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1.1  

მასალა მომზადებულია სასწავლო პროგრამისათვის თემაზე „უცხოური და ადგილობრივი 

ინვესტიციების მოზიდვა“ 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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I თავი. ინვესტიციის არსი და მნიშვნელობა   

1.1 რა არის ინვესტიცია 

1 ინდივიდუალური სავარჯიშო -  რა არის ინვესტიცია და რატომ არის მნიშნველოვანი;  

სავარჯიშოს მიზანი:  - სავარჯიშოს მიზანია ტრენინგის მონაწილეებმა იმსჯელონ ინვესტიციის 

შესახებ; 

მონაწილეთა რაოდენობა: სავარჯიშოს განხორციელებაში ერთვება მთელი ჯგუფი;  

ხანგრძლივობა:  10 წუთი; 

საჭირო მასალები: დაფა, 2 მარკერი სხვადასხვა ფერის;  

მიმდინარეობა: ტრენერი სვამს კითხვებს, ჯგუფის წევრები სურვილისამებრ პასუხობენ; 

განხილვა: ტრენერის მიერ დასასმელი შეკითხვები:  

 თქვენი აზრით, რა არის ინვესტიცია ?  

 რატომ არის ინვესტიცია მნიშვნელოვანი ქვეყნისათვის ?  

 რატომ არის ინვესტიცია მნიშვნელოვანი მუნიციპალიტეტისათვის ?  

 რა სარგებელი შეიძლება მიიღოს მუნიციპალიტეტმა ინვესტიციის შედეგად ?  

რეკომენდაცია: - მომგებიანი იქნება, თუკი ტრენერი აღნიშნულ კითხვებს დასვამს უშუალოდ 

ტრენინგ მასალის გაცნობამდე. მნიშნველოვანია შეფასდეს ზოგადი ცოდნა და აღქმა 

ინვესტიციის შესახებ.  

 

1.2 ინვესტიცია და ეკონომიკური განვითარება 

2 ჯგუფური სავარჯიშო - ინვესტიციის პოზიტიური შედეგების გამოვლენა და განხილვა  

 

სავარჯიშოს მიზანი:  - სავარჯიშოს მიზანია ინვესტიციის საშუალოვადიანი და გრძელვადიანი 

ეფექტების გამოვლენა და ანალიზი კონკრეტული მუნიციპალიტეტის საფუძველზე; 

მონაწილეთა რაოდენობა: სავარჯიშოს განხორციელებაში ერთვება მთელი ჯგუფი; 

ხანგრძლივობა:  25 წუთი; 

საჭირო მასალები: ფლიპჩარტის  ფურცელი 8 ცალი, მარკერი 20 ცალი (სულ ცოტა 4 სხვადასხვა 

ფერის) , ჭიკარტი 20 ცალი, ფლიპჩარტის დაფა 1 ცალი; 

მიმდინარეობა: მონაწილეების დაყოფა შესაძლებელია ორი ძირითადი პრინციპით: 1) 

მუნიციპალიტეტების მიხედვით; 2) სამუშაო მიმართულებების მიხედვით. ტრენინგ ჯგუფი 

უნდა დაიყოს 4-5 სამუშაო ჯგუფად. თითოეული სამუშაო ჯგუფი უნდა შედგებოდეს 4-6 

მონაწილისგან. თუ ტრენინგს ესწრება 2-ზე მეტი მუნიციპალიტეტი, მაშინ დაყოფა მოხდება 

მუნიციპალიტეტების მიხედვით. თუ ტრენინგს ესწრება 1 ან 2 მუნიციპალიტეტის 

წარმომადგენელი, მაშინ დაყოფა მოხდება მონაწილეთა სამუშაო მიმართულებების მიხედვით.  
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პროცესის მიმდინარეობა: 

1. ტრენერი დაფაზე ჩამოწერს 4-5 სახვადასხვა საინვესტიციო ქეისს, რომელიც  

ხორციელდება მათ მუნიციპალიტეტში (ქეისი შესაძლოა იყოს გამოგონილი). ერთ 

მუნიციპალიტეტში ხორციელდება ჩამოთვლილთაგან მხოლოდ ერთი ინვესტიცია;   

2. სამუშაო ჯგუფებმა, ჯგუფის შიგნით უნდა განიხილონ აღნიშნული ინვესტიცია;  

3. თითოეულმა სამუშაო ჯგუფმა პუნქტობრივად უნდა ჩამოწეროს ის გავლენა, რასაც 

მუნიციპალიტეტზე ინვესტიციის შემოსვლა მოახდენს საშუალო და გრძელვადიან 

პერსპექტივაში;  

4. პრეზენტაცია ტრენინგ-ჯგუფის წინაშე (4-5); 

5. ჯგუფური განხილვა ინვესტიციების საშუალო-გრძელვადიანი შედეგების პოზიტიურ და 

ნეგატიურ ასპექტებზე. 

განხილვა: განხილვის პროცესში ტრენერი მაქსიმალურად ცდილობს არ ჩაერთოს და არ შეაფასოს 

ვინმეს მოსაზრება. განხილვის ეტაპზე ჯგუფები თავადვე უსვამენ კითხვებს სხვა ჯგუფის 

წარმომადგენლებს.  

რეკომენდაცია: - სასურველია საინვესტიციო ქეისები იყოს შემდეგ საკითხებზე:  

 მაღალი და საშუალო სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა;  

 ინდუსტრიული წარმოება (ფეროშენადნობები, სასუქები, ფოლადი, წიაღისეულის 

მოპოვება);  

 დიდი მოცულობის სასტუმრო-დასასვენებელი კომპლექსის მშენებლობა საერთაშორისო 

ბრენდის ქვეშ;  

 სოფლის მეურნეობის არატრადიციული კულტურების განვითარება. 

 

 

1.3 ინვესტიციის არსი და ფორმები . 

3 ჯგუფური სავარჯიშო - რა შეგვიძლია შევთავაზოთ ინვესტორებს  

სავარჯიშოს მიზანი: სავარჯიშოს მიზანია, რომ ტრენინგის მონაწილეებმა შეაფასონ თუ რა 

შეუძლიათ შესთავაზონ ინვესტორებს; 

მონაწილეთა რაოდენობა: სავარჯიშოს განხორციელებაში ერთვება მთელი ჯგუფი; 

ხანგრძლივობა:  25 წუთი; 

საჭირო მასალები: ფლიპჩარტის  ფურცელი 4 ცალი, მარკერი 20 ცალი (სულ ცოტა 4 სხვადასხვა 

ფერის), ჭიკარტი 20 ცალი, ფლიპჩარტის დაფა 1 ცალი; 

მიმდინარეობა: მონაწილეების დაყოფა შესაძლებელია ორი ძირითადი პრინციპით: 1) 

მუნიციპალიტეტების მიხედვით; 2) სამუშაო მიმართულებების მიხედვით. ტრენინგ-ჯგუფი 

უნდა დაიყოს 4-5 სამუშაო ჯგუფად. თითოეული სამუშაო ჯგუფი უნდა შედგებოდეს 4-6 

მონაწილისგან. თუ ტრენინგს ესწრება 2-ზე მეტი მუნიციპალიტეტი, მაშინ დაყოფა მოხდება 

მუნიციპალიტეტების მიხედვით. თუ ტრენინგს ესწრება 1 ან 2 მუნიციპალიტეტის 

წარმომადგენელი, მაშინ დაყოფა მოხდება მონაწილეთა სამუშაო მიმართულებების მიხედვით. 
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(აღნიშული სავარჯიშოს ფარგლებში ჯგუფები არიან ისევ იგივე პრინციპით დაყოფილები, 

როგორც პირველ სავარჯიშოში, ასევე თითოეული ჯგუფი მუშაობს იმავე საინვესტიციო 

პროექტზე, რაზეც პირველ სავარჯიშოში მუშაობდა). 

