტრაციული განსხვავებები 

 ფუნქციური ზონის განსაზღვრის მეთოდები 

 თითოეული მეთოდის დადებითი და უარყოფითი მხარეები 

 კვლევის განხორციელების პროცესში შესაძლო დაშვებები 

 სტატისტიკურ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომომა 
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განხილვა: ტრენერი ჯგუფის პრეზენტაციის შემდეგ სვამს დამაზუსტებელ კითხვებს, 

ტრენინგის მონაწილეები მიერ თემის უკეთ აღქმის შესაძლებლობას იძლევა. 

კითხვების თემატიკა შეესაბამება დავალების საკითხებს. 

 

რეკომენდაცია:   ტრენერმა სასურველია ჯგუფების მიერ პრეზენტაციის გაკეთების შემდეგ 

მოახდინოს შესრულებული სამუშაოს შეჯამება, რაც გულისხმობს მსგავსებების და 

სხვაობების გამოკვეთას. 
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2. კლასტერები და მათი სპეციფიკა 

 

2.2 კლასტერების განსაზღვრის და ხელშეწყობის მეთოდები 

2. ჯგუფური სავარჯიშო : კლასტერების განსაზღვრა 

 

სავარჯიშოს მიზანი: სავარჯიშოს მიზანია მონაწილეებმა გააცნობიერონ კლასტერის 

განმარტება და მისი დადებითი მხარეები  

მონაწილეთა რაოდენობა: მონაწილეობს მთელი ჯგუფი 

ხანგრძლივობა: 30 წთ. 

საჭირო მასალები: 4 ფლიპჩარტის ფურცელი; 1 ფლიპფჩარტის დაფა; 4 სხვადასხვა ფერის 

მარკერი;  

მიმდინარეობა: მონაწილეები იყოფიან 4 თანაბარი შემადგენლობის ჯგუფად; ტრენერს 

შერჩეული აქვს 4 ადმინისტრაციული ერთეული (მუნიციპალიტეტი), რომლებიც სამუშაო 

ჯგუფების მიხედვით განაწილდება. ტრენერი ჯგუფის მონაწილეებს აცნობს ინსტრუქციას: 

ჯგუფებმა უნდა მოახდინონ შესაბამის მუნიციპაიტეტებში არსებული ან პოტენციური 

კლასტერების იდენტიფიკაცია ან მათ გამოსავლენად საჭირო კვლევის დაგეგმვა. 

მუნიციპალიტეტების განაწილების დროს გათვალისწინებულ იქნება ჯგუფის მონაწილეების 

სამუშაო ადგილი.  

თითოეულმა ჯგუფმა უნდა წარმოადგინოს ფლიფჩართის ფურცელზე შესაბამის 

მუნიციპალიტეტში ან ფუნქციურ რეგიონში კლასტერის მაგალითები: 

 ინდუსტრიული რაიონი (Industrial District)  

 „ბირთი-სხივი“ (Hub-and-Spoke)  

 „სატელიტური პლატფორმის“  

 მთავრობა, როგორც ცენტრალური მოთამაშე  

ჯგუფებმა პრეზენტაციის დროს უნდა დაასაბუთონ კლასტერების ძირითადი თვისებები. 

ჯგუფს შეუძლია კონკრეტული კლასტერების წარმოდგენის ნაცვლად (იმ შემთხვევაში თუ ვერ 

მოახდენს იდენტიფიცირებას) წარმოადგინოს მათი განსაზღვრის გეგმა, სადაც მიუთითებს 

საკვლევ ძირითად პარამეტრებს 

განხილვა: ტრენერი ჯგუფის პრეზენტაციის შემდეგ სვამს დამაზუსტებელ კითხვებს, 

ტრენინგის მონაწილეები მიერ თემის უკეთ აღქმის შესაძლებლობას იძლევა. 



 
5 

 

კითხვების თემატიკა შეესაბამება დავალების საკითხებს. 

რეკომენდაცია:   ტრენერმა სასურველია ჯგუფების მიერ პრეზენტაციის გაკეთების შემდეგ 

მოახდინოს შესრულებული სამუშაოს შეჯამება, რაც გულისხმობს მსგავსებების და 

სხვაობების გამოკვეთას. 
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3. ჯგუფური სავარჯიშო : კლასტერის SWOT ანალიზი 

 

სავარჯიშოს მიზანი: სავარჯიშოს მიზანია მონაწილეებმა გააცნობიერონ კლასტერის ძლიერი 

და სუსტი მხარეების; შესაძლებლობების და საფრთხეების მნიშვნელობა  

მონაწილეთა რაოდენობა: მონაწილეობს მთელი ჯგუფი 

ხანგრძლივობა: 30 წთ. 

