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I თავი. აეგ-ის არსი. აეგ-ის თეორიები 

1.1 აეგ-ის არსი 

მსოფლიო ბანკის განმარტებით ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების (აეგ) მიზანია 

გარკვეულ ტერიტორიაზე ისეთი ეკონომიკური კონკურენცია შექმნას, რომელიც მომავალში ამ 

ტერიტორიის ეკონომიკურ მდგომარეობას და ამის შედეგად აქ მაცხოვრებელი ყველა ადამიანის 

ცხოვრების პირობებს და ხარისხს გააუმჯობესებს. ეს არის პროცესი, რომლის ფარგლებშიც 

ეკონომიკური მაჩვენებლების გაზრდისათვის საუკეთესო პირობებისა და ახალი სამუშაო 

ადგილების შექმნის მიზნით, საჯარო, ბიზნეს და არასამთავრობო სექტორი ერთმანეთთან 

მჭიდროდ თანამშრომლობენ. 

UN HABITATის განმარტებით, კი ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება არის 

მონაწილეობითი განვითარების პროცესი, რომელიც ხელს უწყობს სხვადასხვა სექტორს შორის 

პარტნიორული ურთიერთობების დამყარებას. ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება 

მოიაზრებს კონკრეტული ტერიტორიული ერთეულის განვითარების სტრატეგიისა და 

სამოქმედო გეგმის შემუშავებას და განხორციელებას, საჯარო თუ კერძო სექტორის ძირითადი 

დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობით. აღნიშნული სტრატეგია ეფუძნება ადგილობრივი 

რესურსებისადა კონკურენტული უპირატესობის გამოყენებას. მისი უმთავრესი მიზანია 

ადგილობრივი ტერიტორიული ერთეულის გაძლიერება და მდგრადი განვითარების 

ხელშეწყობა, რაც მოიაზრებს ღირსეული სამუშაო ადგილების შექმნას და ეკონომიკური 

აქტივობის სტიმულირებას. 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება, როგორც პოლიტიკის ფორმირების პროცესი, 

განვითარების ფართო კონტექსტში განიხელება (Meyer, 2014). არსებობს სხვა რამდენიმე 

განმარტებაც: 

 განმარტება ფოკუსით ადგილობრივი ხელისუფლების როლზე. რიგი ავტორი ამახვილებს 

ყურადღებას ადგილობრვი ხელუსფლების როლზე ადგილობრვ ეკონომიკურ 

განვითარებაში. ამ ჭრილში იგი წარმოდგენილია, როგორც ადგილობრივი ხელისუფლების 

მიერ განხორციელებული ღონისძიებები მიმართული ადგილობრივი ბიზნესისა და 

დასაქმების სტიმულირებაზე (Blakely & Brad, 2002), ან სოციალური-ეკონომიკური 

განვითარების პროცესი, რომელსაც მართავს ადგილობრივი ხელისუფლება თავისი 

კომპეტენციის ფარგლებში (Scheepers & Monchusi, 2002).  

 განმარტება ფოკუსით ადგილობრვი დაინტერესებული მხარეების მონაწილებაზე. სხვა 

ავტორები ხაზს უსვამენ დაინტერესებულ პირთა ფართო წრის მონაწილეობას ადგილობრივ 

ეკონომიკურ განვითარებაში. შესაბამისად ადგილობრვი ეკონომიკური განვითარება 

განიმარტება როგორც თანამონაწილეობით პროცესი სადაც მრავალი ადგილობრვი 

დაინტერესებული პირი, რომელიც სვადასხვა სექტორს წარმოადგენს, მუშაობენ 

ადგილობრივი ეკონომკის გააქტიურებაზე, სიცოცხლისუნარიან ეკონომიკურ სისტემაზე და 

ზრდაზე (Trousdale, 2005). იგივე კონოტაციებს შეიცავს განმარტება, რომლის მიხედვით 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება წარმოადგენს პროცესს, სადაც საჯარო, კერძო და 

სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები თანამშრომლობენ ადგილობრივ მოსახლეთა 
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სათანადო ცხოვრების ხარისხის უზრუნველსაყოფად ეკონომიკური განვითარების გზით 

(Swinburn, 2006). 

 განმარტება ფოკუსით ადგილობრვი ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობაზე. შრომის 

საერთაშორისო ორგანიზაციის განმარტებით ადგილობრივი ეკონომიკა საჭიროებს 

ადგილობრივი რესურსების მაქსიმიზაციასა და ცოდნის ბაზის შექმნას ადგილის 

კონკურენტუნარინობის ზრდისა და გლობალურ ბაზრებზე ოპერირების მიზნით (ILO, 2006). 

 განმარტება ფოკუსით მიზანზე. რიგი ავტორი განიხილავს ადგილობრივ ეკონომიკურ 

განვითარებას  ტელეოლოგიურ ჭრილში და განმარტავს მის შედეგებს. ასე ავტორთა ნაწილი 

განიხილავს ადგილობრივ ეკონომიკურ განვითარებას, როგორც ადგილობრივ მოსახლეთა 

დოვლათის შექმნის საშუალებას (Bartik, 2003), ან ადგილისათვის დამახასიათებელ 

შემოსავლის გენერირებისა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების პოტენციალს (Meyer-

Stamer, 2008). 

აეგ-ის მიდგომის პრაქტიკაში გამოყენება 1970-იან წლებში დაიწყო. 70-იანი წლების დასაწყისში 

ადგილობრივმა ერთეულმა გააცნობიერა, რომ კომპანიები და კაპიტალი 

კონკურენტუნარიანობის ძიებაში გადაადგილდებიან და თვითმმართველობა ამის გამო 

პოტენციალს კარგავს. ადგილობრივმა ერთეულმა საკუთარი ეკონომიკური ბაზის 

საფუძვლიანად გადახედვის შედეგად საკუთარი ძლიერი და სუსტი მხარეები შეაფასა; 

გააცნობიერა ეკონომიკური განვითარებისა და ინვესტიციების მოზიდვის წინაშე არსებული 

ბარიერები. შემდგომში, ადგილობრივმა ერთეულმა ასეთი ფორმით მოპოვებული ცოდნის 

საფუძველზე, საკუთარი ეკონომიკური ბაზის გაფართოებისა და ახალი სამუშაო ადგილების 

შექმნის მიდგომები შეიმუშავა. ამისათვის, მათ ისეთი განვითარების პროგრამები და პროექტები 

დაამუშავეს და დანერგეს, რომელთა მიზანიც ინვესტიციების მოზიდვის ბარიერების აღმოფხვრა 

იყო. დღესდღეობით ადგილობრივი ეკონომიკა სხვა, უფრო რთული პრობლემების წინაშე დგას. 

სათანადო დაფინანსების, შესაბამისი დროის და განსახორციელებლი აქტივობების (პროექტების, 

პროგრამების) მიზნების ცოდნის გარეშე სასურველი შედეგი არ მიიღწევა. როცა ერთ-ერთი ეს 

კომპონენტი არ ავს ადგილობრივ ერთეულს შესაძლებელია მიიღოს ის შედეგი რომელიც ფიგურა 

1-შია გამოსახული: შედეგი გაძვირდეს, შედეგის მიღწევა გადაიდოს, ვერ იქნეს მიღწეული ან 

საერთოდაც არ დადგეს. 
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ფიგურა 1.  პრიორიტეტები აეგ-ის დროს 

 

 

 

 

 

 

1.2 აეგ-ის თეორიები 

ადგილობრივი ერთეულის რესურსების გამოყენების კუთხით, შეიძლება გამოიყოს რამდენიმე 

განსხვავებული მიდგომა:  

ე.წ. ქალაქიმეწარმე (urban entrepreneurship)  ევროპის რიგ ქვეყნებში (გერმანია, საფრანგეთი, 

იტალია, ესპანეთი, ბელგია) გასული საუკუნის 8090 წლებში გავრცელდა. ამ მიდგომის 

მიხედვით, მუნიციპალიტეტის საჯარო რესურსების (ფინანსები, ქონება) გამოყენება დასაშვებია 

კომერციულ სფეროში, მათ შორის, მუნიციპალიტეტის ფარგლებს გარეთაც. 

ადგილობრივი ერთეულის რესურსები მეწარმეობისათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნაში უნდა 

გამოიყენებოდეს და არა სამეწარმეო საქმიანობაში. ეს შეიძლება იყოს ბიუროკრატიული 

ბარიერების მოხსნა, ადმინისტრაციული პროცედურების გამარტივება, ბიზნესინკუბატორებისა 

და საკონსულტაციო ცენტრების შექმნა და სხვა. შედეგით საზოგადოების ყველა წევრი თანაბრად 

ისარგებლებს. ასეთი მიდგომა ხელს უწყობს თანაბარი, თავისუფალი და კონკურენტული 

სწრაფად მცირე ბიუჯეტით, 

უგეგმოდ 
უხარისხო 

უტოპია 
ძ ვ ი რი  

განვითარება, 

ზრდა 

გვიან 

არასასურველი 

შედეგი 

კიდევ 

ცადე უბიუჯეტოდ, 

უმიზნოდ 

არაფერი 

გმოვა 
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გარემოს შექმნას, სადაც პროცესის მთავარი მოქმედი პირები არიან მეწარმე სუბიექტები და არა 

მუნიციპალური საწარმოები. 