 ტრენერი მოკლედ მიმოიხილავს ინვესტორთა მოტივებს, თუ რატომ ახდენენ 

ინვესტირებას ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტში; 

 თითოეული ჯგუფი მათ საინვესტიციო ქეისის შესაბამისად მოახდენს მოტივის ანალიზს;  

 ჯგუფები მოახდენენ მათ მიერ ჩამოწერილი ძირითადი ფაქტორების პრეზენტაციას; 

 ტრენინგ-ჯგუფის ფორმატში მოხდება თითოეული პრეზენტაციის განხილვა.  

განხილვა: განხილვის პროცესში ტრენერს მოჰყავს შესაბამისი საერთაშორისო მაგალითები. 

1.4 ინვესტიციის არსი და ფორმები  

4 ჯგუფური სავარჯიშო - საინვესტიციო კლიმატი  

სავარჯიშოს მიზანი: სავარჯიშოს მიზანია, რომ ტრენინგის მონაწილეებმა გამოავლინონ და 

შეაფასონ ის ძირითადი ფაქტორები, რომლებიც განსაზღვრავს ქვეყნისა და მუნიციპალიტეტის 

საინვესტიციო კლიმატს; 

მონაწილეთა რაოდენობა: სავარჯიშოს განხორციელებაში ერთვება მთელი ჯგუფი; 

ხანგრძლივობა:  30 წუთი; 

საჭირო მასალები: დაფა ან  მაგნიტური ფლიპჩარტი, მარკერი 2 ცალი (სხვადასხვა ფერის), 

ჭიკარტი 2 ცალი.  

მიმდინარეობა:  

 სავარჯიშოს მიმდინარეობა გულისხმობს მონაწილეთა მხრიდან საინვესტიციო 

კლიმატის შეფასებაზე მოქმედი ფაქტორების იდენტიფიცირებას; 

 ტრენერი მუშაობს დაფაზე და ფლიპჩარტზე. ფლიპჩარტზე წერს ფაქტორებს, რომლებიც 

შედის ცენტრალური ხელისუფლების კომპეტენციაში, ხოლო დაფაზე წერს ფაქტორებს, 

რომლებიც შედის ადგილობრივი ხელისუფლების კომპეტენციაში.  

განხილვა: ჯგუფის წევრები სურვილისამებრ აფიქსირებენ საკუთარ პოზიციებს თითოეული 

საკითხისადმი.  

რეკომენდაცია: უმჯობესი იქნება, თუკი ტრენერი ჯგუფურ სახელებს მოიშველიებს და 

დაეხმარება გუნდს ფაქტორების იდენტიფიცირებაში. მაგალითად: ტრენერი ამბობს 

ნებართვების საკითხი? ხოლო გუნდის წევრებს ამბობენ სხვადასხვა სახის ნებართვებს და 

საბოლოოდ ერთობლივად ხდება განხილვა.   
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II თავი. ეკონომიკის შეფასება   

2.1   ქვეყნის სტაბილურობისა და ეკონომიკის მიმოხილვა 

5 ჯგუფური სავარჯიშო - მაკროეკონომიკური არასტაბილურობის შედეგად გამოწვეული პრობლემების 

ელიმინაცია  

სავარჯიშოს მიზანი: სავარჯიშოს მიზანია, რომ ტრენინგის მონაწილეებმა იმსჯელონ 

არასტაბილური ეკონომიკური გარემოს პრობლემებზე; 

მონაწილეთა რაოდენობა: სავარჯიშოს განხორციელებაში ერთვება მთელი ჯგუფი; 

ხანგრძლივობა:  35 წუთი; 

საჭირო მასალები: ფლიპჩარტის  ფურცელი 4 ცალი, მარკერი 20 ცალი (სულ ცოტა 4 სხვადასხვა 

ფერის), ჭიკარტი 20 ცალი, ფლიპჩარტის დაფა 1 ცალი; 

მიმდინარეობა: მონაწილეების დაყოფა შესაძლებელია ორი ძირითადი პრინციპით: 1) 

მუნიციპალიტეტების მიხედვით; 2) სამუშაო მიმართულებების მიხედვით. ტრენინგ-ჯგუფი 

უნდა დაიყოს 4-5 სამუშაო ჯგუფად. თითოეული სამუშაო ჯგუფი უნდა შედგებოდეს 4-6 

მონაწილისგან. თუ ტრენინგს ესწრება 2-ზე მეტი მუნიციპალიტეტი, მაშინ დაყოფა მოხდება 

მუნიციპალიტეტების მიხედვით. თუ ტრენინგს ესწრება 1 ან 2 მუნიციპალიტეტის 

წარმომადგენელი, მაშინ დაყოფა მოხდება მონაწილეთა სამუშაო მიმართულებების მიხედვით. 

(აღნიშული სავარჯიშოს ფარგლებში ჯგუფები არიან ისევ იგივე პრინციპით დაყოფილები, 

როგორც პირველ სავარჯიშოში, ასევე თითოეული ჯგუფი მუშაობს იმავე საინვესტიციო 

პროექტზე, რაზეც პირველ სავარჯიშოში მუშაობდა). 

 ტრენერი ასახელებს ექვსიდან ერთი სირთულის დადგომას, ხოლო გუნდმა,  როგორც 

მუნიციპალიტეტმა, უნდა შეიმუშაოს პროგრამა, რომელიც დაეხმარება ინვესტორს და 

შეინარჩუნებს მის ინვესტიციას; 

 გუნდები ვალდებულები არიან მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებიდან გამომდინარე 

შეიმუშაონ 2-3 წინადადება, რომელსაც წარუდგენენ ინვესტორს და გადააფიქრებინებენ 

ბაზრიდან გასვლას.  

განხილვა: განხილვის პროცესში თითოეული გუნდი ახდენს საკუთარი წინადადებების 

პრეზენტაციას, რა დროსაც დანარჩენი გუნდები ირგებენ ინვესტორის როლს და უსვამენ 

შეკითხვებს.  