საჭირო მასალები: 4 ფლიპჩარტის ფურცელი; 1 ფლიპფჩარტის დაფა; 4 სხვადასხვა ფერის 

მარკერი;  

მიმდინარეობა: სავარჯიშო 3 წარმოადგენს სავარჯიშო 2-ის გაგრძელებას. მონაწილეები 

იყოფიან 4 თანაბარი შემადგენლობის ჯგუფად; ტრენერს შერჩეული აქვს 4 

ადმინისტრაციული ერთეული (მუნიციპალიტეტი), რომლებიც სამუშაო ჯგუფების 

მიხედვით განაწილდება. ტრენერი ჯგუფის მონაწილეებს აცნობს ინსტრუქციას: 

ჯგუფებმა უნდა მოახდინონ შესაბამის მუნიციპაიტეტებში არსებული ან პოტენციური 

კლასტერების ანალიზი.  

თითოეულმა ჯგუფმა უნდა წარმოადგინოს ფლიფჩართის ფურცელზე შესაბამის 

მუნიციპალიტეტში ან ფუნქციურ რეგიონში კლასტერის მაგალითები: 

 S – Strenghts (ძლიერი მხარე) 

 W – Weaknesses (სუსტი მხარე) 

 O – Opportunities (შესაძლებლობები) 

 T – Treaths (მოსალოდნელი საფრთხე) 

ჯგუფებმა პრეზენტაციის დროს უნდა წარმოადგინონ შეფასების არგუმენტაცია.  

განხილვა: ტრენერი ჯგუფის პრეზენტაციის შემდეგ სვამს დამაზუსტებელ კითხვებს, 

ტრენინგის მონაწილეები მიერ თემის უკეთ აღქმის შესაძლებლობას იძლევა. 

კითხვების თემატიკა შეესაბამება დავალების საკითხებს. 

რეკომენდაცია:   ტრენერმა სასურველია ჯგუფების მიერ პრეზენტაციის გაკეთების შემდეგ 

მოახდინოს შესრულებული სამუშაოს შეჯამება, რაც გულისხმობს მსგავსებების და 

სხვაობების გამოკვეთას. 
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3. მუნიციპალიტეტის ან ფუნქციური ზონის ეკონომიკური 

კლასტერების კონკურენტუნარიანობის შესწავლის მეთოდები 

 

3.2 Smart Specialisation  

3.2.1 განთავსების კოეფიციენტი (Location Quotient, LQ) 

4. ჯგუფური სავარჯიშო : განთავსების კოეფიციენტი დასაქმების მიხედვით 

 

სავარჯიშოს მიზანი: სავარჯიშოს მიზანია მონაწილეები გაეცნონ განთავსების კოეფიციენტის 

გამოყენებით (დასაქმების მიხედვით) კონკურენტუნარიანი ეკონომიკური სექციების 

განსაზღვრის მეთოდოლოგიას  

მონაწილეთა რაოდენობა: მონაწილეობს მთელი ჯგუფი 

ხანგრძლივობა: 40 წთ. 

საჭირო მასალები: 4 ფლიპჩარტის ფურცელი; 1 ფლიპფჩარტის დაფა; 4 სხვადასხვა ფერის 

მარკერი; (სასურველი 4 ლეპტოპი Microsoft Word და Excel საოფისე პროგრამებით) 

 

მიმდინარეობა: მონაწილეები იყოფიან 4 თანაბარი შემადგენლობის ჯგუფად; ტრენერს 

შერჩეული აქვს 1 რეგიონი და შესაბამისი მუნიციპალიტეტები. ოთხივე ჯგუფი იღებს 

ანალოგიურ დავალებას. ტრენერი ჯგუფის მონაწილეებს აცნობს ინსტრუქციას: 

ჯგუფებმა უნდა მოახდინონ შესაბამის რეგიონში კონკურენტუნარიანი ეკონომიკური 

სექციების გამოვლენა განთვასების კოეფიციენტის (დასაქმების მიხედვით) გამოყენებით..  

თითოეულმა ჯგუფმა უნდა წარმოადგინოს ფლიფჩართის ფურცელზე ძირითადი და 

არაძირითადი ეკონომიკური სექციები. ჯგუფების ლეპტოპებით უზრუნველყოფის 

შემთხვევაში პრეზენტაცია შესაძლებელია ნაჩვენები იყოს პროექტორის გამოყენებით. 

ჯგუფებმა პრეზენტაციის დროს უნდა დაასაბუთონ ძირითადი და არაძირითადი 

ეკონომიკური სექციების განსაზღვრის სისწორე. 