ცალკე გამოსაყოფია მიდგომა, რომელიც ითვალისწინებს მართვის პროცესში საზოგადოების 

აუცილებელ მონაწილეობას (public participation). ეს მიდგომა ფართოდ არის გავრცელებული 

როგორც დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში, ისე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც 

ეკონომიკური განვითარების მუნიციპალური პოლიტიკა განისაზღვრება საზოგადოების 

სხვადასხვა სოცია ლური ჯგუფის მონაწილეობით მიღწეული კონსენსუსის საფუძველზე.  

„მდგრადი განვითარების“ კონცეფცია, რომელიც ჩამოყალიბდა გარემოს დაცვის 

უზრუნველსაყოფად. ამ კონცეფციით, საზოგადოების მოთხოვნების დაკმაყოფილებისკენ 

მიმართული ეკონომიკური განვითარება არ უნდა უქმნიდეს საფრთხეს მომავალი თაობების 

შესაძლებლობას, ისარგებლონ ბუნებრივი რესურსებითა და გარემოთი, რომელიც 

მაქსიმალურად იქნება დაცული შეუქცევადი რაოდენობრივი და ხარისხობრივი 

ცვლილებებისაგან. 

 

დამატებითი ლიტერატურა 

გუენ სვინბერნი (2004). ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება. სახელმძღვანელო. თბილისი. 

მსოფლიო ბანკის ურბანული განვითარების განყოფილების ადგილობრივი ეკონომიკური 

განვითარების ჯგუფი. გვ: 14-15 

ალექსანდრე სვანიშვილი (2019). ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება. გზამკვლევი 

ადგილობრივი თვითმმართველობებისათვის. თბილისი. გაეროს განვითარების პროგრამა. გვ: 8-

9, 14-18. 

United Nations Task Team on Habitat III (2015). The Habitat III Issue Papers. New York. გვ: 1-7 

 

II თავი. აეგ და  კავშირი განვითარების სხვადასხვა დონეებთან 

2.1 აეგ და გლობალიზაცია 

გლობალიზაცია ზრდის როგორც ინვესტიციის მოპოვების შესაძლებლობას, ასევე 

კონკურენციასაც. იგი ადგილობრივ საწარმოებს აძლევს შესაძლებლობას გასაღების ახალი 

ბაზარი მოძებნონ მსოფლიოს მასშტაბით. ამავე დროს მათ აიძულებს კონკურენცია გაუწიონ 

ადგილობრივ ბაზარზე მყოფ საერთაშორისო კომპანიებს. მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში 

მდებარე სხვადასხვა ტიპის საერთაშორისო კომპანიები ერთმანეთთან კონკურენციას 

გლობალურად უწევენ და ეძებენ საკუთარი საქმიანობისათვის ეკონომიკურად მომგებიან 

მდებარეობას. მაღალი ტექნოლოგიების მქონე მრეწველობის დარგები საჭიროებს მაღალ 

კვალიფიციურ მუშახელს და ბიზნესის განვითარებისათვის შესაბამისი ტექნიკური 

ინფრასტრუქტურის არსებობას. ასეთი ადგილობრივი პირობები ადგილის 

კონკურენტუნარიანობას, ინვესტიციების მოზიდვასა და მისი შენარჩუნების შესაძლებლობას 

განსაზღვრავენ. ბუნების მიერ ბოძებული რესურსების წყალობით პატარა ქალაქებსა და მათ 

მიმდებარე სასოფლო ტერიტორიებსაც იმის საშუალება ეძლევა, რომ გლობალურ ეკონომიკაში 

და ქვეყნის ან მსოფლიო ბაზარზე საკუთარი ადგილი იპოვნონ და ამით თავისი უნიკალური 

პირობების სწორად გამოყენების გზით უკეთესი მომავლის შანსი მიიღონ. 
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2.2 აეგ და დეცენტრალიზაცია 

ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარებაზე, ქვეყანაში დიდი გავლენა აქვს მაკროეკონომიკას, 

ფისკალურ და მონეტარულ პოლიტიკას. ადგილობრივ ერთეულში (ქვეყნის მასშტაბით) 

ეკონომიკური საქმიანობის ხელშემწყობ და ბიზნესისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნას 

მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს ქვეყანაში არსებული ისეთი საკანონმდებლო და 

მარეგულირებელი ნორმები, როგორიცაა: (ა) საგადასახადო კანონმდებლობა, (ბ) 

ტელეკომუნიკაციის ბაზრის დერეგულაცია და (გ) ქვეყანაში არსებული გარემოს დაცვის 

სტანდარტები და სხვა. ყველა ეს პირობა უშუალო გავლენას ახდენს ბიზნესის 

განვითარებისათვის საჭირო ადგილობრივ კლიმატზე და, შესაბამისად, სამეწარმეო საქმიანობის 

წახალისებას, გაძლიერებას ან მისი საქმიანობის შეფერხებას განაპირობებს. აქედან გამომდინარე, 

ადგილობრივი ეკონომიკის პოტენციალის ზრდა ან შეზღუდვა სწორედ ამ პუნქტებზეა 

დამოკიდებული. დღეს ბევრ ქვეყანაში ხელისუფლების გარკვეული ფუნქციების 

დეცენტრალიზაციის და დეკონცენტრაციის პროცესი მიმდინარეობს. ამის შედეგად 

ადგილობრივი ერთეულების პასუხისმგებლობის სფერო ფართოვდება; იზრდება ინვესტორების 

მოზიდვისა და მათი შენარჩუნების პროცესში ადგილობრივი ერთეულების როლი და ამისათვის 

მათ ხელთ არსებული ინსტრუმენტები და საშუალებები. 

დეცენტრალიზაციის 3 გზა შეიძლება გამოიყოს: პირველმა მისცა ადგილობრივ ხელისუფლებას 

მეტი როლი სახელმწიფო სერვისების გაწევაში; მეორე - კერძო სექტორის, არასამთავრობო 

ორგანიზაციების, სათემო ორგანიზაციების მიერ სერვისების გაწევა; მესამე - მოქალაქეების, 

სხვადასხვა დაინტერესებული ჯგუფებს ჩართვა გადაწყევტილებების მიღების პროცესში. 

 

2.3 ადგილობრივი და რეგიონული ეკონომიკური განვითარება 

ადგილობრივი ერთეულები კონკურენციას საკუთარი რეგიონისა და სხვა რეგიონების 

ადგილობრივ ერთეულებს უწევენ. მიუხედავად ამისა, არსებობს მათ შორის თანამშრომლობის 

საშუალება, რომელთა ინტერესიც ისეთი ტიპის ეკონომიკური განვითარებისაკენ არის 

მიმართული, რომელთა შედეგებიც მთელი რეგიონისათვის იქნება შესამჩნევი. მაგალითად: 

ინვესტიცია ინფრასტრუქტურაში, ინვესტიცია გარემოს დაცვაში. ადგილობრივი ერთეულების 

მიერ აეგ-ის ფარგლებში ერთმანეთთან თანამშრომლობისთვის გადადგმული ნაბიჯების 

კოორდინაცია ადგილობრივ და რეგიონულ განვითარებას უწყობს ხელს.  

მაგალითი 1 საქმიანი წრეების ჩართვა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 

ბიზნესის ხელშემწყობი საბჭო ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში 

2019 წელი, საქართველო 

ევროკავშირის ინიციატივა მერები ეკონომიკური ზრდისთვის ფარგლებში თანამშრომელთა 

გაცვლითი პროგრამის გამოყენებით, ქალაქმა რუსთავმა შექმნა  ბიზნესის ხელშემწყობი საბჭო 

ინფორმაციის წყარო: https://www.m4eg.eu/ 

https://www.m4eg.eu/
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2.4 აეგ-ის კავშირი დაგეგმვის სხვა დოკუმენტებთან 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება, როგორც მრავალმხრივი და კომპლექსური დარგი, 

კავშირში უნდა იყოს ადგილობრივი განვითარების ყველა სხვა დაგეგმვის დოკუმენტთან. კარგი 

კოორდინაციის დამსახურებით შესაძლებელია: შეზღუდული ადგილობრივი რესურსების 

ოპტიმალურად გამოყენება, ერთი და იგი სამუშაოს განმეორებით შესრულების თავიდან 

აცილება, სასურველი შედეგის სწრაფად და წარმატებით მიღწევა. აუცილებელია ისეთი 

სისტემების და პროცედურების შექმნა, რომ აეგ ინტეგრირებული იყოს სხვა განვითარების სხვა 

დოკუმენტებთან. ეს ინტეგრაცია საჭიროა, რათა ადგილობრივი ბიზნესი ადგილობრივი 

ერთეულის სხვადასხვა სტრუქტურებში არ შეეჩეხოს ერთმანეთის საწინააღმდეგო პოლიტიკას 

და ინფორმაციას. ადგილობრივ ერთეულებს ხშირად არ აქვთ ადგილობრივი განვითარების 

ყველა დოკუმენტის ერთდროულად განხორციელების რესურსები. ამიტომ, გადაწყვეტილების 

მიმღები პირები და პრაქტიკოსები უნდა შეეცადონ დაბალანსდეს ადგილობრივი ეკონომიკური 

განვითარება, გარემოსდაცვითი და სოციალური საჭიროებები. 

