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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 

კონკურენტუნარიანი ეკონომიკური საქმიანობის სახეების გამოვლენის მიზნით 

აუცილებელია საკვლევი ტერიტორიის გეოგრაფიული საზღვრების განსაზღვრა. აღნიშნული 

საკითხი ხშირ შემთხვევაში საკანონმდებლო დონეზე არის რეგულირებული, თუმცა უმეტეს 

შემთვევაში კანონით განსაზღვრული ადმინისტრაციული საზღვრები და რეალური 

ეკონომიკური მიზიდულობის ცენტრები არ არის შესაბამისობაში. ეს გასაგებია, რადგან 

ადმინისტრაციული მოწყობა ეკონომიკურის გარდა სხვა ბევრ ისტრორიულ-კულტურულ 

ფაქტორს ითვალისწინებს. 

ფუნქციური და ადმინისტრაციული სხვაობები მუნიციპალიტეტებს 

ურთიერთთანამშრომლობის და ინტერმუნიციპალური ეკონომიკური პროგრამების 

შემუშავების სტიმულს აძლევს. 

1.1. ადგილის ადმინისტრაციული განმარტება 

საქართველოს ტერიტორიული მოწყობა მოიცავს 2 ავტონომიურ რესპუბლიკას და 69 

მუნიციპალიტეტს, აქედან 

 5 თვითმმართველი ქალაქი, მათ შორის თბილისი 

 64 თვითმმართველი თემი 

მუნიციპალიტეტები გეორგრაფიულად გადანაწილებული არიან რეგიონებში, რომლებიც 

ცალკე თვითმმართველობას არ წარმოედგენენ, თუმცა სტატისტიკური მონაცემების 

წარმოების დროს მნიშვნელოვან ფუნქციას იძენენ.  

მხარის/რეგიონის დონეზე არსებული მმართველობა ცენტრალური ხელისუფლების 

წარმომადგენლობაა და მათი ძირითადი ფუნქცია ცენტრალური ხელისუფლების მიერ 

რეგიონში (შესაბამის მუნიციპალიტეტებში) მიმდინარე პროექტების ხელშეწყობაა. 

 

ცხრილი 1: მუნიციპალიტეტების რეგიონების მიხედვით განაწილება (მუნიციპალიტეტების 

რაოდენობის მიხედვით) 

იმერეთი საჩხერე; ხარაგაული; ჭიათურა; ზესტაფონი; 

თერჯოლა; ტყიბული; ბაღდათი; ვანი; 

სამტრედია; წყალტუბო; ხონი; ქუთაისი; 

კახეთი დედოფლისწყარო; სიღნაღი; საგარეჯო; 

გურჯაანი; ლაგოდეხი; ყვარელი; თელავი; 

ახმეტა; 
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სამეგრელო - ზემო სვანეთი მესტია; წალენჯიხა; ჩხოროწყუ; მარტვილი; 

ზუგდიდი; ხობი; სენაკი; აბაშა; ფოთი 

ქვემო - ქართლი მარნეული; გარდაბანი; ბოლნისი; თეთრიწყარო; 

დმანისი; წალკა; რუსთავი 

სამცხე-ჯავახეთი ნინოწმინდა; ახალქალაქი; ასპინძა; ბორჯომი; 

ახალციხე; ადიგენი;  

აჭარა ხელვაჩაური; ქობულეთი; ქედა; შუახევი; ხულო; 

ბათუმი;  

შიდა ქართლი ხაშური; ქარელი; გორი; კასპი 

მცხეთა მთიანეთი ყაზბეგი; დუშეთი; თიანეთი; მცხეთა 

რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემო-სვანეთი ლენტეხი; ცაგერი; ამბროლაური; ონი 

გურია ლანჩხუთი; ოზურგეთი; ჩოხატაური 

თბილისი, როგორც საქართველოს დედაქალაქი, არ მიეკუთვნება არც-ერთ რეგიონს. 

2008 წლიდან 5 მუნიციპალიტეტი: ახალგორის; აჟარის; თიღვის; ერედვისა და ქურთის, 

ოკუპირებულია. 

 

1.2. ადგილის ფუნქციური განმარტება 

ადგილის ფუნქციური განმარტებაში ვგულისხმობთ ეკონომიკურ ფუნქციას და მის 

გეოგრაფიულ არეალს. 

თანამედროვე ეკონომიკაში გეოგრაფიული საზღვრების დადგენა რთული პროცესია, რადგან 

წარმოების თუ მომსახურების ფაქტორები კონკრეტულ ლოკაციაზე არ არის განთავსებული. 

შესაბამისად ლოჯისტიკის საშუალებით შესაძლებელია სხვადასხვა რეგიონები იყვნენ 

ჩართული კონკრეტული პროდუქტის შექმნაში. 

ფუნქციური რეგიონი სივრცითი ურთიერთკავშირების გამოხატულებაა და სხვადასხვა ტიპის 

ინტერაქციით შეიძლება განისაზღვროს, როგორიცაა: მოსახლეობის გადაადგილება 

(სამსახურსა და სკოლაში; მიგრაცია; საყიდლებისათვის ან დასასვენებლად გადაადგილება), 

ტრანსპორტისა და პროდუქციის მოძრაობა (სახმელეთო, საზღვაო, საჰაერო ტრანსპორტი და 

მგზავრთა ნაკადები), ნედლეულისა და საფინანსო ნაკადები, ინფორმაციის ნაკადები 

(კომუნიკაცია და პრესის ცირკულაცია); გაზის, წყლის, ელექტროენერგიის მიწოდების 

ნაკადები (კომუნალური სისტემებით წარმოქმნილი კავშირები) და ა.შ.  
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თუმცა, ფუნქციური რეგიონი, ძირითადად, ეკონომიკური ინტერაქციით განისაზღვრება. 

ფუნქციურ რეგიონს განსაზღვრავენ როგორც ტერიტორიულ არეალს, რომელსაც 

შიდარეგიონული ინტერაქციის მაღალი სიხშირე ახასიათებს (როგორიცაა პროდუქციითა და 

მომსახურებით შიდარეგიონული ვაჭრობა, მუშახელისა და საყოფაცხოვრებო 

საყიდლებისათვის გადაადგილება).  

სამუშაო ბაზარზე ყოველდღიური ინტერაქცია ფუნქციური რეგიონის ერთიანობის 

შედარებით კარგ საზომად არის მიჩნეული. ამ თვალსაზრისით, ფუნქციური რეგიონის 

ძირითადი მახასიათებელი ინტეგრირებული შრომითი ბაზარია, სადაც შიდარეგიონული 

სამუშაო გადაადგილება, სამუშაოს ძიება და სამუშაო ძალის დაქირავება უფრო ინტენსიურია, 

ვიდრე რეგიონის გარეთ. შესაბამისად, თვითკმარობა ფუნქციური რეგიონის გადამწყვეტი 

მახასიათებელია.  

ფუნქციური რეგიონის გამოსავლენად შესაძლებელია შემდეგი მეთოდების გამოყენება: 

 შინამეურნეობების მობილობის კვლევა 

 Chains-მეთოდი 

 CURDS-მეთოდი 

 Intramax-მეთოდი 

 

1.2.1. შინამეურნეობების მობილობის კვლევა 

კვლევის ძირითად მიზანს წარმოადგენს არსებული მობილობის მონაცემთა ბაზის შექმნა. 

არსებული მობილობის დეტალური მიმოხილვა წარმოადგენს, კვლევის და საბოლოო 

ანგარიშის ძირითად საგანს. კვლევის შედეგებს (მონაცემთა ბაზა) სარგებელი მოაქვს როგორც 

სატრანსპორტო სფეროს მგეგმარებლებისთვის ასევე სხვადასხვა სფეროს 

წარმოამდგენლებისთვის, რომლებიც იკვლევენ ურბანულ და ეკონომიკურ თემებს.  

კვლევა ტარდება შიდამეურნეობების სოციოლოგიური გამოკითხვის მეთოდის გამოყენებით. 

პირველ ეტაპზე საკვლევი არეალი იყოფა მაკრო და მიკრო ზონებად, რომლებიც ადგილის 

ადმინისტრაციულ სტრუქტურას შეესაბამება. მიკროზონების საზღვრების განსაზღვრის 

დროს შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ფეხით მიღწევადობის არეალები. ასევე 

შესაძლებელია მიკროზონის საზღვრებად აღებულ იქნას საარჩევნო უბნების საზღვრები ან 

სხვა დანიშნულებით ზონირებული ტერიტორიები. 

მაკროზონები ძირითადად წარმოადგენენ მიკროზონების გეოგრაფიული მსგავსებით 

დაჯგუფებას. 

მოსახლეობის მობილობის კვლევა არ მოიცავს ყველა საოჯახო მეურნეობის გამოკითხვას და 

სოციოლოგიური მეთოდებისა და დაშვებების მიხედვით ისაზღვრება მიკროზონების 

მიხედვით გამოსაკითხ ოჯახთან რაოდენობა და გამოკითხვის ბიჯი. საველე სამუშაოების 

პროცესი წარიმართება სოციოლოგიური გამოკითხვის მეთოდოლოგიით. 
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მობილობის კვლევის და შესაბამისი გამოკითხვის დაგეგმვის პროცესში ისაზღვრება ის 

ინფორმაცია, რომლის მოპოვებაც არის სასურველი და შესაძლებელი. 

მობილობის კვლევა ტრანსპორტთან დაკავშირებულ ბევრ მონაცემს იკვლევს, რომელთაგან 

მიზიდულობის ცენტრების დადგენისთვის ეკონომისტები მიკროზონებს შორის 

გადაადგლების მონაცემებს იყენებენ. 

მიკროზონის მიზიდვა - გულისხმობს ყველა იმ გადაადგილების შესწავლას, რომლის 

საბოლოო დანიშნულების ადგილი კონკრეტულ მიკროზონაში ხვდება 

მიკროზონის განზიდვა -  გულისხმობს ყველა იმ გადაადგილების შესწავლას, რომლის 

დაწყების ადგილი კონკრეტულ მიკროზონაში ხვდება 

გადაადგილების/მგზავრობის მონაცემები მოიცავს არამხოლოდ საწყის და საბოლოო 

დანიშნულების ადგილებს, არამედ გადაადგილების საშუალებას, დროს და სხვა ძირითად 

მონაცემებს. 

მიზიდულობის ცენტრების განსაზღვრის მიზნით მობილობის კვლევიდან მნიშვნელოვანია 

გადაადგილების მიზნის შესწავლა, რაც საშუალებას იძლევა მიკროზონები ფუნქციური 

დანიშნულების მიხედვით დავყოთ. 

 

ცხრილი 2: გადაადგილების მოტივები 

 საცხოვრებელი ადგილი 

 მთავარი სამუშაო ადგილი 

 სხვა სამუშაო ადგილი 

 ბაგა 

 საბავშვო ბაღი 

 საშუალო სკოლა 

 უნივერსიტეტი/უმაღლესი 

სასწავლებელი 

 საყიდლები სავაჭრო 

ცენტრებში/სუპერმარკეტებში/ 

ბაზარში 

 საყიდლები ქალაქის 

ცენტრის პატარა მაღაზიებში/ 

გარე მოვაჭრესთან  

 ჯანდაცვა 

 ადმინისტრაციული 

პროცედურები (ვიზა, 

პირადობის აღება…) 

 სამსახურის ძებნა 

 თავისფალი დროის გატარება 

(სპორტი, კულტურა, 

სოციალური აქტივობები) 

 გასეირნება 

 რესტორანში/კაფეში ჭამა 

 მშობლების ან მეგობრების 

მონახულება 

 ვინმეს თანხლება  

 პროფესიული მოვალეობის 

შესარულება 

 სხვა 

გადაადგილების მოტივის მიხედვით შესაძლებელია შემდეგი ფუნქციური ზონების დადგენა: 

 დასაქმების ფუნქციური ზონები 

 სავაჭრო ფუნქციური ზონები 

 გასართობი ფუნქციური ზონები 

 საგანმანათლებლო ფუნქციური ზონები 
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მაგალითი 1 -  ქ. თბილისის შინამეურნეობის სატრანსპორტო კვლევა: 

ქ. თბილისის შინამეურნეობის სატრანსპორტო კვლევა განხორციელდა 2016 წელს. 

გამოკითხვა ჩატარდა პირისპირ ინტერვიუს მეშვეობით. გამოკითხვა განხორციელდა 

შინამეურნეობის საცხოვრებელში. გამოიკითხა შინამეურნეობის ყველა წევრი (5 წლისა და 

უფროსი ასაკის პირები). აღიწერა, შინამეურნეობის ყველა წევრის მიერ წინა დღით 

განხორციელებული გადაადგილებები. განხილულ იყო ყველა გამოყენებული 

გადაადგილების საშუალება (მათ შორის, ველოსიპედი და ფეხით გადაადგილება). 

კვლევის მიზნებისთვის თბილისი დაიყო 58 მაკრო და 345 მიკროზონად. მიკროზონის 

საზღვრები დატანილ იქნა გეოსაინფორმაციო სისტემებაში. 