გაანგარიშებებისთვის საჭირო ყველა სტატისტიკური მონაცემი მიწოდებულ იქნება ტრენერის 

მიერ. 
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მიწოდებული სტატისტიკური მონაცემების მაგალითი: 

 საქართველო 
შიდა 

ქართლი 
LQ 

სოფლის მეურნეობა. ნადირობა და სატყეო მეურნეობა 12401 864  

თევზჭერა, მეთევზეობა 574 78  

სამთომოპოვებითი მრეწველობა 8565 271  

დამამუშავებელი მრეწველობა 95133 4339  

ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და 

განაწილება 
21612 24  

მშენებლობა 75072 2168  

ვაჭრობა; ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო 

ნაწარმისა და პირადი მოხმარების საგნების რემონტი 
184925 5816  

სასტუმროები და რესტორნები 42154 578  

ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 69368 771  

ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და 

მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა 
70217 857  

განათლება 22321 426  

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 69468 1950  

კომუნალური, სოციალური და პერსონალური 

მომსახურების გაწევა 
36355 432  

განხილვა: ტრენერი ჯგუფის პრეზენტაციის შემდეგ სვამს დამაზუსტებელ კითხვებს, 

ტრენინგის მონაწილეები მიერ თემის უკეთ აღქმის შესაძლებლობას იძლევა. 

კითხვების თემატიკა შეესაბამება დავალების საკითხებს. 

 

რეკომენდაცია:   ტრენერმა სასურველია რეგიონის შერჩევის დროს იხელმძღვანელოს 

მონაწილეთა დასაქმების ადგილის მიხედვით. ასევე სასურველია ჯგუფების მიერ 

პრეზენტაციის გაკეთების შემდეგ მოახდინოს შესრულებული სამუშაოს შეჯამება, რაც 

გულისხმობს მსგავსებების და სხვაობების გამოკვეთას. 
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5. ჯგუფური სავარჯიშო : განთავსების კოეფიციენტი მშპ-ს მიხედვით 

სავარჯიშოს მიზანი: სავარჯიშოს მიზანია მონაწილეები გაეცნონ განთავსების კოეფიციენტის 

გამოყენებით (მთლიანი შიდა პროდუქტის მიხედვით) კონკურენტუნარიანი ეკონომიკური 

სექციების განსაზღვრის მეთოდოლოგიას  

მონაწილეთა რაოდენობა: მონაწილეობს მთელი ჯგუფი 

ხანგრძლივობა: 40 წთ. 

საჭირო მასალები: 4 ფლიპჩარტის ფურცელი; 1 ფლიპფჩარტის დაფა; 4 სხვადასხვა ფერის 

მარკერი; (სასურველი 4 ლეპტოპი Microsoft Word და Excel საოფისე პროგრამებით) 

მიმდინარეობა: სავარჯიშო 5 წარმოადგენს სავარჯიშო 4-ის გაგრძელებას. მონაწილეები 

იყოფიან 4 თანაბარი შემადგენლობის ჯგუფად; ტრენერს შერჩეული აქვს 1 რეგიონი და 

შესაბამისი მუნიციპალიტეტები. ოთხივე ჯგუფი იღებს ანალოგიურ დავალებას. ტრენერი 

ჯგუფის მონაწილეებს აცნობს ინსტრუქციას: 

ჯგუფებმა უნდა მოახდინონ შესაბამის რეგიონში კონკურენტუნარიანი ეკონომიკური 

სექციების გამოვლენა განთვასების კოეფიციენტის (მთლიანი შიდა პროდუქტის მიხედვით) 

გამოყენებით..  

თითოეულმა ჯგუფმა უნდა წარმოადგინოს ფლიფჩართის ფურცელზე ძირითადი და 

არაძირითადი ეკონომიკური სექციები. ჯგუფების ლეპტოპებით უზრუნველყოფის 

შემთხვევაში პრეზენტაცია შესაძლებელია ნაჩვენები იყოს პროექტორის გამოყენებით. 

ჯგუფებმა პრეზენტაციის დროს უნდა დაასაბუთონ ძირითადი და არაძირითადი 

ეკონომიკური სექციების განსაზღვრის სისწორე. 

გაანგარიშებებისთვის საჭირო ყველა სტატისტიკური მონაცემი მიწოდებულ იქნება ტრენერის 

მიერ. 