6 ჯგუფური სავარჯიშო - ძირითადი მაკროეკონომიკური ინდიკატორების ანალიზი და ცვლილების შეფასება 

სავარჯიშოს მიზანი: სავარჯიშოს ფარგლებში ტრენინგის მონაწილეებმა უნდა მოიძიონ 

ძირითადი მაკროეკონომიკური ინდიკატორები და მოახდინონ მათი ანალიზი; 

მონაწილეთა რაოდენობა: სავარჯიშოს განხორციელებაში ერთვება მთელი ჯგუფი; 

ხანგრძლივობა:  45 წუთი; 

საჭირო მასალები:  4 კომპიუტერი/ტაბლეტი, ინტერნეტი, ფლიპჩარტის  ფურცელი 8 ცალი, 

მარკერი 20 ცალი (სულ ცოტა 4 სხვადასხვა ფერის) , ჭიკარტი 20 ცალი, ფლიპჩარტის დაფა 1 ცალი; 
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მიმდინარეობა: მონაწილეების დაყოფა შესაძლებელია ორი ძირითადი პრინციპით: 1) 

მუნიციპალიტეტების მიხედვით; 2) სამუშაო მიმართულებების მიხედვით. ტრენინგ-ჯგუფი 

უნდა დაიყოს 4-5 სამუშაო ჯგუფად. თითოეული სამუშაო ჯგუფი უნდა შედგებოდეს 4-6 

მონაწილისგან. თუ ტრენინგს ესწრება 2-ზე მეტი მუნიციპალიტეტი, მაშინ დაყოფა მოხდება 

მუნიციპალიტეტების მიხედვით. თუ ტრენინგს ესწრება 1 ან 2 მუნიციპალიტეტის 

წარმომადგენელი, მაშინ დაყოფა მოხდება მონაწილეთა სამუშაო მიმართულებების მიხედვით; 

 პირველ ეტაპზე გუნდები ონლაინ რესურსების დახმარებით მოიძიებენ საქართველოს 

ძირითად მაკროეკონომიკური მონაცემებს.  

 გუნდები მოახდენენ მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების გაანალიზებას და გუნდის 

შიგნით იმსჯელებენ, თუ რომელი ინდიკატორი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი 

ინვესტორთან წარსადგენად.  

 გუნდები შეარჩევენ 15 ძირითად ინდიკატორს და მოახდენენ მის ვიზუალიზაციას 

ფლიპჩარტზე.  

 თითოეული გუნდი გააკეთებს პრეზენტაციას და ახსნის, თუ რატომ ჩათვალა შერჩეული 

ინდიკატორები საჭიროდ, რომ წარედგინა ინვესტორისთვის.  

განხილვა: განხილვის პროცესში, პრეზენტატორი გუნდი ტრენინგის დანარჩენ მონაწილეებს 

მიმართავს, როგორც ინვესტორთა ჯგუფს. ტრენინგის მსმენელი მონაწილეები (ინვესტორები) 

დაუსვამენ კითხვებს, თუ რომელი ინდიკატორი რას გულისხმობს და რას გვიჩვენებს.  

რეკომენდაცია: - ანალიზის პროცესში ტრენერი უფლებამოსილია დაეხმაროს გუნდებს 

მაკროეკონომიკური ინდიკატორების მნიშვნელობის გაგებაში.  იგი ასრულებს ერთგვარი 

ეკონომიკური კონსულტანტის ფუნქციას.  

 

2.2 მუნიციპალიტეტის აქტივების გამოვლენა  

7 ჯგუფური სავარჯიშო - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული აქტივების გამოვლენა  

სავარჯიშოს მიზანი: სავარჯიშოს ფარგლებში ტრენინგის მონაწილეებმა უნდა მოახდინონ 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო და კერძო აქტივების გამოვლენა; 

მონაწილეთა რაოდენობა: სავარჯიშოს განხორციელებაში ერთვება მთელი ჯგუფი; 

ხანგრძლივობა:  35 წუთი; 

საჭირო მასალები:  ფლიპჩარტის  ფურცელი 8-10 ცალი, მარკერი 20 ცალი (სულ ცოტა 4 

სხვადასხვა ფერის), ჭიკარტი 20 ცალი, ფლიპჩარტის დაფა 1 ცალი; 

მიმდინარეობა: მონაწილეების დაყოფა შესაძლებელია ორი ძირითადი პრინციპით: 1) 

მუნიციპალიტეტების მიხედვით; 2) სამუშაო მიმართულებების მიხედვით. ტრენინგ-ჯგუფი 

უნდა დაიყოს 4-5 სამუშაო ჯგუფად. თითოეული სამუშაო ჯგუფი უნდა შედგებოდეს 4-6 

მონაწილისგან. თუ ტრენინგს ესწრება 2-ზე მეტი მუნიციპალიტეტი, მაშინ დაყოფა მოხდება 

მუნიციპალიტეტების მიხედვით. თუ ტრენინგს ესწრება 1 ან 2 მუნიციპალიტეტის 

წარმომადგენელი, მაშინ დაყოფა მოხდება მონაწილეთა სამუშაო მიმართულებების მიხედვით. 
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აქტივობის წარმატებული განხორციელებისთვის საჭიროა, რომ თითოეულმა გუნდა საკუთარი 

იდენტიფიცირება გააკეთოს, როგორც მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობა. 

 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული აქტივების იდენტიფიცირება; 

 ცენტრალური ხელისუფლების და მისი უწყებების ბალანსზე არსებული აქტივები 

იდენტიფიცირება;  

 კერძო სექტორის აქტივების იდენტიფიცირება; 

 არამატერიალური აქტივების იდენტიფიცირება;  

 სამუშაო ჯგუფმა უნდა მოახდინოს აქტივების ანალიზი საინვესტიციო მიმზიდველობის 

ჭრილში; 

 სამუშაო ჯგუფმა უნდა განსაზღვროს თუ რომელს სექტორს ეკუთვნის აქტივი და 

მოახდინოს აქტივების სექტორული დაჯგუფება; 

 აქტივების საინვესტიციო მიმზიდველობის საფუძველზე სამუშაო ჯგუფმა უნდა 

მოახდინოს სექტორების პრიორიტიზაცია; 

 სამუშაო ჯგუფმა უნდა მოახდინოს აქტივების ჩაწერა ფლიპჩარტზე და გააკეთოს 

პრეზენტაცია. 

 

განხილვა: განხილვის პროცესში, ტრენინგის მონაწილეები აფასებენ პრეზენტატორი გუნდის 

თითოეულ პუნქტს და შემდეგ მსჯელობენ აღნიშნულ საკითხზე.  

რეკომენდაცია: - იდენტიფიცირებისა და ანალიზის პროცესში მნიშვნელოვანია 

გათვალისწინებული იქნას ცენტრალური ხელისუფლების მიერ დეკლარირებული ქონების 

მართვის პრიორიტეტები, აგრეთვე შეფასებული იქნას კერძო პირთა მიმღებლობა ახალი 

ინვესტორისადმი.  