კვლევის შედეგად დადგინდა თბილისის მობილობის მაჩვენებელი (1,56). ასევე მობილობის 

მაჩვენებელი განისაზღვრა თითოეული მიკროზონისთვის.  

მობილობის მაჩვენებელი მიიღება გადაადგილებების რაოდენობის მოსახლეობის 

რაოდენობაზე შეფარდებით. 

მიკროზონების რანჟირება მოხდა მობილობის მაჩვენებლის მიხედვით, რაც გულისხმობს 

აქტიურ და ნაკლებად აქტიურ მიკროზონების გამოვლენას. 

დანიშნულების ძირითად მოტივს საცხოვრისი წარმოადგენს რომელიც დანიშნულების 44.3% 

შეადგენს. ამას თანს სდევს ძირითადი სამსახური (17.5%) და საშუალო სკოლა(5.3%). სხვა 

მნიშვნელოვანი გადაადგილების მოტივი უნივერსიტეტი, საყიდლებზე სიარული, 

მეგობრების და მშობლების მონახულება და ვინმეს თანხლება წაყვანა სხვა სატრანსპორტო 

საშუალებამდე თითოეული დაახლოებით 4.5% შეადგენს. 

დაახლოებით 35% შეადგენს იმ ადამიანთა პროპორცია რომლებიც არანაირ გადაადგილებას არ 

ახორციელებენ, და ეს მონაცემი ნიშვნელოვნად მაღალია ქალებში ვიდრე კაცებში.  

საცხოვრისიდან სამსახურის მიმართულებით გადაადგილების ყველაზე დიდი მაჩვენებელი 

ფიქსირდება გლდანიდან დიდუბის მიმართულებით (11,000 გადაადგილება დღიურად). 

არსებობს მნიშვნელოვანი ნაკადი ვაკესა და საბურთალოს შორის (დაახლოებით 9,000 

გადაადგილება დღიურად) საბურთალოდან და ნაძალადევიდან დიდუბის მიმართულებით 

(დაახლოებით 8000 გადაადგილება დღიურად) და გლდანიდან საბურთალოს მიმართულებით 

(დაახლოებით 8000 გადაადგილება დღიურად). 
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სქემა 1: გადაადგილება საცხოვრისი-სამსახური 

 

 

მაგალითის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ: 

http://tbilisi.gov.ge/page/3218 

 

1.2.2. Chains-მეთოდი 

ფუნქციური რეგიონის დელიმიტაციის მეთოდად იყენებენ Chains-მეთოდს, რომელიც 

ფუნქციური რეგიონის საზღვრებს წინასწარ განსაზღვრული ურბანული ცენტრების გარშემო 

ავლებს.  

აღნიშნული მიდგომით, პირველ საფეხურზე ხდება სავარაუდო ფუნქციური რეგიონების 

ცენტრების გამოვლენა. ცენტრებად მიიჩნევა შესასწავლი ტერიტორიის დასაქმების ყველაზე 

დიდი ცენტრები, რომლებიც თვითკმარობით ხასიათდება.  

რეგიონი თვითკმარია თუ მისი შრომისუნარიანი მოსახლეობის უმეტესობა იმავე რეგიონში 

მუშაობს. როგორც წესი, ეს რიცხვი 66.7%-ს ან მეტს უნდა შეადგენდეს  

მეორე საფეხურზე იქმნება ჯაჭვები თვითკმარ მუნიციპალიტეტებზე ახალი 

მუნიციპალიტეტების დამატებით. ეს წინაპირობა განსაზღვრავს ზღვარს, სადაც მიზიდულობა 

http://tbilisi.gov.ge/page/3218
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ორი უახლოესი თვითკმარი რეგიონის მიმართ ერთმანეთს უტოლდება. ანუ დგინდება 

საზღვარი. 

აღნიშნული მეთოდის გამოყენებისათვის საჭიროა დასაქმების შესახებ სტატისტიკური 

მონაცემები. აღნიშნული მონაცემების მოპოვების სხვადასხვა გზა არსებობს, მათ შორის 

სოციოლოგიური გამოკითხვა. 

Chains-მეთოდის გამოყენებით შესაძლებელია რეგიონი დაიყოს ტერიტორიებად. აღნიშნული 

მოდელის მათემატიკურ გაანგარიშებებს ეყრდნობა, რისთვისაც არსებობს Java-ს პლატფორმა, 

რომელიც მითითებული მონაცემების საფუძველზე ახდენს გაანგარიშებებს. 

 

1.2.3. CURDS-მეთოდი 

CURDS-ის მეთოდში მთავარი პრინციპი შიდა მობილობის (შიდარეგიონული ნაკადები) 

შესწავლაა. რეგიონის შიგნით და რეგიონებს შორის გადაადგილებების ანალიზის 

საფუძველზე დგინდება კონკრეტული არეალეებისთვის მიზიდვის და განზიდვის 

მაჩვენებელები.  

თვითკმარობა ორი კრიტერიუმით განისაზღვრება:  

 თვითკმარობა მიწოდებაში (მიწოდების თვითკმარობის მაჩვენებელი -  SSSC) 

 თვითკმარობა მოთხოვნაში (მოთხოვნის თვითკმარობის მაჩვენებელი - DSSC) 

 

SSSC და DSSC შეიძლება გამოითვალოს მოსახლეობის მონაცემებით, რომლებიც სხვადასხვა 

საბაზისო სივრცით ერთეულში მუშაობენ. 

მიწოდების თვითკმარობის მაჩვენებელი (SSSC) ადგილობრივი შრომისუნარიანი 

მოსახლეობისთვის დასაქმების შესაძლებლობების გასაზომად შეიძლება იქნეს 

გამოყენებული. SSSC-ის მაღალი მაჩვენებელი მიუთითებს, რომ ფუნქციური რეგიონი 

შედარებით დახურულია (რეგიონში მცხოვრები დასაქმებულები სამუშაოს, ძირითადად, 

იმავე ფუნქციურ რეგიონში პოულობენ). 

SSSC -ის დაბალი მაჩვენებელი მიუთითებს, რომ ფუნქციური რეგიონი შედარებით გახსნილია 

(ადგილობრივთა დიდი წილი სხვა ფუნქციურ რეგიონშია დასაქმებული). 

მოთხოვნის თვითკმარობის მაჩვენებელი (DSSC) გამოიყენება იმის გასაზომად, აქვთ თუ არა 

ფუნქციურ რეგიონში დასაქმებულებს საცხოვრებლის მოძიების შესაძლებლობა ფუნქციურ 

რეგიონში. DSSC-ის მაღალი მაჩვენებელი გვიჩვენებს, რომ ფუნქციურ რეგიონში დასაქმებული 

მოსახლეობის დიდი ნაწილი იმავე ფუნქციურ რეგიონში ცხოვრობს. მაგრამ, იმავდროულად, 

DSSC-ის მაღალი მაჩვენებელი შეიძლება აღნიშნავდეს ფუნქციურ რეგიონში სამუშაო 

ადგილების სიმწირეს. 
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აღნიშნული მეთოდის გამოყენებისათვის საჭიროა დასაქმების შესახებ სტატისტიკური 

მონაცემები. აღნიშნული მონაცემების მოპოვების სხვადასხვა გზა არსებობს, მათ შორის 

სოციოლოგიური გამოკითხვა. 

CURDS-მეთოდის გამოყენებით შესაძლებელია რეგიონი დაიყოს ტერიტორიებად. აღნიშნული 

მოდელის მათემატიკურ გაანგარიშებებს ეყრდნობა. 

 

1.2.4. Intramax - მეთოდი 

Intramax - მეთოდს სხვადასხვა კვლევების დროს გამოიყენებენ: 

 შრომის ბაზრის არეალების განსაზღვრა 

 უძრავი ქონების ბაზრის არეალების განსაზღვრა 

 მსოფლიო სავაჭრო ბლოკების განსაზღვრა 

 ფუნქციური ეკონომიკური ზონების განსაზღვრა 

 ადმინისტრაციული და სტატისტიკური რეგიონების დადგენა 

 ტრანსპორტის მომსახურების მიწოდების ანალიზი 

Intramax -ის პროცედურა რამდენიმესაფეხურიან ანალიზს მოიცავს. თითოეულ საფეხურში 

აგრეგირების შედეგად გამოვლინდება ორი საბაზისო სივრცული ერთეული/ფუნქციური 

რეგიონი.  

Intramax -მეთოდის გამოყენებით შესაძლებელია რეგიონი დაიყოს ტერიტორიებად. 

აღნიშნული მოდელის მათემატიკურ გაანგარიშებებს ეყრდნობა. 

გაანგარიშებების ჩატარებას ჭირდება შესაბამისი მონაცემები, რომელთა ხელმისაწვდომობა 

ხშირ შემთხვევაში რთული ან შეუძლებელია. შესაბამისად კონკრეტული მეთოდის არჩევამდე 

აუცილებელია საჭირო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის დადგენა. 

თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარების ფონზე მსგავსი კვლევების ნაწილი იყენებს: 

GPS-ს - გლობალური პოზიციონირების სისტემა, ჯი-პი-ესი (მსოფლიო თანამგზავრული 

სანავიგაციო სისტემა, რომლის საშუალებითაც ნებისმიერ ამინდში შესაძლებელია ობიექტის 

ადგილმდებარეობის განსაზღვრა და ზოგიერთი მონაცემის – დროის, სიჩქარისა და 

ა.შ. შესახებ ინფორმაციის მიღება)  

GPRS-ს - საერთო სარგებლობის პაკეტური რადიოკავშირი, ჯი-პი-არ-ესი, GPRS-მომსახურება 

(რადიოარხით მონაცემების პაკეტური გადაცემის ტექნოლოგია GSM-სტანდარტისათვის).. 

ამ მონაცემების მიღება საჭიროებს სხვადასხვა ოპერატორთან შეთანხმებას, თუმცა ეს 

შეუძლებელია არ არის და საქართველოში ჩატარებულ კვლევებში მათი გამოყენება ხდება. 

ყველა ადამიანი არ ფლობს მობილურ ტელეფონს და გააქტიურებული არ აქვს GPS-სისტემა. 

მიუხედავად ამისა მონაცემების ანალიზი ძირითადი ტენდენციების დადგენის საშუალებას 

იძლევა. 

https://techdict.ge/ka/word/GSM/
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მაგალითი 2 - კახეთის რეგიონში ფუნქციური ზონების დადგენა: 

კვლევა, რომელიც 2018 წელს ჩატარდა კახეთის რეგიონში, მიზნად ისახავდა ფუნქციური 

რეგიონების და კონკურენტუნარიანი ეკონომიკური დარგების დადგენას. პირველ ამოცანას 

წარმოადგენდა კახეთის 8 მუნიციპალიტეტის საზღვრებში ფუნქციური რეგიონების 

გამოკვეთა და მათი საზღვრების დადგენა.  კვლევითი პროექტის საწყის ეტაპზე, მკვლევართა 

გუნდმა შეაფასა, რამდენად ღირებული, გამოყენებადი და ხელმისაწვდომი იყო არსებული 

მონაცემები (აღწერის შედეგები, google-ის ძიების მონაცემები, საზოგადოებრივი აზრის 

გამოკითხვის შედეგები, მობილური ოპერატორების ქსელების მონაცემები).  

მობილური ოპერატორის მონაცემები, კახეთის ფუნქციური რეგიონების საზღვრების 

დასადგენად, ყველაზე სანდო და ინფორმატიული წყარო აღმოჩნდა.  

შეთანხმების მიღწევა მოხდა კომპანია “ბილაინთან” და კომპანიამ კვლევით ჯგუფს მიაწოდა 

აგრეგირებული (ანონიმური) მონაცემები კახეთის მაცხოვრებელთა ადგილსამყოფელის 

შესახებ დღისა და ღამის საათებში. ამ მონაცემებზე დაყრდნობით, მოხდა მათი 

გადაადგილების ანალიზი იმ ადგილებს შორის, სადაც ადამიანები ცხოვრობენ (ატარებენ 

ღამის საათებს) და სადაც ისინი სწავლობენ, მუშაობენ თუ იღებენ სხვადასხვა ტიპის 

მომსახურებას (ატარებენ დღის საათებს). ინფორმაცია მიღებულ იქნა პირადი მონაცემების 

დაცვის სტანდარტების გათვალისწინებით.  

საწყის ეტაპზე, გუნდმა მოამზადა რუკა, სადაც დატანილი იყო კახეთის 161 თემის საზღვრები, 

რომელიც მთელ რეგიონს ჰომოგენურად ფარავდა; 

მობილური ოპერატორის ანძების დაფარვის ზონის და თემის საზღვრების შესაბამისობაში 

მოყვანის შედეგად მიღებულ იქნა 57 საბაზისო სივრცული ერთეული. 