მიწოდებული სტატისტიკური მონაცემების მაგალითი: 

 საქართველო 

მლნ ლარი 

შიდა 

ქართლი 

მლნ ლარი 

LQ 

სოფლის მეურნეობა. ნადირობა და სატყეო 

მეურნეობა 

126.6 5.5  

თევზჭერა, მეთევზეობა 22.2 1.5  

სამთომოპოვებითი მრეწველობა 309.7 8.3  

დამამუშავებელი მრეწველობა 2625.8 72.6  

ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და 

განაწილება 

967.3 0.5  
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მშენებლობა 3014.5 33.6  

ვაჭრობა; ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო 

ნაწარმისა და პირადი მოხმარების საგნების 

რემონტი 

4196.4 58.4  

სასტუმროები და რესტორნები 700.1 5.8  

ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 2656.8 11.6  

ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და 

მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა 

2199.7 36.0  

განათლება 267.4 2.2  

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 1051 23.5  

კომუნალური, სოციალური და პერსონალური 

მომსახურების გაწევა 

898.9 4.7  

 

განხილვა: ტრენერი ჯგუფის პრეზენტაციის შემდეგ სვამს დამაზუსტებელ კითხვებს, 

ტრენინგის მონაწილეები მიერ თემის უკეთ აღქმის შესაძლებლობას იძლევა. 

კითხვების თემატიკა შეესაბამება დავალების საკითხებს. 

 

რეკომენდაცია:   ტრენერმა სასურველია რეგიონის შერჩევის დროს იხელმძღვანელოს 

მონაწილეთა დასაქმების ადგილის მიხედვით. ასევე სასურველია ჯგუფების მიერ 

პრეზენტაციის გაკეთების შემდეგ მოახდინოს შესრულებული სამუშაოს შეჯამება, რაც 

გულისხმობს მსგავსებების და სხვაობების გამოკვეთას. 
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3.2.2 ეკონომიკის ცვლილებათა მიზეზების ანალიზს (Shift-Share Analysis) 

6. ჯგუფური სავარჯიშო : ეკონომიკის ცვლილებათა ანალიზი დასაქმების მიხედვით 

 

სავარჯიშოს მიზანი: სავარჯიშოს მიზანია მონაწილეები გაეცნონ ეკონომიკის ცვლილებათა 

ანალიზის გამოყენებით (დასაქმების მიხედვით) კონკურენტუნარიანი ეკონომიკური 

სექციების განსაზღვრის მეთოდოლოგიას  

მონაწილეთა რაოდენობა: მონაწილეობს მთელი ჯგუფი 

ხანგრძლივობა: 40 წთ. 

საჭირო მასალები: 4 ფლიპჩარტის ფურცელი; 1 ფლიპფჩარტის დაფა; 4 სხვადასხვა ფერის 

მარკერი; 4 ლეპტოპი Microsoft Word და Excel საოფისე პროგრამებით. გაანგარიშებებისთვის 

საჭირო ფორმატი მიწოდებულ იქნება ელექტრონულად 

მიმდინარეობა: სავარჯიშო 6 წარმოადგენს სავარჯიშო 4-5-ის გაგრძელებას. მონაწილეები 

იყოფიან 4 თანაბარი შემადგენლობის ჯგუფად; ტრენერს შერჩეული აქვს 1 რეგიონი და 

შესაბამისი მუნიციპალიტეტები. ოთხივე ჯგუფი იღებს ანალოგიურ დავალებას. ტრენერი 

ჯგუფის მონაწილეებს აცნობს ინსტრუქციას: 

ჯგუფებმა უნდა მოახდინონ შესაბამის რეგიონში კონკურენტუნარიანი ეკონომიკური 

სექციების გამოვლენა ეკონომიკის ცვლილებათა ანალიზის (დასაქმების მიხედვით) 

გამოყენებით. 

თითოეულმა ჯგუფმა უნდა წარმოადგინოს ფლიფჩართის ფურცელზე ძირითადი და 

არაძირითადი ეკონომიკური სექციები. ლეპტოპის გამოყენებით არსებული გათვლების 

ჩვენება მოხდება პროექტორის მეშვეობით. 

ჯგუფებმა პრეზენტაციის დროს უნდა დაასაბუთონ ძირითადი და არაძირითადი 

ეკონომიკური სექციების განსაზღვრის სისწორე. 

გაანგარიშებებისთვის საჭირო ყველა სტატისტიკური მონაცემი მიწოდებულ იქნება ტრენერის 

მიერ. 

მიწოდებული სტატისტიკური მონაცემების მაგალითი: 

  ბიზნეს სექტორში დასაქმება 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

საქართველო 503236  534397  550885  592147  626739  666790  708165 

სოფლის მეურნეობა. ნადირობა და 

სატყეო მეურნეობა 

6271  8036  9851  10891  11840  12522  12401 
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თევზჭერა, მეთევზეობა 437  230  455  433  455  464  574 