2.3 საინვესტიციო საჭიროებების გამოვლენა და ანალიზი 

8 ჯგუფური სავარჯიშო - მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო საჭიროებების გამოვლენა  

სავარჯიშოს მიზანი: სავარჯიშოს ფარგლებში ტრენინგის მონაწილეებმა უნდა მოახდინონ 

მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო საჭიროებების იდენტიფიცირება და ანალიზი 

(მუნიციპალიტეტის საჭიროებიდან გამომდინარე); 

მონაწილეთა რაოდენობა: სავარჯიშოს განხორციელებაში ერთვება მთელი ჯგუფი; 

ხანგრძლივობა:  35 წუთი; 

საჭირო მასალები: ფლიპჩარტის ფურცელი 8-10 ცალი, მარკერი 20 ცალი (სულ ცოტა 4 სხვადასხვა 

ფერის), ჭიკარტი 20 ცალი, ფლიპჩარტის დაფა 1 ცალი; 

მიმდინარეობა: მონაწილეების დაყოფა შესაძლებელია ორი ძირითადი პრინციპით: 1) 

მუნიციპალიტეტების მიხედვით; 2) სამუშაო მიმართულებების მიხედვით. ტრენინგ-ჯგუფი 

უნდა დაიყოს 4-5 სამუშაო ჯგუფად. თითოეული სამუშაო ჯგუფი უნდა შედგებოდეს 4-6 

მონაწილისგან. თუ ტრენინგს ესწრება 2-ზე მეტი მუნიციპალიტეტი, მაშინ დაყოფა მოხდება 

მუნიციპალიტეტების მიხედვით. თუ ტრენინგს ესწრება 1 ან 2 მუნიციპალიტეტის 

წარმომადგენელი, მაშინ დაყოფა მოხდება მონაწილეთა სამუშაო მიმართულებების მიხედვით. 
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აქტივობის წარმატებული განხორციელებისთვის საჭიროა, რომ თითოეულმა გუნდა საკუთარი 

იდენტიფიცირება გააკეთოს, როგორც მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობა. 

 მუნიციპალიტეტმა უნდა მოახდინოს მის წინაშე არსებული საინვესტიციო საჭიროებების 

იდენტიფიცირება; 

 საინვესტიციო საჭიროებები უნდა დალაგდეს კონკრეტული პროექტები ან 

სექტორული/ინდუსტრიული მიმართულებების შესაბამისად; 

 უნდა მოხდეს საინვესტიციო საჭიროებების პრიორიტიზაცია;  

 ფლიპჩარტზე უნდა ჩამოიწეროს საჭიროებები და გაკეთდეს პრეზენტაცია. 

განხილვა: განხილვის პროცესში, ტრენინგის მონაწილეები მსჯელობენ პრეზენტატორი გუნდის 

პრიორიტეტებზე და ავლებენ პარალელებს საკუთარ მუნიციპალიტეტთან.  

9 ჯგუფური სავარჯიშო - რეგიონალური და საერთაშორისო საინვესტიციო ტრენდების იდენტიფიცირება და 

ანალიზი   

სავარჯიშოს მიზანი: სავარჯიშოს ფარგლებში ტრენინგის მონაწილეებმა უნდა მოახდინონ 

რეგიონისა და მსოფლიო ეკონომიკის განვითარებადი სექტორების იდენტიფიცირება და ამავე 

სექტორების განვითარების პოტენციალის შეფასება; 

მონაწილეთა რაოდენობა: სავარჯიშოს განხორციელებაში ერთვება მთელი ჯგუფი; 

ხანგრძლივობა:  35 წუთი; 

საჭირო მასალები:  4 კომპიუტერი/ტაბლეტი, ინტერნეტი, ფლიპჩარტის  ფურცელი 8 ცალი, 

მარკერი 20 ცალი (სულ ცოტა 4 სხვადასხვა ფერის) , ჭიკარტი 20 ცალი, ფლიპჩარტის დაფა 1 ცალი; 

მიმდინარეობა: მონაწილეების დაყოფა შესაძლებელია ორი ძირითადი პრინციპით: 1) 

მუნიციპალიტეტების მიხედვით; 2) სამუშაო მიმართულებების მიხედვით. ტრენინგ-ჯგუფი 

უნდა დაიყოს 4-5 სამუშაო ჯგუფად. თითოეული სამუშაო ჯგუფი უნდა შედგებოდეს 4-6 

მონაწილისგან. თუ ტრენინგს ესწრება 2-ზე მეტი მუნიციპალიტეტი, მაშინ დაყოფა მოხდება 

მუნიციპალიტეტების მიხედვით. თუ ტრენინგს ესწრება 1 ან 2 მუნიციპალიტეტის 

წარმომადგენელი, მაშინ დაყოფა მოხდება მონაწილეთა სამუშაო მიმართულებების მიხედვით. 

აქტივობის წარმატებული განხორციელებისთვის საჭიროა, რომ თითოეულმა გუნდა საკუთარი 

იდენტიფიცირება გააკეთოს როგორც მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობა. 

 რეგიონში არსებული საინვესტიციო ტრენდების ანალიზი (მოსაზღვრე სახელმწიფოები, 

აღმოსავლეთ ევროპა); 

 მსოფლიოში არსებული საინვესტიციო ტრენდების ანალიზი; 

 შესაძლებელია თუ არა მუნიციპალიტეტში რომელიმე ტრენდული მიმართულებით 

ინვესტიციის განხორციელება ? ანალიზი და შეფასება; 

 მუნიციპალიტეტის შეფარდებითი ან კონკურენტული უპირატესობა ტრენდული 

ინვესტიციის მისაღებად; 

 პრეზენტაცია ტრენინგ-გუნდის წინაშე. 

განხილვა: ტრენდული მიმართულებების იდენტიფიცირების პროცესში მნიშვნელოვანია 

ყურადღება მიექცეს ტექნოლოგიურ მიმართულებას (კრიპტოვალუტის წარმოება, ელექტრო 

მანქანები ან აპარატები, საოჯახო ტექნიკის ამწყობი ქარხნები და სხვა). 
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2.4 მუნიციპალიტეტის SWOT ანალიზი    

10 ჯგუფური სავარჯიშო - მუნიციპალიტეტის SWOT ანალიზის გაკეთება   

სავარჯიშოს მიზანი: სავარჯიშოს ფარგლებში ტრენინგის მონაწილეებმა უნდა მოახდინონ 

რეგიონისა და მსოფლიო ეკონომიკის განვითარებადი სექტორების იდენტიფიცირება და ამავე 

სექტორების განვითარების პოტენციალის შეფასება; 

მონაწილეთა რაოდენობა: სავარჯიშოს განხორციელებაში ერთვება მთელი ჯგუფი; 

ხანგრძლივობა:  55 წუთი; 

საჭირო მასალები:  ფლიპჩარტის  ფურცელი 16-18 ცალი, მარკერი 20 ცალი (სულ ცოტა 4 

სხვადასხვა ფერის), ჭიკარტი 20 ცალი, ფლიპჩარტის დაფა 1 ცალი A4 ფორმატის თეთრი და 

ფერადი ფურცლები, მცირე ზომის ფერადი ფურცლები, უხილავი სკოჩი;  

მიმდინარეობა: მონაწილეების დაყოფა შესაძლებელია ორი ძირითადი პრინციპით: 1) 

მუნიციპალიტეტების მიხედვით; 2) სამუშაო მიმართულებების მიხედვით. ტრენინგ-ჯგუფი 

უნდა დაიყოს 4-5 სამუშაო ჯგუფად. თითოეული სამუშაო ჯგუფი უნდა შედგებოდეს 4-6 

მონაწილისგან. თუ ტრენინგს ესწრება 2-ზე მეტი მუნიციპალიტეტი, მაშინ დაყოფა მოხდება 

მუნიციპალიტეტების მიხედვით. თუ ტრენინგს ესწრება 1 ან 2 მუნიციპალიტეტის 

წარმომადგენლები, მაშინ დაყოფა მოხდება მონაწილეთა სამუშაო მიმართულებების მიხედვით. 