 

ცხრილი 1. დაგეგმვის დოკუმენტები, რომელთაც ადგილობრივ ეკონომიკურ განვითარებაზე 

აქვთ გავლენა და/ან იმავე დროს მისი გავლენის ქვეშ იმყოფებიან 

 

ადგილობრი

ვი 

ერთეულის 

განვითარები

ს სტრატეგია 

სივრცის 

დაგეგმარებისა და 

ქალაქთმშენებლობი

თი გეგმები 

სატრანსპორ

ტო 

სტრტეგიები 

ტურიზმის 

სტარტეგია 

საბინაო 

პოლიტიკა 

მარკეტინგის 

სტრატეგია 

გარემოს 

დაცვის 

სტრატეგია 

სიღარიბის 

შემცირების 

სტრატეგია 

განათლებისა 

და 

ტრენინგების 

სტრატეგია 

საზოგადოებ

ის 

უსაფრთხოებ

ის სტრატეგია 

ნარჩენების 

მართვის გეგ

მა 

 

რევიტალიზაცი

ის გეგმა 

 

 

2.5 აეგ და პროექტის მართვა 

აეგ გულისხმობს პროექტების ან პროექტებისა და პროგრამების განხორციელებას ადგილობრივი 

ერთეულის განვითარებისთვის. პროექტები ზომის, მასშტაბის, ხარჯებისა და დროის მიხედვით 

განსხვავდებიან, მაგრამ ყველა მათგანს შემდეგი მახასიათებლები აქვს: 

 დაწყების და დასრულების თარიღები; 

 სასიცოცხლო ციკლი, რომელიც დაწყებასა და დასრულებას შორის ეტაპებს მოიცავს; 

 ბიუჯეტი; 
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 საქმიანობების ნაკრები, რომლებიც თანმიმდევრული, უნიკალური და არა-

განმეორებადია; 

 რესურსების გამოყენება, რომელსაც კოორდინაცია შეიძლება დასჭირდეს; 

 ცენტრალიზებული პასუხისმგებლობები მართვისა და განხორციელებისთვის; 

 პროექტში მონაწილე მხარეებისთვის განსაზღვრული ფუნქციები და 

ურთიერთობები; 

 მკაფიოდ განსაზღვრული დაინტერესებული მხარეები, პირველადი სამიზნე ჯგუფის 

და საბოლოო მოსარგებლე პირების ჩათვლით; 

 მონიტორინგისა და შეფასების სისტემა (შესრულების მართვის მხარდასაჭერად);  

 ფინანსური და ეკონომიკური ანალიზის სათანადო დონე, რომელიც აჩვენებს, რომ 

პროექტის სარგებელი მის დანახარჯებს აღემატება. 

 

 

დამატებითი ლიტერატურა 

გუენ სვინბერნი (2004). ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება. სახელმძღვანელო. თბილისი. 

მსოფლიო ბანკის ურბანული განვითარების განყოფილების ადგილობრივი ეკონომიკური 

განვითარების ჯგუფი. გვ: 15-17 

Nancey Green Leigh, Georgia Institute of Technology, Edward J. Blakely, The University of Sydney (2017). 

Planning local economic development: theory and practice, 6th edition. გვ: 35-39 

მომზადებულია მსოფლიო ბანკის რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის 

განვითარების მეორე პროექტის მე-2 კომპონენტის ფარგლებში (2017). პროექტის ციკლის 

მართვის (PCM) სახელმძღვანელო. ახალი შესწორებული ვარიანტი.  

 

III თავი. მიდგომები და მამოძრავებელი ძალები აეგ-აში 

3.1 აეგ-ის სხვადასხვა მიდგომები: PPP, მცირე ბიზნესი, მეზობელი ტერიტორიების რესურსების 

გამოყენება, სექტორულ-კლასტერული მიდგომა 

საჯარო და კერძო პარტნიორობა საჯარო ხელისუფლებასა (სახელმწიფო, მუნიციპალიტეტი) და 

ბიზნესს შორის ურთიერთსასარგებლო თანამშრომლობაა, რომელიც მიმართულია საჯარო 

ინტერესების მქონე, საზოგადოებრივად მნიშვნელოვანი პროექტების ერთობლივად 

განხორციელებისკენ. თანამშრომლობის ეს მოდელი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში 

წარმატებით ხორციელდება ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ინფრასტრუქტურა, განათლება, 

ჯანმრთელობის დაცვა, წყალმომარაგება, სოფლის მეურნეობა და სხვა. ამ ტიპის თანამშრომლობა 

მნიშვნელოვანი და სასარგებლოა როგორც სახელმწიფოს, ისე მუნიციპალიტეტისთვის, რადგან 

ამ გზით ახორციელებენ საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან პროექტებს, რომელთა 

შესრულებისთვის საკმარისი საბიუჯეტო თანხები არ გააჩნიათ. ამ პროექტებს სრულად ან დიდ 

წილად აფინანსებს კერძო პარტნიორი, რომელიც პროექტის განხორციელებით ღებულობს 

მოგებას, ხოლო საჯარო პარტნიორი ამ პროექტის ღირებულებას პროექტის მთლიანი არსებობის 

პერიოდისათვის ანაწილებს. ამავდროულად, საჯაროკერძო თანამშრომლობა სასარგებლოა 
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კერძო სექტორისთვისაც, რადგან მას ეძლევა საშუალება, საკუთარი სახსრები მომგებიანად 

დააბანდოს საჯარო სექტორში და მიიღოს გარანტირებული მოგება.  

ადგილობრივ დონეზე საჯარო-კერძო პარტნიორობის საფუძველი შექმნა 1960-იან, როცა 

ამერიკის ქალაქებმა დაიწყეს გრანტების გაცემა ქალაქების განვითარებისათვის. 1970 წლების 

შუაში, ადგილობრივმა ხელისუფლებებმა დაიწყეს კერძო სექტორთან ერთად დიდი ხნის 

დაუმთავრებელი პროექტების განხორციელება ქალაქის ცენტრში. პარტნიორობა ეს არ არის 

საჯარო სექტორის მიერ პარტნიორობის შეთავაზება კერძო სექტორისთვის ეკონომიკური 

საქმიანობის ხელშესაწყობად, ან შეხვედრები ადგილობრივი ერთეულის ხელისუფლებასა და 

ბიზნეს შორის. ისინი მნიშვნელოვანია საჯარო და კერძო სექტორებს შორის 

თანამშრომლობისთვის, მაგრამ პარტნიორობა ეს არის ერთობლივი ვალდებულება ერთობლივი 

ეკონომიკური მიზნების მისაღწევად, რომლებიც ერთობლივად განისაზღვრება საჯარო, კერძო 

და საზოგადოებრივი სექტორების მიერ და ითვალისწინებს ერთობლივ ქმედებას. 

ეკონომიკური ურთიერთობები, როგორც წესი, არ ჯდება ადგილობრივი ერთეულის 

ადმინისტრაციულ საზღვრებში. ადგილობრივი საწარმოების ფუნქციონირებისათვის 

აუცილებელი ნედლეული, გასაღების ბაზრები, წარმოებისათვის საჭირო კვალიფიციური 

კადრები შეიძლება რამდენიმე მუნიციპალიტეტს მოიცავდეს. ეს განაპირობებს ადგილობრივ 

ერთეულებს შორის თანამშრომლობის საჭიროებას, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების 

მიზნით. ტექნიკურმა პროგრესმა და მოსახლეობის სულ უფრო მზარდმა მოთხოვნილებამ ახალი 

ტიპის მომსახურების მიღებაზე, რეალურად წარმოქმნა თვითმმართველობათა 

თანამშრომლობის განვითარების საჭიროება. თანამშრომლობა შესაძლებელს ხდის უფრო 

მაღალი ხარისხის მომსახურების მიწოდებას, ნაკლები დანახარჯებით და მეტი 

ორგანიზებულობით. მომსახურებას ან საქმიანობას, რომელიც აღემატება თვითმმართველი 

ერთეულის შესაძლებლობებს, იოლად უმკლავდება თვითმმართველ ერთეულთა გაერთიანება. 

