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შესავალი 

 

დღეს გლობალურ გარემოში, წარმატებული და ეკონომიკურად ძლიერი საზოგადოებები 

დამოკიდებულია მათ შესაძლებლობაზე ადაპტირდნენ სწრაფად ცვალებად ეროვნულ და 

საერთაშორისო ბაზრის ძალებთან. მიუხედავად ამისა, განვითარებული ქვეყნების ბევრ 

ადგილობრივ მმართველობასაც კი ჯერ კიდევ აქვს ბიზნესის რეგულაციების რთული 

სისტემა, ნებართვის ბიუროკრატიული პროცედურები, მიწის მართვის არაეფექტური 

პრაქტიკა და მოძველებული ინფრასტრუქტურა, რაც ხელს უშლის თავიანთ თემებში 

ბიზნესებს უპასუხონ ბაზრის ახალ გამნოწვევებსა და შესაძლებლობებს.  

 

ადგილობრივი ხელისუფლების მკაცრი რეგულაციების გარდა, ბევრ მცირე ბიზნესს აქვს 

შეზღუდული ბიზნესის დაგეგმვისა და მენეჯმენტის უნარები, ბაზარზე ცუდი წვდომა, 

ბაზრის არასაკმარისი ცოდნა და თითქმის არ გააჩნია კაპიტალი ინვესტირებისთვის. 

ცალკეულ პირებს ხშირად არ აქვთ გამოცდილება გამოიჩინინონ საკუთარი ინიციატივა და ვერ 

ხედავენ და არც იციან როგორ აითვისონ შესაძლებლობები.  

 

LED არის პროცესი, რომელიც აერთიანებს რესურსებს თემის შიგნით და გარეთ ამ 

გამოწვევების გადასაჭრელად და ადგილობრივ დონეზე უზრუნველყოფს სისტემატიურად და 

ორგანიზებული გზით ეკონომიკური ზრდის სტიმულირებას. 

 

LED თავისთავად ვერ განხორციელდება; ადგილობრივმა საზოგადოებამ უნდა მიაღწიოს 

საკუთარ ეკონომიკურ სიძლიერეს, შეთანხმდეს საერთო სტრატეგიაზე და თავად  გაუწიოს 

ორგანიზება სტრატეგიის განხორციელებას (Agency for International development Office of 

Poverty Reduction – Urban Program Team (2016)) 

 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ჩარჩო (framework) 

რა არის ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება?  

 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება არის სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესი, 

ადგილობრივ მთავრობას, ბიზნეს საზოგადოებასა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის 

პარტნიორობის გზით. მისი მიზნებია ინვესტიციების სტიმულირება, რაც ხელს შეუწყობს 

ადგილობრივ საზოგადოებაში მდგრად ზრდას. LED ყურადღებას ამახვილებს რეგიონის 

პოტენციალზე და კონკრეტულად განსაზღვრავს, თუ რა შეუძლია და უნდა გააკეთოს 

ადგილობრივმა დაინტერესებულმა მხარეებმა, რათა  ადგილობრივმა საზოგადოებამ 

მიაღწიოს გარკვეულ პოტენციალს. ამ კონტექსტში, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება 

აფასებს საზოგადოების შედარებით უპირატესობას, განსაზღვრავს ბიზნესის ახალ ან არსებულ 
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საბაზრო შესაძლებლობებს და ამცირებს დაბრკოლებებს ბიზნესის გაფართოებასა და შექმნის 

კუთხით. LED საქმიანობამ  გავლენა უნდა მოახდინოს მთლიანად ქალაქის, 

მუნიციპალიტეტისა და მიმდებარე რეგიონის ეკონომიკურ სიცოცხლისუნარიანობაზე და არა 

მხოლოდ ადგილობრივი ეკონომიკის კონკრეტულ სექტორზე. 