აქტივობის წარმატებული განხორციელებისთვის საჭიროა, რომ თითოეულმა გუნდა საკუთარი 

იდენტიფიცირება გააკეთოს, როგორც მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობა. 

 მუნიციპალიტეტის ძლიერი მხარეების, სუსტი მხარეების, საფრთხეებისა და 

შესაძლებლობების იდენტიფიცირება; 

 იდენტიფიცირებული საკითხების ანალიზი საინვესტიციო მიმზიდველობის ჭრილში; 

 SWOT ანალიზი, პრეზენტაცია და მსჯელობა; 

 SWOT ანალიზის საფუძველზე სამოქმედო სტრატეგიების შექმნა; 

 კომბინირებული SWOT ანალიზის პრეზენტაცია სამოქმედო სტრატეგიებთან ერთად. 

განხილვა: განხილვის პროცესში, ტრენინგის მონაწილეები აფასებენ პრეზენტატორი გუნდის 

თითოეულ პუნქტს და შემდეგ მსჯელობენ აღნიშნულ საკითხზე; 

რეკომენდაცია:  ტრენერმა ტექნიკური უზრუნველყოფისთვის გუნდებს უნდა ურჩიოს 2 ან 4 

ფლიპჩარტის ქაღალდის უხილავი სკოჩით დაერთება, რათა კომბინირებული SWOT ანალიზი 

ვიზუალურად კარგად ჩანდეს. ტრენერი უნდა ასრულებდეს მრჩევლის ფუნქციას 

გუნდებისთვის, როგორც საკითხების, ასევე სტრატეგიების იდენტიფიცირების დროს. 

განსაკუთრებით ყურადღება უნდა გამახვილდეს საკითხებს შორის ურთიერთკავშირზე.  

2.5 საინვესტიციო მზაობის თვითშეფასება  

11 ჯგუფური სავარჯიშო - საინვესტიციო მზაობის თვითშეფასება 

სავარჯიშოს მიზანი: სავარჯიშოს ფარგლებში ტრენინგის მონაწილეებმა უნდა მოახდინონ 

რეგიონისა და მსოფლიო ეკონომიკის განვითარებადი სექტორების იდენტიფიცირება და ამავე 

სექტორების განვითარების პოტენციალის შეფასება; 

მონაწილეთა რაოდენობა: სავარჯიშოს განხორციელებაში ერთვება მთელი ჯგუფი; 
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ხანგრძლივობა:  35 წუთი; 

საჭირო მასალები:  ფლიპჩარტის  ფურცელი 8-10 ცალი, მარკერი 20 ცალი (სულ ცოტა 4 

სხვადასხვა ფერის), ჭიკარტი 20 ცალი, ფლიპჩარტის დაფა 1 ცალი, მცირე ზომის ფერადი 

ფურცლები, საინვესტიციო მზაობის თვითშეფასების ფორმა; 

მიმდინარეობა: მონაწილეების დაყოფა შესაძლებელია ორი ძირითადი პრინციპით: 1) 

მუნიციპალიტეტების მიხედვით; 2) სამუშაო მიმართულებების მიხედვით. ტრენინგ-ჯგუფი 

უნდა დაიყოს 4-5 სამუშაო ჯგუფად. თითოეული სამუშაო ჯგუფი უნდა შედგებოდეს 4-6 

მონაწილისგან. თუ ტრენინგს ესწრება 2-ზე მეტი მუნიციპალიტეტი, მაშინ დაყოფა მოხდება 

მუნიციპალიტეტების მიხედვით. თუ ტრენინგს ესწრება 1 ან 2 მუნიციპალიტეტის 

წარმომადგენელი, მაშინ დაყოფა მოხდება მონაწილეთა სამუშაო მიმართულებების მიხედვით. 

აქტივობის წარმატებული განხორციელებისთვის საჭიროა, რომ თითოეულმა გუნდა საკუთარი 

იდენტიფიცირება გააკეთოს, როგორც მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობა. 

 ტრენერი გუნდებს გადასცემს საინვესტიციო მზაობის თვითშეფასების კითხვარს; 

 გუნდები ავსებენ საინვესტიციო მზაობის თვითშეფასების კითხვარს გუნდურად (ერთი 

გუნდი ავსებს ერთ კითხვარს); 

 თითოეული გუნდი აკეთებს მისი ჯამური ქულის დათვლას; 

 გუნდები აკეთებენ ანალიზს, თუ რა კომპონენტებით არის მზად მუნიციპალიტეტი 

ინვესტიციებისთვის და რა კომპონენტებში სჭირდება მუშაობა; 

 გუნდები აკეთებენ ანალიზს - საინვესტიციო მზაობის ან მოუმზადებლობის რომელი 

კომპონენტები არის მათი უფლება-კომპეტენციის ნაწილი, ცენტრალური 

ხელისუფლების კომპეტენციის ნაწილი, კერძო სექტორის ნაწილი; 

 გუნდები აკეთებენ ანალიზს, თუ რა უნდა გაკეთდეს და რა დროში, რათა გაიზარდოს 

მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო მზაობა. 

განხილვა: განხილვის პროცესში, ტრენინგის მონაწილეები აფასებენ პრეზენტატორი გუნდის 

თითოეულ პუნქტს და შემდეგ მსჯელობენ აღნიშნულ საკითხზე.  

რეკომენდაცია: - ტრენერი უნდა ეცადოს შეასრულოს საინვესტიციო მიმართულების 

კონსულტანტის ფუნქცია თითოეული გუნდისთვის. საინვესტიციო მზაობის თვითშეფასების 

პროცესში მზაობად ითვლება, როდესაც კომპონენტი 100%-ით მზად არის. წინააღმდეგ 

შემთხვევაში, საჭიროა მასზე მუშაობა.   

III ინვესტიციების მოზიდვის სტრატეგია და ინსტრუმენტები  

3.1 საინვესტიციო ადგილებისა და სექტორების შერჩევა   

12 ინდივიდუალური სავარჯიშო - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საინვესტიციო ადგილებისა  და 

სექტორების შერჩევა 

სავარჯიშოს მიზანი: სავარჯიშოს ფარგლებში გუნდები იმსჯელებენ მუნიციპალიტეტში 

არსებულ საინვესტიციო ადგილებსა და სექტორებზე; 

მონაწილეთა რაოდენობა: სავარჯიშოს განხორციელებაში ერთვება მთელი ჯგუფი; 

ხანგრძლივობა:  35 წუთი; 
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საჭირო მასალები:   - ტრენერის პრეზენტაცია; 

მიმდინარეობა: მონაწილეების დაყოფა შესაძლებელია ორი ძირითადი პრინციპით: 1) 

მუნიციპალიტეტების მიხედვით; 2) სამუშაო მიმართულებების მიხედვით. ტრენინგ-ჯგუფი 

უნდა დაიყოს 4-5 სამუშაო ჯგუფად. თითოეული სამუშაო ჯგუფი უნდა შედგებოდეს 4-6 

მონაწილისგან. თუ ტრენინგს ესწრება 2-ზე მეტი მუნიციპალიტეტი, მაშინ დაყოფა მოხდება 

მუნიციპალიტეტების მიხედვით. თუ ტრენინგს ესწრება 1 ან 2 მუნიციპალიტეტის 

წარმომადგენელი, მაშინ დაყოფა მოხდება მონაწილეთა სამუშაო მიმართულებების მიხედვით. 