მობილური ოპერატორისგან მიღებული მონაცემების საფუძველზე განისაზღვრა მობილურის 

მომხმარებელთა ადგილსამყოფელი დღისა და ღამის საათებში. აღნიშნულზე დაყრდნობით, 

მოხდა ნაკადების გენერირება. 

მკვლევართა ჯგუფმა გააანალიზა, კონკრეტული ერთეულის რამდენი მაცხოვრებელი 

რჩებოდა იმავე ერთეულში დღის განმავლობაში და რამდენი მიდიოდა სხვა ერთეულში. 

აგრეგირების შემდეგ, მიღებულ იქნა 2132 ინტერაქცია 57 ერთეულს შორის.  

მიღებული მონაცემები ფუნქციური რეგიონების საზღვრის დადგენის სამი სხვადასხვა 

მიდგომისთვის (Chains-ის, CURDS-ისა და Intramax-ის მეთოდები) იქნა გამოყენებული. 
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სქემა 2: კავშირი საბაზისო სივრცით ერთეულებს შორის 

 

მაგალითის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ: 

https://www.ctc.org.ge/?public=19701 

 

დამატებითი ლიტერატურა: 

 „გამოყენებითი კვლევები საქართველოს რეგიონული განვითარებისთვის“ – 

კონსულტაციების და ტრენინგების ცენტრი; 2018-2019 წლები; ISBN 978-9941-8-1694-9 

 ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი 

 

https://www.ctc.org.ge/?public=19701
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2. კლასტერები და მათი სპეციფიკა 

კლასტერი არის ერთმანეთთან დაკავშირებული ინდუსტრიის და ისეთი საქმიანობის სისტემა, 

რომლებსაც ახასიათებთ შიდა ინდუსტრიული ურთიერთდამოკიდებულების ფართო 

სპექტრი. 

კლასტერები წარმოადგენენ კომპანიების, ერთმანეთთან დაკავშირებული ეკონომიკური 

მოთამაშეებისა და ინსტიტუციების ჯგუფებს, რომლებიც გეოგრაფიულად ერთმანეთთან 

ახლოს არიან განთავსებულნი და აქვთ საკმარისი მასშტაბები იმისათვის, რომ განავითარონ 

საკუთარი სერვისები, დასაქმებულების უნარ-ჩვევები და საწარმოო რესურსები. 

კლასტერების უმეტესობა არ წარმოადგენენ ხელოვნურ გაერთიანებებს, მათი წარმოშობა 

ბუნებრივად ხდება, გეოგრაფიული ადგილმდებარეობით განპირობებული 

შესაძლებლობების საფუძველზე. 

კლასტერი არ არის ვიწრო სექტორული გაერთიანება. მიუხედავად იმისა, რომ ტერმინი 

კლასტერი მოიცავს კონკრეტულ გეოგრაფიულ არეალში კონკრეტულ საქმიანობას, ის ასევე 

აერთიანებს ერთმანეთთან დაკავშირებულ ინდუსტრიას და არ არის კონცენტრირებული 

მხოლოდ ვიწრო სპეციალიზაციის საქმიანობაზე. 

ფირმების კონკურენტული უპირატესობა ადგილობრივი თავისებურებების წყალობით იქმ- 

ნება და ვითარდება. ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მიდგომა, რომელილც ხელს უწყობს 

ეკონომიკური ეფექტიანობის ზრდას “კლასტერული განვითარების თეორიის” 

სახელწოდებითაა ცნობილი, რომლის ფუძემდებელი მაიკლ პორტერია.  

ამ მოვლენის ანალიზი მანამდეც ხორციელდებოდა სხვადასხვა მეცნიერის მიერ, მაგრამ 

სრულყოფილი თეორიის სახით, სადაც დეტალურადაა გაანალიზებული და ახსნილი 

კლასტერის წარმოშობის, განვითარების პროცესები პორტერის მიერ არის განვითარებული. 

შესწავლილ იქნა სხვადასხვა ქვეყნის 100-ზე მეტი დარგის კონკურენტუნარიანობის წყაროები 

და მათი პოზიციები.  

პორტერმა ყურადღება მიაქცია იმ ფაქტს, რომ ერთი დარგის ფირმები, რომლებიც 

საერთაშორისო ბაზრებზე მყარ პოზიციებს ფლობენ, როგორც წესი, განლაგებულია არა 

ქაოტურად, არამედ კონცენტრირებულია ერთ ქვეყანაში, ხანდახან ერთი ქვეყნის ერთსა და 

იმავე რეგიონშიც კი. ეს შემთხვევითი მოვლენა არაა.  

მსოფლიო ბაზარზე კონკურენტუნარიანი ერთი ან რამდენიმე ფირმა თავის წარმატებას და 

ეფექტიანობას ახლომდებარე და მასთან დაკავშირებულ მომწოდებლებზე, მომხმარებლებსა 

და კონკურენტებზეც ავრცელებს.  

ამ მოვლენას კლასტერს უწოდებენ. 

“კლასტერი” ინგლისური სიტყვაა და “მტევანს”, “კონას” ნიშნავს. 



2-13 
 

კლასტერის კონცეფცია ევროპისთვის ახალი არაა. პირველად ის 1890 წელს ალფრედ მარშალმა 

განმარტა თავის წიგნში, „ეკონომიკის პრინციპები“, თუმცა ტერმინი კლასტერი პოპულარული 

1990 წლიდან მაიკლ პორტერის წიგნის „ერების კონკურენტული უპირატესობა“ საშუალებით 

გახდა. დღეს ევროპის ქვეყნებში 2500-მდე ძლიერი კლასტერია და ისინი მნიშვნელოვან როლს 

თამაშობენ ქვეყნების ეკონომიკის განვითარებაში. ამას ევროპის კომისიის მიერ თავის 

მოხსენებებში მოყვანილი უახლესი სტატისტიკური მონაცემებიც ადასტურებს. 2019 წლის 

მდგომარეობით კლასტერები ევროპის სამუშაო ადგილების 39%-ს და ხელფასების 55%-ს 

ქმნის. 

კლასტერები განაპირობებენ ახლებურ შეხედულებას ეკონომიკასა და მის განვითარებაზე; 

ბიზნესის, მთავრობისა და ინსტიტუტების ახალ როლზე და ურთიერთთანამშრომლობაზე.  

ცალკე უნდა აღინიშნოს სამრეწველო კლასტერის მნიშვნელობა. ინდუსტრიული კლასტერი 

წარმოადგენს კონკრეტულ სფეროში კომპანიების, მიმწოდებლებისა და დაინტერესებული 

მხარეების აგლომერაციას. აგრეთვე, ამ პროცესებში ჩართულია სხვადასხვა ეკონომიკური 

ინსტიტუტი, როგორებიცაა, ფინანსური პროვაიდერები, საგანმანათლებლო 

დაწესებულებები. აღნიშნული სუბიექტები ერთმანეთთან დაკავშირებულნი არიან 

სხვადასახვა გარე ფაქტორით.  

მათი საქმიანობის ეფექტიანობა დაფუძნებულია ეკონომიკური სარგებლის სინერგიაზე. 

კლასტერი აკავშირებს სხვადასხვა მწარმეობლებს, ადამიანურ რესურსს, პროდუქტსა და 

მომსახურებას. ასეთი კავშირების მეშვეობით ერთი კლასტერი უკავშრდება სხვა კლასტერებს, 

რაც მთლიანობაში ხელს უწყობს კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას და ეკონომიკის ეფქტიან 

და მდგრად განვითარებას. 

სქემა 3: კლასტერები აგრობიზნესში 
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კლასტერების შესწავლის და ხელშემწყობი ღონისძიებების დაგეგმვის პროცესში 

აუცილებელია ძირითადი ინსტრუმენტების გამოყენება: 

 კლასტერის განსაზღვრა - კლასტერის ლოკაცია 

 კლასტერის ანალიზი - SWOT ანალიზი (ძლიერი და სუსტი მხარეები; საფრთხეები და 

შესაძლებლობები); პროდუქტის და ბაზრის სეგმენტაცია; GAP - ანალიზი; 

ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი და სხვა 

 ინსტიტუციონალური მხარდაჭერის შეფასება - ძველი და ახალი ინსტიტუტების 

თანამშრონლობა 

 პროცესის მონიტორინგი - მონიტორინგი და შეფასება 

 

2.1. ეკონომიკური დარგები და მათი კლასიფიკაცია 

ეკონომიკურ საკითხებზე მსჯელობის დროს ხშირად გამოიყენება ტერმინები „ეკონომიკის 

დარგი“, „ეკონომიკის სფერო“, „ეკონომიკის მიმართულება“ და სხვა.  

კონკრენტუნარიანობის კვლევის განხორციელების პროცესში შესაბამისი სტატისტიკური 

ინფორმაციის მოპოვებისა და გაანალიზების დროს გვჭირდება ზუსტად ვიცოდეთ 

ეკონომიკური საქმიანობების სახეების კლასიფიკაცია. 

საქართველოში მოქმედებს ეკონომიკური საქმიანობის სახეების კლასიფიკაცია, რომელიც 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ არის დამტკიცებული. 

საქართველოში მოქმედი კლასიფიკაცია შეესაბამება ევროპულ კლასიფიკატორს NACE Rev. 2 

Statistical classification of economic activities in the European Community. 

კლასიფიკატორის აუცილებლობა განპირობებული იქნა მსოფლიოს სტატისტიკოსების (მათ 

შორის გაეროსა და ევროკავშირის სტატისტიკური სამსახურების) მოთხოვნილებით კიდევ 

უფრო აემაღლებინათ სხვადასხვა სახელმწიფოებში წარმოებული ოფიციალური სტატისტიკის 

თავსებადობისა და ჰარმონიზების დონე.  

წინამდებარე კლასიფიკატორის დანერგვა უზრუნველყოფს ქვეყნის ეკონომიკაში 

სტატისტიკური გამოკვლევების ჩატარებას საწარმოების და ორგანიზაციების ეკონომიკური 

საქმიანობების მიხედვით. 

ეკონომიკური საქმიანობის კლასიფიკატორს აქვს იერარქიული სტრუქტურა და კოდირების 

სისტემა. 

საკლასიფიკაციო ობიექტის კოდს აქვს შემდეგი სახე: 

Y XX.XX.X 

სადაც: 

o Y – სექცია 



2-15 
 

o XX – განყოფილება 

o XX.X – ჯგუფი 

o XX.XX – კლასი 

o XX.XX.X – ქვეკლასი 

 

მაგალითად კოდი A.01.11.1, სადაც 

 A – სექცია: სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა 

 01 – განყოფილება: მემცენარეობა და მეცხოველეობა, ნადირობა 

 01,1– ჯგუფი: ერთწლოვანი კულტურების მოყვანა 

 01.11 – კლასი: მარცვლეული კულტურების (ბრინჯის გარდა), პარკოსანი და ზეთოვანი 

კულტურების მოყვანა 

 01.11.1 – ქვეკლასი: ხორბლის მოყვანა 

 

2.2. კლასტერების განსაზღვრის და ხელშეწყობის მეთოდები 

კლასტერების დაყოფა შესაძლებელია სხვადასხვა მაჩვენებლის და კრიტერიუმის მიხედვით. 

პრაქტიკაში ძირითადად განასხვავებენ 4 ტიპის კლასტერს: 

ინდუსტრიული რაიონი (Industrial District) არის რეგიონული წარმოების ქსელის სპეციალური 

ფორმა, რომელიც ერთიან გასაღების ბაზარზეა ორიენტირებული. განმარტების თანახმად 

სამეწარმეო რაიონი მოიცავს ძირითადად მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებს, რომლებიც 

მსგავსი ნედლეულის გამოყენებით აწარმოებენ პროდუქციას. ისინი მსგავს ტექნოლოგიებს და 

სამუშაო ძალას გამოიყენებენ.  

მცირე ფირმები ერთმანეთთან თანამშრომლობენ და ერთმანეთს უშუალო კონკურენციას 

უწევენ, ან მიმწოდებელი-მომხმარებლის ურთიერთობაში არიან. კლასტერის 

გასაკონტროლებლად საკმარისი ზომა და ძალაუფლება არც ერთ ფირმას არ გააჩნია. მის 

ფორმასა და განვითარების მიმართულებას საერთო ბაზარი და კლასტერის დინამიკა 

განსაზღვრავს.  

კლასტერის ამ ფორმის უპირატესობა ფირმების ერთ გეოგრაფიულ არეალში განლაგებიდან 

გამომდინარეობს. კლასტერის ფორმა განსხვავდება ურბანული აგლომერაციისაგან, რომელიც 

ქალაქად სხვადასხვა დარგის კომპანიების განლაგებას გულისმობს. ფირმები ერთი და იმავე 

საქმიანობით ან ურიერთდაკავშირებული საქმიანობით არიან დაკავებულები. 