სამთომოპოვებითი მრეწველობა 5884  7157  6353  7006  8120  8000  8565 

დამამუშავებელი მრეწველობა 81722  85797  84606  87640  89293  92538  95133 

ელექტროენერგიის, აირისა და 

წყლის წარმოება და განაწილება 

21552  21889  21793  21922  20434  20245  21612 

მშენებლობა 65220  69946  65863  67698  69970  73648  75072 

ვაჭრობა; ავტომობილების, 

საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და 

პირადი მოხმარების საგნების 

რემონტი 

107839  114205  120280  139073  156773  170567  184925 

სასტუმროები და რესტორნები 24003  27821  30285  31330  33925  37431  42154 

ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 51347  55106  56838  59123  61338  65219  69368 

ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა 

და მომხმარებლისათვის 

მომსახურების გაწევა 

52017  51848  52184  59313  61628  66181  70217 

განათლება 16359  16859  19317  21164  21743  21970  22321 

ჯანმრთელობის დაცვა და 

სოციალური დახმარება 

48099  49400  56877  58270  61249  65557  69468 

კომუნალური, სოციალური და 

პერსონალური მომსახურების გაწევა 

22486  26103  26183  28285  29972  32447  36355 

 

  ბიზნეს სექტორში დასაქმება 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

შიდა ქართლი 18411  13815  13725  15287  16844  16977  18575 

სოფლის მეურნეობა. ნადირობა და 

სატყეო მეურნეობა 

314  245  437  487  521  793  864 

თევზჭერა, მეთევზეობა 28  33  68  40  55  85  78 

სამთომოპოვებითი მრეწველობა 365  193  64  300  277  261  271 

დამამუშავებელი მრეწველობა 4947  4609  4379  4662  4329  4150  4339 

ელექტროენერგიის, აირისა და 

წყლის წარმოება და განაწილება 

276  276  176  42  38  49  24 

მშენებლობა 2092  1699  1486  1681  2253  2146  2168 

ვაჭრობა; ავტომობილების, 

საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და 

პირადი მოხმარების საგნების 

რემონტი 

3736  3003  3263  3508  4318  5188  5816 

სასტუმროები და რესტორნები 821  460  441  535  797  498  578 

ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 657  427  376  506  824  489  771 

ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა 

და მომხმარებლისათვის 

მომსახურების გაწევა 

962  557  671  818  695  606  857 
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განათლება 778  489  450  522  428  424  426 

ჯანმრთელობის დაცვა და 

სოციალური დახმარება 

2608  1391  1387  1549  1599  1793  1950 

კომუნალური, სოციალური და 

პერსონალური მომსახურების გაწევა 

827  432  527  636  710  496  432 

 

განხილვა: ტრენერი ჯგუფის პრეზენტაციის შემდეგ სვამს დამაზუსტებელ კითხვებს, 

ტრენინგის მონაწილეები მიერ თემის უკეთ აღქმის შესაძლებლობას იძლევა. 

კითხვების თემატიკა შეესაბამება დავალების საკითხებს. 

 

რეკომენდაცია:   ტრენერმა სასურველია რეგიონის შერჩევის დროს იხელმძღვანელოს 

მონაწილეთა დასაქმების ადგილის მიხედვით. ასევე სასურველია ჯგუფების მიერ 

პრეზენტაციის გაკეთების შემდეგ მოახდინოს შესრულებული სამუშაოს შეჯამება, რაც 

გულისხმობს მსგავსებების და სხვაობების გამოკვეთას. 
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7. ჯგუფური სავარჯიშო : ეკონომიკის ცვლილებათა ანალიზი დამატებული ღირებულების 

მიხედვით 

 

სავარჯიშოს მიზანი: სავარჯიშოს მიზანია მონაწილეები გაეცნონ ეკონომიკის ცვლილებათა 

ანალიზის გამოყენებით (დამატებული ღირებულების მიხედვით) კონკურენტუნარიანი 

ეკონომიკური სექციების განსაზღვრის მეთოდოლოგიას  

მონაწილეთა რაოდენობა: მონაწილეობს მთელი ჯგუფი 

ხანგრძლივობა: 40 წთ. 

საჭირო მასალები: 4 ფლიპჩარტის ფურცელი; 1 ფლიპფჩარტის დაფა; 4 სხვადასხვა ფერის 

მარკერი; 4 ლეპტოპი Microsoft Word da Excel საოფისე პროგრამებით. გაანგარიშებებისთვის 

საჭირო ფორმატი მიწოდებულ იქნება ელექტრონულად 

 

მიმდინარეობა: სავარჯიშო 7 წარმოადგენს სავარჯიშო 4-6-ის გაგრძელებას. მონაწილეები 

იყოფიან 4 თანაბარი შემადგენლობის ჯგუფად; ტრენერს შერჩეული აქვს 1 რეგიონი და 

შესაბამისი მუნიციპალიტეტები. ოთხივე ჯგუფი იღებს ანალოგიურ დავალებას. ტრენერი 

ჯგუფის მონაწილეებს აცნობს ინსტრუქციას: 

ჯგუფებმა უნდა მოახდინონ შესაბამის რეგიონში კონკურენტუნარიანი ეკონომიკური 

სექციების გამოვლენა ეკონომიკის ცვლილებათა ანალიზის (დამატებული ღირებულების 

მიხედვით) გამოყენებით. 