აქტივობის წარმატებული განხორციელებისთვის საჭიროა, რომ თითოეულმა გუნდმა საკუთარი 

იდენტიფიცირება გააკეთოს, როგორც მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობა. 

 მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, მონაწილეები 

მსჯელობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საინვესტიციო ადგილების 

ზონების შესახებ; 

 ტრენერის მიერ თბილისის მერიის მიერ იდენტიფიცირებული საინვეტიციო ზონების 

(ადგილების) შესახებ პრეზენტაციის გაკეთება. 

რეკომენდაცია: - აღნიშნული თავი გულისხმობს საინვესტიციო ადგილების ანალიზს 

კონკრეტული სექტორის ჭრილში. შესაბამისად, განხილვის ამოსავალი წერტილი უნდა იყოს 

საინვესტიციო ადგილი/ზონა.    

3.2 ინდუსტრიული სექტორების ანალიზი  

13 ჯგუფური სავარჯიშო - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის ფუნქციურ-ეკონომიკურ ზონაში არსებული 

ინდუსტრიული სექტორების ანალიზი 

სავარჯიშოს მიზანი: სავარჯიშოს ფარგლებში ტრენინგის მონაწილეებმა უნდა მოახდინონ 

მუნიციპალიტეტსა და მის ფუნქციურ-ეკონომიკური ზონაში არსებული ინდუსტრიული 

სექტორების ანალიზი საინვესტიციო მზაობისა და მიზანშეწონილობის კუთხით; 

მონაწილეთა რაოდენობა: სავარჯიშოს განხორციელებაში ერთვება მთელი ჯგუფი; 

ხანგრძლივობა:  40 წუთი; 

საჭირო მასალები:  ფლიპჩარტის  ფურცელი 4-5 ცალი, მარკერი 20 ცალი (სულ ცოტა 4 სხვადასხვა 

ფერის), ჭიკარტი 20 ცალი, ფლიპჩარტის დაფა 1 ცალი, მცირე ზომის ფერადი ფურცლები; 

მიმდინარეობა: მონაწილეების დაყოფა შესაძლებელია ორი ძირითადი პრინციპით: 1) 

მუნიციპალიტეტების მიხედვით; 2) სამუშაო მიმართულებების მიხედვით. ტრენინგ-ჯგუფი 

უნდა დაიყოს 4-5 სამუშაო ჯგუფად. თითოეული სამუშაო ჯგუფი უნდა შედგებოდეს 4-6 

მონაწილისგან. თუ ტრენინგს ესწრება 2-ზე მეტი მუნიციპალიტეტი, მაშინ დაყოფა მოხდება 

მუნიციპალიტეტების მიხედვით. თუ ტრენინგს ესწრება 1 ან 2 მუნიციპალიტეტის 

წარმომადგენელი, მაშინ დაყოფა მოხდება მონაწილეთა სამუშაო მიმართულებების მიხედვით. 

აქტივობის წარმატებული განხორციელებისთვის საჭიროა, რომ თითოეულმა გუნდმა საკუთარი 

იდენტიფიცირება გააკეთოს, როგორც სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობა. 

 მუნიციპალიტეტში არსებული ინდუსტრიული სექტორების იდენტიფიცირება; 

 საწარმოების აღწერა და მდგომარეობის ანალიზი, რომლებიც ოპერირებენ 

იდენტიფიცირებულ სექტორებში; 
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 თითოეული სექტორის ანალიზი (დასაქმებულთა რაოდენობა, საშუალო ხელფასი, 

სოციალური უზრუნველყოფა); 

 ინდუსტრიული სექტორების მიერ წარმოებული პროდუქციის საერთაშორისო ფასები; 

 ანალიზი, თუ რა ინდუსტრიული სექტორების განვითარება შეიძლება ქვეყანაში და 

მუნიციპალიტეტში არსებული რესურსებით (გაითვალისწინეთ ეკონომიკური და 

გარემოსდაცვითი ფაქტორები); 

 გუნდის მიერ პრეზენტაციის გაკეთება. 

განხილვა: განხილვის პროცესში, ტრენინგის მონაწილეები აფასებენ პრეზენტატორი გუნდის 

თითოეულ პუნქტს და შემდეგ მსჯელობენ აღნიშნულ საკითხზე.  

3.3 მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო კატალოგი  

14 ჯგუფური სავარჯიშო - მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო კატალოგის აღმასრულებელი რეზიუმეს მომზადება 

სავარჯიშოს მიზანი: სავარჯიშოს ფარგლებში ტრენინგის მონაწილეებმა უნდა მოამზადონ 

საკუთარი მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო კატალოგი;  

მონაწილეთა რაოდენობა: სავარჯიშოს განხორციელებაში ერთვება მთელი ჯგუფი; 

ხანგრძლივობა:  65 წუთი; 

საჭირო მასალები:  ფლიპჩარტის  ფურცელი 8-10 ცალი, მარკერი 20 ცალი (სულ ცოტა 4 

სხვადასხვა ფერის), A4 - ის ფორმატის თეთრი და ფერადი ფურცლები, მაკრატელი, ჭიკარტი 20 

ცალი, ფლიპჩარტის დაფა 1 ცალი, მცირე ზომის წებოვანი ფერადი ფურცლები; 

მიმდინარეობა: მონაწილეების დაყოფა შესაძლებელია ორი ძირითადი პრინციპით: 1) 

მუნიციპალიტეტების მიხედვით; 2) სამუშაო მიმართულებების მიხედვით. ტრენინგ-ჯგუფი 

უნდა დაიყოს 4-5 სამუშაო ჯგუფად. თითოეული სამუშაო ჯგუფი უნდა შედგებოდეს 4-6 

მონაწილისგან. თუ ტრენინგს ესწრება 2-ზე მეტი მუნიციპალიტეტი, მაშინ დაყოფა მოხდება 

მუნიციპალიტეტების მიხედვით. თუ ტრენინგს ესწრება 1 ან 2 მუნიციპალიტეტის 

წარმომადგენელი, მაშინ დაყოფა მოხდება მონაწილეთა სამუშაო მიმართულებების მიხედვით. 

აქტივობის წარმატებული განხორციელებისთვის საჭიროა, რომ თითოეულმა გუნდა საკუთარი 

იდენტიფიცირება გააკეთოს, როგორც სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობა. 

გუნდებმა უნდა გამოავლინონ და ასახონ სწრაფი ფაქტები: 

 ქვეყნის და მუნიციპალიტეტის ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები; 

 მუნიციპალიტეტის ძირითადი საინვესტიციო სექტორები და ზონები;  

 ტრანსპორტი; 

 კომუნიკაცია; 

 სამუშაო ძალა; 

 ინფრასტრუქტურა; 

 გადასახადები; 

 სხვა მნიშნველოვანი ინფორმაცია.  