შესაბამისად, ინტერმუნიციპალური თანამშრომლობა ქმნის კარგ საფუძველს 

თვითმმართველობის განხორციელებაში კერძო სტრუქტურების მონაწილეობისა და 

დამატებითი ინვესტიციების მოსაზიდად. 

კლასტერები იმპულსს აძლევენ ეკონომიკის განვითარებას, ხელს უწყობენ ტერიტორიების 

ორგანიზაციის ახალი ქსელური რესურსის მობილიზებას, საფუძველს უყრიან ეკონომიკის 

კონკურენტუნარიანობას. მეწარმეობის განვითარების კლასტერული კონცეფცია ფოკუსირდება 

ტერიტორიის კორპორაციულ სტრუქტურებს, საინვესტიციო, საშუამავლო, ტურისტულ, 

სამეცნიერო, სასწავლო, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს შორის ურთიერთკავშირებზე. 

კლასტერული კონცეფციის არსი მდგომარეობს იმ რეგიონების კონსოლიდებული პოტენციალის 

რალიზაციაში, რომელთა ეკონომიკური ტერიტორია წარმოადგენს საფუძველს ქვეყნის 

განვითარებისათვის. კლასტერის ცნების განმარტებისგამოიყოფა სამი მიმართულება: 

 ეკონომიკური აქტივობის რეგიონული განსაზღვრული ფორმა მონათესავე დარგებში, 

რომელიც ძირითადად სამეცნიერო კვლევით ცენტრებზე არიან დამოკიდებული; 

 ვერტიკალური სამრეწველო ქსელი, რომელიც, ძირითადად სათაო ფირმების 

ირგვლივაა; 

 მაღალი აგრეგაციის დონის დარგები ან ცალკეულ დარგთა ერთობლიობა 

(აგროსამრეწველო სექტორი); 
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 მსხვილი ქალაქები - სამეცნიერო კვლევითი და საქმიანი ცენტრები, რომელიც 

მულტიკლასტერებს ქმნიან. 

 

3.2 აეგ-ის ძირითადი ფაქტორები 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების 4 ძირითადი ფაქტორი შეიძლება გამოიყოს: 

გლობალიზაცია, დეცენტრალიზაცია, კონკურენტუნარიანობა, რეგიონული უთანაბრობა და 

სოციალური იზოლაცია. გლობალიზაციაზე, დეცენტრალიზაციასა და 

კონკურენტუნარიანობაზე იხ. სხვა ნაწილებში. მეოთხე ფაქტორი გამოწვეულია სოციალურ-

პოლიტიკური მიზნებით და ის მოიცავს სოციალურ ეკონომიკას. ეკონომიკური ზრდა არ ხდება 

მთელ ტერიტორიაზე ერთნაირად, ის არის შერჩევითი, არათანაბარი და ატარებს კუმულატიურ 

ხასიათს. სოციალური ეკონომიკა გულისხმოს სამუშაო ადგილების შექმნის ხელშეწყობას, ეს 

გულისხმობს უმუშევართა კვალიფიკაციის შეცვლას და ამაღლებას, მოწყვლადი ჯგუფების 

დასაქმების ხელშეწყობას, და სხვა. 

 

 

დამატებითი ლიტერატურა 

 

ნოდარ გრძელიშვილი, ეკატერინე გიგოლაშვილი (2018). რეგიონული კლასტერების 

ფორმირების ევროპული გამოცდილება. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი 

გლობალიზაცია და ბიზნესი #5. 

ალექსანდრე სვანიშვილი (2019). ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება. გზამკვლევი 

ადგილობრივი თვითმმართველობებისათვის. თბილისი. გაეროს განვითარების პროგრამა. გვ: 

75-77 
 

 

 

 

მაგალითი 2 კლასტერები ადგილობრივ ერთეულებში 

 

პრეკლასტერული სიტუაცია ბოლნისის მუნიციპალიტეტში 

2019 წელი, საქართველო 

ევროკავშირის ინიციატივა მერები ეკონომიკური ზრდისთვის ფარგლებში აღებული გრანტით 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტმა შეაფასა მუნიციპალიტეტში კლასტერების განვითარების 

პოტენციალი. კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ მუნიციპალიტეტის ღვინის სექტორი 

იმყოფება პრეკლასტერული სიტუაციაში  

ინფორმაციის წყარო: https://www.m4eg.eu/ 

https://www.m4eg.eu/
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IV თავი. თანამშრომლობის როლი აეგ-ში 

4.1 ადგილობრივი ხელისუფლების როლი აეგ-ში  

ადგილობრივი ხელისუფლების როლი ადგილობრივ ეკონომიკურ განვითარებაში უმთავრესად 

ეკონომიკური საქმიანობისთვის ხელშემწყობი გარემოს შექმნაა. ხელშემწყობი გარემოს შექმნა 

ნიშნავს ბიუროკრატიული ბარიერების გაუქმებას, უფლებების, ნებართვებისა თუ თანხმობების 

მიღების ვადების შემცირებას, პროცედურების გამარტივებას, საინფორმაციო ბაზის შექმნას, 

ბიზნესინკუბატორებისა და საკონსულტაციო ცენტრების შექმნას, პროფესიული გადამზადებას,  

კვალიფიც იური კადრების მომზადებს  და სხვა. 

 

4.2 კერძო სექტორის როლი აეგ-ში  

კერძო სექტორი ქმნის სამუშაო ადგილებს, წინაპირობას სოციალურ-ეკონომიკური 

განვითარებისა და დასაქმების ზრდისთვის. წარმოებისა და მომსახურების კონკურენტუნარიანი 

დარგების ზრდა, ქმნის საცალო ვაჭრობის, მოხმარების სფეროების, მშენებლობისა და სხვა 

ადგილობრივ დარგებში ზრდის შესაძლებლობასა და პირობას, რითაც ხელს უწყობს დასაქმების 

ზრდას. 

 

4.3 აეგ-ის პარტნიორობა 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითრებისთვის ადგილობრივ ერთეულში უნდა ჩამოყალიბდეს 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების პარტნიორობა. თანასწორობის პრინციპის 

საფუძველზე დამყარებული პარტნიორობა უნდა შედგებოდეს ადგილობრივი ხელისუფლების, 

ბიზნეს სექტორის, არასამთავრობო ორგანიზაციების და საგანმანათლებლო და კვლევითი 

ინსტიტუტების წარმომადგენლებისგან. კონსულტაციის პროცესი ადგილობრივ 

ხელისუფლებას, ბიზნეს სექტორსა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის უმნიშვნელოვანესია. 

ის კონკრეტული პროცედურების შესაბამისად უნდა წარიმართოს, რომლებიც პარტნიორების 

მიერ დაგეგმვის პროცესის დაწყებამდე იქნება დადგენილი და მინიმუმ თვეში ერთხელ 

რეგულარულ საკონსულტაციო შეხვედრებს გამართავს ადგილობრივი ხელისუფლების, ბიზნეს 

სექტორისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა მონაწილეობით. 

გადაწყვეტილებების მიღების პროცედურები ასევე წინასწარ ზუსტად უნდა იქნეს დადგენილი 

(კონსენსუსის შედეგად, ხმათა უმრავლესობით ან სხვაგვარად შეთანხმებით) და შემდეგ, 

დოკუმენტირებული. 
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დამატებითი ლიტერატურა 

ევროკავშირის ინიციატივა მერები ეკონომიკური ზრდისთვის (2017). რეკომენდაციები 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმის სტრუქტურისა და შინაარსის 

შესადგენად. გვ. 6 

 

V თავი. აეგ-ის მხარდამჭერი ინსტრუმენტები 

5.1 ბიზნესის მხარდამჭერი ინსტიტუციები 

ბიზნესის მხარდამჭერი ინსტიტუციები მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ადგილობრივი 

მეწარმეების მხარდაჭერასა და უცხოური ინვესტიციების მოზიდვაში. კერძოდ, აწვდიან მათ 

რჩევას და ბიზნეს საკონსულტაციო მომსახურებას, ხელს უწყობენ ხელსაყრელი ბიზნეს გარემოს 

შექმნას და ა.შ.  

მეწარმეობის ხელშემწყობი ორგანიზაციების მაგალითებია: 

 სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 

 დამსაქმებელთა ასოციაცია 

 მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაცია 

 სექტორული ბიზნეს გაერთიანებები 

 კონკრეტული ქუჩის (უბნის) ბიზნესის გაერთიანება 

 უძრავი ქონების გაერთიანებები 

 სხვა 

ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების მნიშვნელოვანია შემდეგი სამი ტიპის ბიზნესის 

მხარდაჭერა:  

 გარე ინვესტორები, რომლებიც ქმნიან ახალ კომპანიას ან ფილიალს ადგილობრივ 

ერთეულში; 

 უკვე მოქმედი ადგილობრივი კომპანიები; 

 მეწარმეები, რომლებიც აპირებენ ახალი საწარმოს გახსნას. 