 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება (LED) არის პროცესი, რომლის საშუალებითაც 

საჯარო სექტორი, ბიზნესი და სამოქალაქო საზოგადოება მუშაობენ ერთობლივად, რათა 

შექმნან უკეთესი პირობები ეკონომიკური ზრდისა და დასაქმებისთვის.  

მისი მიზანია ადგილობრივი ტერიტორიის ეკონომიკური შესაძლებლობების განვითარება 

მისი ეკონომიკური მომავლისა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება. წარმატებული 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება ფოკუსირებულია კონკურენტუნარიანობის 

ამაღლებაზე, მდგრად ზრდასა  და ზრდის ინკლუზიურობის უზრუნველსაყოზე. 

 

ტერმინი ადგილობრივი ნიშნავს, რომ LED გულისხმობს ადგილობრივი ტერიტორიის 

ეკონომიკურ გაძლიერებას ადგილობრივი რესურსებისა და შესაძლებლობების 

ოპტიმიზაციით; ძირითადი მამოძრავებელი ძალები ერთობლივად ან ცალ-ცალკე არიან 

ეკონომიკური დაინტერესებული მხარეები თემებში, სოფლებში, მუნიციპალიტეტებსა და 

ქალაქებში; და ეს მიდგომა ტერიტორიულია (ან ტერიტორიაზე დაფუძნებული).  

მიუხედავად იმისა, რომ აქცენტი კეთდება ადგილობრივ დონეზე, არსებობს კავშირები 

ეროვნულ, რეგიონულ და საერთაშორისო დონეზეც. 

 

ტერმინი ეკონომიკური ადგილობრივ ეკონომიკურ განვითარებაში ხაზს უსვამს ბიზნეს 

შესაძლებლობების იდენტიფიცირებას და გამოყენებას, სამეწარმეო ინიციატივების 

მხარდაჭერას (ფორმალური თუ არაფორმალური, მიკრო თუ მასშტაბური), ბაზარზე წვდომის 

ხელშემწყობას და ინვესტიციებისა და ბიზნეს საქმიანობისთვის კლიმატის შექმნას. 

 

ტერმინი განვითარება ხაზს უსვამს იმას, რომ LED არის ყოვლისმომცველი; ის არა მხოლოდ 

ეკონომიკურ განზომილებას, არამედ სოციალურ, პოლიტიკურ-ადმინისტრაციულ და 

კულტურულ ასპექტებსაც მოიცავს. ზრდის ტემპი და მიმართულება ისეთივე 

მნიშვნელოვანია, როგორც მისი ხარისხი და ზომა. მდგრადი განვითარება LED- ში მთავარია, 

რაც გულისხმობს დღევანდელი თაობის საჭიროებების დაკმაყოფილებას მომავალი თაობის 

საჭიროებების მსხვერპლის შეწირვის გარეშე (LGSP, 2003). 

 

ტერმინი ადგილობრივი LED-ში ნიშნავს:  

 ადგილობრივი რესურსებისა და ადგილობრივი შესაძლებლობების ოპტიმიზაციას 

ადგილობრივი პოტენციალის გასაზრდელად; 

 მამოძრავებელი ძალები არიან ეკონომიკური დაინტერესებული მხარეები თემებში, 

მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქებში; 

 თანაზიარი სარგებელი თემის ერთობლივი მუშაობით მიიღება; 
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 მიუხედავად იმისა, რომ ფოკუსი ადგილობრივ დონეზეა, არსებობს კავშირები 

რეგიონალურ, ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზეც.  

 

ეკონომიკური LED-ში გულისხმობს:  

 შესაძლებლობების, შრომის, კაპიტალის და სხვა რესურსების ეფექტურად გამოყენებას 

ადგილობრივი პრიორიტეტების მისაღწევად; 

 სამეწარმეო ინიციატივების მხარდაჭერას (ოფიციალური ან არაფორმალური, მიკრო, 

მცირე თუ დიდი); 

 ბაზარზე წვდომის ხელშეწყობას და  კლიმატის შექმნას, რომელიც ხელს შეუწყობს 

ინვესტიციებსა და ბიზნეს აქტივობებს. 