განხილვა: განხილვის პროცესში, ტრენინგის მონაწილეები აფასებენ პრეზენტატორი გუნდის 

თითოეულ პუნქტს და შემდეგ მსჯელობენ აღნიშნულ საკითხზე.  
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რეკომენდაცია: - ტრენერმა უნდა გაუწიოს კონსულტაცია გუნდებს, მონაცემთა ვიზუალიზაციის 

და ფლიპჩარტზე განლაგების საკითხებზე, რათა რეზიუმე იყოს მაქსიმალურად მარტივად  

აღსაქმელი და ამავე დროს გვაწვდიდეს ძირითად ინფორმაციას.  

 

15 ჯგუფური სავარჯიშო - მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო კატალოგის შემადგენელი კომპონენტების 

განხილვა 

სავარჯიშოს მიზანი: სავარჯიშოს ფარგლებში ტრენინგის მონაწილეებმა უნდა იმსჯელონ თუ რა 

ინფორმაცია არის რელევანტური მათი მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო კატალოგში 

განსათავსებლად; 

მონაწილეთა რაოდენობა: სავარჯიშოს განხორციელებაში ერთვება მთელი ჯგუფი; 

ხანგრძლივობა:  35 წუთი; 

საჭირო მასალები:  ფლიპჩარტის  ფურცელი 1-2 ცალი, მარკერი 4 ცალი (სულ ცოტა 4 სხვადასხვა 

ფერის), ჭიკარტი 20 ცალი, ფლიპჩარტის დაფა 1 ცალი; 

მიმდინარეობა: მონაწილეების დაყოფა შესაძლებელია ორი ძირითადი პრინციპით: 1) 

მუნიციპალიტეტების მიხედვით; 2) სამუშაო მიმართულებების მიხედვით. ტრენინგ-ჯგუფი 

უნდა დაიყოს 4-5 სამუშაო ჯგუფად. თითოეული სამუშაო ჯგუფი უნდა შედგებოდეს 4-6 

მონაწილისგან. თუ ტრენინგს ესწრება 2-ზე მეტი მუნიციპალიტეტი, მაშინ დაყოფა მოხდება 

მუნიციპალიტეტების მიხედვით. თუ ტრენინგს ესწრება 1 ან 2 მუნიციპალიტეტის 

წარმომადგენელი, მაშინ დაყოფა მოხდება მონაწილეთა სამუშაო მიმართულებების მიხედვით. 

აქტივობის წარმატებული განხორციელებისთვის საჭიროა, რომ თითოეულმა გუნდა საკუთარი 

იდენტიფიცირება გააკეთოს, როგორც სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობა.  

 გუნდებმა უნდა იმსჯელონ, თუ რომელი ინფორმაცია არის რელევანტური 

მუნიციპალიტეტების დონეზე; 

 გუნდებმა უნდა იმსჯელონ, თუ რამდენად ხელმისაწვდომია მათ მიერ რელევანტურად 

მიჩნეული ინფორმაცია. 

განხილვა: განხილვის პროცესში, ტრენინგის მონაწილეები აფასებენ პრეზენტატორი გუნდის 

თითოეულ პუნქტს და შემდეგ მსჯელობენ აღნიშნულ საკითხზე.  

3.4 საინვესტიციო მზაობის ვებ-გვერდი  

16 ჯგუფური სავარჯიშო - საინვესტიციო მზაობის ვებ-გვერდის შინაარსისა და მოდელის შერჩევა 

სავარჯიშოს მიზანი: სავარჯიშოს ფარგლებში ტრენინგის მონაწილეებმა უნდა იმსჯელონ 2 

ძირითად საკითხზე: 1) საინვესტიციო მზაობის ვებ-გვერდის შინაარსი და ფორამა; 2) სად უნდა 

განთავსდეს ინფორმაცია (როგორც თბილისის მერიას აქვს მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდზე 

ცალკე ღილაკი, უნდა შეიქმნას მისგან დამოუკიდებელი ვებ-გვერდი); 

მონაწილეთა რაოდენობა: სავარჯიშოს განხორციელებაში ერთვება მთელი ჯგუფი; 

ხანგრძლივობა:  55 წუთი; 
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საჭირო მასალები:  ფლიპჩარტის  ფურცელი 8-10 ცალი, მარკერი 20 ცალი (სულ ცოტა 4 

სხვადასხვა ფერი), A4 - ის ფორმატის თეთრი და ფერადი ფურცლები, მაკრატელი, ჭიკარტი 20 

ცალი, ფლიპჩარტის დაფა 1 ცალი, მცირე ზომის წებოვანი ფერადი ფურცლები; 

მიმდინარეობა: მონაწილეების დაყოფა შესაძლებელია ორი ძირითადი პრინციპით: 1) 

მუნიციპალიტეტების მიხედვით; 2) სამუშაო მიმართულებების მიხედვით. ტრენინგ-ჯგუფი 

უნდა დაიყოს 4-5 სამუშაო ჯგუფად. თითოეული სამუშაო ჯგუფი უნდა შედგებოდეს 4-6 

მონაწილისგან. თუ ტრენინგს ესწრება 2-ზე მეტი მუნიციპალიტეტი, მაშინ დაყოფა მოხდება 

მუნიციპალიტეტების მიხედვით. თუ ტრენინგს ესწრება 1 ან 2 მუნიციპალიტეტის 

წარმომადგენელი, მაშინ დაყოფა მოხდება მონაწილეთა სამუშაო მიმართულებების მიხედვით. 

აქტივობის წარმატებული განხორციელებისთვის საჭიროა, რომ თითოეულმა გუნდა საკუთარი 

იდენტიფიცირება გააკეთოს როგორც სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობა.  

 გუნდები ამზადებენ ვებ-გვერდის ძირითადი გვერდის (mane page)-ის მოდელს; 

 გუნდები A4-ის ფორმატის ფურცლებზე ამზადებენ ჩამონათვალს, თუ რა ინფორმაცია 

უნდა იყოს ასახული  თითოეული ღილაკის ქვეშ;  

 პრეზენტაციების წარდგენა; 

 ტრენინგის მონაწილეები მსჯელობენ, თუ როგორი ფორმით უნდა შეიქმნას და 

არსებობდეს მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო ვებ-გვერდი.  

განხილვა: განხილვის პროცესში, ტრენინგის მონაწილეები აფასებენ პრეზენტატორი გუნდის 

თითოეულ პუნქტს და შემდეგ მსჯელობენ აღნიშნულ საკითხზე.  

