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I თავი ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება - ტრადიციული და 

ახლებური მიდგომები 

1.1 ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება _ ტრადიციული მიდგომა 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ტრადიციული მოდელი ორიენტირებულია ახალი 

ბიზნესების მოზიდვაზე ადგილობრივი ბიზნესის ”კლიმატის”, კერძოდ სუბსიდიების, 

გადასახადების შემცირების და სხვა ”გაუმჯობესების” მეშვეობით. საყოველთაოდ გავრცელეული 

აზრი კერძო ბიზნესის წახალისებას ხედავს, როგორც საშუალო შემოსავლის გაზრდისა და 

ცხოვრების უკეთესი ხარისხის მიღწევის გზას. მაშინაც კი, თუ ეკონომიკური ზრდის სარგებელი 

პირველ რიგში კომპანიის მფლობელებთან, აქციონერებთან მიდის, ისინი საბოლოოდ 

პოზიტიურ ბიძგს აძლევენ დანარჩენ მოსახლეობას და ყველას ცხოვრება უკეთესი ხდება. 

საბაზრო ძალები იმდენად ზრუნავენ მდგრადობის უზრუნველყოფაზე, რამდენადაც მას 

გრძელვადიანი მიზნებისთვის მნიშვნელოვნად მიიჩენევენ და ამ მხრივ, პრაქტიკაში 

სხვადასხვაგვარ მიდგომებს ვხვდებით. ეკონომიკური ზრდა ტრადიციულად განსაზღვრულია, 

როგორც მთლიანი წარმოებისა და შემოსავლის გაზრდა.  

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მოდელების უმეტესობა, ფორმალური იქნება ის თუ 

არაფორმალური, აქცენტს აკეთებს სამუშაო ადგილების შექმნასა და შენარჩუნებაზე. გარკვეული 

სამუშაოები განისაზღვრება როგორც "პირველადი", რადგან მათ მიერ წარმოებული 

მომსახურეობები და საქონელი გადის ექსპორტზე ადგილობრივი ეკონომიკის გეოგრაფიული 

საზღვრების გარეთ. მათი ღირებულება განპირობებულია იმით, რომ უზრუნველყოფენ  ”ახალი” 

ანუ გარე შემოსავლის მიღებას, რაც ზრდის არსებულ ეკონომიკურ ბაზას. ამ ახალი შემოსავლის 

დახარჯვისას, ადგილი აქვს მულტიპლიკატორულ ეფექტს (multiplier effect), რაც ქმნის მეორად 

და მესამეულ სამუშაო ადგილებს, როგორიცაა სახლების მშენებლობა, სასურსათო და საცალო 

ვაჭრობა და მრავალი სხვა სამუშაო ადგილი. ამგვარად, მომსახურების სექტორში შექმნილი 

სამუშაო ადგილები საკმაოდ მრავალფეროვანია, დაწყებული ექიმითა და იურისტით და 

დამთავრებული, მაგალითად მებაღით, ჭურჭლის მრეცხავით, ავტობუსის მძღოლით და სხვ. 

ექსპორტზე დაფუძნებული/პირველადი სამუშაო ადგილების მოდელი ძალიან პოპულარულია 

ტრადიციული ეკონომიკური ზრდის მიმდევრებში, რომლებიც ურჩევენ სახელმწიფო და 

ადგილობრივ მმართველობებს, რომ ახალი ბიზნესებისა და ინდუსტრიების მოსაზიდად 

სხვადასხვა წამახალისებელი ზომები დანერგონ. მათი მთავარი არგუმენტი არის ის, რომ 

ბიზნესების სტიმულირება ქმნის ახალ სამუშაო ადგილებს, რომლებიც წარმოქმნიან შემოსავალს, 

რაც იწვევს ადგილზე მეტი სამუშაო ადგილების შექმნას, როგორც მომსახურეობის, ასევე საცალო 

ვაჭრობის სექტორში. 

როგორც წესი, ეკონომიკური ზრდა დადებით კორელაციაშია ცხოვრების ხარისხთან, თუმცა, 

მისი არაერთი დადებითი შედეგის მიუხედავად, თუ არ იქნება გათვალისწინებული 

კონკრეტული დასახლებისთვის, რეგიონისთვის და ა.შ. დამახასიათებელი თავისებურებები, 

ეკონომიკურმა ზრდამ ასევე შეიძლება, გარკვეულწილად უარყოფითი გავლენა მოახდინოს 

ცხოვრების ხარისხზე და გამოიწვიოს არამდგრადი განვითარება. მაგალითად, არასწორად 

დაგეგმილმა ურბანულმა გაფართოებამ, შეიძლება გაზარდოს კომუნალური  ხარჯები; 

ეკონომიკურმა ზრდამ შეიძლება გარკვეული საფრთხე შეუქმნას კეთილმეზობლურ 

ურთიერთობებსა და სამოქალაქო ჩართულობას და ამგვარად, ნეგატიური გავლენა იქონიოს 

ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ ცხოვრებაზე; შესაბამისი რეგულაციების არ არსებობის 

შემთხვევაში, ეკონომიკური ზრდის თანმდევი უარყოფითი შედეგი შეიძლება იყოს ჰაერისა და 

წყლის დაბინძურება.  
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1.2 ერთ სულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) ზრდა - ეს არის მთავარი? 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მომავალი მდგომარეობს არა კონფლიქტში 

ცხოვრების ხარისხს, მდგრადობასა და ეკონომიკურ განვითარებას შორის, არამედ მათ 

ინტეგრირებაში. 

მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ), როგორც ეკონომიკური ზრდის საზომის პრობლემად იმას 

მიიჩნევენ, რომ ერთმანეთისგან არ განასხვავებს ერთის მხრივ იმ ეკონომიკურ აქტივობებს, რაც 

ერთმნიშვნელოვნად ამაღლებს კეთილდღეობის დონეს და მეორეს მხრივ, იმგვარ ეკონომიკურ 

საქმიაონობებს, რომელთა განხორციელებაც საჭირო ხდება, სწორედ ეკონომიკური 

საქმიანობებით გამოწვეული პრობლემების მოგვარებისთვის. მაგალითად, ეკონომიკური ზრდა, 

ხშირ შემთხვევაში დადებით კორელაციაშია დანაშაულის დონის ზრდასთან და შესაბამისად, 

საჭირო ხდება უფრო მეტი პოლიციელი და სასჯელაღსრულების დაწესებულება, რაც იწვევს მშპ-

ის ზრდას. ასევე, დაბინძურებული წყლის გაწმენდა, რათა ის სასმელად უსაფრთხო გახდეს, 

ზრდის მშპ-ს.  

გაზრდილ დანაშაულის დონესთან გასამკლავებლად პოლიციაზე და საპატიმროებზე ხარჯების 

ზრდა აუცილებელი და გონივრულია, ისევე როგორც აუცილებელია დაბინძურებული წყლის 

გაწმენდა. მაგრამ ეკონომიკისთვის კიდევ უფრო უკეთესი იქნებოდა, თუ არ იქნებოდა 

იძულებული რომ ეს ხარჯები გადაეხადა. სწორედ ამიტომ, ამგვარ ხარჯებს „თავდაცვითი 

ხარჯები“ შეიძლება ეწოდოს. გარდა ამისა, მშპ ზომავს მხოლოდ იმგვარ ეკონომიკურ 

საქმიანობებს, რომელთაც აქვთ საბაზრო ღირებულება. ამიტომ, სამუშაოს დატოვება 

ახალშობილის ან ხანდაზმული მშობლის მოსავლელად იწვევს მშპ-ის შემცირებას, მიუხედავად 

იმისა, რომ აშკარად ფასეული და მნიშვნელოვანი მომსახურეობის მიწოდება ხდება. 

ეკონომიკური განვითარების გაზომვის ერთ-ერთ ალტერნატიულ ინსტრუმენტად განიხილება 

პროგრესის ნამდვილი ინდექსი (Genuin Progress Index - GPI), რომელიც აზუსტებს/აკორექტირებს 

მშპ-ს იმგვარად რომ, აკლებს მას ეკონომიკური ზრდით გამოწვეულ უარყოფით შედეგებზე 

გაწეულ „ხარჯებს“ (მაგალითად, დაბინძურების, ტრანსპორტირების, ავტოკატასტროფების, 

დანაშაულის და  ცხოვრების წესით გამოწვეული დაავადებების ხარჯებს)  და უმატებს ისეთი 

საქმიანობების ღირებულებებს, რომლებსაც ბაზარზე კონკრეტული ღირებულება არ გააჩნია, 

მაგალითად დიასახლისის ან მოხალისეობრივი შრომა. პროგრესის ნამდვილი ინდექსი (GPI) 

მხედველობაში იღებს, აგრეთვე არაგანახლებადი რესურსების შემცირებას. საილუსტრაციოდ 

შეიძლება მოვიყვანოთ აშშ-ის მაგალითი. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, თუ არ ჩავთვლით 

რამდენიმე ხანმოკლე რეცესიას, მთლიანი შიდა პროდუქტი 1950-იანი წლებიდან მოყოლებული 

სტაბილურად იზრდებოდა. ხოლო, პროგრესის ნამდვილი ინდექსი (GPI) გაიზარდა 1970-იანი 

წლების შუა პერიოდამდე და მას შემდეგ იგი თითქმის უცვლელი რჩება (სურ. 1). მიუხედავად 

იმისა, რომ ბოლო რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში მთლიანი შიდა პროდუქტის 

მაჩვენებლები აშკარად მიუთითებს აშშ-ს ეკონომიკის ზრდას, გაზრდილი სოციალური და 

გარემოსდაცვითი ხარჯები აფერხებენ GPI-ის ზრდას. 
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სურათი 1. აშშ-ში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ) და ნამდვილი პროგრესიის ინდექსი 

(GPI) ერთ სულ მოსახლეზე, 1950–2000 წლებში, 2000 წლის დოლარით.  

არის თუ არა სწორი და საიმედო ის ფაქტორები, რომლის მიხედვითაც გარკვეული 

ღირებულებები მოაკლდა მშპ-ს, რათა ნამდვილი პროგრესიის ინდექსის (GPI) მაჩვენებლები 

მიგვეღო? საყურადღებოა, რომ ნამდვილი პროგრესიის ინდექსის ზრდის სტაგნაცია ზუსტად 

ემთხვევა საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგებს. ბოლო რამდენიმე ათწლეულის 

განმავლობაში, აშშ-ში ჩატარებული გამოკითხვების თანახმად, ბევრი ადამიანი თვლის, რომ 

ისინი უფრო მეტს მუშაობენ, ხოლო ცხოვრების დონე კი არ უმჯებესდება. ასევე, ისინი 

გამოთქვამენ მზარდ შეშფოთებას ქვეყნის გრძელვადიან ეკონომიკურ მომავალთან 

დაკავშირებით. 