 როგორ შეიძლება გაუმჯობესდეს ეს სისტემები, რომლებიც ადგილობრივი თემების 

ერთობლივ ინტერესებს მოემსახურება. 

 

LED გულისხმობს მდგრად განვითარებას, თუ ის:  

 არის ბაზარზე ორიენტირებული, გენდერულად მგრძნობიარე, ეკოლოგიურად 

ჯანსაღი და ეკონომიურად სიცოცხლისუნარიანი; 

 ხელს უწყობს სიღარიბის შემცირებას; 

 მიჰყვება მონაწილეობრივ, ინკლუზიურ პროცესებს, რომლებიც აყალიბებს 

თანამშრომლობას ადგილობრივ ხელისუფლებას, კერძო სექტორს, არასამთავრობო 

ორგანიზაციებსა და ადგილობრივ თემებს შორის გადაწყვეტილების მიღებისა და 

მართვის საკითხებში; და 

 ხელს უწყობს თანამშრომლობასა და პარტნიორობას, ასევე პასუხისმგებლობას და 

ანგარიშვალდებულებას ქმედებებსა და ურთიერთობებში; 

 

არსებობს სხვადასხვა LED მიდგომები 

 სახელმწიფო- კერძო პარტნიორობის მიდგომა - შედარებითი ეკონომიკური 

უპირატესობების შეფასება/გამოყენება;  

 მცირე ბიზნესის მიდგომა - ინოვაციების, კერძო ინვესტიციებისა და სამუშაო 

ადგილების შექმნისთვის; 

 რეგიონული მიდგომა-  მიმდებარე ტერიტორიების რესურსების გამოყენება;  

 სექტორულ-კლასტერული მიდგომა - ხელს უწყობს ყველაზე პერსპექტიულ 

სექტორებს ბიზნესის, საგანმანათლებლო დაწესებულებების, არასამთავრობო 

ორგანიზაციებისა და მთავრობის გაერთიანების გზით. 
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ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მიზნები და პრინციპები 

 

რა არის ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მიზნები და ძირითადი პრინციპები? 

 

საზოგადოებებზე დიდ გავლენას ახდენს გლობალიზაციის, დეცენტრალიზაციისა და ბაზრის 

ლიბერალიზაციის მაკროეკონომიკური საკითხები. ეს მაკროეკონომიკური საკითხები 

გვთავაზობს როგორც შესაძლებლობებს, ასევე გამოწვევებს, განსაკუთრებით მცირე ზომის და 

ღარიბი ტერიტორიებისთვის. ეროვნულ დონეზე ძალისხმევა მიმართულია ამ მაკრო 

გამოწვევების გადასაჭრელად. 

თუმცა, ადგილობრივ ლიდერებს უნდა ესმოდეთ, თუ რა გავლენას მოახდენს ეს მაკრო 

საკითხები მიკროეკონომიკებზე, ან ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების 

ძალისხმევაზე, აგრეთვე რა პოლიტიკისა და სტრატეგიების გათვალისწინებითაა 

შესაძლებელი ეკონომიკური განვითარება ადგილობრივ დონეზე. ყველაზე დიდი განსხვავება 

ადგილობრივ დონეზე შეიძლება გაკეთდეს მაკრო და მიკრო გამოწვევების გადასაჭრელად და 

დაუყოვნებელი შედეგის მისაღწევად. 

 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია 

სიღარიბის შემცირების მიზნით, როდესაც ის: 

 

 მხარს უჭერს ინკლუზიური ეკონომიკური განვითარებისკენ სწრაფვას, რაც 

უზრუნველყოფს ადგილობრივი სიმდიდრის შექმნის ხელშეწყობას და სიღარიბის 

შემცირებას; 

 უზრუნველყოფს ტრადიციულად გამოტოვებულ პირთა აქტიურ მონაწილეობას და 

მათ წვდომას განვითარების შედეგად მიღწეულ შესაძლებლობებზე; 

 არის ინკლუზიური, აღიარებს როგორც ფორმალურ, ასევე არაფორმალურ ეკონომიკას; 

და 

 აერთიანებს სიღარიბის შემცირების აშკარა მოქმედებებს. 