 

IV ინვესტიციების მოზიდვა  

4.1 ბიზნესის მხარდამჭერი პროგრამები  

17 ჯგუფური სავარჯიშო - საქართველოში მოქმედი ბიზნესის მხარდამჭერი პროგრამების შესახებ ინფორმაციის 

მოძიება და ანალიზი 

სავარჯიშოს მიზანი: სავარჯიშოს ფარგლებში გუნდები მოიძიებენ ინფორმაციას საქართველოში 

მოქმედი ბიზნესის მხარდამჭერი პროგრამების შესახებ და მოახდენენ მის შინაარსობრივ 

ანალიზს; 

მონაწილეთა რაოდენობა: სავარჯიშოს განხორციელებაში ერთვება მთელი ჯგუფი; 

ხანგრძლივობა:  40 წუთი; 

საჭირო მასალები:  კომპიუტერი/ტაბლეტი, ინტერნეტი, ფლიპჩარტის  ფურცელი 8-10 ცალი, 

მარკერი 20 ცალი (სულ ცოტა 4 სხვადასხვა ფერის), A4 - ის ფორმატის თეთრი და ფერადი 

ფურცლები, მაკრატელი, ჭიკარტი 20 ცალი, ფლიპჩარტის დაფა 1 ცალი, მცირე ზომის წებოვანი 

ფერადი ფურცლები; 

მიმდინარეობა: მონაწილეების დაყოფა შესაძლებელია ორი ძირითადი პრინციპით: 1) 

მუნიციპალიტეტების მიხედვით; 2) სამუშაო მიმართულებების მიხედვით. ტრენინგ-ჯგუფი 

უნდა დაიყოს 4-5 სამუშაო ჯგუფად. თითოეული სამუშაო ჯგუფი უნდა შედგებოდეს 4-6 

მონაწილისგან. თუ ტრენინგს ესწრება 2-ზე მეტი მუნიციპალიტეტი, მაშინ დაყოფა მოხდება 
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მუნიციპალიტეტების მიხედვით. თუ ტრენინგს ესწრება 1 ან 2 მუნიციპალიტეტის 

წარმომადგენელი, მაშინ დაყოფა მოხდება მონაწილეთა სამუშაო მიმართულებების მიხედვით. 

აქტივობის წარმატებული განხორციელებისთვის საჭიროა, რომ თითოეულმა გუნდა საკუთარი 

იდენტიფიცირება გააკეთოს, როგორც სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობა. 

 გუნდები აგროვებენ ინფორმაციას საქართველოში მოქმედი ბიზნესის მხარდამჭერი 

კერძო და სახელმწიფო ინიციატივების შესახებ; 

 გუნდები ახდენენ მოძიებული ინფორმაციის სექტორულ და შინაარსობრივ ანალიზს; 

 შეგროვებული ინფორმაციის საფუძველზე, გუნდები აწყობენ მხარდაჭერის მატრიცას 

ქვევიდან ზევით პრინციპით; 

 გუნდები აკეთებენ მათ მიერ მომზადებული მატრიცის პრეზენტაციას; 

 მსჯელობა - ბიზნესის მხარდამჭერი პროგრამების როლი ინვესტიციების მოზიდვის 

პროცესში. 

განხილვა: განხილვის პროცესში, ტრენინგის მონაწილეები აფასებენ პრეზენტატორი გუნდის 

თითოეულ პუნქტს და შემდეგ მსჯელობენ აღნიშნულ საკითხზე.  

4.2  ინვესტიციების მოზიდვის მარკეტინგული სტრატეგიის განვითარება 

18 ჯგუფური სავარჯიშო - ინვესტიციების მოზიდვის მარკეტინგული სტრატეგიის განვითარება 

სავარჯიშოს მიზანი: სავარჯიშოს ფარგლებში გუნდებმა უნდა მოახდინონ მუნიციპალიტეტის 

საინვესტიციო მიმზიდველობის მარკეტინგული სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის 

განვითარება; 

მონაწილეთა რაოდენობა: სავარჯიშოს განხორციელებაში ერთვება მთელი ჯგუფი; 

ხანგრძლივობა:  65 წუთი; 

საჭირო მასალები:  ფლიპჩარტის  ფურცელი 4-5 ცალი, მარკერი 20 ცალი (სულ ცოტა 4 სხვადასხვა 

ფერის), A4 - ის ფორმატის თეთრი და ფერადი ფურცლები, მაკრატელი, ჭიკარტი 20 ცალი, 

ფლიპჩარტის დაფა 1 ცალი, მცირე ზომის წებოვანი ფერადი ფურცლები; 

მიმდინარეობა: მონაწილეების დაყოფა შესაძლებელია ორი ძირითადი პრინციპით: 1) 

მუნიციპალიტეტების მიხედვით; 2) სამუშაო მიმართულებების მიხედვით. ტრენინგ-ჯგუფი 

უნდა დაიყოს 4-5 სამუშაო ჯგუფად. თითოეული სამუშაო ჯგუფი უნდა შედგებოდეს 4-6 

მონაწილისგან. თუ ტრენინგს ესწრება 2-ზე მეტი მუნიციპალიტეტი, მაშინ დაყოფა მოხდება 

მუნიციპალიტეტების მიხედვით. თუ ტრენინგს ესწრება 1 ან 2 მუნიციპალიტეტის 

წარმომადგენელი, მაშინ დაყოფა მოხდება მონაწილეთა სამუშაო მიმართულებების მიხედვით. 

აქტივობის წარმატებული განხორციელებისთვის საჭიროა, რომ თითოეულმა გუნდმა საკუთარი 

იდენტიფიცირება გააკეთოს, როგორც სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობა. 

 გუნდებმა უნდა მოახდინონ არსებული მარკეტინგული ინსტრუმენტების ანალიზი; 

 საინვესტიციო მიმზიდველობის გასაზრდელად საჭირო მარკეტინგული აქტივობების 

იდენტიფიცირება და მათი რელევანტურობის შეფასება; 

 მარკეტინგული აქტივობის დროში გაწერილი სამოქმედო გეგმის შემუშავება; 

 მარკეტინგული აქტივობების და სამოქმედო გეგმის პრეზენტაცია. 
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განხილვა: განხილვის პროცესში, ტრენინგის მონაწილეები აფასებენ პრეზენტატორი გუნდის 

თითოეულ პუნქტს და შემდეგ მსჯელობენ აღნიშნულ საკითხზე.  

4.3 ინვესტორთა და შუამავალი კომპანიების ბაზის ფორმირება   

19 ინდივიდუალური სავარჯიშო - საინვესტიციო და შუამავალი კომპანიების ბაზის ფორმირება 

სავარჯიშოს მიზანი: სავარჯიშოს ფარგლებში გუნდებმა უნდა შეიმუშაონ ინვესტორთა და 

შუამავალთა ბაზის ფორმირებისა და მუდმივი განახლების სტრუქტურა; 

მონაწილეთა რაოდენობა: სავარჯიშოს განხორციელებაში ერთვება მთელი ჯგუფი; 

ხანგრძლივობა:  20 წუთი; 

საჭირო მასალები:  ფლიპჩარტის  ფურცელი 1-2 ცალი, მარკერი 4 ცალი (სულ ცოტა 4 სხვადასხვა 

ფერის), ფლიპჩარტის დაფა 1 ცალი, მცირე ზომის წებოვანი ფერადი ფურცლები; 

მიმდინარეობა:  

ტრენინგ-ჯგუფმა უნდა იმსჯელოს: 

 თუ რა ძირთადი ინფორმაცია უნდა შეგროვდეს თითოეული ინვესტორისა და 

შუამავლის შესახებ; 

 თუ ვინ მოახდენს ბაზის ადმინისტრირებას და ვის ექნება ავტორიზაცია ბაზაში 

ინფორმაციის დამატებაზე; 

 ბაზის მუდმივი განახლების უზრუნველყოფის საკითხზე. 

განხილვა: განხილვის პროცესში, ტრენერი მუშაობს ფლიპ-ჩარტთან, რათა მოხდეს ბაზის 

სტრუქტურისა და ინფორმაციის ფორმატის ასახვა.  

 

  

 

 