 

 

დამატებითი ლიტერატურა 

 დაფნე გრინვუდი და რიჩარდ ჰოლტი, „ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება 21-ე 

საუკუნეში“ (2010) 
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1.3: ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება - ახლებური მიდგომა 

ეკონომიკურ ზრდასა და განვითარებას შორის ფუნდამენტური განსხვავების გაცნობიერება 

პირველი ნაბიჯია იმისათვის, რომ ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მომავალი 

ახლებურად დავინახოთ. ეკონომიკური განვითარება მრავალგანზომილებიანია, ხოლო 

ეკონომიკური ზრდა ერთგანზომილებიანი.  

ეკონომიკური განვითარების უფრო ფართოდ განსაზღვრამ, ხელი უნდა შეუწყოს ადგილობრივ 

ლიდერებს და არჩეულ მოხელეებს, რათა ნებისმიერი ზრდის როგორც დადებითი, ასევე 

უარყოფითი გავლენა განიხილონ და თავიანთი გადაწყვეტილებებისა და პოლიტიკის მიღებისას 

არ შემოიფარგლონ მხოლოდ მყისიერი ეკონომიკური შედეგებით. 

მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რომ სხვადასხვა სახის ძირითადი კაპიტალი - ბუნებრივი, 

წარმოებული, საზოგადოებრივი, სოციალური და ადამიანური მუდმივ ურთიერთკავშირსა და 

ურთიერთდამოკიდებულებაშია. ამგვარი ძირითადი კაპიტალის ნაწილი ინახება კერძო 

საკუთრებაში, ზოგიც საერთოა და საზოგადოებას ეკუთვნის. მაგალითად, ზოგიერთი ბუნებრივი 

რესურსი კერძო საკუთრებაა, ზოგი კი, მაგალითად, ოკეანეები ან ატმოსფერო, საერთო 

საკუთრებაა. ბიზნეს კომპანიის კუთვნილი აღჭურვილობა კერძო საკუთრებაშია, მაგრამ 

საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურა საერთოა. რასაც ჩვენ ზოგადად „ადამიანურ კაპიტალს“ 

ვუწოდებთ კერძო საკუთრებაშია, მაგრამ სოციალური კაპიტალი არის საერთო რესურსი, 

რომელსაც ხალხი ავითარებს და აზიარებს. 

ყველა სახის ძირითად კაპიტალში განხორციელებული ინვესტიციები, პირველ რიგში უნდა 

ემსახურებოდეს ხალხს და არა ”ეკონომიკას”. ეკონომიკის მიზანი და დანიშნულება ადამიანების 

საჭიროებების მომსახურეობაა და არა პირიქით. ადგილობრივი ეკონომიკური ზრდა, რომელიც 

ხელს უწყობს ეკონომიკურ განვითარებას, ემყარება ხალხის საჭიროებებს და ასახავს მთელი 

ადგილობრივი საზოგადოების ღირებულებებსა და მიზნებს. 

როდესაც საზოგადოება ერთვება ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მიზნების 

განსაზღვრაში, ამ შემთხვევაში ხდება ბევრად მეტი ფაქტორის გათვალისწინება, ვიდრე მხოლოდ 

"მეტი სამუშაო ადგილები და შემოსავალი". სხვადასხვა სამოქალაქო და ადგილობრივ ინტერესთა 

დამცველი ჯგუფები აყენებენ კომპლექსურ ეკონომიკურ საკითხებს, რომლებსაც ადგილობრივი 

ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკამ/გეგმამ უნდა უპასუხოს. ეს საკითხები შესაძლოა იყოს: 

• ადგილობრივი და რეგიონალური ეკონომიკის „მდგრადობა“ ანუ ზრუნვა იმაზე, რომ არ მოხდეს 

ბუნებრივი და სოციალური კაპიტალის იმგვარი ტემპებით შემცირება, რაც კითხვის ქვეშ 

დააყენებდა მომავალი თაობების კეთილდღეობას; 

• ხელმისაწვდომი საცხოვრებლის არარსებობა; 

• საცხოვრებელი და კომერციული შენობების იმგვარად გავრცელება/გაფანტვა, რამაც შეიძლება 

გაზარდოს ადგილობრივი ხელისუფლების ხარჯები და უარყოფითი გავლენა იქონიოს 

ცხოვრების ხარისხზე; 

• საჯარო მომსახურეობების, მათ შორის განათლების, სამართალდაცვითი და ტრანსპორტირების  

სერვისების ხარისხი;  

ეკონომიკური განვითარების ძველი იდეებიდან XXI საუკუნის მიდგომებზე გადასვლა უნდა 

ემყარებოდეს იმ ინდიკატორებს, რომლებიც ასახავს მოქალაქეთა საერთო ხედვებს და 

პრიორიტეტებს. ეს ხედვები სხვადასხვა საზოგადოებებში განსხვავებულია. ზოგისთვის 

კულტურული და საგანმანათლებლო რესურსები უფრო მნიშვნელოვანია, ზოგი კი უფრო მეტ 

მნიშვნელობას ანიჭებს ბუნებრივ ან გამაჯანსაღებელ რესურსებს. ზოგისთვის გართობა და 

დასვენება ნიშნავს უფრო მეტ პარკსა და ველოსიპედის ბილიკს, ხოლო სხვებისთვის ეს ნიშნავს 
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უკეთეს წვდომას ნადირობასა და თევზაობაზე. ამგვარი გეგმების შემუშავებაში ადგილობრივი 

მოქალაქეების აქტიურმა ჩართულობამ შეიძლება უზრუნველყოს ადგილობრივი ისტორიის, 

კულტურისა და გეოგრაფიის, აგრეთვე ადგილობრივი მაცხოვრებლების მიზნებისა და 

მისწრაფებების ასახვა. რაც საბოლოო ჯამში ნიშნავს იმას, რომ პოლიტიკის რეკომენდაციებსა და 

განვითარების სტრატეგიებში ინტეგრირებული იქნება, როგორც ეკონომიკური ზრდის, ასევე 

ცხოვრების ხარისხისა და მდგრადობის განმსაზღვრელი ფაქტორები. ამ მიზნებს ემსახურება 

კომპლექსური ადგილობრივი ინდიკატორების შექმნა. 

ამიტომ, ნებისმიერი დისკუსია ეკონომიკური განვითარების შესახებ უნდა გაცდეს მხოლოდ 

საგადასახადო შეღავათებისა და ურბანული დაგეგმარების თემებს.  

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმის შედგენისას მუდმივად ეს კითხვები უნდა 

გვქონდეს თავში: როგორ დავიცვათ ჩვენი გარემო, დავაკმაყოფილოთ ყველას ძირითადი 

საჭიროებები, შევინარჩუნოთ ეკონომიკის დინამიურობა და გვქონდეს სამართლიანი 

საზოგადოება? 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ნებისმიერი დაგეგმვა უნდა დაიწყოს იმ ფაქტის 

გააზრებით, რომ შემოსავლის მდგრადი ზრდის მნიშვნელოვანი წინაპირობა არის 

პროდუქტიულობის ზრდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ადამიანური და სხვა ტიპის რესურსები უფრო 

ეფექტურად იქნება გამოყენებული ანუ იგივე რაოდენობის რესურსებიდან შესაძლებელი იქნება 

უფრო მეტი ღირებულების შექმნა. ხშირად "ეკონომიკურ განვითარებას" უწოდებენ ახალი 

ბიზნეს კომპანიების ქალაქში შემოყვანას ან ვთქვათ მიწის ფასის ზრდას. მაგრამ, მხოლოდ ეს 

ყოველთვის არ იძლევა მაღალი პროდუქტიულობის გარანტიას. ერთდროულად ეკონომიკური 

ზრდისა და ცხოვრების ხარისხის ამაღლებისთვის ყველაზე ეფექტური სტრატეგია არის  

ადამიანებზე  და პროდუქტიულობაზე ფოკუსირება. ჯერ კიდევ ეკონომიკის მამად წოდებულმა 

ადამ სმიტმა ეროვნული სიმდიდრის ზრდის მთავარ წყაროდ დაასახელა ის, თუ რამდენად 

პროდუქტიულად იყენებენ ადამიანები არსებულ რესურსებს ცხოვრების უკეთესი სტანდარტის 

შესაქმნელად და რომ სიმდიდრის შექმნის მთავარი წინაპირობა არის არსებული რესურსების 

ინოვაციური გამოყენება. 

გაზრდილი პროდუქტიულობის მისაღწევად ახალი ტექნოლოგიებისა და მიდგომების დანერგვა 

არ მოითხოვს კონკრეტულ ადგილებთან დაკავშირებულ სტიმულებს და ახალ 

ინფრასტრუქტურას. არამედ, ის საჭიროებს ცოდნის დონის გაზრდასა და მის პრაქტიკულ 

გამოყენებას. ახალი ტექნოლოგიებისა და მიდგომების დანერგვით წარმოშობილი ცოდნა 

მუდმივია და არ გაქრება საგადასახადო შეღავათებთან ერთად. საზოგადოება, რომელიც 

ინვესტირებას აკეთებს განათლებაში, სოციალურ სტრუქტურასა და ცხოვრების ხარისხში, არის 

ის ადგილი, სადაც მეწარმეებსა და ინოვაციური იდეების ავტორებს სურთ ცხოვრება. 

კონკრეტული ბუნებრივი რესურსის ამოწურვის, ტექნოლოგიის ცვლის ან ამა თუ იმ პროდუქტზე 

მოთხოვნილების შემცირების შემდეგაც, ადამიანური კაპიტალის ეს ელემენტები რჩება, რაც 

წარმოადგენს საფუძველს შემდგომი ეკონომიკური განვითარებისთვის. 

 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ახალი მიდგომის ოთხი მთავარი წესი: 

 

 წესი # 1: ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება გაცილებით მეტია ვიდრე 

ეკონომიკური ზრდა.  
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ჭეშმარიტი ეკონომიკური განვითარება გულისხმობს ცხოვრების დონის ზრდას, რომელიც 

ყოვლისმომცველია და მდგრადი. ეკონომიკური ზრდამ შეიძლება იყოს ან არ იყოს ამგვარი 

ცვლილებების გამომწვევი, იქიდან გამომდინარე თუ რა ტიპის ეკონომიკურ ზრდასთან გვაქვს 

საქმე 

 წესი # 2: ცხოვრების სტანდარტის გაუმჯობესება მოითხოვს როგორც ცხოვრების 

ხარისხის, ასევე შემოსავლის დონის გათვალისწინებას. 