 

LED– ის კონკრეტული სარგებელი, როგორიცაა დასაქმება და ინფრასტრუქტურა, მიიღწევა 

ადგილობრივი ხალხის საშუალებით დამოკიდებულებების შეცვლის, არსებული უნარების 

მობილიზების, ქსელების გაუმჯობესების, პრობლემების შესახებ განსხვავებულად ფიქრისა 

და საზოგადოების აქტივების ახლებური გამოყენების გზით. 

LED აუმჯობესებს საზოგადოების მდგომარეობას არამარტო ეკონომიკურად, არამედ 

გარდაქმნის მას ძლიერ მოქმედ საზოგადოებად - შესაძლებლობების განვითარებით 

შესაძლებელია სამუშაო ადგილების შექმნა, შემოსავლების ზრდა და ინფრასტრუქტურის 

გაუმჯობესება. LED ასევე ავითარებს თემების შესაძლებლობებს, რომ ფუნდამენტურად 

უკეთესად შეძლონ ცვლილებების მართვა (Federation of Canadian Municipalities - Caribbean 

Local Economic Development Project (FCM-CARILED) Creating the strategic plan for local economic 

development a guide, 2014) 
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ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მიზნებია სიმდიდრის, სამუშაო ადგილების 

შექმნა, შემოსავლების გაზრდა და, საბოლოოდ, სიღარიბის შემცირება და ცხოვრების ხარისხის 

გაუმჯობესება როგორც ქალების, ასევე მამაკაცების  ადგილობრივ დონეზე.  

შესაბამისად ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება ითხოვს ადგილობრივი 

ხელისუფლების, ბიზნეს სუბიექტების, სამოქალაქო საზოგადოების, აკადემიური 

დაწესებულებების თანამშრომლობას და ერთობლიც ძალისხმევას. 

 

LED მუშაობს რამდენიმე პრინციპით: 

 

1. LED ხელს უწყობს სამართლიან და მდგრად ეკონომიკურ ზრდას. თანაბარი  ნიშნავს 

სიმდიდრის შექმნის შესაძლებლობებს სამუშაო ასაკის მამაკაცებისა და ქალებისთვის , ასევე 

მდიდრებისა და ღარიბებისთვის, ურბანული და სოფლის მცხოვრებლებსა და ყველა 

ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფისთვის. ეკონომიკური ზრდის შენარჩუნების მიზნით, 

ადგილობრივი რესურსები შეიძლება გადაკეთდეს საბაზრო საქონლად ამჟამინდელი 

მოსახლეობისთვის, მაგრამ მუდმივად უნდა მოხდეს მისი აღდგენა, რათა თავიდან ავირიდოთ 

იმავე რესურსების ჩამორთმევა მომავალი თაობისთვის. 

2.  LED არის მრავალმხრივი პარტნიორობა. მათ, ვისაც აქვს გავლენა და შეუძლია გავლენა 

მოახდინოს (მაგალითად, მთავრობაზე, ბიზნესზე, არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და 

თემებზე) ეკონომიკურ ზრდაზე, აქვს წილი და ასრულებს როლს LED- ში. 

3. კერძო სექტორი არის დასაქმების და ზრდის აღიარებული საშუალება და, როგორც ასეთი, 

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები უნდა იყვნენ ინფორმირებულნი მისი 

”შესაძლებლობების” როლზე, ე.ი. ადგილობრივი ეკონომიკის სათანადო გარემოს 

შექმნისთვის. ამასთან, ადგილობრივ მმართველობას შეუძლია გონივრულად გადაწყვიტოს 

გარკვეული სერვისების შესრულება ისეთ სიტუაციებში, როდესაც არასაკმარისი ინვესტორები 

არიან, ან როდესაც კარტელები აკონტროლებენ საქონლის ფასებს ადგილზე. 