თითოეულმა ჯგუფმა უნდა წარმოადგინოს ფლიფჩართის ფურცელზე ძირითადი და 

არაძირითადი ეკონომიკური სექციები. ლეპტოპის გამოყენებით არსებული გათვლების 

ჩვენება მოხდება პროექტორის მეშვეობით. 

ჯგუფებმა პრეზენტაციის დროს უნდა დაასაბუთონ ძირითადი და არაძირითადი 

ეკონომიკური სექციების განსაზღვრის სისწორე. 

გაანგარიშებებისთვის საჭირო ყველა სტატისტიკური მონაცემი მიწოდებულ იქნება ტრენერის 

მიერ. 
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მიწოდებული სტატისტიკური მონაცემების მაგალითი: 

  დამატებული ღირებულება, მლნ. ლარი 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

საქართველო 9253,7 11190,7 12139,1 12849,4 14761,0 16772,4 19036,3 

სოფლის მეურნეობა. ნადირობა 

და სატყეო მეურნეობა 

65,9 83,3 73,0 111,0 125,3 126,7 126,6 

თევზჭერა, მეთევზეობა 2,9 1,5 9,5 6,8 12,7 7,5 22,2 

სამთომოპოვებითი მრეწველობა 167,7 178,6 153,1 172,7 244,9 261,4 309,7 

დამამუშავებელი მრეწველობა 1473,8 1659,1 1700,8 1862,3 2062,4 2087,7 2625,8 

ელექტროენერგიის, აირისა და 

წყლის წარმოება და განაწილება 

622,3 584,1 684,5 718,9 693,5 937,0 967,3 

მშენებლობა 1178,5 1657,2 1594,7 1444,4 2209,9 2716,1 3014,5 

ვაჭრობა; ავტომობილების, 

საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და 

პირადი მოხმარების საგნების 

რემონტი 

2127,5 2464,2 2723,1 2981,8 3220,2 3588,4 4196,4 

სასტუმროები და რესტორნები 200,9 281,2 296,4 327,3 416,7 608,0 700,1 

ტრანსპორტი და 

კავშირგაბმულობა 

1610,8 1880,4 1953,6 2016,9 2249,7 2263,7 2656,8 

ოპერაციები უძრავი ქონებით, 

იჯარა და მომხმარებლისათვის 

მომსახურების გაწევა 

868,0 1092,2 1203,0 1457,5 1644,5 1960,9 2199,7 

განათლება 97,1 126,8 168,2 189,1 215,1 245,6 267,4 

ჯანმრთელობის დაცვა და 

სოციალური დახმარება 

388,8 449,9 596,8 708,6 887,6 993,5 1051 

კომუნალური, სოციალური და 

პერსონალური მომსახურების 

გაწევა 

449,4 732,2 982,2 852,2 778,5 975,9 898,9 

 

  დამატებული ღირებულება, მლნ. ლარი 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

შიდა ქართლი 210,6 190,4 163,2 210,9 249,3 246,2 264,1 

სოფლის მეურნეობა. ნადირობა და 

სატყეო მეურნეობა 

1,7 7,0 3,1 4,2 8,1 13,6 5,5 

თევზჭერა, მეთევზეობა 0,4 0,2 0,4 0,6 0,8 0,8 1,5 

სამთომოპოვებითი მრეწველობა 5,3 1,4 3,3 6,3 3,7 7,8 8,3 

დამამუშავებელი მრეწველობა 120,8 92,3 71,1 100,3 121,9 71,3 72,6 

ელექტროენერგიის, აირისა და 

წყლის წარმოება და განაწილება 

3,8 1,3 3,6 0,6 1,7 1,1 0,5 

მშენებლობა 25,9 31,3 20,9 24,1 24,0 53,7 33,6 
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ვაჭრობა; ავტომობილების, 

საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და 

პირადი მოხმარების საგნების 

რემონტი 

19,0 33,2 30,1 37,7 42,3 50,7 58,4 

სასტუმროები და რესტორნები 2,1 1,1 1,3 2,7 2,0 3,2 5,8 

ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 5,6 3,1 5,1 6,7 4,9 8,2 11,6 

ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა 

და მომხმარებლისათვის 

მომსახურების გაწევა 

6,7 5,5 5,9 6,9 13,2 9,6 36,0 

განათლება 2,4 2,1 2,8 2,8 2,6 2,0 2,2 

ჯანმრთელობის დაცვა და 

სოციალური დახმარება 

11,8 8,3 11,4 12,4 21,0 21,5 23,5 

კომუნალური, სოციალური და 

პერსონალური მომსახურების გაწევა 

5,0 3,5 4,1 5,7 3,2 2,6 4,7 

 

განხილვა: ტრენერი ჯგუფის პრეზენტაციის შემდეგ სვამს დამაზუსტებელ კითხვებს, 

ტრენინგის მონაწილეები მიერ თემის უკეთ აღქმის შესაძლებლობას იძლევა. 