ამ ბიზნესებისთვის გამოიყენება შემდეგი მხარდამჭერი ინსტრუმენტები: 

 გარე ინვესტორები 

 იმიჯის შექმნის ტექნიკა; 

 ინვესტიციების გენერირების  ტექნიკა; 

 საინვესტიციო-მომსახურების ტექნიკა; 

 ინვესტიციების წახალისება; 

 და ა.შ.   

 მოქმედი ადგილობრივი კომპანიები 

 უძრავი ქონების მიზნობრივი განვითარება; 

 ბიზნეს ქსელების შექმნა; 

 ბიზნესის  მენტორობა და სწავლება; 

 უნარების მიზნობრივი განვითარება; 

 ადგილობრივი ბაზრობები; 

 ადგილობრივი პროდუქციის ბრენდირება; 
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 და ა.შ.  

 სტარტაპების მხარდაჭერა   

 ტრენინგი მეწარმეობის საკითხებზე; 

 ბიზნეს ინკუბატორები; 

 ბიზნესის  მენტორობა და სწავლება; 

 ქვეკონტრაქტირება; 

 და ა.შ. 

 

5.2 დაფინასებასთან წვდომის გაზრდის საშუალებები  

ფინანსური რესურსების არსებობა და მათზე ხელმისაწვდომობა, ხშირ შემთხვევებში, უმთავრეს 

პრობლემას წარმოადგენს ახალი ან მცირე ბიზნესისათვის. ეს არის საჭირო რესურსი, რომლის 

ადგილობრივად მოპოვება ძნელია, თუმცაღა ადგილობრივ დონეზე განხორციელებულმა 

სწორმა ქმედებებმა, შესაძლოა, არსებული ფინანსური რესურსები ადგილობრივ ერთეულზე 

მიმართოს. პირველ ეტაპზე, არსებული მდგომარეობის ანალიზი უნდა გაკეთდეს. სიტუაცია 

შესაძლოა გაცილებით რთული იყოს, ვიდრე თქმა, რომ „პრობლემას წარმოადგენს უფულობა“ ან 

„პრობლემის გადაწყვეტა ფულია”. ინფორმაციის შესაფასებლად საჭიროა მუშობა შემდეგ 

ჯგუფებთან: კერძო სექტორი (პოტენციური და მოქმედი ბიზნესმენები); მოქმედი ფინანსური 

ინსტიტუტები, დონორი ორგანიზაციები ან ა.შ.; სხვადასხვა დონის საჯარო დაწესებულებები. 

ინფორმაცია შეიძლება განსხვავდებოდეს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში. სამივე ჯგუფის 

წარმომადგენლებთან ინტერვიუების საფუძველზე შეიძლება ბიზნესის განვითარებისთვის 

საჭირო არსებული ფინანსური რესურსების გამოვლენა, არსებული და სიტუაციის 

გასაუმჯობესებლად საჭირო რესურსების შეფასება. 

 

5.3 უძრავი ქონების მნიშვნელობა ეკონომიკური განვითარებისთვის  

ნებისმიერი ტიპისა თუ ზომის ბიზნესს შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის უძრავი ქონება, 

ფართობი და თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი სივრცე ესაჭიროება, ისეთი როგორიცაა 

სახელოსნოები, ოფისები, საწარმოო და მომსახურების სივრცეები და სხვა. მუნიციპალიტეტებს 

შესაძლოა ხელეწიფებოდეთ ამ მიზნით მიწის გამოყოფა ან მსგავსი სივრცეების შექმნის 

ინიცირება. ამ სფეროში არსებული პოტენციური მოთხოვნების სპექტრი საკმაოდ ფართოა, 

დაწყებული ყველაზე მარტივი და პრიმიტიული სივრცის მოწყობით, როგორიცაა სამუშაო 

ადგილი (პატარა სახელოსნო ან ოფისი), დამთავრებული მაშტაბური, ძვირადღირებული 

ინფრასტრუქტურით, რომელიც ერთ სამუშაო სივრცეში გააერთიანებს ისეთ კომპანიებსა და 

ორგანიზაციებს, რომლებიც აქტიურად თანამშრომლობენ: სამეცნიერო და ტექნოლოგიური 

პარკები, ბიზნეს ინკუბატორები და სხვა. გამოცდილება აჩვენებს, რომ მიწა და ინფრასტრუქტურა 

ძნელად მოსაპოვებელი რესურსებია და მათი მიწოდება მოთხოვნის არაადეკვატურია (არასწორი 

ადგილმდებარეობა ან ფართობი, პრობლემების გამოსასწორებელად საჭირო მაღალი ხარჯები, 

მაგ.: მიწის დაბინძურება ან საკომუნიკაციო ქსელებისაგან დაშორებული მდებარეობა და სხვა). 

გამოცდილება აჩვენებს, რომ ტერიტორიის განვითარებისათვის ყოველთვის დიდი თანხაა 

საჭირო და თუ კომპანიები მალევე არ აითვისებენ ამ ტერიტორიას, ინვესტიციის ამოღება 

შეუძლებელი ხდება. შესაბამისად, ამ სფეროში აუცილებელია ფრთხილი და დაფიქრებული 

მოქმედება. მცირე ადგილობრივმა ერთეულებმა უნდა გაითვალისწინონ ამ სფეროში მეზობელ 
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მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობის შესაძლებლობა, რაც, დამატებით რთულ, 

ინსტიტუციურ დაბრკოლებებსა თუ გამოწვევებს ქმნის. 

5.4 ადამიანური უნარებისა და კაპიტალის განვითარება  

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარებისთვის აუცილებელია ისეთ საკითხებს შორის 

ბალანსის პოვნა, როგორიცაა, უნარებთან დაკავშირებით კერძო სექტორში არსებული და 

სამომავლო მოთხოვნები და შესაბამისი უნარების მქონე სპეციალისტების ხელმისაწვდომობა. 

სპეციალისტების პოვნა შესაძლებელია სკოლა, პროფესიული სასწავლებლის ან უნივერსიტეტის 

კურსდამთავრებულებს შორის, იმ ადამიანებს შორის, რომლებიც საზღვარგარეთ მუშაობის 

შემდეგ დაბრუნდნენ სამშობლოში, ან ბრუნდებიან შრომით ბაზარზე (განსაკუთრებით, ქალები), 

ან არიან იმ სექტორიდან, რომელიც კრიზისს განიცდის. შესაძლოა არსებობდნენ გარკვეული 

პროფესიული კატეგორიის ადამიანები, ან თუნდაც, მოსახლეობის ცალკეული ჯგუფები (მაგ.: 

ქალები, ახალგაზრდები, ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები), რომლებსაც სამუშაოს 

მოძიებაში სირთულეები ექმნებათ და გარკვეული ობიექტური დაბრკოლებებს გამო 

არსებობისთვის საჭირო სახსრებს ვერ იღებენ. ასეთ შემთხვევებში, საჭიროა აღნიშნული 

კატეგორიებისთვის სამუშაო ადგილების შექმნის ხელშეწყობის ან მათთვის პროფესიული 

მომზადების/გადამზადების უზრუნველყოფის მიზნით გარკვეული ღონისძიებების გატარება, 

რათა ისინი შრომის ბაზარზე უფრო კონკურენტუნარიანები გახდნენ. ვითარების სწორედ 

შესაფასებლად სტატისტიკურ მონაცემებთან ერთად, საჭიროა სწორი წარმოდგენის ქონა შემდეგ 

საკითხებზე:  

 უნარები, რომლებიც არსებულ თუ მომავალ დამსაქმებლებს ესაჭიროებათ;  

 უნარები, რომლებიც უკვე არსებობს; 

 უნარები, რომელთა განვითარება შეიძლება; 

 დაუსაქმებელი ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობა. 

სიტუაცია შეფასებული უნდა იყოს შემდეგი მხრიდან: 

 ამჟამინდელი და პოტენციური დამსაქმებლების პერსპექტივა; 

 სკოლები, ტრენინგ-ცენტრები, უნივერსიტეტები, განათლებისა და გადამზადების 

სხვა დაწესებულებები 

 სტუდენტები, დასაქმების მსურველები და უკვე დასაქმებული ადამიანები 

 იმ ადამიანთა კატეგორია, რომლებსაც დასაქმებაში სირთულეები ექმნებათ.  