4. კარგი ეკონომიკა ვითარდება, როდესაც არსებობს გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული 

მმართველობა - პრაქტიკა, რომელიც უნდა გავრცელდეს თემის არსებულ პოლიტიკურ და 

ეკონომიკურ სტრუქტურებში. 

 

ტიპიური LED სტრატეგიები იყენებს შემდეგ მიდგომებს: 

 

კერძო/სახელმწიფო პარტნიორობა: სხვადასხვა განვითარების აქტივობების კოორდინაცია და 

თანამშრომლობა, რაც იცავს მონაწილე მხარეებს არაეფექტური ცალკეული მიდგომებისგან და 

ამავდროულად ხელს უწყობს განვითარების პროცესის ლეგიტიმურობასა და მდგრადობას. 

LED- ადგილობრივი რესურსების ეფექტური მობილიზაციის საშუალებაა, რასაც იმ 

ინვესტიციების წახალისებით უზრუნველყოფს, რომელსაც ყველაზე მაღალი სოციალურ- 

ეკონომიკური სარგებლის მოტანა შეუძლია. მდგრადი განვითარების პროცესისითვის 

გადამწყვეტია პარტნიორობა კერძო, სახელმწიფო და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის, 

რომელიც საინვესტიციო პროგრამებში  სხვადასხვა ადგილობრივ მხარეებს შორის 



6 
 

თანხვედრას უზრუნველყოფს. 

მონაწილეობითი გადაწყვეტილების მიღება და სოციალური დიალოგი: ადგილობრივი 

დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობა საკუთარი ტერიტორიის განვითარების პროცესში 

მდგრადი ზრდის წინაპირობაა. ადგილობრივი დაინტერესებული მხარეების ერთი მაგიდის 

გარშემო შეკრება, ადგილობრივი ფორუმის საშუალებით, ხელს შეუწყობს ნდობას, ინოვაციას 

და სოციალური ქსელების შექმნასა და აქტივობებს .რაც მთავარია, ალბათ, დაინტერესებული 

მხარეების მონაწილეობა ხელს უწყობს სოციალურ კოჰეზიას, რითაც ამცირებს შემდგომი 

კონფლიქტის რისკს. 

 

LED აქტორები/მონაწილე მხარეების ანალიზი 

 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპია 

დაინტერესებულ მხარეთა იდენტიფიცირება და დაინტერესებულ მხარეთა ანალიზი. 

დაინტერესებულ მხარეთა ანალიზით ხდება განსაზღვრა; (i) ვინ არიან სხვადასხვა მხარეები, 

რომლებსაც გავლენა აქვს პროცესზე და ასევე ეს პროცესი ახდენს გავლენას მათზე; და (ii) 

როგორ უნდა იქნას უზრუნველყოფილი მათ შორის თანამშრომლობა და 

ურთიერთმხარდაჭერა. 

მნიშვნელოვანია დაინტერესებული მხარეები  ჩართულნი უნდა იყვნენ LED- ს მთლიან 

პროცესში, რათა ჰქონდეთ კუთვნილების განცდა პროცესისადმი და მხარდაჭერა.   

LED სტრატეგიების შემუშავების პროცესში, სასურველია შეიქმნას სხვადასხვა 

დაინტერესებულ მხარეთა სამუშაო ჯგუფები, სადაც მოხდება თითოეულის გამოცდილების 

გაზიარება და რაც მთავარია უზრუნველყოფილი იქნება თანამონაწილეობითი პროცესი.  

დაინტერესებულ მხარეთა ანალიზი გვეხმარება საჭირო ადამიანებისა და ჯგუფების 

დადგენაში. ხშირად ამ ეტაპზე გარე ფასილიტატორის მოწვევა მეტადეფექტურია, რომელიც 

ხელს უწყობს პროცესის ეფექტურობას. 