ცხოვრების სტანდარტი, ან კეთილდღეობა, მოიცავს ცხოვრების ხარისხის მრავალ ასპექტს, 

როგორიცაა ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხოება, ასევე განათლება, გართობა-დასვენება, 

ბუნებრივი და კულტურული რესურსების ხელმისაწვდომობა. გადატვირთულმა პარკებმა და 

სკოლებმა ან კრიმინალის დონის ზრდამ შეიძლება შეამციროს შემოსავლის ზრდის დადებითი 

შედეგები. 

 წესი # 3: ცხოვრების სტანდარტის გაუმჯობესება უნდა იყოს მდგრადი 

გარდა იმისა, რომ ცხოვრების უკეთეს ხარისხს უზრუნველყოფს, ადგილობრივი ეკონომიკის 

ჭეშმარიტი განვითარება (მხოლოდ ზრდისგან განსხვავებით) მდგრადია. მდგრადი განვითარება 

მომავალ თაობებს საშუალებას აძლევს ჰქონდეთ მინიმალური ცხოვრების სტანდარტი, რასაც 

დღეს ვაკეთებთ. ეს გულისხმობს ყველა ძირითადი კაპიტალის მონიტორინგს, რომლებიც 

მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ცხოვრების ხარისხსა და ეკონომიკურ ზრდაში. 

 წესი 4: ცხოვრების დონის/სტანდარტის ამაღლება უნდა შეეხოს ფართო ფენებს და 

საგრძნობი იყო ადამიანების უმრავლესობისთვის. 

ნებისმიერი ეკონომიკური მიდგომის მიზანია მოსახლეობის უმეტესი ნაწილის ცხოვრების 

დონის ამაღლება. როდესაც, საზოგადოების ზოგიერთი ჯგუფი მეტად სარგებლობს 

განვითარების სიკეთეებით, ხოლო განვითარების თანმდევი უარყოფითი შედეგები სხვა ჯგუფს 

აწვება კისერზე, ამ შემთხვევაში ვერ ვისაუბრებთ ადგილობრივი ეკონომიკის მდგრად 

განვითარებაზე. 

 

დამატებითი ლიტერატურა 

დაფნე გრინვუდი და რიჩარდ ჰოლტი, „ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება 21-ე 

საუკუნეში“ (2010)  
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II თავი  ადამიანის განვითარების ინდექსი (HDI) 

2.1 ადამიანის განვითარების ინდექსის აღწერა და მნიშვნელობა   

ადამიანის განვითარების ინდექსი (ინგლ. Human Development Index - (HDI)) — მსოფლიოს 

ნებისმიერი ქვეყნისთვის სახელმწიფოს განვითარების მთავარ მაჩვენებელს წარმოადგენს.  

აღნიშნული ინდექსი წარმოადგენს ადამიანის განვითარებისთვის საჭირო მთავარი 

პარამეტრების შესრულების შემაჯამებელ საზომს. ესენია: ა. ხანგრძლივი და ჯანსაღი ცხოვრება, 

ბ. განათლება და გ. ცხოვრების დონე.  

ჯანმრთელობის პარამეტრი ფასდება სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობით, განათლების – 25 

ან მეტი წლის ადამიანის მიერ განათლების მიღებისთვის დათმობილი წლების რაოდენობის 

საშუალო სიდიდით (ბავშვების შემთხვევაში – განათლების მიღებისთვის დასათმობი 

მოსალოდნელი წლების რაოდენობის საშუალო სიდიდით), ხოლო ცხოვრების დონის პარამეტრი 

– ერთ სულ მოსახლეზე მთლიანი ეროვნული შემოსავალი (GNI). 

ადამიანის განვითარების ინდექსი გაეროს მიერ აღიარებულია ადამიანური განვითარების 

განსაზღვრის სტანდარტულ საშუალებად.  

ადამიანის განვითარების ინდექსი შეიქმნა იმის დემონსტრირებისთვის, რომ ქვეყნის 

განვითარების შეფასების საბოლოო კრიტერიუმი არა მხოლოდ ეკონომიკური ზრდა, არამედ 

თავად ხალხი და მათი შესაძლებლობებია. HDI კრიტიკულად აფასებს ეროვნული პოლიტიკის 

გადაწყვეტილებებს ისეთი ქვეყნების ერთმანეთთან შედარებით, რომელთაც დაახლოებით 

ერთნაირი მთლიანი ეროვნული პროდუქტი (ერთ სულ მოსახლეზე) აქვთ, მაგრამ ადამიანის 

განვითარების ინდექსით მნიშვნელოვნად განსხვავდებიან. ასეთი ქვეყნების მაგალითად 

შეიძლება მოვიყვანოთ შვეიცარია და აშშ. მაშინ როცა, ორივე ქვეყანას ერთ სულ მოსახლეზე 

მთლიანი შიდა პროდუქტის მსგავსი მაჩვენებელი აქვს და რეიტინგშიც გვერდი-გვერდ იმყოფება 

(შვეიცარია - მე-9 ადგილი - 67,558; აშშ - მე-10 ადგილი - 67,426), ადამიანის განვითარების 

ინდექსის თვალსაზრისით მათ შორის მნიშვნელოვანი სხვაობაა. შვეიცარიას უკავია მე-2 ადგილი 

(0.946), ხოლო აშშ-ს მე-15 ადგილი (0.920). 

კიდევ უფრო თვალსაჩინოა სხვაობა მაგალითად, არგენტინასა და აზერბაიჯანს შორის. მაშინ 

როცა, ორივე ქვეყანას ერთ სულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით მსგავსი 

მაჩვენებელი აქვს (არგენტინა - 69-ე ადგილი - 19,971; აზერბაიჯანი - 75-ე ადგილი - 19,156), 

ადამიანის განვითარების ინდექსის თვალსაზრისით მათ შორის ძალიან დიდი სხვაობაა. 

არგენტინას უკავია 48-ე ადგილი (0.830), ხოლო აზერბაიჯანს 87-ე ადგილი (0.754). 

 ეს განსხვავებები წარმოშობს დებატებს სამთავრობო პოლიტიკის პრიორიტეტებზე. 

ადამიანის განვითარების ინდექსის მთავარი დანიშნულებაა განსაზღვროს ქვეყნის ადამიანური 

განვითარების დონე, რომელიც ასევე იმ ჯგუფს განსაზღვრავს, რომელსაც ეს ქვეყანა 

განეკუთვნება - განვითარებულ, განვითარებად თუ დაბალგანვითარებულ ქვეყანათა ჯგუფს. 

ზოგადად, „გაერთიანებული ერების განვითარების პროგრამის“ (UNDP) მიხედვით, ეს არის 

კონცეფცია, რომელიც ეხება ადამიანთა შესაძლებლობების ზრდის პროცესს, შემოსავლების 

ზრდას, დასაქმებას, განათლების მიღებისთვის უკეთესი პირობების შექმნას, ჯანდაცვას და ა. შ.  

საინტერესოა, რომ ეს ინდექსი 1980 წელს შეიმუშავეს პაკისტანელმა ეკონომისტმა — მაჰბუბ ელ 

ჰაქმა და სერ რიჩარდ ჯოლიმ. მას შემდეგ, „გაეროს განვითარების პროგრამა“ თავის 

ყოველწლიურ `ადამიანური განვითარების ანგარიშში" იყენებს ამ ინდექსს.  
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ადამიანის განვითარების ინდექსი ადგენს კრიტერიუმებს და გვიჩვენებს ამ კრიტერიუმების 

მიხედვით თუ რა საფეხურზეა ესა თუ ის ქვეყანა. ეს ყველაფერი გამოსახულია მაჩვენებლით 0-

დან 1-მდე. 

 

2.2 ადამიანის განვითარების ინდექსი მსოფლიოში 

უთანასწორობა ადამიანის განვითარების 2019 წლის ანგარიშის (HDR) გამჭოლი თემაა. ამ 

გლობალური ანგარიშის მიხედვით, სიღარიბის, შიმშილისა და ავადობის წინააღმდეგ 

ბრძოლაში მიღწეული უპრეცედენტო პროგრესის მიუხედავად, მსოფლიოს ბევრი 

საზოგადოება კვლავ სათანადოდ არ ფუნქციონირებს. 

„ადამიანები ქუჩაში სხვადასხვა მიზეზის გამო გამოდიან, იქნება ეს მატარებლის ბილეთის 

ფასი, ბენზინის ფასი, პოლიტიკური თავისუფლების მოთხოვნა, თუ სამართლიანობისა  და 

სამართლისკენ სწრაფვა. ეს უთანასწორობის ახალი სახეა, თუმცა, ადამიანის განვითარების 

ანგარიშის მიხედვით, უთანასწორობიდან გამოსავალიც არსებობს“, - აცხადებს გაეროს 

განვითარების პროგრამის ადმინისტრატორი, აჰიმ შტაინერი. 

გაეროს განვითარების პროგრამამ (UNDP) გამოაქვეყნა ადამიანის განვითარების (Human 

Development) 2019 წლის ანგარიში სახელწოდებით: „შემოსავლების მიღმა, საშუალოების 

მიღმა, დღევანდელობის მიღმა: ადამიანის განვითარების უთანასწორობა 21-ე საუკუნეში“. 

ანგარიშში აღნიშნულია, რომ ცხოვრების მინიმალურ სტანდარტებს შორის არსებული 

განსხვავება მთელს მსოფლიოში მცირდება, რაც უცილობლად იწვევს პირადი წარმატების 

მიღწევის შესაძლებლობის ზრდას. 

სურათი #2 - მსოფლიოში მოსახლეობის რაოდენობა ადამიანური განვითარების ინდექსის 

მიხედვით 

 

http://hdr.undp.org/
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ანგარიშის მიხედვით, უთანასწორობის ახალი ტალღა როგორც განათლებას, ასევე 

თანამედროვეობის ორ ტექტონიკურ ძვრას უკავშირდება - ტექნოლოგიების განვითარებასა 

და კლიმატის ცვლილებას. იმ შემთხვევაში, თუ მსოფლიო მათ სათანადო ყურადღებას არ 

მიაქცევს, ამ ორმა ფაქტორმა შესაძლოა ისეთი პროცესი გამოიწვიოს, რომლის მსგავსი 

ინდუსტრიული რევოლუციის შემდეგ არ მომხდარა, ანუ ახალი „დიდი დაცილებისთვის“ 

შექმნას საფუძველი. 