5.5 მარკეტინგი და გარე პოზიცირება 

კაპიტალის, ვიზიტორებისა და სამუშაო ძალის  მოსაზიდად დიდი მნიშვნელობა აქვს 

ადგილობრივი ერთეულის ძლიერი  მხარეების გამოკვეთას და კონკურენტუნარიანობის 

რეალურ შეფასებას. ადგილობრივი ერთეულის მარკეტინგის კონცეფცია გულისხმობს 

ადგილობრივი ერთეულის მართვაში კორპორატიული სტრატეგიული მარკეტინგული 

დაგეგმვის მეთოდების გამოყენებას, როცა ტერიტორია თავად „იზიდავს“ ბიზნესს და ახდენს 

საკუთარი თავის რეკლამირებას. ამისთვის კი საჭიროა სწორი მარკეტინგული სტრატეგიის 

არჩევა, თუ რა ასპექტებზე გაკეთდება აქცენტები. ადგილობრივი ერთეულის მარკეტინგის 

სტრატეგიაში გამოიყოფა ოთხი ძირითადი ტიპი: 

- იმიჯის მარკეტინგი; 
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- მიმზიდველობის მარკეტინგი; 

- ინფრასტრუქტურის მარკეტინგი;  

- მოსახლეობის მარკეტინგი.  

„მდებარეობის ფაქტორები“ (locational factors) დიდ გავლენას ახდენს მეწარმეებისა თუ 

ინვესტორების გადაწყვეტილებაზე, განათავსონ თავიანთი ბიზნესი ერთ კონკრეტულ ადგილას 

და არა მეორე გეოგრაფიულ არეალში. რიგ შემთხვევებში - თუმცა ყოველთვის არა - ეს 

დამოკიდებულება ადგილობრივი ძალისხმევის შედეგად შეიძლება შეიცვალოს. 

დამტკიცებულია, რომ ზოგიერთი ფაქტორები ამა თუ იმ ადგილის „მიმზიდველობასთან“ და იმ 

საერთო „იმიჯთან“ არის დაკავშირებული, რომლითაც ეს ადგილი სარგებლობს. სამწუხაროდ, 

ყველა ქვეყანაში არსებობს ისეთი ადგილები, რომელსაც ინვესტორები თავს არიდებენ, ხოლო 

მეწარმეები ცდილობენ, რაც შეიძლება სწრაფად დატოვონ ეს ტერიტორია, რადგანაც ბიზნესის 

წარმოების თვალსაზრისით პოზიტიურად „არ აღითქმება“. ამ ფაქტორების უმეტესობა, 

შესაძლოა, არც იყოს ბიზნეს გარემოსთან პირდაპირ კავშირში. ისინი უფრო მეტად ცხოვრების 

ხარისხს, ადგილმდებარეობის ფიზიკურ მომზიდვლელობას, გარემოსა და კულტურულ 

მიმზიდველობას ეხება. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ისეთი სექტორებისთვის, 

რომლებიც უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას ცდილობენ.  

რიგ შემთხვევებში, ესა თუ ის ადგილი მიმზიდველობას კარგავს, ასეთ შემთხვევაში 

შესაძლებელია ადგილობრივი ერთეულის ხელისუფლებისა და მოსახლეობის მიერ 

ერთობლივად ჩატარებული კამპანიის ნაწილი გახდეს, რომლის მიზანია ადგილზე არსებული 

რეალობის შეცვლა და გარე იმიჯის გაუმჯობესება. მას შემდეგ, რაც უკეთესი და უფრო 

პოზიტიური იმიჯის შექმნაზე მუშაობას დასრულდება, შესაძლებელია იმაზე ფიქრი, თუ როგორ 

უნდა მოხდეს ადგილმდებარეობის, რეგიონის გარე ბაზარზე წარდგენა და მისი პოზიციონირება 

- სხვა მსგავსი ადგილების კონკურენციის გათვალისწინებით.  

დამატებითი ლიტერატურა 

ალექსანდრე სვანიშვილი (2019). ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება. გზამკვლევი 

ადგილობრივი თვითმმართველობებისათვის. თბილისი. გაეროს განვითარების 

პროგრამა. გვ: 58-61 

ევროკავშირის ინიციატივა მერები ეკონომიკური ზრდისთვის (2017). რეკომენდაციები 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმის სტრუქტურისა და შინაარსის 

შესადგენად. გვ. 20-27 

United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT), 2005. The Local Economic 

Development Serie: Promoting Local Economic Development through Strategic Planning. Volume 

2: Manual. 

მაგალითი 3 ქალაქის მარკეტინგის სტრატეგია 

 

თბილისის მარკეტინგის სტრატეგია 

2010 წელი, საქართველო 

თბილისის მერიამ საზოგადოების ჩართულობით შეიმუშავა და შემდეგ დაამტკიცა თბილისის 

მარკეტინგის სტრატეგია: თბილისი - ქალაქი რომელსაც უყვარხარ 

ინფორმაციის წყარო: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება #20-

92, 30/12/2014 



 

19 

 

VI თავი. ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება სხვადასხვა ტიპის დასახლებებში 

6.1 ადგილობრივი ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობა  

ადგილობრივი ერთეული ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის შესაფასებლად განსხვავებული 

ორგანიზაციების მიერ სხვადასხვა მეთოდოლოგიები გამოიყენება. მსოფლიო ბანკი 

საქართველოს დიდ ქალაქების ეკონომიკურ როლზე ანგარიშის მომზადებისას აღნიშნავდა, რომ 

კომპანიებისთვის ადგილობრივ ერთეულში მნიშვნელოვანია: მიწასთან წვდომა, შრომის 

ღირებულება და უნარების შედარება, კაპიტალთან და ფინანსებთან წვდომა, ინფრასტრუქტურა, 

ბაზარზე შესვლის და ბაზრიდან გასვლის შესაძლებლობა, ბიზნესის მარეგულირებელი გარემო. 

ადგილობრივი ერთეულის კონკურენტუნარიანობისთვის ასევე მნიშვნელოვანია ადგილობრივი 

ხელისუფლების უნარი გავლენა მოახდინოს ბიზნესის ხელშემწყობი გარემოს შექმნაზე შემდეგი 

ელემენტების გამოყენებით: ადგილობრივი ხელისუფლების უფლებამოსილება, ადგილობრივი 

ხელისუფლების უნარები, ინსენტივები. 
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ფიგურა 2   ადგილობრივი ერთეულის კონკურენტუნარიანობის ზრდის ფაქტორები 

 

 

 

 

 

 

ბიზნეს გარემო 

საბაზრო ფაქტორები 

მიწასთან წვდომა შრომის ღირებულება და  

უნარების შედარება 

ფინანსებთან წვდომა 

საბაზრო ფაქტორები 

ინფრასტრუქტურა  წვდომა ბაზრებთან მარეგულირებელი 

გარემო 

სანებართვო გარემო 
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6.2 კავშირი საქალაქო და სოფლის ტიპის დასახლებებს შორის  

საქალაქო და სოფლის ტიპის დასახლებებს შორის კავშირების არსებობა მნიშვნელოვანი 

კომპონენტია როგორ ქალაქების და დაბების, ისე სოფლების მდგარადი განვითარებისათვის. 

სოფლის მაცხოვრებელთა სურვილი - პირდაპირ დაუკავშრდნენ სასოფლო-სამეურნეო 

პროდუქტების საბოლოო მომხმარებლებებს, და საქალაქო ტიპის დასახლებების მაცხოვრებელთა 

საჭიროება უკეთესი ხარისხის პროდუქტთან წვდომაზე, შესაძლებელია მიღწეული იქნეს ამ 

ტიპის დასახლებებს შორის უკეთესი თანამშრომლობით. პერი-ურბანული არეალი მოიცავს 

საქალაქო დასახლებისა და მის სასოფლო ჰინტერლანდის ტერიტორიას. დიდი პერი ურბანული 

არეალები შეიძლება მოიცავდეს პატარა ქალაქებს და სოფლებს რომელიმე ურბანულ 

აგლომერაციაში. ასეთი არეალის საზღვრები ხშირად იცვლება, აქვთ მიწის გამოყენების რთული 

სტრუქტურა და ლანდშაფტი, მოქცეული არიან ადგილობრივი ერთეულის და რეგიონული 

ერთეულის საზღვრებს შორის. 

ფიგურა 3 პერი-ურბანული არეალები და სასობლო-საქალაქო რეგიონი 

წყარო: UOM, ZALF, MRI 

მაგალითი 4 ქალაქების კონკურენტუნარიანობა  

 
საქართველოს მნიშვნელოვანი ქალაქების კონკურენტუნარიანობა 

2016 წელი, საქართველო 

მსოფლიო ბანკმა საქართველოს ურბანულ სტრატეგიაზე მუშაობისას შეაფასა 

საქართველოს მნიშვნელოვანი ქალაქების (თბილისი, რუსთავი, ქუთაისი, ბათუმი) 

კონკურენტუნარიანობა.  

ინფორმაციის წყარო: Ahmed A. R. Eiweida, Fatima Shah, Cheryl Young, Dmitry Sivaev, 

Tinatin Lebanidze, Zviad Archuadze, Joseph Salukvadze (2016). Georgia Urban Strategy. 