ამ დროს მნიშვნელოვანია: 

 ორგანიზებულობა; 

 ვალდებულების განსაზღვრა; 

 კონსენსუსის მიღწევა და ნდობის ჩამოყალიბა; 

 დაინტერესებული მხარის იდენტიფიცირება და ანალიზი; 

 ძირითადი გუნდისა და დაინტერესებული მხარის საკონსულტაციო ჯგუფის შექმნა; 

 ორგანიზაციული შესაძლებლობების განსაზღვრასა და, თუ საჭიროა, გარე დახმარების 

გამოყენება; 

 სტრატეგიული დაგეგმარების პროცესის დაგეგმვა; 

 

ქვევით დიაგრამაზე მოცემულია სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეები, რომლებიც 

დაკავშირებულნი არიან ადგილობრივ ეკონომიკურ განვითარებასთან. 
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დიაგრამა 1. დაინტერსებული მხარეების ზოგადი სტრუქტურა 

წყარო: მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტის შედგენის პრაქტიკული 

სახელმძღვანელო, გაეროს განვითრების პროგრამა (UNDP) 2020; 

 
დაინტერესებული პირების გამოსავლენად ჩაატარეთ გონებრივი შტურმი. ჩამოწერეთ ყველა ის 

ძირითადი აქტორი, რომლისთვისაც ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება 

მნიშვნელოვანია და აქტუალურია, ან შეუძლია პროცესზე გარკვეული გავლენები იქონიოს.  

შეიმუშავეთ დაწვრილებითი სია და შეადგინეთ ცხრილი; 

უპასუხეთ ორ კითხვას თითეული დაინტერესებული პირის შესახებ:  

1. რა წვლილის შეტანა შეუძლია სტრატეგიის შემუშავების პროცესში? 

2. რამდენად მნიშვნელოვანი გავლენის მოხდენა შეუძლია LED სტრატეგიის 

ეფექტურობაზე? 

დაინტერესებულ მხარეთა იდენტიფიცირება და ანალიზი წარმოადგენს ადგილობრივი 

ეკონომიკური განვითარების პროცესში ამ უკანასკნელთა ჩართულობის საწყის ეტაპს 

 
 

არაპირდაპირი 

 
საერთაშორისო 
ორგანიზაციები 

 ქალები   ფერმერები   ახალგაზრდები 

 
ბიზნეს-ასოციაციები 

 
სასწავლო 

დაწესებულებები  

 
ცენტრალური 

სამინისტროები და  
სააგენტოები 

 

პირდაპირი 

 
ადგილობრივი 

თვითმმართველობა   

 კერძო სექტორი 

 
სამოქალაქო 

ორგანიზაციები  
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(Freeman, 2001). ეს პროცესი ხელს უწყობს დაინტერესებულ მხარეთა გამიჯვნას 

არადაინტერესებული მხარეებისგან და იმ სეგმენტების გამოვლენას, რომლებიც ჩართულნი 

უნდა იყვნენ პოლიტიკის პროცესის (ციკლის) განსხვავებულ ეტაპებზე. დაინტერესებულ 

მხარეთა ანალიზი ასევე ხელს უწყობს აქტორების ქცევის, განზრახვის, 

ურთიერთდამოკიდებულებისა და ინტერესების გააზრებას, ასევე სტრატეგიის შემუშავებისა 

და განხორციელების პროცესში მათი გავლენისა და რესურსების შეფასებას (Varvasovszky & 

Brugha, 2000 ციტ. Dawes et al). დაინტერესებულ მხარეთა ანალიზი, ჩვეულებრივ, ხუთი 

ძირითადი ნაბიჯისგან შედგება (თ. კობერიძე, ნ.დოლიძე 2018): 

1) დაინტერესებულ მხარეთა კატეგორიზაცია, აღწერა და LED სტრატეგიის პროცესში მათი 

როლის იდენტიფიცირება;  

2) მხარეთა რანჟირება, LED სტრატეგიის  პროცესში მათი ფუნქციებისა და მნიშვნელობის 

მიხედვით;  

3) დაინტერესებულ მხარეთა განწყობებისა და რისკ-ფაქტორების შეფასება, რაც უკავშირდება 

LED სტრატეგიის  პროცესში მათ ჩართულობას;  

4) დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის მიზნების დასახვა და ღირებულების დადგენა; 

5) ამ პროცესის 1-4 ნაბიჯების რეგულარული განახლება, ახალი პოტენციური მხარეების 

ჩართულობისა და განწყობების ცვლილების გათვალისწინების მიზნით (თ. კობერიძე, 

ნ.დოლიძე 2018). 