ევროპისა და ცენტრალური აზიის საშუალო შემოსავლების მქონე ქვეყნების განვითარების 

შეფასებისას ანგარიში მიუთითებს, რომ აქ ცხოვრების სტანდარტი საგრძნობლად გაიზარდა, 

თუმცა უთანასწორობის შემცირების მცდელობა კვლავ შეფერხებულია, რაც კლიმატის 

ცვლილებასა და ტექნოლოგიების განვითარებას უკავშირდება. 

ასე მაგალითად, რეგიონის ენერგორესურსების თითქმის 90% წიაღისეულ საწვავზე მოდის, 

ხოლო ნიადაგის თითქმის 30% დეგრადირებულია. კვლევებზე და განვითარებაზე 

დახარჯული თანხების მიხედვით, ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონს მსოფლიოში 

საშუალო ადგილი უჭირავს, მაგრამ მაღალი და დაბალი კვალიფიკაციის მუშახელის 

თანაფარდობა ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) 

ქვეყნების მაჩვენებლის მხოლოდ ნახევარს შეადგენს. ეს განსხვავება შეიძლება გამძაფრდეს 

უფრო მდიდარ ქვეყნებში ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად. 

ამ გამოწვევებთან გასამკლავებლად, ადამიანის განვითარების 2019 წლის ანგარიშში 

აღწერილია ის შესაძლო პოლიტიკური ზომები და ნაბიჯები, რომლებმაც უთანასწორობის 

აღმოფხვრა უნდა უზრუნველყონ. მათ შორისაა გრძელვადიანი ინვესტიციები ადამიანების 

პროდუქტიულობასა და სოციალურ დაცვაში, რომლებიც ადრეული ბავშვობის ასაკში უნდა 

დაიწყოს და მთელი სიცოცხლის მანძილზე გაგრძელდეს; საერთაშორისო დაბეგვრასა და 

სახელმწიფო დანახარჯებთან დაკავშირებული რეფორმები;  სისტემური ზომები გენდერული 

უთანასწორობის აღმოსაფხვრელად პოლიტიკაში, ეკონომიკასა და საზოგადოებრივ 

ცხოვრებაში; და ასევე ის პოლიტიკური ზომები, რომელთა გატარება აუცილებელია 

კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული კრიზისის გათვალისწინებით. 

ადამიანის განვითარების ინდექსის (HDI) პირველ ხუთეულში შემდეგი ქვეყნები შედიან: 

ნორვეგია (0.954), შვეიცარია (0.946), ირლანდია (0.942), გერმანია (0.939) და ჰონგ კონგი 

(0.939). ყველაზე დაბალი ჰუმანური განვითარების მქონე ქვეყნებია: ბურუნდი (0.423), 

სამხრეთ სუდანი (0.413), ჩადი (0.401), ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა (0.381) და 

ნიგერი (0.377). 

უთანასწორობა, ანუ ადამიანის განვითარების მიღწევების არათანაბარი გადანაწილება 

ქვეყნის შიგნით განათლების, ჯანმრთელობისა და ცხოვრების დონის მიხედვით, კვლავ 

პრობლემაა და ადამიანის საყოველთაო განვითარებას აფერხებს. უთანასწორობის 

გათვალისწინებით კორექტირებული HDI (IHDI) აჩვენებს, რომ, უთანასწორობის შედეგად 

2018 წელს მსოფლიომ ადამიანის განვითარების მიღწევების 20% დაკარგა.  

  



13 

 

სურათი #3 - მსოფლიოში HDI-ის გრაფიკული გამოსახულება 

 

 

  0.950 და მეტი 

  0.900–0.949 
  0.850–0.899 
  0.800–0.849 
  0.750–0.799 

   0.700–0.749 
  0.650–0.699 
  0.600–0.649 
  0.550–0.599 
  0.500–0.549 

  0.450–0.499 
  0.400–0.449 
  0.350–0.399 

  0.350-ზე ქვემოთ 

  მონაცემები არ არსებობს 

 

2.3 ადამიანის განვითარების ინდექსი საქართველოში 

საქართველო 70-ე ადგილს იკავებს 189 ქვეყანასა და ტერიტორიას შორის, რომელთა ადამიანის 

განვითარების ინდექსი (HDI) შევიდა გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მიერ 

გამოქვეყნებულ 2019 წლის ადამიანის განვითარების ანგარიშში (HDR). საქართველო ადამიანის 

მაღალი განვითარების ჯგუფში შედის, თუმცა უთანასწორობის გამო მიღწეული პროგრესის 12 

პროცენტს კარგავს 

ანგარიშის მიხედვით, ადამიანების კეთილდღეობა კომპლექსურ ფაქტორებზეა 

დამოკიდებული, რომლებიც ფულის გარდა, სხვა მაჩვენებლებსაც მოიცავს. ამის 

გათვალისწინებით, ადამიანის განვითარების ინდექსი (HDI) ჯანმრთელობასთან, 

განათლებასთან და შემოსავლებთან დაკავშირებულ მონაცემებს აერთიანებს. 2019- 

გამოქვეყნებულ ინდექსში, რომელიც 2018 წლის მონაცემებს ეყრდნობა, საქართველო უსწრებს 

სომხეთს (81-ე პოზიცია), აზერბაიჯანსა (87-ე პოზიცია) და უკრაინას (88-ე პოზიცია), მაგრამ 

ჩამორჩება რუსეთის ფედერაციას (49-ე პოზიცია), ბელარუსს (50-ე პოზიცია) და თურქეთს 

(59-ე პოზიცია). 

http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
http://hdr.undp.org/en/2019-report
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:UN_Human_Development_Report_2009.PNG?uselang=ka


14 

 

საქართველოს ადამიანის განვითარების ინდექსის (HDI) მაჩვენებელი 0.786-ია, რაც 

ადამიანის განვითარების მაღალ დონეს შეესაბამება. 2000-2018 წლებში საქართველოს HDI 

მაჩვენებელი 0.669-დან 0.786-მდე გაიზარდა, რაც 17.5%-იან ზრდაზე მიუთითებს. 

სიცოცხლის ხანგრძლივობა 3.2 წლით გაიზარდა, სასკოლო განათლების საშუალო 

ხანგრძლივობა 1.1 წლით, ხოლო სასკოლო განათლების  მოსალოდნელი ხანგრძლივობა კი 

3.0 წლით. 1990-2018 წლებში საქართველოს მთლიანი ეროვნული შემოსავალი (Gross National 

Income – GNI) ერთ სულ მოსახლეზე დაახლოებით 19.8%-ით გაიზარდა. 

ამ თვალსაჩინო პროგრესის მიუხედავად, უთანასწორობის გათვალისწინებით 

დაკორექტირებული HDI მაჩვენებელი საგრძნობლად მცირდება. უთანასწორობა იზომება 

იმით, თუ რამდენად თანაბრად უნაწილდება პროგრესით მიღებული სიკეთეები ქვეყნის 

საერთო მოსახლეობას. საქართველოს შემთხვევაში ეს კლება 12%-ია, რაც მის HDI 

მაჩვენებელს 0.692-მდე ამცირებს. 

„უთანასწორობა აკნინებს საქართველოს მიღწევებს მოქალაქეთა ცხოვრების სტანდარტის 

გაუმჯობესების თვალსაზრისით“, - განაცხადა ლუიზა ვინტონმა, UNDP-ის ხელმძღვანელმა 

საქართველოში. „ადამიანის განვითარების ანგარიში მოუწოდებს ქვეყნებს, შეიმუშავონ და 

მიიღონ ისეთი პოლიტიკა, რომელიც  არსებული არათანაბრობის შემცირებას 

უზრუნველყოფს, იქნება ეს ქალებსა და კაცებს, ქალაქსა და სოფელს, თუ მდიდრებსა და 

ღარიბებს შორის არსებული უთანასწორობა“. 

საქართველოს გენდერული უთანასწორობის ინდექსი (GII) 0.351-ია, 162 ქვეყნიდან 

საქართველო 75-ე ადგილზეა. ქალთა წარმომადგენლობა პარლამენტში 15%-ია. ზრდასრული 

ქალების 97.4%-ს სულ მცირე საშუალო განათლება აქვს მიღებული. კაცების შესაბამისი 

მაჩვენელი 98.6%-ია. ყოველი 100,000 ახალშობილზე მოდის 36 ქალის სიკვდილიანობა 

ორსულობასთან დაკავშირებული მიზეზით. 15-19 წლის ასაკის ყოველი 1000 ქალიდან 46.4 

მოზარდობისას აჩენს ბავშვს. შრომის ბაზარზე ქალების მონაწილეობა 57.8%-ია, ხოლო 

კაცების 78.7%. 

 

დამატებითი ლიტერატურა 

ადამიანის განვითარების ანგარიში 2019 (გაეროს განვითარების პროგრამა)  
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თავი III თემების მდგრადი განვითარება _ საქალაქო მომსახურებისა და 

ცხოვრების ხარისხის ინდიკატორები (ISO_37120_2014) 

3.1 ზოგადი აღწერა და დანიშნულება 

ISO 37120 ადგენს განმარტებებს და მეთოდოლოგიებს ქალაქის ინდიკატორების 

ერთობლიობისთვის, რომლითაც შესაძლებელი იქნება საქალაქო სერვისებისა და ცხოვრების 

ხარისხის მიწოდების მართვა და გაზომვა. სტანდარტიზებული ინდიკატორების ეს პაკეტი 

უზრუნველყოფს ერთგვაროვან მიდგომას, იმასთან დაკავშირებით თუ რა იზომება და როგორ 

უნდა განხორციელდეს ეს გაზომვა. 

ამ საერთაშორისო სტანდარტით გათვალისწინებული მოთხოვნები მიესადაგება ნებისმიერ 

ქალაქს, მუნიციპალიტეტს ან ადგილობრივ ხელისუფლებას, რომელიც ვალდებულებას აიღებს, 

რომ შეაფასოს მისი შესრულება განსაზღვრული ფორმით, განურჩევლად ზომისა და 

ადგილმდებარეობისა. 

ინდიკატორები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს საქალაქო სერვისებისა და ცხოვრების ხარისხის 

გაუმჯობესებაზე თვალყურის დევნისა და მონიტორინგისთვის, ასევე შესაბამისი მიზნების 

დასახვისა და მიღწევების მონიტორინგისთვის. მდგრადი განვითარების მისაღწევად, 

მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული მთელი საქალაქო სისტემა. 