კითხვების თემატიკა შეესაბამება დავალების საკითხებს. 

 

რეკომენდაცია:   ტრენერმა სასურველია რეგიონის შერჩევის დროს იხელმძღვანელოს 

მონაწილეთა დასაქმების ადგილის მიხედვით. ასევე სასურველია ჯგუფების მიერ 

პრეზენტაციის გაკეთების შემდეგ მოახდინოს შესრულებული სამუშაოს შეჯამება, რაც 

გულისხმობს მსგავსებების და სხვაობების გამოკვეთას. 
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3.2.3 პრიორიტეტული სექციების გამოვლენა და ბიზნეს დემოგრაფიის 

მაჩვენებლებით პრიორიტეტული განყოფილებების განსაზღვრა  

 

8. ჯგუფური სავარჯიშო : ეკონომიკის პრიორიტეტული განყოფილებების განსაზღვრა 

 

სავარჯიშოს მიზანი: სავარჯიშოს მიზანია მონაწილეები გაეცნონ ბიზნესის დემოგრაფიული 

მაჩვენებლების ანალიზის საფუძველზე ეკონომიკის პრიორიტეტული განყოფილებების 

განსაზღვრის სპეციფიკას  

მონაწილეთა რაოდენობა: მონაწილეობს მთელი ჯგუფი 

ხანგრძლივობა: 40 წთ. 

საჭირო მასალები: 4 ფლიპჩარტის ფურცელი; 1 ფლიპფჩარტის დაფა; 4 სხვადასხვა ფერის 

მარკერი; (სასურველი 4 ლეპტოპი Microsoft Word და Excel საოფისე პროგრამებით) 

 

მიმდინარეობა: სავარჯიშო 8 წარმოადგენს სავარჯიშო 4-7-ის გაგრძელებას. მონაწილეები 

იყოფიან 4 თანაბარი შემადგენლობის ჯგუფად; ტრენერს წინა სავარჯიშოების შედეგების 

ანალიზის საფუძველზე შერჩეული აქვს კონკრეტული რეგიონის 2 კონკურენტუნარიანი 

სექტორი. ოთხივე ჯგუფი იღებს ანალოგიურ დავალებას. ტრენერი ჯგუფის მონაწილეებს 

აცნობს ინსტრუქციას: 

ჯგუფებმა უნდა მოახდინონ შესაბამის სექციებში კონკურენტუნარიანი ეკონომიკური 

განყოფილებების გამოვლენა ბიზნესის დემოგრაფიული მაჩვენებელების ანალიზის 

გამოყენებით.  

თითოეულმა ჯგუფმა უნდა წარმოადგინოს ფლიფჩართის ფურცელზე ძირითადი და 

არაძირითადი ეკონომიკური განყოფილებები. ჯგუფების ლეპტოპებით უზრუნველყოფის 

შემთხვევაში პრეზენტაცია შესაძლებელია ნაჩვენები იყოს პროექტორის გამოყენებით. 

ჯგუფებმა პრეზენტაციის დროს უნდა დაასაბუთონ ძირითადი და არაძირითადი 

ეკონომიკური განყოფილებების განსაზღვრის სისწორე. 

გაანგარიშებებისთვის საჭირო ყველა სტატისტიკური მონაცემი მიწოდებულ იქნება ტრენერის 

მიერ. 
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მიწოდებული სტატისტიკური მონაცემების მაგალითი: 

საქმიანობის 

კოდი 

საქმიანობის 

დასახელება 

(NACE Rev. 2) 

 დემოგრაფიის 

მაჩვენებლები 

(იმერეთი) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

G 

საბითუმო და საცალო 

ვაჭრობა; 