ინდუსტრიული რაიონის ფორმის სინონიმად მიიჩნევენ კლასტერს. ხშირად ზუსტად ამ 

ფორმით გვხვდება კლასტერი, რომელიც არამხოლოდ მსგავსი საქმიანობის და ზომის 

ფირმების როგორც ჰორიზონტალურ ასევე ვერტილაურ ურთიერთთანამშრომლობას 

ითვალისწინებს. 
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 „ბირთი-სხივი“ (Hub-and-Spoke) - ძირითადად სატრანსპორტო სფეროში გამოიყენება, თუმცა 

ბოლო წლებში ამ მოდელის სხვა სფეროებში გამოყენების მაჩვენებელი იმატებს.  

Hub-and-Spoke - მოდელი გულისხმობს 2 სუბიექტის არაპირდაპირ კავშირს, სადაც ერთი ჰაბი 

ახდენს სხვადასხვა ეკონომიკური სუბიექტების დაკავშირებას.  

სქემა 4: Hub-and-Spoke 

 

ტრანსპორტის სფეროში Hub-and-Spoke - მოდელი გულისხმობს ცენტრალური გზების 

უმეტესობის ერთ ლოკაციაზე კვეთას. ამ ადგილას ხდება შესაბამისი ინფრასტრუქტურის, 

ძირითადი სასაწყობო თუ გადამტვირთი მეურნეობების განვითარება. 

Hub-and-Spoke - სისტემა ასევე იყოფა 2 ნაწილად: 

 ერთი ლოკაციაზე (Single Allocation) 

 რამოდენიმე ლოკაციაზე (Multiple Allocation)  

აღნიშნული სისტემის გამოყენება 1970-იან წლებში ამერიკის შეერთებულ შტატებში 

საავიაციო გადაზიდვებში დაიწყო. 

Hub-and-Spoke - სისტემაში მცირე რაოდენობის დომინანტი ფირმები კლასტერის ბირთვს 

წარმოადგენს. მათ გარშემო არსებული მცირე ფირმები პირდაპირაა მათთან დაკავშირებული 

ნედლეულის ან სპეციალიზებული მომსახურების მიმწოდებლებლის, ან მათი უშუალო 

სავაჭრო პარტნიორების მეშვეობით. მცირე ფირმების უმრავლესობა დამოკიდებულია ამ 

დომინატ ფირმებსა და მათ სტრატეგიაზე. დომინანტი ფირმები განსაზღვრავენ კლასტერის 

შიგნით ურთიერთობებს და მის დინამიკას. 

 

„სატელიტური პლატფორმის“ კლასტერის მოდელი წარმოადგენს სხვა ქვეყნებში 

განლაგებული ფირმების განშტოებების ჯგუფს, რომელიც განალაგებულია ერთ გეოგრაფიულ 
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არეალში. ეს ფირმები ერთმანეთთან დაკავშირებული არ არიან და როგორც წესი სათაო 

ოფისებიდან იმართებიან.  

კალსტერის ამ მოდელის შექმნის მიზანი კონკრეტულ ლოკაციაზე ხელისუფლების მიერ 

დაწესებული საგადასახადო ან სხვა ტიპის შეღავათებით სარგებლობაა. 

შესაძლებელია კონრეტულ გეოგრაფიულ არეალში იაფი მუშახელის და სხვა მიმზიდევლი 

საწარმოო რესურსის არსებობამ ჩამოაყალიბოს სატელიტური პლატფორმის კლასტერი  

 

მთავრობა, როგორც ცენტრალური მოთამაშე - ცენტრალურ როლს მთავრობა/სახელმწიფო 

ასრულებს. ასეთი კლასტერი წარმოიქმნება საჯარო, სახელმწიფო ან არამომგებიანი 

ორაგნიზაციის გარშემო, რომელიც რეგიონში დომინანტია და განსაზღვრავს ეკონომიკურ 

ურთიერთობებს კლასტერის წევრებს შორის.  

ეს ერთეული გარემოცულია უამრავი მცირე ფირმით, რომელიც საზოგადოებრივ დაკვეთებს 

ასრულებენ. ეს მოდელი გავს „ბირთვი-სხივის“ მოდელს, ოღონდ, მისგან განსხვავებით, 

ცენტრალური მოთამაშე კერძო სექტორის მიერ არ კონტროლდება. 

 

კლასტერების მხარდამჭერი მუნიციაპლური ღონისძიებები ძირითადად საწარმოო 

ფაქტორების (განსაკუთრებით ადამიანური კაპიტალი) განვითარების ხელშეწყობას 

ითვალისწინებს. ასევე მნიშვნელოვანია კვლევების წარმოება, რომელიც გამოავლენს 

კლასტერების სპეციფიკას და საჭიროებებს. 

 

მაგალითი 3 - საქართველოში არსებული კლასტერები 

ინდუსტრიული რაიონის ტიპის კლასტერის მაგალითად შესაძლებელია ამბროლაურის 

რაიონში „ხვანჭკარის“ დასამზადებლად საჭირო ყურძნის წარმოება განვიხილოთ. 

ამბროლაურის კონკრეტულ სოფლებში ბუნებრივად ხარობს ყურძნის ჯიში და შესაბამისად 

გეოგრაფიული არეალი შემოსაზღვრულია. 

ვენახები არ არის ერთი მესაკუთრის მფლობელობაში და მრავალი მცირე თუ საშუალო 

ფერმერი/გლეხი აშენებს ვაზს. შესაბამისად ბაზრის დომინანტი მოთამაშე გამოკვეთილი არ 

არის. 

შეზღუდული ტერიტორიიდან გამომდინარე ფერმერები ერთმანეთის კონკურენტებს 

ნაკლებად წარმოადგენენ. 

ყურძნის მოსავლის ზრდა, რომელიც მნიშვნელოვნად ვერ გაიზრდება მცირე გეოგრაფიული 

საზღვრებიდან გამომდინარე, დადებითად აისახება ყველა მოთამაშეზე. 
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ამ კლასტერის ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ ღვინო 

„ხვანჭკარა“ ჩამოისხას მხოლოდ რაჭაში. წლების განმავლობაში ყურძნის გატანა და ღვინოდ 

ჩამოსხმა ხდებოდა სხვა რეგიონებში. ახალი რეგულაცია ხელს უწყობს ფალსიფიკაციასთან 

ბრძოლას. ასევე დამატებული ღირებულება შეიქმნება რეგიონში.   

 

Hub-and-Spoke - მოდელის მაგალითად შეგვიძლია განვიხილოთ საქართველოს მთავრობის 

ინიციატივა, რომელიც ითვალისწინებს ქუთაისის სატრანსპორტო ჰაბად ჩამოყალიბებას. 

ქუთაისის გეოგრაფიული მდებარეობა მსხვილი სატრანსპორტო ჰაბის განთავსების 

შესაძლებლობას იძლება. აღნიშნული უზრუნველყოფს ტრანსპორტის სფეროსთან 

დაკავშირებული ბიზნესის განვითარებას.  

მთავრობის ინიციატივით დაიწყო სხვადასხვა გზის რეაბილიტაცია და ახალი სატრნასპორტო 

მაგისტრალების მშენებლობა.    

 

მაგალითის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ: საქართველოს 

მთავრობის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ვებ-გვერდეზე; www.gov.ge 

www.mepa.gov.ge 

 

დამატებითი ლიტერატურა: 

 ეკონომიკური საქმიანობების სახეები - რედაქცია 2 - საქართველოს ეროვნული 

კლასიფიკაცია - სეკ 006-2016 

 კლასტერების როლი ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებაში - ეკა სეფაშვილი - 

ჟურნალი ეკონომიკა და ბიზნესი, მარტი-აპრილი, #2, 2014 

 Markuzen A.(1996). Sticky places in slippy space: a typology of industrial districrs, Economic 

Geography 72, 293-313 

 Porter M., Competitive Advantages of Nations 

 

 

 

 

 

 

http://www.gov.ge/
http://www.mepa.gov.ge/
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3. მუნიციპალიტეტის ან ფუნქციური ზონის ეკონომიკური 

კლასტერების კონკურენტუნარიანობის შესწავლის მეთოდები 

 

3.1. კონკურენტუნარიანობის განსაზღვრა 

ადგილის ადმინისტრაციული და ფუნქციური დაკონკრეტების შემდეგ მნიშვნელოვანია 

ეკონომიკური კონკურენტუნარიანობის დადგენა, რაც მოიცავს ეკონომიკის დარგების 

მიხედვით კონკურენტუნარიანობის განსაზღვრას.  

ეკონომიკის (მისი დარგების) კონკურენტუნარიანობის შეფასება ეკონომიკის მკვლევართა 

ერთ-ერთი მნიშნელოვანი მიზანია.  

გლობალიზაციის პირობებში კონკურენტუნარიანობის, როგორც დამოუკიდებელი 

ეკონომიკური ფაქტორის, მნიშვნელობა მუდმივად იზრდება. ცალკეულ შემთხვევებში მისი 

გაიგივება მწარმოებლურობასთან ხდება.  

 ეკონომიკის დარგები სასურველია განსაზღვრულ იქნას „განყოფილების“ დონეზე. რადგან 

„სექცია“ მრავლისმომცველია და ართულებს სწორი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესს. 

ეკონომიკური საქმიანობის სახეების საერთაშორისო კლასიფიკაციის თანახმად ყველაზე 

მსხვილი დანაყოფი ეკონომიკის „სექციაა“ - მაგალითად სექცია A: „სოფლის, სატყეო და 

თევზის მეურნეობა“. აღნიშნული სექციის დონეზე კონკურენტუნარიანობის განსაზღვრა 

დამატებით კვლევებს საჭიროებს, რადგან სოფლის მეურნეობა თავისმხრივ სხვადასხვა, 

ერთმანეთისგან განსხვავებულ, განყოფილებისგან შედგება.  

ეკონომიკური დარგების კონკურენტუნარიანობის დადგენის მიზნით ჩასატარებელი კვლევის 

უპირველესი ამოცანა კვლევის ერთეულის (სექცია; განყოფილება და ასე შემდეგ) განსაზღვრაა. 

რაც უფრო დეტალურად ხდება ეკონომიკური საქმიანობების დეტალიზება, მით მეტი 

კვლევის მეთოდია გამოსაყენებელი. 

კონკურენტუნარიანობის დადგენით მიზნით ჩასატარებელი კვლევის მეთოდოლოგიაში ერთ-

ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია დაშვებებს. მეცნიერული მიდგომა ემყარება მრავალ 

დაშვებას, რომლებიც დაუმტკიცებელია. ეს დაშვებები უნდა იყოს სამეცნიერო წრეებში 

აღიარებული და არ უნდა იძლეოდეს კვლევის შედეგის სადაოდ გახდის შესაძლებლობას. 

კვლევის ერთეულის განსაზღვრის და დაშვებების გაკეთების პროცესში აუცილებელია 

გათვალისწინებულ იქნას კვლევისთვის საჭირო ინფორმაციის ჩამონათვალი და 

ხელმისაწვდომობა. მაგალითად: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური არ 

ახდენს მთლიანი შიდა პროდუქტის სტატისტიკური მონაცემების შეგროვებას და ანალიზს 

მუნიციპალიტეტების დონეზე, თუმცა ხელმისაწვდომია მონაცემები დასაქმებულთა შესახებ.    
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3.2. Smart Specialisation 

კონკურენტუნარიანობის კვლევის მეთოდოლოგიად ევროკავშირის მიერ ხდება Smart 

Specialisation-ის სტრატეგიის გამოყენება. 

ევროკავშირის მიერ შემუშავებული Smart Specialisation-ის სტრატეგია სამ კომპონენტზე 

დაყრდნობით ახდენს რეგიონის პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრას.  ეს 

კომპონენტებია: 

 ეკონომიკური პოტენციალი 

 ინოვაციური პოტენციალი 

 სამეცნიერო პოტენციალი 

ეკონომიკური პოტენციალის ანალიზი Smart Specialisation-ის ფარგლებში ყველაზე 

გავრცელებული მიდგომაა, რომელიც მოიცავს შემდეგ ქვე-კომპონენტებს: 

1. შიდა კონკურენტუნარიანობა (სპეციალიზაცია, ზრდის დინამიკა, მონათესავე 

ინდუსტრიული ქვესექტორების მნიშვნელოვნება), რომელიც იზომება დასაქმებით, დარგში 

შექმნილი დამატებული ღირებულებითა და კომპანიების რაოდენობის მიხედვით; 

2. საერთაშორისო კონკურენტუნარიანობა, რომელიც იზომება ძირითადი საექსპორტო 

პროდუქტების ჯგუფისა და გამოვლენილი საექსპორტო პოტენციალის მიხედვით. 

საქართველოში არ მოიპოვება მონაცემები რეგიონების მიხედვით ექსპორტის შესახებ, 

ამასთანავე, არ ხდება მომსახურების ექსპორტის აღრიცხვა, რაც მომსახურების სფეროს 

არათანაბარ პირობებში აყენებს წარმოების სფეროსთან. შესაბამისად ამ მიმართულებით 

კვლევის განხორციელება და კონკურენტუნარიანობის განსაზღვრა ვერ ხერხდება. 

სატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ ექსპორტის მონაცემების რეგიონების ჭრილში 

შესწავლის შემთხვევაში შესაძლებელია ძალიან საინტერესო მონაცემების დამუშავება და 

საერთაშორისო კონკურენტუნარიანობის განსაზღვრა. 

 

ინოვაციური და სამეცნიერო პოტენციალი - რეგიონისთვის ყველაზე პერსპექტიული გზა მისი 

ცოდნაზე დაფუძნებული ზრდისთვის არის ტექნოლოგიების, პროდუქტებისა და სერვისების 

დივერსიფიკაცია, რომლებიც მჭიდრო კავშირშია არსებულ დომინანტურ ტექნოლოგიებთან 

და რეგიონის დონეზე არსებულ ადამიანურ კაპიტალთან.  

ინოვაციური და სამეცნიერო პოტენციალის მიხედვით საქართველოში მუნიციპალიტეტების 

და რეგიონების დაყოფა და შესაბამისი კვლევის წარმოება მნიშვნელოვანი დასკვნების 

გაკეთების საშუალებას არ გვაძლევს. სამწუხაროდ ამ ორი მიმართულებით საქართველოში 

მნიშვნელოვანი კვლევები და შესაბამისი სტატისტიკა არ იწარმოება.  

საქართველოში ჩატარებული კვლევები ძირითადად ეკონომიკური პოტენციალის მიხედვით 

კონკურენტუნარიანობის განსაზღვრას ითვალისწინებს. 

ეკონომიკური ანალიზი ეფუძნება შემდეგ მაჩვენებლებს: 
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1. დარგში დასაქმებულთა დონე 

2. დარგში შექმნილი დამატებული ღირებულება 

3. დარგში არსებული კომპანიების რაოდენობა 

 

ეკონომიკური დარგების კონკურენტუნარიანობის შესწავლის მიზნით გამოიყენებენ 

რეგიონის ეკონომიკის ცვლილებათა მიზეზების ანალიზს (Shift-Share Analysis), ხოლო 

სექტორის კონცენტრაციის განსაზღვრისასთვის - განთავსების კოეფიციენტი (Location 

Quotient, LQ).1 

განთავსების კოეფიციენტი (Location Quotient, LQ) გვიჩვენებს, რომელი სექტორებია 

ძირითადი წამყვანი ეკონომიკის ზრდისთვის. მეთოდოლოგიის მიხედვით შესაძლებელია 

დადგინდეს თუ რამდენად მაღალია ეკონომიკური სექტორის კონცენტრაციის დონე. ქვეყნის 

მთლიან მაჩვენებელთან შედარებით შესაძლებელია გამოვლინდეს საკვლევ გეოგრაფიულ 

არეალში ძირითადი და არაძირითადი ეკონომიკური სექტორები.  

 

მაგალითი 4: Smart Specialisation მეთოდის გამოყენება საქართველოში 

იმერეთის რეგიონში კვლევის შედეგად ერთ-ერთ მთავარ მიზიდულობის ცენტრად 

გამოკვეთილია ქუთაისი და მისი შემოგარენი, რომელიც რამოდენიმე მუნიციპალიტეტის 

საზღვრებში არსებულ ტერიტორიას მოიცავს (წყალტუბოს, ტყიბულის, ბაღდათის და 

თერჯოლის ტერიტორიის ნაწილები). 

2018 წელს გადაწყვეტილების მიმღების მიერ დასმულ იქნა ამოცანა: ქუთაისის და მისი 

შემოგარენისთვის, როგორც ტერიტორიული ადგილისთვის, კონკურენტუნარიანი 

ეკონომიკური დარგების გამოვლენა. 

პირველ ეტაპზე განხორციელდა კვლევის მეთოდის შერჩევა, სადაც ერთ-ერთ ამოცანას 

საერთაშორისო პრაქტიკაში გამოყენებული კვლევის მეთოდის შერჩევა წარმოადგენდა. ასევე 

შესწავლილ იქნა კვლევის მეთოდისთვის საჭირო სტატისტიკური ინფორმაციის მოპოვების 

შესაძლებლობა. 

კვლევის მეთოდად შერჩეულ იქნა ევროკავშირის მიერ შემუშავებული Smart Specialisation- 

სტრატეგით განსაზღვრული ეკონომიკური კონკურენტუნარიანობის ანალიზი. 

კონკრეტულად კი განთავსების კოეფიციენტის და ეკონომიკის ცვლილებათა ანალიზი. 

მკვლევართა ჯგუფმა გაანალიზა Smart Specialisation- სტრატეგით განსაზღვრული 

ინოვაციური და სამეცნიერო პოტენციალის მონაცემების ხელმისაწვდომობა და მის მიხედვით 

კონკურენტუნარიანობის გამოთვლის შესაძლებლობა. თუმცა ამ მიმართულებით 

                                                           
1 ევროკავშირის მხარდაჭერით დაფინანსებული კვლევა „ქალაქ ქუთაისის და მისი მიმდებარე 

ტერიტორიის კონკურენტუნარიანობის შეფასების“ ანგარიშით (ISBN 978-9941-471-26-1)   
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მუნიციპალურ დონეზე რელევანტური მონაცემები არ მოიპოვება და შესაბამისად კვლევა ამ 

მიმართულებით არ დაიგეგმა. თუმცა გათვალისწინებულ იქნა სამეცნიერო წრეების 

წარმომადგენლების კვლევის პროცესში ჩართვა. 

სტატისტიკურ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის ანალიზის საფუძველზე დადგინდა, რომ 

შეუძლებელი იყო ეკონომიკური დარგების საერთაშორისო კონკურენტუნარიანობის კვლევა, 

რადგან ექსპორტის მონაცემები კონკრეტული რეგიონების და თვითმმართველობების 

მიხედვით არ მოიპოვება. შესაბამისად გადაწყდა, რომ კვლევა ჩატარდებოდა შიდა 

კონკურენტუნარიანობის მაჩვენებელების გამოყენებით. 

მაგალითის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ:  

 https://www.ctc.org.ge/?public=19701 

 www.geostat.ge 

 

3.2.1. განთავსების კოეფიციენტი (Location Quotient, LQ) 

აღნიშნული მეთოდოლოგიით LQ გამოითვლება გეოგრაფიული ერთეულის მთლიან 

დასაქმებაში აღნიშნული ეკონომიკური სექტორის წილის შეფარდებით ქვეყნის მთლიან 

დასაქმებაში აღნიშნული სექტორის წილთან. თუმცა დასაქმების მაჩვენებლის გარდა 

შესაძლებელია სხვა ეკონომიკურ-სოციალური პარამეტრების გამოყენებაც.   

ფორმულა 1: განთავსების კოეფიციენტი 

𝑳𝑸 =
𝒆𝒊
𝒆
/
𝑬𝒊
𝑬

 

სადაც, 

ei – i სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა ტერიტორიულ ერთეულში 

e - ტერიტორიულ ერთეულში დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობა 

Ei – i სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა ქვეყანაში 

E - ქვეყანაში დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობა 

თუ LQi>1, i სექტორი წარმოადგენს წამყვან (ძირითად) სექტორს ტერიტორიული 

ერთეულისთვის. თუ LQi<1, i სექტორი წარმოადგენს არაძირითად სექტორს ტერიტორიული 

ერთეულისთვის. LQi>1 ნიშნავს, რომ ეკონომიკური სექტორი წამყვანი ძალაა ტერიტორიული 

ერთეულის ეკონომიკის ზრდისთვის.  

 

მაგალითი 5: განთავსების კოეფიციენტის გამოყენება პრაქტიკაში (Smart Specialisation 

მაგალითის გაგრძელება) 

https://www.ctc.org.ge/?public=19701
http://www.geostat.ge/
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მკვლევართა ჯგუფის მიერ მოძიებულ იქნა იმერეთის რეგიონის მონაცემები როგორც 

დასაქმების ასევე დამატებული ღირებულების და ბრუნვის მიხედვით. კონკრეტული 

მიმართულებით მოპოვებული მონაცემები მოიცავს ეკონომიკური საქმიანობების სექციებს.  

ცხრილი 3: ძირითადი და არაძირითადი სექტორები იმერეთის რეგიონისთვის LQ ანალიზის 

მიხედვით, დასაქმებულთა რაოდენობების მიხედვით (კერძო სექტორი) 

 ეკონომიკური 

საქმიანობა (სექტორი) 

საქართველოში 

დასაქმებულთა 

რაოდენობა (2016) 

იმერეთის 

რეგიონში 

დასაქმებულთა 

რაოდენობა 

(2016) 

LQ ძირითადი/არაძირითადი 

1 სოფლის მეურნეობა, 

ნადირობა და სატყეო 

მეურნეობა 

12,522  490 0.5 არაძირითადი 

2 თევზჭერა, 

მეთევზეობა 

464  0 0.0 არაძირითადი 

3 სამთომოპოვებითი 

მრეწველობა 

8,000  2431 4.1 ძირითადი 

4 დამამუშავებელი 

მრეწველობა 

92,538  13173 1.9 ძირითადი 

5 ელექტროენერგიის, 

აირისა და წყლის 

წარმოება და 

განაწილება 

20,245  316 0.2 არაძირითადი 

6 მშენებლობა 73,648  4697 0.9 არაძირითადი 

7 ვაჭრობა; 

ავტომობილების, 

საყოფაცხოვრებო 

ნაწარმისა და პირადი 

მოხმარების საგნების 

რემონტი 

170,567  11236 0.9 არაძირითადი 

8 სასტუმროები და 

რესტორნები 

37,431  2414 0.9 არაძირითადი 

9 ტრანსპორტი და 

კავშირგაბმულობა 

65,219  2018 0.4 არაძირითადი 

10 ოპერაციები უძრავი 

ქონებით, იჯარა და 

მომხმარებლისათვის 

მომსახურების გაწევა 

66,181  2811 0.6 არაძირითადი 

11 განათლება 21,970  1820 1.1 ძირითადი 
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12 ჯანმრთელობის 

დაცვა და 

სოციალური 

დახმარება 

65,557  6712 1.4 ძირითადი 

13 კომუნალური, 

სოციალური და 

პერსონალური 

მომსახურების გაწევა 

32,447  1430 0.6 არაძირითადი 

 

კვლევის შედეგების გასამყარებლად მკვლევართა ჯგუფმა გადაწყვიტა განთავსების 

კოეფიციენტი დამატებული ღირებულების მაჩვენებლების გამოყენებითაც დაეთვალა. 

ცხრილი 4: ძირითადი და არაძირითადი სექტორები იმერეთის რეგიონისთვის LQ ანალიზის 

მიხედვით, შექმნილი დამატებული ღირებულების მიხედვით (კერძო სექტორი) 

 ეკონომიკური 

საქმიანობა (სექტორი) 

საქართველოში 

შექმნილი 

დამატებული 

ღირებულება 

(2016) 

იმერეთის 

რეგიონში 

შექმნილი 

დამატებული 

ღირებულება 

(2016) 

LQ ძირითადი/არაძირითადი 

1 სოფლის მეურნეობა. 

ნადირობა და სატყეო 

მეურნეობა 

126.7 7.4 1.4 ძირითადი 

2 თევზჭერა, 

მეთევზეობა 

7.5 0 0.0 არაძირითადი 

3 სამთომოპოვებითი 

მრეწველობა 

261.4 50.4 4.5 ძირითადი 

4 დამამუშავებელი 

მრეწველობა 

2157.5 205.5 2.2 ძირითადი 

5 ელექტროენერგიის, 

აირისა და წყლის 

წარმოება და 

განაწილება 

937.0 11.7 0.3 არაძირითადი 

6 მშენებლობა 2646.3 79.6 0.7 არაძირითადი 

7 ვაჭრობა; 

ავტომობილების, 

საყოფაცხოვრებო 

ნაწარმისა და პირადი 

მოხმარების საგნების 

რემონტი 

3588.4 140 0.9 არაძირითადი 
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8 სასტუმროები და 

რესტორნები 

608.0 29.8 1.1 ძირითადი 

9 ტრანსპორტი და 

კავშირგაბმულობა 

2263.7 24.7 0.3 არაძირითადი 

10 ოპერაციები უძრავი 

ქონებით, იჯარა და 

მომხმარებლისათვის 

მომსახურების გაწევა 

1960.9 65.3 0.8 არაძირითადი 

11 განათლება 245.6 9.7 0.9 არაძირითადი 

12 ჯანმრთელობის დაცვა 

და სოციალური 

დახმარება 

993.5 81.4 1.9 ძირითადი 

13 კომუნალური, 

სოციალური და 

პერსონალური 

მომსახურების გაწევა 

975.9 14.5 0.3 არაძირითადი 

 

მაგალითის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ:  

 https://www.ctc.org.ge/?public=19701 

 www.geostat.ge 

 

3.2.2. ეკონომიკის ცვლილებათა მიზეზების ანალიზი (Shift-Share Analysis) 

ეკონომიკის ცვლილებათა მიზეზების ანალიზის (Shift Share) გამოყენებით ასევე შესაძლებელია 

გამოვავლინოთ ეკონომიკის წამყვანი დარგები ტერიტორიულ ერთეულებში. აღნიშნული 

მეთოდი ითვალისწინებს დარგში დასაქმებული ადმიანების რაოდენობის გამოყენებას, თუმცა 

შესაძლებელია დასაქმებულთა რაოდენობის პარალელურად სხვადახვა ეკონომიკური 

მაჩვენებლების გამოყენება.  