 

3.2 შეფასების სფეროები და შესაბამისი ინდიკატორები 

1. ეკონომიკა 

1.1. ქალაქში უმუშევრობის დონე (ძირითადი ინდიკატორი) 

უმუშევრობის დონე ერთ-ერთ ყველაზე ინფორმაციულ ერთჯერად ინდიკატორად ითვლება 

შრომის ბაზარზე, რომელიც შრომის ბაზრის ზოგად მწარმოებლურობას და მთლიანად 

ეკონომიკის სიჯანსაღეს ასახავს. ეს ინდიკატორი გამოიყენება ქალაქის აუთვისებელი შრომითი 

რესურსების შეფასებისა და ბიზნეს ციკლების კონტროლისთვის. როდესაც ეკონომიკური ზრდა 

მდგრადია, უმუშევრობის დონე დაბალია, ხოლო როდესაც ეკონომიკა სტაგნაციას ან ვარდნას 

განიცდის, უმუშევრობის დონე უფრო მაღალია.    

ქალაქის უმუშევრობის დონე განისაზღვრება სამუშაო ასაკის მქონე ქალაქის იმ მაცხოვრებლების 

რაოდენობის (მრიცხველი) სამუშაო ძალის მთლიან რაოდენობასთან (მნიშვნელი) შეფარდებით, 

რომლებიც კვლევის საანგარიშო პერიოდში არ მუშაობდნენ ანაზღაურებად სამსახურებში ან არ 

არიან თვითდასაქმებულები, მაგრამ მუშაობა შეუძლიათ და სამუშაოს ეძებენ. მიღებული შედეგი 

100-ზე გამრავლდება და პროცენტულად გამოიხატება.   

1.2 კომერციული და სამრეწველო საკუთრების შეფასებული ღირებულება, როგორც ყველა 

საკუთრების საერთო შეფასებული ღირებულების პროცენტული მაჩვენებელი (ძირითადი 

ინდიკატორი) 
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როდესაც კომერციული და სამრეწველო საკუთრების შეფასებული საერთო ღირებულების 

პროპორციული წილი მცირდება, ეს ნიშნავს, რომ ეკონომიკა არაჯანსაღ მდგომარეობაშია. 

 ამ ინდიკატორის გასაზომად, კომერციული და სამრეწველო საკუთრების შეფასებული საერთო 

ღირებულება (მრიცხველი) უნდა გავყოთ ყველანაირი საკუთრების საერთო შეფასებულ 

ღირებულებაზე (მნიშვნელი). მიღებული შედეგი უნდა გავამრავლოთ 100-ზე და მივიღებთ 

შესაბამის შედეგს. 

კომერციულ და სამრეწველო საკუთრებად ითვლებიან ისინი, რომლებსაც ქალაქი კომერციული 

და სამრეწველო მიზნებისთვის იყენებს. 

 

1.3. სიღარიბეში მცხოვრები ქალაქის მოსახლეობის წილი (ძირითადი ინდიკატორი)  

სიღარიბეში მცხოვრები ქალაქის მოსახლეობის წილი სოციალური კაპიტალის ინდიკატორია და 

ქალაქში ეკონომიკური და სოციალური მარგინალობის ან/და ინკლუზიურობის დონეებს ასახავს. 

სიღარიბის აღმოფხვრა „ათასწლეულის განვითარების მიზნების“ უმნიშვნელოვანესი 

კომპონენტია.  

სიღარიბეში მცხოვრები ქალაქის მოსახლეობის წილი განისაზღვრება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ 

მყოფი მოსახლეობის რაოდენობის (მრიცხველი) ქალაქის მოსახლეობის მთლიან 

რაოდენობასთან (მნიშვნელი) შეფარდებით. მიღებული შედეგი 100-ზე გამრავლდება  და 

პროცენტულად გამოიხატება.  

ქალაქში სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფ პირთა საერთო რაოდენობა, პირველ რიგში, 

განისაზღვრება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ან სიღარიბის ზღვარზე მყოფი ქალაქის საოჯახო 

მეურნეობების რაოდენობის იგივე ქალაქში ერთ საოჯახო მეურნეობაში მცხოვრები ადამიანების 

საშუალო რაოდენობაზე გამრავლებით.   

თითოეულ ქვეყანაში სიღარიბის ზღვარს მსოფლიო ბანკი აღრიცხავს, რომლის შედეგების ნახვა 

შეგიძლიათ ბანკის ვებ-გვერდზე: www.worldbank.org, სადაც საოჯახო მეურნეობების 

შემთხვევაში სიღარიბის ზღვარი ისეთ მდგომარეობას ნიშნავს, როდესაც ადამიანებს არ 

შეუძლიათ წყლის, საკვების, თავშესაფრის და ჯანსაღი ცხოვრებისთვის აუცილებელი სხვა 

ძირითადი საჭიროებების ადეკვატურად უზრუნველყოფა 12 თვის განმავლობაში. 

1.4 სრულ განაკვეთზე დასაქმებულთა პროცენტი (დამხმარე ინდიკატორი) 

ქალაქის მოსახლეობის სრულ განაკვეთზე დასაქმებულთა პროცენტი არის ქალაქის 

ეკონომიკური სიჯანსაღისა და ქალაქის ეკონომიკური პოლიტიკის წარმატების ინდიკატორი. 

სრულ განაკვეთზე დასაქმებულთა პროცენტის გამოსათვლელად სრულ განაკვეთზე 

დასაქმებულ პირთა რაოდენობა (მრიცხველი) უნდა გავყოთ ქალაქის მთლიან მოსახლეობაზე 

(მნიშვნელი). მიღებული შედეგი 100-ზე გამრავლდება  და პროცენტულად გამოიხატება. 

სრული განაკვეთით დასაქმებულ პირთა პროცენტული მაჩვენებელი გამოითვლება, როგორც 

სრული განაკვეთით დასაქმებული პირების რაოდენობა (მრიცხველი), რომელიც იყოფა ქალაქის 
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მთლიანი მოსახლეობის (მნიშვნელი). შედეგი შემდეგ გამრავლდება 100-ით და გამოითვლება 

პროცენტულად. 

ქალაქში მუდმივად დასაქმებული პირების რაოდენობა მოიცავს იმ პირებს, რომლებიც 

თვითდასაქმებულები არიან და უნდა მოიცავდეს მხოლოდ იმ მაცხოვრებლებს, რომლებიც 

კვირაში მინიმუმ 35 საათს მუშაობენ ერთ სამუშაო ადგილზე და სამუშაო ასაკზე იურიდიულ 

მოთხოვნებს აკმაყოფილებენ. 

ამ ინდიკატორის მნიშვნელად სამუშაო ძალის ნაცვლად  ქალაქის მოსახლეობა იმის 

გათვალისწინებით არის გამოყენებული, რომ უმეტესი ქალაქების შემთხვევაში მოსახლეობის 

რაოდენობა ცნობილია. ეს ინდიკატორი დამოკიდებულია მთავრობის იმ სააგენტოზე, რომლის 

პასუხისმგებლობაც არის დასაქმების და მოსახლეობის რაოდენობის შესაბამისი მონაცემების 

შეგროვება და მათ შორის შეკრებილი მონაცემების სიზუსტის უზრუნველყოფა. 

1.5. ახალგაზრდების უმუშევრობის დონე (დამხმარე ინდიკატორი)  

უმუშევრობის დონე შრომის ბაზარზე ალბათ ყველაზე ცნობილი და ყველაზე ხშირად 

გამოყენებადი შესრულების მაჩვენებელია. ახალგაზრდების უმუშევრობის დონე 

უმნიშვნელოვანესი ინდიკატორია ახალგაზრდების შრომის ბაზრის ტენდენციებისა და 

გამოწვევების შეფასებისა და ანალიზისთვის. დღეს ახალგაზრდა ქალები და კაცები მზარდ 

უნდობლობას განიცდიან შრომის ბაზარზე დამაკმაყოფილებელი გარდამავალი ცვლილებების 

მიმართ და ამ უნდობლობამ და იმედგაცრუებამ შეიძლება, თავის მხრივ, ზიანი მიაყენოს 

ადამიანებს, თემებს, ეკონომიკასა და ფართო საზოგადოებას. უმუშევარ ან ნახევარ განაკვეთზე 

დასაქმებულ ახალგაზრდობას თემისა და ეროვნული განვითარების ხელშეწყობის და საკუთარი 

მოქალაქეობრივი უფლებების გამოყენების ნაკლები შესაძლებლობები აქვთ. მათ ნაკლები 

თანხები აქვთ, რომ დახარჯონ როგორც მომხმარებლებმა, რომ დააბანდონ როგორც მეანაბრეებმა 

და ხშირად უფლება არ აქვთ შეცვალონ საკუთარი და თემის ცხოვრება. ახალგაზრდების 

ფართოდ გავრცელებული უმუშევრობა და ნახევარ განაკვეთზე დასაქმება კომპანიებსა და 

ქვეყნებს ასევე ხელს უშლის ადამიანურ კაპიტალში ინვესტირებით კონკურენტული 

უპირატესობის სრულყოფასა და განვითარებაში, რაც ძირს უთხრის სამომავლო პერსპექტივებს. 

იმის გათვალისწინებით, თუ რა შედეგები შეიძლება მოყვეს უმოქმედობას, მსოფლიოში ბევრი 

ქვეყნის მთავრობისთვის ახალგაზრდების დასაქმება და პრო-აქტიური პოლიტიკისა და 

პროგრამების შემუშავება პრიორიტეტულია.   

ახალგაზრდების უმუშევრობის დონე განისაზღვრება უმუშევარი ახალგაზრდების მთლიანი 

რაოდენობის (მრიცხველი) ახალგაზრდების სამუშაო ძალასთან (მნიშვნელი) შეფარდებით. 

მიღებული შედეგი 100-ზე გამრავლდება და პროცენტულად გამოიხატება.  

უმუშევარ ახალგაზრდობაში იგულისხმებიან სამუშაო ასაკის მქონე და 24 წლამდე ასაკის 

უმუშევრები, რომლებიც აქტიურად ეძებენ სამუშაოს ბოლო პერიოდში (ბოლო ოთხი კვირის 

განმავლობაში) და შრომისუნარიანები არიან. პირები, რომლებიც სამუშაოს არ ეძებენ, მაგრამ 

მომავალი შრომის ბაზარზე დასაქმების პერსპექტივა აქვთ (მომავალში სამუშაოს დაწყების 

გეგმები), უმუშევრად ითვლებიან (შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია). „იმედგაცრუებული“ 

მუშახელი ან ფარული უმუშევრები უმუშევრად ან სამუშაო ძალის ნაწილად არ ითვლებიან. 
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სამუშაოს აქტიურად არ მოძებნა ნიშნავს, როდესაც ადამიანები აქტიურ ნაბიჯებს არ დგამენ 

სამუშაოს მოძებნის თვალსაზრისით (სამუშაოს ძებნა, გასაუბრებები, საინფორმაციო შეხვედრები 

და სხვ.) კონკრეტულ ბოლო პერიოდში (ჩვეულებრივ, ბოლო ოთხი კვირის განმავლობაში).  