Priority Area II: Economic Role of Major Cities. The World Bank 
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6.3 ქალაქების რევიტალიზაცია 

2019 წლის დეკემბერში საქართველოს მთავრომ დაამტკიცა ევროკავშირთან ერთად 

განსახორციელებელი საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა. 

პროგრამა ითვალისწინებს ღონისძიებებს, რომელთა მიზანია ქალაქების სოციალურ-

ეკონომიკური და ფიზიკური რეგენერაციის მხარდაჭერა მათი საწარმოო ბაზის 

დივერსიფიკაციისა და ახალი ბიზნესების განვითარების პროცესში.  

ქალაქების რევიტალიზაციას რამდენიმე მიმართულებას შეიძლება ჰქონდეს: 

 დაბინძურებული ტერიტორიების რევიტალიზაციის პროგრამა: ტრადიციული 

მრეწველობის ბევრი ქარხანა/ფაბრიკა დიდ ტერიტორიებს და მრავალ უზარმაზარ 

შენობას იკავებდა; მათი უმრავლესობა პოტენციურად განადგურებული და 

მოწამლულია. ასეთი ტერიტორიების რევიტალიზაციის პროგრამის პირველი ნაბიჯი 

ფართობს მოწამვლის საკითხით დაინტერესებას ეხება. უნდა გადავწყვიტოთ: ღირს თუ 

არა ამ ტერიტორიაზე არსებული შენობებისა და კონსტრუქციების გარემონტება, 

მოწამვლის ხარისხის გამო, რომელი კონსტრუქციები უნდა დაინგრეს და მასთან 

დაკავშირებით რა ტიპის პროგრამები უნდა დაინერგოს. ზემოთ ჩამოთვლილი 

დავალებები არც მარტივია და არც იაფი. მოწამლულ ტერიტორიას, ადგილობრივი თემის 

წარმომადგენლის გარდა, არც ერთი საკუთარი თავის ფასის მცოდნე ინვესტორი არ 

იყიდის. ამიტომაც, აეგ-ის სტრატეგიის ფარგლებში, რევიტალიზაციის კომპლექსური 

პროგრამა უნდა დავამუშაოთ. ამ კომპლექსურ პროგრამაში ისეთი ეტაპები უნდა 

გავითვალისწინოთ, როგორიცაა: ლოკალიზაციის წინასწარი გადახედვა, მოწამვლის 

დონის დადგენა, საკუთრების სტატუსის გარკვევა, რევიტალიზაციის ნაბიჯების 

პრიორიტეტულობა, რევიტალიზაციისათვის სახსრების მოპოვება, სივრცითი ათვისების 

პროგრამების დამუშავება, ტერიტორიის რეგენერაციაზე მიმართული პროცედურების 

დადგენა და ამით რეგენერაციის პროცესის წახალისება. 

 გამოუყენებელი შენობების ადაპტაცია: ზოგ შემთხვევაში გამოუყენებელი ფართობი 

შესაძლოა, კერძო ან საჯარო სექტორის საკუთრებაში მყოფი მეწარმეობის 

ინკუბატორისათვის მოვამზადოთ. ზოგ შენობაში შესაძლოა, მცირე საოფისე ფართობები 

გამოიყოს. ძალიან ძნელია ისტორიული ფასეულობის შენობის რეგენერაცია. მიუხედავად 

ამისა, უნდა გვახსოვდეს, რომ ისტორიული და არქიტექტურული ფასეულობის მქონე 

შენობის რეგენერაცია, მიუხედავად მისი სირთულისა, ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა. 

 სამრეწველო და სავაჭრო ტერიტორიების მომზადება: ახალშექმნილი ან არსებული და 

განვითარებადი ფირმისათვის ფართობის მომზადება რეგენერაციის უმეტესწილ 

პროგრამებში ჩნდება. აქედან გამომდინარე, ფართობის მომზადების პროცესში იგი 

ძირითადი ინფრასტრუქტურით აუცილებლად უნდა აღიჭურვოს. უარეს შემთხვევაში 

ძირითადი ინფრასტრუქტურის შექმნისათვის საჭირო მოსალოდნელი ხარჯები და მასზე 

საჭირო დრო უნდა შეფასდეს. ასეთი ტიპის საქმიანობა საკმაოდ ძვირად ღირებულია, 

ამიტომაც იგი შეძლებისდაგვარად კერძო სექტორთან პარტნიორული თანამშრომლობით 

უნდა განხორციელდეს. 

 ძველი ან მიტოვებული სამრეწველო ობიექტების რენოვაცია: ჩვეულებისამებრ, 

რენოვაცია სტრატეგია იმ ტერიტორიებზეა მიმართული, რომლებიც 
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რესტრუქტურიზაციის ან ისეთი რადიკალური ეკონომიკური ცვლილებების შედეგად 

დაზიანდნენ, როგორიცაა: მრეწველობის ძირითადი დარგის დაცემა, განადგურებული 

სასოფლო ტერიტორია, მაღალი ხულიგნობის მაჩვენებლის მქონე ქალაქის 

უყურადღებოდ მიტოვებული ცენტრი. 

 სამრეწველო კომპლექსების, ბიზნეს-პარკების ან ტექნოლოგიური პარკების მშენებლობა: 

ჩვეულებისამებრ, ამ ტიპის საქმიანობას კერძო სექტორი ეწევა. მიუხედავად ამისა, ქალაქს 

– მასზე მოთხოვნაზე მითითებისა და პროცედურების გამარტივების ან სპეციალური 

შეღავათების შექმნის საშუალების – მისი ინიცირება შეუძლია. ქალაქის ასეთი ნაბიჯი 

მომავალი ინვესტიციისათვის კეთილგანწყობილ კლიმატს ამზადებს. ქალაქისათვის 

ტერიტორიის მომზადების პროცესში მყარ ინფრასტრუქტურაში ინვესტიცია, როგორც 

წესი, დიდ რისკთან არის დაკავშირებული. ამიტომაც ქალაქებმა ამ სფეროში პოტენციური 

კერძო ინვესტორები უნდა ეძებონ. 

 

 

დამატებითი ლიტერატურა 

Ahmed A. R. Eiweida, Fatima Shah, Cheryl Young, Dmitry Sivaev, Tinatin Lebanidze, Zviad Archuadze, 

Joseph Salukvadze (2016). Georgia Urban Strategy. Priority Area II: Economic Role of Major 

Cities. The World Bank. გვ.44-45 

Peri-urbanisation in Europe: Towards a European Policy to Sustain Urban-Rural Futures. A Synthesis 

Report. 2011 

Annette Piorr, Joe Ravetz, Ivan Tosics (). Peri-urbanisation in Europe: Towards a European Policy to 

Sustain Urban-Rural Futures. A Synthesis Report 

 

 

 

მაგალითი 5. რევიტალიზაცია საქართველოს ქალაქებში 

რევიტალიზაციის გეგმების მომზადების სამოქმედო სახელმძღვანელო საქართველოს 

ქალაქებში 2020 წელი, საქართველო 

საქართველოს საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების 2020-2022 

პროგრამის ფარგლებში არსებობს რამდენიმე მილიონი ლარი ქალაქების 

რევიტალიზაციისთვის. ამ თანხებისთვის კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად 

სავალდებულოა შესაბამის ქალაქებს ჰქონდეთ რევიტალიზაციის გეგმები. გეგმების 

მოსამზადებლად მომზადებულია შესაბამისი მეთოდოლოგია 
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VII თავი. აეგ და საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფები 

7.1 აეგ-ის დაგეგმვა მსოფლიო ბანკთან, UN Habitat-თან, UNDP-ის პროექტი: რეგიონული და 

ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა საქართველოსთან, ევროკავშირის ინიციატივა მერები 

ეკონომიკური ზრდისთვის)  

მსოფლიო ბანკისთვის ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარება განვითარების დოკუმენტის 

ჩამოყალიბებით იწყება. ოპტიმალურია, თუ აეგ-ის სტრატეგია უფრო მაღალი დონის ისეთი 

განვითარების დოკუმენტის კომპონენტია, რომელიც როგორც სოციალურ, ასევე გარემოს დაცვის 

საკითხებს მოიცავს. აეგ-ის სტრატეგიის უმთავარესი მიზანი ადგილობრივი ეკონომიკის 

გაძლიერება და ადგილობრივი ეკონომიკური პოტენციალის შექმნაა. აეგ-ის დოკუმენტი როგორც 

წესი 3-8 წლის პერიოდისათვის იქმნება და სხვადასხვა ტიპის აქტივობების განხორციელებას 

ითვალისწინებს. 

UNDP-ის პროექტის რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში 

ფარგლებში შემუშავებული მეთოდოლოგიის მიხედვით აეგ მუნიციპალიტეტის ზოგადი 

განვითარების დოკუმენტი ნაწილია. დოკუმენტი 3 წლიან პერიოდს მოიცავს და მხოლოდ 

ადგიულობრივი ერთეულის ხელისუფლების კომპეტენციებს მიკუთვნებული საკითხების 

დაფინანსებას მოიცავს. UN Habitat-ის მეთოდოლოგია აეგ-ის დამოუკიდებელი დოკუმენტის 

მომზადების გულისხმობს, რომელშიც აქტივობები 3 წელზე მეტ პერიოდს მოიცავს.  