Shift Share ანალიზი სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობის ცვლილებას (გარკვეულ 

პერიოდში) ხსნის სამი ეფექტით: ქვეყნის ზრდის ეფექტი (national growth effect-NGE)), 

ინდუსტრიული ეფექტი (Industry mix effect (IME)) და კონკურენტუნარიანობის ეფექტი 

(Competitiveness effect (CE)). 

ფორმულა 2: ეკონომიკის ცვლილებათა მიზეზების ანალიზი 

𝒆𝒊
𝒕+𝒏 − 𝒆𝒊

𝒕 = 𝒆𝒊
𝒕[ 
𝑬𝒕+𝒏

𝑬𝒕
− 1]  + 𝒆𝒊

𝒕 [ 
𝑬𝒊
𝒕+𝒏

𝑬𝒊
𝒕 −

𝑬𝒕+𝒏

𝑬𝒕
]  +𝒆𝒊

𝒕 [
𝒆𝒊
𝒕+𝒏

𝒆𝒊
𝒕 −

𝑬𝒊
𝒕+𝒏

𝑬𝒊
𝒕 ] 

𝒆𝒊
𝒕[ 
𝑬𝒕+𝒏

𝑬𝒕
− 1]  - NGE 

https://www.ctc.org.ge/?public=19701
http://www.geostat.ge/
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𝒆𝒊
𝒕 [ 

𝑬𝒊
𝒕+𝒏

𝑬𝒊
𝒕 −

𝑬𝒕+𝒏

𝑬𝒕
]  - IME 

𝒆𝒊
𝒕 [
𝒆𝒊
𝒕+𝒏

𝒆𝒊
𝒕 −

𝑬𝒊
𝒕+𝒏

𝑬𝒊
𝒕 ]  - CE 

𝒆𝒊
𝒕+𝒏- დასაქმებულთა რაოდენობა ტერიტორიულ ერთეულში i სექტორში t+n წელს 

𝒆𝒊
𝒕- დასაქმებულთა რაოდენობა ტერიტორიულ ერთეულში i სექტორში t წელს 

𝑬𝒊
𝒕+𝒏- დასაქმებულთა რაოდენობა ქვეყანაში i სექტორში t+n წელს 

𝑬𝒊
𝒕-დასაქმებულთა რაოდენობა ქვეყანაში i სექტორში t წელს 

𝑬𝒕+𝒏- დასაქმებულთა რაოდენობა ქვეყანაში ყველა სექტორში ერთად t+n წელს 

𝑬𝒕-დასაქმებულთა რაოდენობა ქვეყანაში ყველა სექტორში ერთად t წელს 

NGE განსაზღვრავს ტერიტორიულ ერთეულში, მოცემულ ეკონომიკურ სექტორში  დამატებით 

შექმნილი სამუშაო ადგილების რა ნაწილი აიხსნება ქვეყნის ეკონომიკის ზრდით. 

IME განსაზღვრავს ტერიტორიულ ერთეულში მოცემულ ეკონომიკურ სექტორში რამდენი 

სამუშაო ადგილის შექმნა აიხსნება ქვეყანაში მოცემული ეკონომიკური სექტორის ზრდით.  

CE განსაზღვრავს ტერიტორიულ ერთეულში რამდენი სამუშაო ადგილის შექმნა გამოიწვია 

მოცემულ ეკონომიკურ სექტორში ტერიტორიული ერთეულის კონკურენტუნარიანობამ. CE 

გვიჩვენებს დასაქმებულთა რაოდენობის ცვლილებას რომელიც გამოწვეულია ტერიტორიულ 

ერთეულში მოცემულ სექტორში კონკურენტუნარიანობით. ეს მაჩვენებელი არის მთავარი 

განმსაზღვრელი ტერიტორიული ერთეულის კონკურენტუნარიანობის დასადგენად. 

მეთოდოლოგიით კვლევის ჩასატარებლად მონაცემები აღებულ უნდა იქნა საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბაზიდან. გაანაგრიშებების დროს გამოყენებულ იქნებაა 

კონკრეტული პერიოდი, მაგალითად  2011-2017 წლის მონაცემები. 

 

მაგალითი 6: ეკონომიკის ცვლილებათა მიზეზების ანალიზს პრაქტიკაში გამოყენება (Smart 

Specialisation მაგალითის გაგრძელება) 

მკვლევართა ჯგუფის მიერ მოძიებულ იქნა იმერეთის რეგიონის მონაცემები როგორც 

დასაქმების ასევე დამატებული ღირებულების და ბრუნვის მიხედვით. კონკრეტული 

მიმართულებით მოპოვებული მონაცემები მოიცავს ეკონომიკური საქმიანობების სექციებს.  
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ცხრილი 5: რეგიონის ეკონომიკის ცვლილებათა მიზეზების ანალიზის შედეგები იმერეთის 

რეგიონში დასაქმებულთა რაოდენობის მიხედვით 

ეკონომიკური საქმიანობა 

(სექტორი) 

NGE 

 

IME CE რაოდენობრივი ცვლილება 

დასაქმებაში (2016 წელს 2010 

წელთან შედარებით) 

1 სოფლის მეურნეობა, 

ნადირობა და სატყეო 

მეურნეობა 

248 -97 -268 -117 

2 თევზჭერა, მეთევზეობა     

3 სამთომოპოვებითი 

მრეწველობა 

1032 -144 42 931 

4 დამამუშავებელი მრეწველობა 6784 -3330 -1772 1682 

5 ელექტროენერგიის, აირისა და 

წყლის წარმოება და 

განაწილება 

459 -446 -571 -558 

6 მშენებლობა 1740 1 845 2586 

7 ვაჭრობა; ავტომობილების, 

საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა 

და პირადი მოხმარების 

საგნების რემონტი 

3620 3077 154 6852 

8 სასტუმროები და რესტორნები 658 382 775 1815 

9 ტრანსპორტი და 

კავშირგაბმულობა 

730 -350 510 889 

10 ოპერაციები უძრავი ქონებით, 

იჯარა და 

მომხმარებლისათვის 

მომსახურების გაწევა 

1366 710 -1279 796 

11 განათლება 1017 -284 -913 -179 

12 ჯანმრთელობის დაცვა და 

სოციალური დახმარება 

3803 -3029 -1643 -869 

13 კომუნალური, სოციალური 

და პერსონალური 

მომსახურების გაწევა 

762 179 -752 188 

დასაქმებულთა რაოდენობის მიხედვით გამოთვლილი ანალიზის შედეგების მიხედვით, 

იმერეთის რეგიონისთვის ყველაზე მეტად კონკურენტული სექტორი, სადაც ყველაზე მეტი 

სამუშაო ადგილი შეიქმნა, სექტორის კონკურენტუნარიანობიდან გამომდინარე მშენებლობაა. 

იმერეთისთვის ასევე კონკურენტული სექტორებია სასტუმროები და რესტორნები, 

ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა, ვაჭრობა; ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა 

და პირადი მოხმარების საგნების რემონტი, სამთომოპოვებითი მრეწველობა. 
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ცხრილი 6: რეგიონის ეკონომიკის ცვლილებათა მიზეზების ანალიზის შედეგები იმერეთის 

რეგიონში დამატებული ღირებულების მიხედვით 

ეკონომიკური საქმიანობა 

(სექტორი) 

NGE IME CE ცვლილება დამატებულ 

ღირებულებაში (2016 წელს 2010 

წელთან შედარებით) (მლნ. ლარი) 

1 სოფლის მეურნეობა, 

ნადირობა და სატყეო 

მეურნეობა 

2.3 1.2 2.0 5.4 

2 თევზჭერა, მეთევზეობა     

3 სამთომოპოვებითი 

მრეწველობა 

32.4 -11.2 11.9 33 

4 დამამუშავებელი მრეწველობა 197.4 -77.6 -89.0 30.8 

5 ელექტროენერგიის, აირისა და 

წყლის წარმოება და 

განაწილება 

14.4 -8.1 -7.9 -1.6 

6 მშენებლობა 53.6 43.3 -34.4 62.5 

7 ვაჭრობა; ავტომობილების, 

საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა 

და პირადი მოხმარების 

საგნების რემონტი 

66.3 -5.0 47.6 108.9 

8 სასტუმროები და რესტორნები 7.0 8.2 13.1 28.4 

9 ტრანსპორტი და 

კავშირგაბმულობა 

11.1 -6.3 10.2 15 

10 ოპერაციები უძრავი ქონებით, 

იჯარა და 

მომხმარებლისათვის 

მომსახურების გაწევა 

32.4 17.9 -7.2 43.1 

11 განათლება 5.6 0.8 -1.6 4.8 

12 ჯანმრთელობის დაცვა და 

სოციალური დახმარება 

50.0 7.8 -19.2 38.6 

13 კომუნალური, სოციალური 

და პერსონალური 

მომსახურების გაწევა 

10.0 6.0 -6.9 9.1 

დამატებული ღირებულებით გამოთვლილი შედეგების მიხედვით, იმერეთის რეგიონისთვის 

ყველაზე მეტად კონკურენტული სექტორი, სადაც ყველაზე მეტი დამატებული ღირებულება 

შეიქმნა, სექტორის კონკურენტუნარიანობიდან გამომდინარე ვაჭრობა, ავტომობილების, 

საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი მოხმარების საგნების რემონტია. 
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მაგალითის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ:  

 https://www.ctc.org.ge/?public=19701 

 www.geostat.ge  

 

3.2.3. პრიორიტეტული სექციების გამოვლენა და ბიზნეს დემოგრაფიის 

მაჩვენებლებით პრიორიტეტული განყოფილებების განსაზღვრა  

განთავსების კოეფიციენტის და ეკონომიკის ცვლილებათა ანალიზის საფუძველზე 

გამოვლენილი ეკონომიკის სექციები საჭიროებს დეტალურ შესწავლას, რათა გამოვავლინოთ 

კონკრეტული განყოფილებები. აღნიშნული კვლევა შესაძლებლობას გვაძლევს განვსაზღვროთ 

ის ეკონომიკური საქმიანობები, რომელიც კონკურენტუნარიანია და რომლის ხელშეწყობითაც 

შესაძლებელია ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების უზრუნველყოფა. 

საქართველოში ეკონომიკის განყოფილებების დონეზე სტატისტიკა მწირია და მსხვილი 

მაკროეკონომიკური პარამეტრების მიხედვით არ ითვლება. შესაბამისად მკვლევარებს უწევთ 

სხვა პარამეტრების გამოყენება.  

ეკონომიკური განყოფილებების დონეზე ხელმისაწვდომი და რელევანტური სტატისტიკური 

მონაცემები მოიპოვება ბიზნეს რეესტრის მიმართულებით. შესაბამისად ზემოთმოყვანილი 

კვლევების საფუძველზე გამოკვეთილი კონკურენტული ეკონომიკური სექტორებიდან 

შესაბამისი განყოფილებების გამოყოფა ბოლო წლებში ბიზნესის დემოგრაფიული 

მაჩვენებლების გაანალიზებით არის შესაძლებელი. 

კონკურენტუნარიანი ეკონომიკის სექციის დონეზე ხდება ბიზნესის დაფუძნების და 

დახურვის მაჩვენებლების გაანალიზება (დეტალური კლასიფიკაცია). გასაანალიზბელი 

მონაცემების პერიოდის განსაზღვრა ექსპერტთა ჯგუფის გადასაწყვეტია, თუმცა სასურველია 

ის ემთხვეოდეს ეკონომიკის ცვლილებათა ანალიზის მიერ გამოყენებულ დროით პერიოდს. 

ამ მიდგომის ერთ-ერთ ხარვეზად ბიზნეს სუბიექტების რეგისტრაციისა და ფაქტიური 

საქმიანობის ადგილებს შორის ცდომილებაა. აღნიშნული პრობლემის გადაწყვეტა სფეროს 

ექსპერტების ჩართულობას და კვლევის შედეგების დეტალურ განხილვას საჭიროებს. 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს იმ მუნიციპალიტეტების მონაცემებს, სადაც 

სხვადასხვა ტიპის საგადასახადო შეღავათებია დაწესებული (მაღალმთიანი რეგიონები). 