ახალგაზრდების სამუშაო ძალაში იგულისხმებიან სამუშაო ასაკის მქონე და 24 წლამდე ასაკის 

ადამიანები, რომლებიც დასაქმებულები ან უმუშევრები არიან კონკრეტულ ბოლო პერიოდში. 

შენიშვნა: სიტყვას „ახალგაზრდობა“ სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა სამუშაო განმარტება აქვს, 

კერძოდ, ახალგაზრდების ქვედა ასაკობრივი ზღვარი, როგორც წესი, განისაზღვრება სკოლის 

დამთავრების მინიმალური ასაკით, სადაც შესაძლებელია.    

 

1.6. ბიზნესის წილი 100 000 მოსახლეზე (დამხმარე ინდიკატორი)  

100 000 მოსახლეზე ბიზნესის წილი განსაზღვრავს ქალაქის ეკონომიკური აქტივობისა და 

ეკონომიკური შესრულების დონეს. ეს არის იურისდიქციაში მთლიანი ბიზნეს კლიმატის და 

მეწარმეობის მიმართ დამოკიდებულების ერთი ინდიკატორი. ძლიერი სამეწარმეო საქმიანობა 

მჭიდროდაა დაკავშირებული დინამიურ და მზარდ ეკონომიკასთან. ბიზნესის წილობრივი 

მაჩვენებელი ასევე გამოიყენება ქალაქში კონკურენტუნარიანობის შესახებ ინფორმაციის 

მისაღებად. ბიზნესის წილი მოიცავს როგორც ახლად შექმნილ, ისე არსებულ გადარჩენილ 

ბიზნესებს. 

ბიზნესის წილი 100 000 მოსახლეზე განისაზღვრება ქალაქში ყველა ბიზნესის მთლიანი 

რაოდენობის (მრიცხველი) ქალაქის მთლიანი მოსახლეობის ერთ მეასიათასედთან (მნიშვნელი) 

შეფარდებით. მიღებული შედეგია ბიზნესის წილი 100 000 მოსახლეზე.   

ბიზნესში მოიაზრება კომპანიები ან საწარმოები. საწარმო არის იურიდიული ერთეულის 

ყველაზე პატარა კომბინაცია, რომელიც საქონლის ან მომსახურების მწარმოებელ 

ორგანიზაციულ ერთეულს წარმოადგენს. ბიზნესის კლასიფიკაცია შეიძლება მარტივ ბიზნესად 

(ერთი მოქმედი ორგანიზაცია) ან კომპლექსურ ბიზნესად (მრავალრიცხოვანი მოქმედი 

ორგანიზაციები). 

 

1.7 ყოველწლიურად 100 000 მოსახლეზე გაცემული პატენტების რაოდენობა 

ქალაქის მაცხოვრებლებსა და კორპორაციებზე გაცემული პატენტების რაოდენობა  არის 

კომერციული და ტექნოლოგიური ინოვაციების ინდიკატორი. 

ყოველწლიურად 100 000 მოსახლეზე გაცემული პატენტების რაოდენობის გამოსათვლელად, 

ქალაქის მაცხოვრებლებსა და კორპორაციებზე გაცემული პატენტების საერთო რაოდენობა 

(მრიცხველი) უნდა გავყოთ ქალაქის საერთო მოსახლეობის ერთ ათიათასედზე (მნიშვნელი). 

 გაცემული ახალი პატენტების საერთო რაოდენობა (ქალაქის მრიცხველი), რომელიც გაყოფილია 

ქალაქის მთლიანი მოსახლეობის ერთ 100 000-ე ნაწილზე (მნიშვნელი). შედეგი მივიღებთ 100 000 

მოსახლეზე რეგისტრირებული პატენტების რაოდენობას. 
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2. განათლება 

2.1. სასკოლო ასაკის გოგონების პროცენტი, რომლებიც სკოლაში დადიან (ძირითადი 

ინდიკატორი) 

2.2 იმ მოსწავლეთა პროცენტი, რომლებმაც დაწყებითი განათლება დაასრულეს (ძირითადი 

ინდიკატორი) - მუნიციპალიტეტს შეუძლია ხელი შეუწყოს ნჯო-ებს პროპაგანდაში; 

რეალურად არ აქვთ სტატისტიკა; 

2.3 იმ მოსწავლეთა პროცენტი, რომლებმაც საშუალო განათლება დაასრულეს (ძირითადი 

ინდიკატორი) 

2.4 დაწყებითი განათლების მოსწავლეთა და მასწავლებელთა თანაფარდობა (ძირითადი 

ინდიკატორი) 

2.5 მამრობითი სქესის სასკოლო ასაკის მოსახლეობის პროცენტი რომელიც სკოლაში სწავლობს 

(დამხმარე ინდიკატორი)  

2.6 სასკოლო ასაკის მოსახლეობის პროცენტი რომელიც სკოლაში სწავლობს (დამხმარე 

ინდიკატორი)  

2.7 უმაღლესი განათლების მქონეთა რიცხვი ყოველ 100 000 მოსახლეზე - სტიპენდიებში 

ხელშეწყობა განსაკუთრებით ნიჭიერებისთვის; ჩაბარებაში ხელშეწყობა შეუძლია? 

 

3. ენერგეტიკა 

3.1 საყოფაცხოვრებო ელექტრო ენერგიის გამოყენების საერთო მაჩვენებელი ერთ სულ 

მოსახლეზე (კვსთ/წელი) (ძირითადი ინდიკატორი)  

3.2 ქალაქის მოსახლეობის პროცენტი, რომელიც ლეგალურად სარგებლობს 

ელექტროენერგიით (ძირითადი ინდიკატორი)  

3.3 საჯარო შენობების მიერ ელექტრო ენერგიის წლიური მოხმარება (კვსთ/მ2) (ძირითადი 

ინდიკატორი)  

3.4 განახლებადი წყაროებიდან მიღებული ჯამური ენერგიის პროცენტი, როგორც ქალაქის 

მიერ ჯამურად მოხმარებული ენერგიის წილი (ძირითადი ინდიკატორი)  

3.5 ერთ სულ მოსახლეზე ჯამურად მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ოდენობა (კვსთ/წელი) 

(დამხმარე ინდიკატორი) 

3.6 ერთ მომხმარებელზე ელექტრო ენერგიის მიწოდების წყვეტის შემთხვევების საშუალო 

წლიური მაჩვენებელი (დამხმარე ინდიკატორი)  

3.7 ელექტრო ენერგიის შეწყვეტის საშუალო ხანგრძლივობა (საათებში) (დამხმარე 

ინდიკატორი) 

 

4. გარემო 

4.1 წვრილი მყარი ნაწილაკების (PM2.5) კონცენტრაცია (ძირითადი ინდიკატორი) 
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4.2 მყარი ნაწილაკების (PM10) კონცენტრაცია (ძირითადი ინდიკატორი)  

4.3 სათბურის გაზების ემისია ტონებში ერთ სულ მოსახლეზე (ძირითადი ინდიკატორი)  

4.4 NO2-ის (აზოტის დიოქსიდი) კონცენტრაცია (დამხმარე ინდიკატორი) 

4.5 SO2-ის (გოგირდის დიოქსიდი) კონცენტრაცია (დამხმარე ინდიკატორი) 

4.6 O3-ის (ოზონის) კონცენტრაცია (დამხმარე ინდიკატორი)  

4.7 ხმაურით დაბინძურება (დამხმარე ინდიკატორი)  

4.8 ადგილობრივ სახეობებში პროცენტული ცვლილება (დამხმარე ინდიკატორი) 

 

5. ფინანსები 

5.1 ვალის მომსახურების კოეფიციენტი (ვალის მომსახურების ხარჯები როგორც 

მუნიციპალიტეტის საკუთარი წყაროდან მიღებული შემოსავლის წილი) (ძირითადი 

ინდიკატორი) 

5.2 მთლიან ხარჯებში კაპიტალური ხარჯების წილი (დამხმარე ინდიკატორი) 

5.3 მთლიან შემოსავალში საკუთარი წყაროდან მიღებული შემოსავლის წილი (დამხმარე 

ინდიკატორი) 

5.4 კასირებული გადასახადი, როგორც ქვითარზე გამოწერილი გადასახადის წილი (დამხმარე 

ინდიკატორი) 

 

6. ხანძარი და გადაუდებელი რეაგირება 

6.1 მეხანძრე-მაშველების რაოდენობა 100 000 მოსახლეზე (ძირითადი ინდიკატორი) 

6.2 100 000 მოსახლეზე ხანძრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა (ძირითადი ინდიკატორი) 

6.3 სტიქიასთან დაკავშირებული დაღუპულთა რიცხვი 100 000 მოსახლეზე (ძირითადი 

ინდიკატორი) 

6.4 მოხალისეთა და ნახევარ განაკვეთზე მეხანძრეების რაოდენობა 100 000 მოსახლეზე 

(დამხმარე ინდიკატორი) 

6.5 რეაგირების დრო საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებისთვის პირველი ზარიდან (დამხმარე 

ინდიკატორი) 

6.6 ხანძრის განყოფილების რეაგირების დრო პირველი ზარიდან (დამხმარე ინდიკატორი) 

 

7.  მმართველობა 

7.1. ამომრჩეველთა მონაწილეობა ბოლო მუნიციპალურ არჩევნებში (როგორც ხმის უფლების 

მქონე ამომრჩეველთა წილი) (ძირითადი ინდიკატორი) 
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7.2.მუნიციპალურ დონეზე ხელმძღვანელ თანამდებობებზე დანიშნულ ქალთა წილი 

(ძირითადი ინდიკატორი) 

7.3. ქალაქის თვითმმართველობაში დასაქმებულ ქალთა წილი (დამხმარე ინდიკატორი) 

7.4. ქალაქის თვითმმართველობის ჩინოვნიკთა კორუფციაში ან/და მექრთამეობაში 

დადანაშაულების ფაქტების რაოდენობა 100 000 მოსახლეზე (დამხმარე ინდიკატორი)  