ევროკავშირის ინიციატივა მერები ეკონომიკური ზრდისთვის ფარგლებში აეგ-გეგმის 

მომზადებისათვის შემუშავებული მეთოდოლოგია საერთოა აღმოსავლეთ პარტნიორობის 

ქვეყნების ადგილობრივი ერთეულებისთვის. გეგმა მხოლოდ ეკონომიკური განვითარების 

საკითხებს მოიცავს, თუმცა მნიშვნელოვანია გეგმის კავშირის ჩვენება სხვა განვითარების 

დოკუმენტებთან. ეს გეგმა 2 წლიან სამოქმედო გეგმას მოიცავს. 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების დოკუმენტის მომზადების მეთოდოლოგია აქვს 

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციასაც. 

მაგალითი 6. ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმის მომზადების 

მეთოდოლოგია ევროკავშრის ინიციატივა მერები ეკონომიკური ზრდისთვის ფარგლებში 

არსებული  

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების სამოქმედო სახელმძღვანელო 

2017 წელი, ბელორუსია, აზერბაიჯანი, მოლდოვა, საქართველო, სომხეთი, უკრაინა 

საქართველოს მუნიციპალიტეტების 70%-ზე მეტი ევროკავშრის ინიციატივა მერები 

ეკონომიკური ზრდისთვის კლუბის წევრია. მათი ვალდებულებაა დამტკიცებული სამოქმედო 

სახელმძღვანელოს მიხედვით მოამზადონ ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების 

გეგმები. მომზადებულოი და დადებეითად შეფასებული, განხორციელებული გეგმების 

მიხედვით მუნიციპალიტეტებს ექნებათ შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღონ ევროკავშირის 

საგრანტო კონკურსში რომლის ფარგლებში გამარჯვებულები მიიღებენ როგორც 300 

ათასიდან 600 ათას ევრომდე გრანტს, ასევე მცირე გრანტებს 10 ათასი 30 ათასი ევროს 

ფარგლებში.  

ინფორმაციის წყარო: https://www.m4eg.eu/ 

https://www.m4eg.eu/
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7.2 აეგ და მდგრადი განვითარება  

მდგრადი განვითარება ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთი შედეგია. 

მდგრადი განვითარება ეს არის საშუალება შეიქმნას სათანადო სამუშაო ადგილები, 

გაუმჯობესდეს ცხოვრების ხარისხი ყველასთვის, მათ შორის სხვადასხვა სოციალური 

ჯგუფებისთვის. ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება არის გრძელვადიან პერიოდში 

მდგრადი განვითარება, რადგან დრო სჭირდება ადგილობრივი პირობებს და აზროვნების 

შეცვლას, უნარჩვევების შექმნას, თანამონაწილეობით პროცესის ორგანიზებას, 

დაინტერესებული მხარეების შესაძლებლობების გაფართოებას, განსაკუთრებით სოციალური 

ჯგუფების. 

7.3 აეგ  და სოციალური ჯგუფები 

აეგ-ის განვითარებაზე მუშაობისას, მისი გავლენის სფეროს მაქსიმალურად გაზრდის მიზნით, 

აუცილებლად უნდა იქნეს გათვალისწინებული სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების 

მომსახურების მიწოდების სფეროების გაფართოება. სოციალურ ჯგუფებს (ახალგაზრდები, 

ქალები, ა.შ.) განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებენ აეგ-ის შემუშავებისას, რადგან ისინი 

ყველაზე მეტად ზარალდებიან ეკონომიკის რყევების, ეკონომიკის სტრუქტურის ცვლილების 

დროს. ახალგაზრდები და ქალები ადგილობრივი ერთეულის მოსახლეობის და მეწარმეების 

მნიშვნელოვანი ნაწილია. ახალგაზრდები და ქალები შეადგენენ უმუშევართა მნიშვნელოვან 

ნაწილსაც. აეგ-ის დაგეგმვისას, ბავშვები და ახალგაზრდები არის მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა 

ადგილობრივი ერთეულის განვითარებისთვის. 

დამატებითი ლიტერატურა 

Surname, N. (2019). Book. City: Publisher. გვ: 

United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT). The Local Economic Development 

Serie: Promoting Local Economic Development through Strategic Planning. Volume 2: Manual. 

United Nations Human Settlements Programme, 2005 

VIII თავი. აეგ-ის მაგალითები საქართველოსა და მსოფლიოში 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საკითხებზე მუშაობის ახალი ეტაპი საქართველოში 

დაიწყო საქართველოში 2017 წლიდან, როცა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის 

ამოქმედდა ევროკავშირის ინიციატივა „მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“, ხოლო გაეროს 

განვითარების პროგრამამ (UNDP), შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოსა 

(SDC) და ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის (ADC) მხარდაჭერით 2018 წლიდან დაიწყო 

ინიციატივის „რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში“ მეორე 

ფაზა. ამ პერიოდიდან საქართველოს მუნიციპალიტეტები ამზადებენ ადგილობრივი 

ეკონომიკური განვითარების გეგმებს და ახორციელებენ პროექტებს მათ შესასრულებლად. 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება, ადგილობრივი ერთეულების მნიშვნელოვანი 

პრიორიტეტია მსოფლიოს გლობალური ქალაქების თუ მცირე ერთეულების მსოფლიოს 

ნებისმიერ ქვეყანაში. აქტივობები, რომლებიც ამ მიმართულებით ხორციელდება განსხვავდება 
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საჭიროებების, რესურსების და ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების პარტნიორების 

მზაობის მიხედვით. 

 

8.1 აეგ საქართველოში  

 

8.2 აეგ-ის მაგალითები სხვადასხვა ქვეყნებში  

 

 

 

მაგალითი 9. ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება გლობალურ ქალაქებში  

მერის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია ლონდონისთვის 

2010 და 2018 წლები, დიდი ბრიტანეთი 

ნაჩვენები იქნება მსოფლიოს ერთ-ერთი გლობალური ქალაქის ეკონომიკის 

განვითარებისთვის დასახული მიზნები და აქტივობები, მათი ცვლილება სხვადასხვა მერების 

პირობებში.  

ინფორმაციის წყარო: 

 https://www.london.gov.uk/sites/default/files/gla_migrate_files_destination/Economic-

Development-Strategy.pdf 

https://www.london.gov.uk/sites/default/files/economic-development-strategy-2018_1.pdf 

მაგალითი 8 ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება განვითარებული ქვეყნების 

ადგილობრივ ერთეულებში 

ბრისტოლის ინკლუზიური და მდგრადი ეკონომიკური ზრდის სტრატეგია 

2016 წელი, ბრისტოლი, დიდი ბრიტანეთი 

ნაჩვენები იქნება დიდი ბრიტანეთის მეორე რიგის ქალაქის ეკონომიკის განვითარებისთვის 

დასახული მიზნები და აქტივობები.  

ინფორმაციის წყარო: 

https://democracy.bristol.gov.uk/documents/s25861/b%20ISEGS%20Final%20Draft%20v3%20CL

EAN.pdf 

მაგალითი 7. საქართველოს მუნიციპალიტეტების ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება 

ევროკავშირის ინიციატივა „მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ მერების კლუბის წევრი 

საქართველოს მუნიციპალიტეტების ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მიზნები და 

პროექტები. 

განხილული იქნება საქართველოს მუნიციპალიტეტების 2018-2020 წლებში მომზადებული 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მიზნები და პროექტები. 

ინფორმაციის წყარო: https://www.m4eg.eu/ 

https://www.london.gov.uk/sites/default/files/gla_migrate_files_destination/Economic-Development-Strategy.pdf
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/gla_migrate_files_destination/Economic-Development-Strategy.pdf
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/economic-development-strategy-2018_1.pdf
https://democracy.bristol.gov.uk/documents/s25861/b%20ISEGS%20Final%20Draft%20v3%20CLEAN.pdf
https://democracy.bristol.gov.uk/documents/s25861/b%20ISEGS%20Final%20Draft%20v3%20CLEAN.pdf
https://www.m4eg.eu/
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მაგალითი 10. ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება აღმოსავლეთ პარტნიორობის 

ქვეყნებში  

ევროკავშირის ინიციატივა „მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ მერების კლუბის წევრი 

მოლდოვეთის მუნიციპალიტეტების ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მიზნები და 

პროექტები. 

განხილული იქნება მოლდოვეთის მუნიციპალიტეტების 2018-2020 წლებში მომზადებული 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მიზნები და პროექტები. 

ინფორმაციის წყარო: https://www.m4eg.eu/ 

https://www.m4eg.eu/
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