 

მაგალითი 7: ეკონომიკური საქმიანობის პრიორიტეტული განყოფილებების გამოვლენა (Smart 

Specialisation მაგალითის გაგრძელება) 

ეკონომიკის მიზეზების ცვლილებათა ანალიზის ჩატარების შემდგომ, მოხდა დამატებული 

ღირებულების და დასაქმებულთა რაოდენობების მიხედვით მიღებული შედეგების სინთეზი, 

თითოეულ სექტორს მიენიჭა ქულა და გამოთვლილი იქნა ჯამური ქულები. ქულების 

https://www.ctc.org.ge/?public=19701
http://www.geostat.ge/
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მინიჭებების პრინციპი მდგომარეობს შემდეგში: მთლიანი შიდა პროდუქტით და 

დასაქმებულთა რაოდენობის მიხედვით გამოთვლილ Shift-Share-ში იმ სექტორებს, 

რომლებსაც CE (კონკურენტუნარიანობის საზომი) ჰქონდათ დადებითი მიანიჭათ 1-დან  5-

მდე ქულები. ყველაზე კონკურენტულ სექტორს მიენიჭა 5 ქულა, მეორე ადგილას მყოფს - 4, 

და ა.შ. იმ სექტორებს, რომლებსაც CE ქონდათ უარყოფითი მიენიჭათ -1-დან -7-მდე2 ქულები. 

-7 ქულა მიენიჭა მათ შორის ყველაზე მეტად არაკონკურენტულ სექტორს, -1 ყველაზე 

ნაკლებად არაკონკურენტულს. შემდგომ თითოეული სექტორისთვის მოხდა ჯამური 

ქულების დაანგარიშება და იმერეთისთვის კონკურენტული სექტორების გამოვლენა. რაც 

უფრო მაღალი ჯამური ქულა აქვს სექტორს, მით მეტად კონკურენტულია. 

ცხრილი 7: ჯამური ქულების გაანგარიშება 

ეკონომიკური საქმიანობა (სექტორი) ქულა 

(დასაქმებულთა 

რაოდენობის 

მიხედვით) 

ქულა 

(დამატებული 

ღირებულები

ს მიხედვით) 

ჯამური ქულა 

1 სოფლის მეურნეობა, ნადირობა 

და სატყეო მეურნეობა 

-1 -1 0 

2 თევზჭერა, მეთევზეობა    

3 სამთომოპოვებითი მრეწველობა 3 1 4 

4 დამამუშავებელი მრეწველობა -7 -7 -14 

5 ელექტროენერგიის, აირისა და 

წყლის წარმოება და განაწილება 

-4 -2 -6 

6 მშენებლობა -6 5 -1 

7 ვაჭრობა; ავტომობილების, 

საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და 

პირადი მოხმარების საგნების 

რემონტი 

5 2 7 

8 სასტუმროები და რესტორნები 4 4 8 

9 ტრანსპორტი და 

კავშირგაბმულობა 

2 3 5 

10 ოპერაციები უძრავი ქონებით, 

იჯარა და მომხმარებლისათვის 

მომსახურების გაწევა 

-3 -5 -8 

11 განათლება -1 -4 -5 

12 ჯანმრთელობის დაცვა და 

სოციალური დახმარება 

-5 -6 -11 

                                                           
2 შენიშვნა: თითოეული მაჩვენებლის-„დასაქმების და დამატებული ღირებულების“ მიხედვით  

გამოვლინდა 7 არაკონკურენტული სექტორი იმერეთისთვის, შესაბამისად 7 არაკონკურენტულ 

სექტორს შორის ქულები გადანაწილდა -1-დან -7-მდე. 
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13 კომუნალური, სოციალური და 

პერსონალური მომსახურების 

გაწევა 

-2 -3 -5 

შედეგების მიხედვით, იმერეთისთვის გამოვლინდა შემდეგი კონკურენტული სექტორები:  

ცხრილი 8: კონკურენტული სექტორები 

 სექტორი ქულა 

1 სასტუმროები და რესტორნები 8 

2 ვაჭრობა; ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და 

პირადი მოხმარების საგნების რემონტი 

7 

3 ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 5 

4 სამთომოპოვებითი მრეწველობა 4 

მკვლევართა ჯგუფის და სფეროს ექსპერტების ერთობლივი განხილვის შედეგად 

სამთომოპოვებითი მრეწველობის სექცია გათიშულ იქნა კვლევიდან, რადგან ის ქუთაისს და 

მის შემოგარენს პირდაპირ არ უკავშირდება. 

ადგილობრივი კონკურენტუნარიანობის დადგენის მეთოდოლოგიით ჩატარებული კვლევი 

შედეგები განხილულ იქნა სფეროს ექსპერტებთან და დაემატა ის სფეროები, რომლებიც ამ 

ეტაპზე არ არიან კონკურენტუნარიანი თუმცა გააჩნიათ ზრდის მაღალი პოტენციალი. 

მაგალითად განათლების სექცია ქუთაისში (შენდება საუნივერსიტეტო ქალაქი). 

გამოვლენილი ეკონომიკური სექციები საჭიროებენ განყოფილებების დონეზე ჩაშლას. ამ 

მიზნის მისაღწევად მკვლევართა ჯგუფმა გამოიყენება ბიზნესის დემოგრაფიული 

მაჩვენებელების ანალიზი, რომელიც ეკონომიკის განყოფილებების დონეზე არსებობს. 

იმერეთის ვაჭრობის კერძო სექტორში, 2012-2017 წლებში შექმნილი საწარმოთა რაოდენობა 

აღემატება ბაზრიდან გასულ საწარმოთა რაოდენობას. ჯამში 2012-2017 წლებში აღნიშნულ 

სექტორში, იმერეთში, 8908 საწარმო შეიქმნა, რომელთა განაწილება ეკონომიკური 

საქმიანობების მიხედვით შემდეგნაირია: 1229 საწარმო სახმელეთო ავტომობილებით და 

მოტოციკლებით საბითუმო და საცალო ვაჭრობა და მათი რემონტი, 1367 საბითუმო ვაჭრობა, 

ავტომობილებით და მოტოციკლებით ვაჭრობის გარდა, 6312 საცალო ვაჭრობა, 

ავტომობილებით და მოტოციკლებით ვაჭრობის გარდა. 

2012-2017 წლებში, იმერეთში, აღნიშნულ სექტორი დატოვა 4576 საწარმომ, ეკონომიკური 

საქმიანობების მიხედვით მათი განაწილება შემდეგნაირია: 691 საწარმო სახმელეთო 

ავტომობილებით და მოტოციკლებით საბითუმო და საცალო ვაჭრობა და მათი რემონტი, 697 

საბითუმო ვაჭრობა, ავტომობილებით და მოტოციკლებით ვაჭრობის გარდა, 3188 საცალო 

ვაჭრობა, ავტომობილებით და მოტოციკლებით ვაჭრობის გარდა. 



3-32 
 

ცხრილი 9: საწარმოთა დაბადება-გარდაცვალება იმერეთში ვაჭრობის სექტორის (2012-2017) 

საქმიანობის 

კოდი 

საქმიანობის 

დასახელება 

(NACE Rev. 2) 

 დემოგრაფიის 

მაჩვენებლები 

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 

მაგალითის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ: 

 https://www.ctc.org.ge/?public=19701 

 www.geostat.ge 

 www.reestri.gov.ge 

 

დამატებითი ლიტერატურა: 

 „გამოყენებითი კვლევები საქართველოს რეგიონული განვითარებისთვის“ – 

კონსულტაციების და ტრენინგების ცენტრი; 2018-2019 წლები; ISBN 978-9941-8-1694-9 

 Regional Competitiveness and Smart Specialization in Europe – Mark Thissen; Frank Van Oort; 

Dario Diodato; Arjan Ruijs – 2013 – ISBN 978-1-78254-515-6 

 NATIONAL/REGIONAL INNOVATION STRATEGIES FOR SMART SPECIALISATION – European 

Commission - https://ec.europa.eu/ 

https://www.ctc.org.ge/?public=19701
http://www.geostat.ge/
http://www.reestri.gov.ge/
https://ec.europa.eu/
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4. მუნიციპალიტეტის კომპეტენცია და შესაძლებლობა 

კლასტერების კონკურენტუნარიანობის ზრდის ჭრილში 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების უზრუნველყოფა მხოლოდ საჯარო ფუნქციას არ 

წარმოადგენს და სხვადასხვა აქტორების ჩართულობით მიიღწევა. ზოგადად ეკონომიკის 

განვითარების მთავარი მამოძრავებელი ბიზნესია, რომელიც ქმნის დამატებულ ღირებულებას 

და სამუშაო ადგილებს. 

ხელისუფლებას, მათ შორის ადგილობრივ ხელისუფლებას, თავისი ფუნქცია გააჩნია 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების უზრუნველყოფაში 

 

3.3. 4.1. ადგილობრივი ხელისუფლების უფლებამოსილება 

ადგილობრივი ხელისუფლების უფლებამოსილებებს განსაზღვრავს „თვითმმართველობის 

შესახებ“ ორგანული კანონი, რომლის თანახმადაც უფლებამოსილებები იყოფა 2 კატეგირად: 

 მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილებები 

 მუნიციპალიტეტის დელეგირებული უფლებამოსილებები 

ადგილობრივი ხელისუფლების საკუთარი უფლებამოსილებები მოიცავს ისეთ საკითხებს, 

რომელთა რეგულირება პირდაპირ ან ირიბ კავშირშია ადგილობრივ ეკონომიკურ 

განვითარებასთან. მაგალითად: 

 „მუნიციპალიტეტის სივრცის დაგეგმარების გეგმების, გენერალური გეგმებისა და 

განაშენიანების გეგმების/განაშენიანების დეტალური გეგმების შემუშავება და 

დამტკიცება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით; 

 “გარე ვაჭრობის, გამოფენების, ბაზრებისა და ბაზრობების რეგულირება;“ 

 „გარე რეკლამის განთავსების რეგულირება” 

 და სხვა  

მუნიციპალიტეტი უფლებამოსილია განახორციელოს ღონისძიებები დასაქმების 

ხელშეწყობის, სოფლის მეურნეობის (მათ შორის, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციის) 

მხარდაჭერის, ტურიზმის განვითარების, სოციალური დახმარების მიზნით, 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინვესტიციების მოზიდვის, ინოვაციური განვითარების 

მხარდაჭერის და სხვა მიზნებით.  

მუნიციპალიტეტის ორგანოები მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებათა განხორციელებისას 

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შეიმუშავებენ, ამტკიცებენ და ახორციელებენ 

შესაბამის პროგრამებს, სტრატეგიებს, სამოქმედო გეგმებსა და პროექტებს. ისინი 

უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილების ფარგლებში შესაბამისი 

სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისა და სხვა პროგრამების, სტრატეგიებისა და გეგმების 

მომზადებას, დამტკიცებას და განხორციელებას; 
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მუნიციპალიტეტის საერთო კრება, რომელიც არის სოფლის/დაბის/ქალაქის მოსახლეობის 

თვითორგანიზაციისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში 

მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმა, უფლებამოსილია განიხილოს შესაბამისი 

დასახლებისთვის მნიშვნელოვანი სოციალური და ეკონომიკური საკითხები და 

მუნიციპალიტეტის ორგანოებისთვის წარსადგენად მოამზადოს შესაბამისი წინადადებები. 

 

4.2. კონკურენციის არსი და არსებული რეგულაციები 

ადგილობრივი თუ სახელმწიფო პროგრამები, რომლებიც მიზანდ ისახავენ ეკონომიკის 

განვითარებას და რესურსად საჯარო ფინანსებს თუ გადაწყვეტილებებს იყენებენ, საჭიროებენ 

დეტალურ შესწავლას. რათა არ მოხდეს კონკურენციის შეზღუდვა.  

შესაძლებელია დადებითი მიზნის მისაღწევად შემუშავებულმა პროგრამამ, რომელიც ერთი ან 

რამდენიმე მეწარმის დამხარებას ითვალისწინებს, არაკონკურენტულ გარემოში ჩააყენოს ამ 

სფეროში მოთამაშე სხვა სუბიექტები. შესაბამისად შეზღუდოს კონკურენცია და უარყოფითი 

გავლენა იქონიოს ეკონომიკაზე. 

 „კონკურენცია“  ლათინური წარმოშობისაა და ნიშნავს “შერკინებას”, ”კონკურენციას”, 

ბრძოლას კონკურენტებს, მეტოქეებს შორის უპირატესობის მოსაპოვებლად. 

კონკურენცია ეკონომიკის განვითარების ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია. 