7.5.მოქალაქეების წარმომადგენლობა: თანამდებობაზე არჩეული ადგილობრივი ჩინოვნიკების 

რაოდენობა 100 000 მოსახლეზე (დამხმარე ინდიკატორი)  

7.6. რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა რაოდენობა როგორც საარჩევნო ასაკის მოსახლეობის 

წილი  (დამხმარე ინდიკატორი) 

 

8. ჯანმრთელობა 

8.1 სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა (ძირითადი ინდიკატორი) 

8.2 სტაციონარულ საავადმყოფოებში საწოლების რაოდენობა 100 000 მოსახლეზე (ძირითადი 

ინდიკატორი) 

8.3 100 000 მოსახლეზე ექიმთა რაოდენობა (ძირითადი ინდიკატორი) 

8.4 5 წლამდე ასაკის სიკვდილიანობა 1 000 ცოცხლად დაბადებაზე (ძირითადი ინდიკატორი) 

8.5 მედდებისა და მეანების რაოდენობა 100 000 მოსახლეზე 

8.6 ფსიქიატრიული პერსონალის რაოდენობა 100 000 მოსახლეზე (დამხმარე ინდიკატორი)  

8.7 თვითმკვლელობის მაჩვენებელი 100 000 მოსახლეზე (დამხმარე ინდიკატორი) 

 

9. რეკრეაცია 

9.1 დახურული საზოგადოებრივი სარეკრეაციო სივრცის კვადრატული მეტრები ერთ სულ 

მოსახლეზე (დამხმარე ინდიკატორები) - შესაძლებელია 

9.2 ღია საზოგადოებრივი სარეკრეაციო სივრცის კვადრატული მეტრები ერთ სულ მოსახლეზე 

(დამხმარე ინდიკატორები) 

 

10. უსაფრთხოება 

10.1 პოლიციელთა რაოდენობა 100 000 მოსახლეზე (ძირითადი ინდიკატორი) - შეუძლიათ 

რაოდენობის გაზრდა მოითხოვონ 

10.2 100 000 მოსახლეზე მკვლელობის რაოდენობა (ძირითადი ინდიკატორი) 

10.3 საკუთრების წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული 100 000 მოსახლეზე (დამხმარე 

ინდიკატორი) 

10.4 პოლიციის განყოფილების რეაგირების დრო საწყისი ზარიდან (დამხმარე ინდიკატორი) 
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10.5 ძალადობრივი დანაშაულის მაჩვენებელი 100 000 მოსახლეზე (დამხმარე ინდიკატორი) - 

ქუჩების განათება; 

 

11. თავშესაფარი 

11.1 არასათანადო ადგილებში მცხოვრები ქალაქის მოსახლეობის წილი (ძირითადი 

ინდიკატორი)  

11.2 უსახლკაროთა რაოდენობა 100 000 მოსახლეზე (დამხმარე ინდიკატორი) 

11.3 რეგისტრირებული ქონებრივი უფლებების გარეშე მცხოვრები საოჯახო მეურნეობების 

წილი (დამხმარე ინდიკატორი) 

 

12. მყარი ნარჩენები 

12.1 ქალაქის მოსახლეობის წილი, რომელსაც რეგულარულად მიეწოდება მყარი 

(საყოფაცხოვრებო) ნარჩენების შეგროვების მომსახურება (ძირითადი ინდიკატორი) 

12.2 სულ მუნიციპალური მყარი ნარჩენები ერთ სულ მოსახლეზე (ძირითადი ინდიკატორი) 

12.3 ქალაქის გადამუშავებული მყარი ნარჩენების წილი (ძირითადი ინდიკატორი) 

12.4 სანიტარულ ნაგავსაყრელზე გადაყრილი ქალაქის მყარი ნარჩენების წილი (დამხმარე 

ინდიკატორი) 

12.5 ნარჩენების საწვავ ღუმელში (ინსინერატორში) განთავსებული ქალაქის მყარი ნარჩენების 

წილი (დამხმარე ინდიკატორი) 

12.6 ქალაქის ღიად დამწვარი მყარი ნარჩენების წილი (დამხმარე ინდიკატორი) 

12.7 ღია ნაგავსაყრელზე გატანილი ქალაქის მყარი ნარჩენების წილი (დამხმარე ინდიკატორი)

  

12.8 სხვა საშუალებით გატანილი ქალაქის მყარი ნარჩენების წილი (დამხმარე ინდიკატორი) 

12.9 სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნა ერთ სულ მოსახლეზე (ტონებში) (დამხმარე 

ინდიკატორი)  

12.10 ქალაქის გადამუშავებული სახიფათო ნარჩენების წილი (დამხმარე ინდიკატორი) 

 

13. ტელეკომუნიკაცია და ინოვაცია 

13.1 ინტერნეტ კავშირების რაოდენობა 100 000 მოსახლეზე (ძირითადი ინდიკატორი)  

13.2 მობილური კავშირის რაოდენობა 100 000 მოსახლეზე (ძირითადი ინდიკატორი)  

13.3 საკაბელო სატელეფონო კავშირების რაოდენობა 100 000 მოსახლეზე (დამხმარე 

ინდიკატორი) 

 

14. ტრანსპორტი 
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14.1 მაღალი გამტარობის საზოგადოებრივი სატრანსპორტო სისტემის კილომეტრაჟი 100 000 

მოსახლეზე (ძირითადი ინდიკატორი) 

14.2 მსუბუქი სამგზავრო საზოგადოებრივი სატრანსპორტო სისტემის კილომეტრაჟი 100 000 

მოსახლეზე (ძირითადი ინდიკატორი) 

14.3 საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გადაადგილების წლიური რაოდენობა ერთ სულ 

მოსახლეზე (ძირითადი ინდიკატორი) 

14.4 ერთ სულ მოსახლეზე პირადი ავტომობილების რაოდენობა (ძირითადი მაჩვენებელი) 

14.5 მგზავრების პროცენტული მაჩვენებელი, რომელიც სამსახურში პერსონალური 

ტრანსპორტით არ გადაადგილდება (დამხმარე ინდიკატორი) 

14.6 ორბორბლიანი მოტორიანი სატრანსპორტო საშუალების რაოდენობა ერთ სულ 

მოსახლეზე (დამხმარე ინდიკატორი) 

14.7 ველოსიპედის მოძრაობის ზოლების და ველობილიკების კილომეტრაჟი 100 000 

მოსახლეზე (დამხმარე ინდიკატორი) 

14.8 ტრანსპორტირებისას დაღუპულთა რიცხვი 100 000 მოსახლეზე (დამხმარე ინდიკატორი) 

14.9 კომერციული საჰაერო კავშირი (უწყვეტი კომერციული საჰაერო მიმართულებების 

რაოდენობა) (დამხმარე ინდიკატორი) 

 

15. ურბანული დაგეგმვა 

15.1. მწვანე ზონა (ჰექტრებში) 100 000 მოსახლეზე (ძირითადი ინდიკატორი)  

15.2. დარგული ხეების წლიური რაოდენობა 100 000 მოსახლეზე (დამხმარე ინდიკატორი)  

15.3. უკანონო დასახლებების ფართობი, როგორც ქალაქის ტერიტორიის წილი (დამხმარე 

ინდიკატორი) 

 

16. ჩამდინარე წყლები 

16.1. ქალაქის მოსახლეობის წილი, რომელსაც ჩამდინარე წყლების შეგროვების მომსახურება 

მიეწოდება (ძირითადი ინდიკატორი)  

16.2. ქალაქის დაუმუშავებელი ჩამდინარე წყლების წილი (ძირითადი ინდიკატორი)  

16.3. ქალაქის პირველად დამუშავებული ჩამდინარე წყლების წილი (ძირითადი ინდიკატორი)  

16.4. ქალაქის მეორედ დამუშავებული ჩამდინარე წყლების წილი (ძირითადი ინდიკატორი)  

16.5. ქალაქის მესამედ დამუშავებული ჩამდინარე წყლების წილი (ძირითადი ინდიკატორი) 

 

 

17. წყალმომარაგება და სანიტარია 
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17.1. ქალაქის მოსახლეობის წილი, რომელსაც სასმელი წყალი მიეწოდება (ძირითადი 

ინდიკატორი)  

17.2. ქალაქის მოსახლეობის წილი, რომელიც სტაბილურად იყენებს გაუმჯობესებული 

სასმელი წყლის წყაროს (ძირითადი ინდიკატორი)  

17.3. ქალაქის მოსახლეობის წილი, რომელიც იყენებს გაუმჯობესებულ სანიტარულ ობიექტებს  

(ძირითადი ინდიკატორი) 

17.4. საყოფაცხოვრებო წყლის მოხმარება ერთ სულ მოსახლეზე (ლიტრი/დღეში)  (ძირითადი 

ინდიკატორი)  

17.5. სულ წყლის მოხმარება ერთ სულ მოსახლეზე (ლიტრი/დღეში)  (დამხმარე ინდიკატორი)  

17.6. წყალმომარაგების შეწყვეტის საშუალო წლიური საათები ერთ საოჯახო მეურნეობაზე 

(დამხმარე ინდიკატორი)  

17.7. წყლის დანაკარგის (ტრანსპორტირებისას დაკარგული წყლის) წილი (დამხმარე 

ინდიკატორი) 
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IV თავი. ადგილობრივი ხელისუფლების როლი და ფუნქცია ცხოვრების 

ხარისხის მდგრად განვითარებაში 

4.1: ცხოვრების ხარისხისა და ძირითადი კაპიტალის მდგრადობის ადგილობრივი 

ინდიკატორები 

ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიებისგან განსხვავებით, რომლებიც აქცენტს აკეთებენ 

მხოლოდ, კონკრეტულ ადგილებთან დაკავშირებულ სტიმულებზე და ბიზნეს კლიმატის 

გაუმჯობესებაზე, ოცდამეერთე საუკუნის ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმის 

საფუძვლები უნდა იყოს ეკონომიკური პოტენციალისა და ცხოვრების ხარისხის ამაღლება. 

ამ მიდგომაში ტერმინი "ცხოვრების ხარისხი" გამოიყენება ისეთი ცნებების აღსანიშნავად, 

როგორიცაა ჯანმრთელობის დაცვა, განათლება და კულტურა, ღია სივრცეები და პარკები, ჰაერი 

და პეიზაჟები, უსაფრთხო სამეზობლოები და ქუჩები, რომლებიც მნიშვნელოვანია ცხოვრების 

სტანდარტისთვის.  