ავტომობილების და 

მოტოციკლების 

რემონტი 

საწარმოთა 

დაბადება 

1679 1970 1103 2686 783 687 

საწარმოთა 

გარდაცვალება 

138 41 1082 695 1248 1372 

45 

ავტომობილებით და 

მოტოციკლებით 

საბითუმო და საცალო 

ვაჭრობა და მათი 

რემონტი 

საწარმოთა 

დაბადება 

215 276 96 494 72 76 

საწარმოთა 

გარდაცვალება 

16 3 213 67 208 184 

46 

საბითუმო ვაჭრობა, 

ავტომობილებით და 

მოტოციკლებით 

ვაჭრობის გარდა 

საწარმოთა 

დაბადება 

274 276 241 257 168 151 

საწარმოთა 

გარდაცვალება 

7 3 127 125 211 224 

47 

საცალო ვაჭრობა, 

ავტომობილებით და 

მოტოციკლებით 

ვაჭრობის გარდა 

საწარმოთა 

დაბადება 

1190 1418 766 1935 543 460 

საწარმოთა 

გარდაცვალება 

115 35 742 503 829 964 

განხილვა: ტრენერი ჯგუფის პრეზენტაციის შემდეგ სვამს დამაზუსტებელ კითხვებს, 

ტრენინგის მონაწილეები მიერ თემის უკეთ აღქმის შესაძლებლობას იძლევა. 

კითხვების თემატიკა შეესაბამება დავალების საკითხებს. 

რეკომენდაცია:   ტრენერმა სასურველია ეკონომიკური სექციების შერჩევის დროს 

იხელმძღვანელოს წინა სავარჯიშოების შედეგებით. ასევე სასურველია ჯგუფების მიერ 

პრეზენტაციის გაკეთების შემდეგ მოახდინოს შესრულებული სამუშაოს შეჯამება, რაც 

გულისხმობს მსგავსებების და სხვაობების გამოკვეთას. კონკრეტული მუნიციპალიტეტეის 

დონეზე სტატისტიკური ინფორმაცია გამოთხოვილ უნდა იქნას სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახურიდან. გაანგარიშების მეთოდოლოგიის შესწავლის მიზნით რეგიონის მონაცემების 

გაანალიზება უზრუნველყოფს სავარჯიშოს მიზნის მიღწევას. 
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4 მუნიციპალიტეტის კომპეტენცია და შესაძლებლობა კლასტერების 

კონკურენტუნარიანობის ზრდის ჭრილში 

4.3 კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მექანიზმები და გამოწვევები 

9. ჯგუფური სავარჯიშო : კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მუნიციპალური პროგრამა 

სავარჯიშოს მიზანი: სავარჯიშოს მიზანია მონაწილეებმა შეძლონ ეკონომიკის სექციების და 

განყოფილებების კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მუნიციპალური პროგრამების 

შედგენის ძირითადი მიდგომების გამოყენება.  

მონაწილეთა რაოდენობა: მონაწილეობს მთელი ჯგუფი 

ხანგრძლივობა: 30 წთ. 

საჭირო მასალები: 4 ფლიპჩარტის ფურცელი; 1 ფლიპფჩარტის დაფა; 4 სხვადასხვა ფერის 

მარკერი;  

მიმდინარეობა: მონაწილეები იყოფიან 4 თანაბარი შემადგენლობის ჯგუფად; ტრენერს 

შერჩეული აქვს 4 ადმინისტრაციული ერთეული (მუნიციპალიტეტი), რომლებიც სამუშაო 

ჯგუფების მიხედვით განაწილდება. ტრენერი ჯგუფის მონაწილეებს აცნობს ინსტრუქციას: 

ჯგუფებმა უნდა მოახდინონ შესაბამის მუნიციპაიტეტებში ეკონომიკის 

სექციის/განყოფილების კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მუნიციპალური პროგრამის 

ძირითადი მიზნების, ამოცანების და საქმიანობების ჩამოყალიბება.  

თითოეულმა ჯგუფმა უნდა წარმოადგინოს ფლიფჩართის ფურცელზე შესაბამის 

მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროგრამა: 

 მიზანი 

 ამოცანა 

 საქმიანობები 

 გავლენა წარმოების ფაქტორზე (მიწა, შრომა, კაპიტალი) 

ჯგუფებმა პრეზენტაციის დროს უნდა წარმოადგინონ შესაბამისი არგუმენტაცია.  

განხილვა: ტრენერი ჯგუფის პრეზენტაციის შემდეგ სვამს დამაზუსტებელ კითხვებს, 

ტრენინგის მონაწილეები მიერ თემის უკეთ აღქმის შესაძლებლობას იძლევა. 

რეკომენდაცია:   ტრენერმა სასურველია რეგიონის შერჩევის დროს იხელმძღვანელოს 

მონაწილეთა დასაქმების ადგილის მიხედვით. ტრენერმა სასურველია ჯგუფების მიერ 

პრეზენტაციის გაკეთების შემდეგ მოახდინოს შესრულებული სამუშაოს შეჯამება, რაც 

გულისხმობს მსგავსებების და სხვაობების გამოკვეთას. 