საქართველოს კონსტიტუციით განსაზღვრულია ქვეყნის მაშტაბით ეკონომიკური 

თავისუფლების უზრუნველყოფა: 

• სახელმწიფო ზრუნავს თავისუფალი და ღია ეკონომიკის, თავისუფალი მეწარმეობისა 

და კონკურენციის განვითარებაზე 

კონკურენციის შესახებ კანონის მიზანი თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის 

ხელშეწყობაა. იგი ვრცელდება 

• ეკონომიკური აგენტის, 

• სახელმწიფო ხელისუფლების, 

• ავტონომიური ხელისუფლების, 

• ადგილობრივი ხელისუფლების,  

 ქმედებებზე, რომლებმაც შესაძლო გამოიწვიონ კონკურენციის  შეზღუდვა 

დაუშვებელია: 
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 ეკონომიკური აგენტისათვის ისეთი საგადასახადო ან სხვა შეღავათების დაწესება, 

რომლებიც მას კონკურენტებთან (პოტენციურ კონკურენტებთან) შედარებით 

უპირატესობას ანიჭებს და ზღუდავს კონკურენციას 

 საქონლის წარმოების ან რეალიზაციის მონოპოლიზაციისათვის სახელმწიფო 

სტრუქტურების შექმნა, ან არსებული სტრუქტურებისათვის ისეთი 

უფლებამოსილების მინიჭება, რომელიც შეზღუდავს კონკურენციას 

 

აკრძალულია ეკონომიკური აგენტისათვის ან კონკრეტული სახის საქმიანობისათვის 

სახელმწიფო დახმარება ნებისმიერი ფორმით, რომელიც აფერხებს კონკურენციას ან ქმნის 

მისი შეფერხების საშიშროებას. 

სახელმწიფო დახმარების ფორმებია: 

• გადასახადებისგან გათავისუფლება, მათი შემცირება ან გადავადება; 

• ვალის ჩამოწერა, რესტრუქტურიზაცია; 

• სესხის ხელსაყრელი პირობებით გაცემა; 

• საოპერაციო აქტივების გადაცემა; 

• ფულადი დახმარების გაწევა; 

• მოგების მიღების გარანტია; 

• შეღავათები; 

• სხვა. 

საკანონმდებლო დონეზე დარეგულირებულია უმნიშვნელო სახელმწიფო დახმარების 

ტერმინი. დახმარება, რომელიც: 

 ერთ  ეკონომიკურ აგენტთან მიმართებით, ჯამურად, ზედიზედ 3 ფისკალური წლის 

განმავლობაში არ აღემატება 400 000 ლარს 

 სოფლის მეურნეობის სფეროში მოქმედ ერთ ეკონომიკურ აგენტთან მიმართებით 

ინდივიდუალური სახელმწიფო დამხარება, ჯამურად, ზედიზედ 3 ფისკალური წლის 

განმავლობაში არ უნდა აღემატებოდეს  200 000 ლარს. 

მუნიციპალური პროგრამების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამებით 

გათვალისწინებულ ხელშეწყობის ღონისძიებებით ამ ზღვრების დარღვევა პრაქტიკულად 

შეუძლებელია. 

მიუხედავად ამისა ნებისმიერი პროგრამის შემუშავების დროს უნდა განხორციელდეს 

კონკურენციაზე გავლენის შეფასება. 
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4.3. კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მექანიზმები და გამოწვევები 

კონკრეტულ გეოგრაფიულ არეალში ეკონომიკური სექციების (დარგების) 

კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მექანიზმები ძირითადად საწარმოო ფაქტორების 

განვითარების ხელშეწყობას გულისხმობს. ასევე მნიშვნელოვანია ხელისუფლების მხრიდან 

ბიუროკრატიული პროცედურების შემცირება და ბიზნესზე ორიენტირებული საჯარო 

სერვისების დანერგვა/გაუმჯობესება. 

წარმოების ფაქტორები არის რესურსი, რომელიც გამოიყენება საქონლისა და მომსახურების 

წარმოებაში. 

წარმოების ფაქტორებს კლასიკური გაგებით მიეკუთვნება შრომა, მიწა და კაპიტალი 

წარმოების ფაქტორებს ბაზარს აწვდიან საოჯახო მეურნეობები, რომლებიც ფლობენ მიწას, 

კაპიტალს და შრომის უნარს. 

კონკურენტუანრიანობის ამაღლების მიზნით ხელისუფლება გამოიყენებს საწარმოო 

ფაქტორის „შრომის“ (ადამიანური რესურსი) განვითარების პროგრამებს: პროფესიული 

სასწავლებლების დაფინანსება; გადამზადების პროგრამების დანერგვა და სხვა. ასევე 

ხორციელდება საწარმოო ფაქტორის „კაპიტალი“ ნაწილობრივ უზრუნველყოფა: პროგრამა 

აწარმოე საქართველოში; უმასპინძლე საქართველოში; დანერგე მომავალი და სხვა.  

ეკონომიკის ზრდის ფაქტორებია: 

• დანაზოგები და ინვესტიციები 

• უცხოური ინვესტიციები 

• განათლება 

• საკუთრების უფლება 

• პოლიტიკური სტაბილურობა 

• თავისუფალი ვაჭრობა 

• მეცნიერული კვლევები 

• მოსახლეობის ზრდა 

კონკურნუნარიანობის ზრდაზე და შესაბამისად ეკონომიკის განვითარებაზე მიმართული 

სახელმწიფო თუ მუნიციპალური პროგრამა უნდა უზრუნველყოფდეს ეკონომიკის ზრდის 

რომელიმე ფაქტორის მხარდაჭერას. წინააღმდეგ შემთხვევაში პროგრამისთვის გამოყოფილი 

რესურსები ეკონომიკის განვითარებას ვერ მოხმარდება. 

 

 

 



3-37 
 

მაგალითი 8: კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ხელშემწყობი მუნიციპალური პროგრამები  

თბილისის ბიუჯეტით (2019-2020 წლები) გათვალისწინებულია ეკონომიკურ განვითარებაზე 

მიმართული მრავალი პროექტი: 

ბიზნესის სტიმულირება - პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მდგრადი 

ეკონომიკური განვითარების მხარდაჭერა, ხელსაყრელი სამეწარმეო გარემოს ჩამოყალიბება, 

ეკონომიკის პრიორიტეტული სექტორების განვითარების ხელშეწყობა და თბილისში 

რეგისტრირებული ან მოქმედი სამეწარმეო სუბიექტების საქმიანობის მხარდაჭერა. 

აღნიშნულის მისაღწევად, ხორციელდება ქალაქისათვის პრიორიტეტული ეკონომიკური 

სექტორების შერჩევა და მხარდაჭერა ღონისძიებებით: 

 სამეწარმეო სფეროში დასაქმებულთათვის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სასწავლო 

კურსების ორგანიზება; 

 ევროკავშირის გრანტის ფარგლებში მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების მდგრადი 

განვითარებისათვის შექმნილი ბიზნესაქსელერატორის საშუალებით 

ბენეფიციარებისათვის ბიზნესგეგმების დაწერის უზრუნველყოფა პრიორიტეტული 

სფეროების მიხედვით, მათი ბიზნესის მხარდაჭერა ადგილობრივ გამოფენებში. 

თბილისი – საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში - პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 

შემდეგი ღონისძიებები: ქალაქის საერთაშორისო რეპუტაციისა და ცნობადობის ამაღლება; 

საზღვარგარეთ თბილისის ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენა; არსებულ 

პარტნიორებთან ურთიერთობების განმტკიცება და ახალ პარტნიორებთან ურთიერთობების 

დამყარება; ევროპულ ინიციატივებთან მიერთება. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან 

თანამშრომლობის გაღრმავება და უცხოურ ქალაქებთან  ორმხრივი ურთიერთობების 

განვითარება (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა 

შეხვედრებსა და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასპინძლობა); მიკრო 

და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა; მეწარმე ქალთა მხარდაჭერა. 

თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა - პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის 

მასშტაბით შემომყვანი და ადგილობრივი ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა, შესაბამისი 

ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, სხვადასხვა ღონისძიებების, ფორუმების, 

კონფერენციების, გამოფენების გამართვის/მონაწილეობის გზით თბილისის პოპულარიზაცია, 

მიმზიდველობის ზრდა, მიზნობრივი ბაზრებიდან ტურისტების მოზიდვა, ტურისტულ 

ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. აღნიშნულის მისაღწევად ხორციელდება შემდეგი 

ღონისძიებები: მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის ობიექტების შექმნა; სარეკლამო და 

საინფორმაციო ბეჭდური მასალების შექმნა და გავრცელება; ქალაქის რეკლამირება 

მიზნობრივ ბაზრებსა და ღონისძიებებზე; ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებში შესაბამისი 

მასალების განთავსება; ტურისტების საჭიროებების კვლევაზე დაყრდნობით სხვადასხვა 

პროექტების განხორციელება და სხვა. 
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მაგალითის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ: 

 www.tbilisi.gov.ge 

 

დამატებითი ლიტერატურა: 

 საქართველოს ორგანული კანონი: „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 

 საქართველოს კონსტიტუცია (ეკონომიკური თავისუფლება) 

 საქართველოს კანონი „კონკურენციის შესახებ“ 

 

 

http://www.tbilisi.gov.ge/
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4. გამოყენებული მასალა 

საკითხავი მასალის შექმნის პროცესში გამოყენებულ იქნა, როგორც პროფესიული წიგნები, 

ასევე სხვადასხვა სამეცნიერო ნაშრომები და კონფერენციის მასალები; კანონები და სხვა 

ნორმატიული აქტები. 

 

4.1. გამოყენებული ლიტერატურა 

 „გამოყენებითი კვლევები საქართველოს რეგიონული განვითარებისთვის“ – 

კონსულტაციების და ტრენინგების ცენტრი; 2018-2019 წლები; ISBN 978-9941-8-1694-9 

 Competitive Advantages of Nations - Porter M – 2010 – ISBN 0-684-84147-9 

 Local Economic Development in the 21stCentury - Daphne T. Greenwood and Richard P.F. 

Holt – 2015 - ISBN 978-0-7656-2093-4 

 Sticky places in slippy space: a typology of industrial districrs, Economic Geography - Markuzen A 

1996;   

 Regional Competitiveness and Smart Specialization in Europe – Mark Thissen; Frank Van Oort; 

Dario Diodato; Arjan Ruijs – 2013 – ISBN 978-1-78254-515-6 

 NATIONAL/REGIONAL INNOVATION STRATEGIES FOR SMART SPECIALISATION – European 

Commission - https://ec.europa.eu/ 

 ეკონომიკური საქმიანობების სახეები - რედაქცია 2 - საქართველოს ეროვნული 

კლასიფიკაცია - სეკ 006-2016 

 ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება - გზამკვლევი ადგილობრივი 

თვითმმართველობებისთვის; 2019;  

 კლასტერების როლი ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებაში - ეკა სეფაშვილი - 

ჟურნალი ეკონომიკა და ბიზნესი, მარტი-აპრილი, #2, 2014 

 საქართველოს კონსტიტუცია (ეკონომიკური თავისუფლება) 

 საქართველოს ორგანული კანონი: „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 

 საქართველოს კანონი „კონკურენციის შესახებ“ 

 

4.2. ტექსტში მოტანილი ცხრილები 

ცხრილი 1: მუნიციპალიტეტების რეგიონების მიხედვით განაწილება (მუნიციპალიტეტების 

რაოდენობის მიხედვით) ....................................................................................................................... 1-2 

ცხრილი 2: გადაადგილების მოტივები .............................................................................................. 1-5 

ცხრილი 3: ძირითადი და არაძირითადი სექტორები იმერეთის რეგიონისთვის LQ ანალიზის 

მიხედვით, დასაქმებულთა რაოდენობების მიხედვით (კერძო სექტორი) ................................ 3-23 

ცხრილი 4: ძირითადი და არაძირითადი სექტორები იმერეთის რეგიონისთვის LQ ანალიზის 

მიხედვით, შექმნილი დამატებული ღირებულების მიხედვით (კერძო სექტორი) .................. 3-24 

https://ec.europa.eu/
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ცხრილი 5: რეგიონის ეკონომიკის ცვლილებათა მიზეზების ანალიზის შედეგები იმერეთის 

რეგიონში დასაქმებულთა რაოდენობის მიხედვით ...................................................................... 3-27 

ცხრილი 6: რეგიონის ეკონომიკის ცვლილებათა მიზეზების ანალიზის შედეგები იმერეთის 

რეგიონში დამატებული ღირებულების მიხედვით....................................................................... 3-28 

ცხრილი 7: ჯამური ქულების გაანგარიშება .................................................................................... 3-30 

ცხრილი 8: კონკურენტული სექტორები .......................................................................................... 3-31 

ცხრილი 9: საწარმოთა დაბადება-გარდაცვალება იმერეთში ვაჭრობის სექტორის (2012-2017) 3-

32 

 

4.3. ტექსტში მოტანილი სქემები 

სქემა 1: გადაადგილება საცხოვრისი-სამსახური .............................................................................. 1-7 

სქემა 2: კავშირი საბაზისო სივრცით ერთეულებს შორის ............................................................ 1-11 

სქემა 3: კლასტერები აგრობიზნესში ................................................................................................. 2-13 

სქემა 4: Hub-and-Spoke .......................................................................................................................... 2-16 

 

4.4. ტექსტში მოტანილი ფორმულები 

ფორმულა 1: განთავსების კოეფიციენტი ......................................................................................... 3-22 

ფორმულა 2: ეკონომიკის ცვლილებათა მიზეზების ანალიზი .................................................... 3-25 

 

 

 

 