ცხოვრების სტანდარტი ეხება ზოგად კეთილდღეობას, რომელიც გაცილებით მეტია ვიდრე 

მხოლოდ შემოსავლის დონე. მაგალითად, თუ ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავალი იზრდება, 

მაგრამ უფრო მეტი დანაშაული და საცობებია, მაშინ შესაძლოა ცხოვრების დონე უმნიშვნელოდ 

ანდა საერთოდ არ გაიზარდოს. 

ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავლისა და მშპ-ის თვლის ნაცვლად, ალტერნატიული 

ინდიკატორების შემუშავება, რომლებიც ცხოვრების დონის სხვა ასპექტებს გაზომავს, 

მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება ცხოვრების ხარისხისა და მდგრადობის პარამეტრების 

ინტეგრირებისთვის  ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმებში.  

ადგილობრივი მართვის მიმართ ახლებური მიდგომის თვალსაჩინო მაგალითია ადგილობრივი 

ინდიკატორების შემუშავება, რომლებიც ორიენტირებულია ცხოვრების ხარისხზე და 

მდგრადობაზე. 

ცხოვრების ხარისხის და მდგრადობის ინდიკატორების იდენტიფიკაციისა და შერჩევის პროცესი 

ქმნის იმის საშუალებას, რომ ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმის შექმნის 

პროცესმა ფართო საზოგადოების მხარდაჭერა მოიპოვოს. როდესაც ადგილობრივი 

ინდიკატორების შემუშავების პროცესში მოქალაქეები აქტიურად ერთვებიან, ადგილი აქვს 

საერთო შეთანხმებას, თუ როგორ უნდა გაიზომოს მათი ზოგადი კეთილდღეობა, ჩნდება 

მომავლის ახალი ხედვები,  ხდება ახალი სამუშაო ურთიერთობების შემუშავება, ადგილობრივი 

აქტივების, პრობლემებისა და შესაძლებლობების ახლებურად გააზრება. 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა მიმართული უნდა იყოს ოთხი ძირითადი 

კაპიტალის  გაზრდაზე, ესენია: ადამიანური რესურსები, სოციალური კაპიტალი, ფიზიკური 

კაპიტალი (კერძო მფლობელობაში არსებული წარმოების საშუალებები და საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურა) და გარემო. 

ადამიანურ კაპიტალში იგულისხმება ის დაგროვილი ცოდნა და უნარები, რომლებიც გავლენას 

ახდენენ შრომითი ძალის პროდუქტიულობაზე. 

ადამიანებისთვის თვითრეალიზაციისა და მაღალპროდუქტიული საქმიანობის 

შესაძლებლობების მიცემა უფრო მეტს მოითხოვს, ვიდრე ეს დაწყებით განათლებას შეუძლია. 

იგი მოითხოვს მაღალი ხარისხის უწყვეტ განათლებას, სხვადასხვა პროფესიებისა თუ დარგების 



26 

 

კუთხით და ასევე, დამოკიდებულია სამუშაოს ხელმისაწვდომობაზე, რომელიც თან უნდა 

ახლდეს სახელობო თუ სხვა პროფესიულ სასწავლებლებში გავლილ ტრენინგებს. 

საგადასახადო პოლიტიკამ, დასაქმებულებთან დაკავშირებულმა კანონმდებლობამ, განათლების 

დაფინანსებამ და პოლიტიკამ შეიძლება მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს ეკონომიკურ 

შესაძლებლობებზე. 

როგორ შეიძლება ადგილობრივმა და რეგიონალურმა მთავრობებმა შეიმუშაონ ისეთი 

პოლიტიკა, რომელიც მხარს უჭერს და აუმჯობესებს ადგილობრივი ცხოვრების ზოგად 

სტანდარტს? ამისათვის ორი თანმიმდევრული ნაბიჯია საჭირო: 

(1) ყველა ტიპის ძირითადი კაპიტალის შეფასება, რომელიც გამოიყენება შემოსავლის, ცხოვრების 

ხარისხისა და მდგრადობის ასამაღლებლად; 

(2) ადგილობრივი ინდიკატორების შემუშავება, რომელთა მეშვეობითაც მუდმივად მოხდება 

თვალყურის დევნება იმ ცვლილებებზე, რასაც ძირითადი აქტივები და ცხოვრების ხარისხის 

განმსაზღვრელი ფაქტორები განიცდიან. 

ამ ახალი მიდგომის საფუძველი და მთავარი დებულება არის ის, რომ ადგილობრივი ეკონომიკის 

მდგრადი განვითარებისთვის, რომელიც აისახება ცხოვრების დონის ამაღლებაში აუცილებელია 

პირველ რიგში ინვესტიცია ადგილობრივ მოსახლეობაში: პროფესიული ცოდნა, ორგანიზების 

უნარები, კრეატიული ადამიანების ადგილზე დამაგრება/მოზიდვა, სოციალურ-კულტურული 

განვითარება - სოციალური კაპიტალის დაგროვება. 

ერთ-ერთი ყველზე მნიშვნელოვანი, რაშიც თვითმმართველობა უნდა დაეხმაროს ადგილობრივ 

მოსახლეობას - ეფექტური კომუნიკაციის, ორგანიზების და თანამშრომლობის კულტურისა და 

ტრადიციის გამომუშავებაა. სწორედ ამით გამოირჩევიან მაღალგანვითარებული ქვეყნები. 

ადგილობრივი ხელისუფლება ყველანაირად უნდა ეცადოს, რომ კრეატიული იდეები და ასეთი 

იდეების მქონე ადამიანები მოიზიდოს მუნიციპალიტეტში; კრეატიულ ხალხს სურს იცხოვროს 

და დაუკავშირდეს ასევე შემოქმედებით ადამიანებს, ხოლო ადგილზე არსებული 

მიმზიდველობები და კეთილმოწყობილი სივრცეები განსაკუთრებული თვისებების, 

ინტერესებისა და უნარების მქონე ადამიანებს იზიდავენ, რომლებიც ბიძგს აძლევენ ეკონომიკურ 

განვითარებას. ხატოვანი გამონათქვამი, რომ გამოვიყენოთ: სამუშაო ადგილები კრეატიულ 

ადამიანებს მიჰყვება და არა პირიქით. 

ხელოვნების, კულტურის, სპორტის, ხელსაქმის, (არსებული ისტორიული ტრადიციებიდან 

გამომდინარეც) სხვადასხვა წრეებისა და მიმართულების განვითარებას ხელს თუ შეუწყობს 

ადგილობრივი ხელისუფლება, ეს შეიძლება იქცეს ეკონომიკის განვითარებისთვის საჭირო ერთ-

ერთ ძირითად კაპიტალად; 

დღეს, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთი მთავარი გასაღები არის 

ახალგაზრდების შენარჩუნება/დამაგრება ადგილზე, რომლებსაც საშუალება უნდა მიეცეს, რომ 

განახორციელონ ახალი, კრეატიული, ინოვაციური იდეები; 

ადგილობრივი ხელისუფლების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია შეიძლება გახდეს 

ინფორმაციის მუდმივი მიწოდება და ცნობიერების ამაღლება ადგილობრივი მოსახლეობის 

სხვადასხვა ჯგუფებისთვის, სხვადასხვა შესაძლებლობების შესახებ: განთლების, ბიზნესის, 

კულტურული, ტურისტული  და სხვა; 
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ადგილობრივ ხელისუფლებას შეუძლია გარკვეული როლი შესარულოს ბიომეურნეობაზე 

გადასვლაში. ორგანულ ფერმერთა რიცხვი სწრაფად იზრდება, ორგანული გაყიდვები კი 

ყველაზე სწრაფად მზარდი სეგმენტია სასურსათო ბიზნესში. ბევრი მომხმარებელი მზადაა 

გადაიხადოს უფრო მეტი იმ ხილსა და ბოსტნეულში, კვერცხსა და ქათამში, ღორისა თუ 

საქონლის ხორცში, რომლებიც ადგილობრივი და/ან ორგანულია.  

კონკრეტული პროფესიის წარმომადგენლებზე მუნიციპალიტეტში არსებული მოთხოვნებიდან 

გამომდინარე, ადგილობრივ ხელისუფლებას შეუძლია გარკვეული როლი შეასრულოს 

სახელობო და პროფესიული განათლების მიღების ხელშესაწყობად. ადგილობრივმა 

ხელისუფლებებმა უნდა მოითხოვონ გაზრდილი დაფინანსება ასეთი მიმართულებებისთვის, 

რათა ადგილზე წაახალისონ და დააფინანსონ შესაბამისი კადრების მომზადება. 

იმისათვის, რომ თვითდასაქმებულმა ბიზნესის გასაფართოვებლად თანამშრომლები 

დაიქირავოს და გაფართოვდეს, თვითმმართველობას შეუძლია მცირე წახალისებები გაუკეთოს, 

მაგალითად თანამშრომლების ჯანდაცვის დაზღვევა და სხვ. 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარებისთვის, მნიშვნელოვანი ფაქტორი შეიძლება იყოს 

ტრანსპორტირების ეფექტური სისტემა, რადგან თუ ადგილობრივებს უადვილდებათ 

გადაადგილება, ეს მნიშვნელოვნად აჩქარებს ეკონომიკური განვითარების პროცესებს. ამაში კი, 

დიდი როლი ეკისრება ადგილობრივ ხელისუფლებას; 

ამ კუთხით ერთ-ერთ წარმატებულ მაგალითად ითვლება, აშშ-ის ერთ-ერთი ქალაქი ლითლტონი 

(Littleton). 

მაგალითი #1. : სტრატეგიის საფუძველია ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან 

ლითლტონის ბიზნესების კონკურენტუნარიანობის და წარმატების გასაზრდელად გაწეული 

ძალისხმევა. მაგალითად, სხვადასხვა მონაცემთა ბაზებიდან, გეო-ინფორმაციული 

სისტემებიდან (GIS) და სხვა, აქტუალური ინფორმაციების მოპოვება და მიწოდება. პროგრამის 

კიდევ ერთი საყრდენი არის ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე ყურადღების მიპყრობა - ისეთი 

ქალაქის შექმნა, სადაც მეწარმეებს სურთ ცხოვრება, ხოლო ადამიანებს სურთ ბიზნესის კეთება. 

ქალაქმა დიდი ინვესტიცია ჩადო, როგორც ინფრასტრუქტურაში (მაგ. მოახდინა გზების 

რეაბილიტაცია), ასევე კულტურული ღირსშესანიშნაობების კეთილმოწყობაში. მესამე აქცენტი 
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