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ სხვადასხვა აქტორს სხვადასხვა გავლენა და ინტერესი აქვს 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების პროცესზე და ასევე ეს პროცესი მათზე 

განსხვავებულად მოქმედებს.  

ქვევით მოცემული დიაგრამით შესაძლებელია განისაზღვროს დაინტერესებულ მხარეთა 

გავლენები და ინტერესები, რაც ასევე მნიშვნეოვანი ინფორმაციაა ადგილობრივი 

ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიების მომზადებისას. 



9 
 

  

დიაგრამა 2. დაინტერსებული მხარეების გავლენისა და ინტერესის რუკა 

წყარო: მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტის შედგენის პრაქტიკული 

სახელმძღვანელო, გაეროს განვითრების პროგრამის (UNDP) 2020; 

 

თანამონაწილეობითი დაგეგმვა 
 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვა თანამონაწილეობით პროცესს 

წარმოადგენს და შესაბამისად მნიშვნელოვანია განიმარტოს რას გულისხმობს 

თანამონაწილეობითი დაგეგმვა.  

მარტივად რომ განვმარტოთ, თანამონაწილეობითია მიდგომა, როდესაც სხავდასხვა 

ინტერესის მქონე სუბიექტებს, რომლებსაც ეხებათ პროცესი და აქვთ წვლილის შეტანის 

შესაძლებლობა, ასევე აქვთ ხმის უფლება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, როგორც 

ცალკე პირის სახით, ისე წარმომადგენლების მეშვეობით.  

 

თანამონაწილეობითი დაგეგმვაა, როცა გეგმვის მომზადების დროს ორგანიზაცია, რომელმაც 

უნდა განახორციელოს აქტივობები მოლაპარაკების მაგიდასთან იწვევს ყველა 

დაინტერესებულ მხარეს, ვისაც როგორ პროცესი ასევე ეხება შედეგიც. ამავე დროს 

თითოეულის მონაწილეობა უნდა იყოს მისასალმებელი და დაფასებული. ამასთან, პროცესში 

არ უნდა დომინირებდეს რომელიმე ინდივიდი, ჯგუფი ან ცალკეული ხედვა. 
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ეს არის იდეალური მდგომარეობა. ხშირად რეალობა შეიძლება სავსებით განსხვავებული 

იყოს. შესაძლებელია, ადამიანთა ან ჯგუფების ნაწილს არ უნდოდეს მონაწილეობა და ჩართვა 

დაგეგმვის პროცესში, რადგან ფიქრობდეს, რომ ამას მეტისმეტად დიდი დრო მიაქვს ან არ აქვს 

საჭირო, შესაბამისი უნარები. ასევე ზოგიერთმა ინდივიდმა ან ჯგუფმა შეიძლება გარიყულად 

და დაუფასებლად იგრძნოს თავი, თუ ისინი არ იქნებიან მონაწილეობისთვის მიწვეული. 

დაგეგმვის პროცესში შეიძლება გამოითქვას ისეთი იდეებიც, რომლებიც აქამდეც არსებობდა. 

ცალკეული ადამიანების მოსაზრება შეიძლება მეტი გულისყურით იყოს მოსმენილი, ვიდრე 

სხვების. ჩამოთვლილი სიტუაციებიდან ზოგიერთმა პროცესს შეიძლება შესძინოს იმდენივე 

პრობლემა, რამდენიც ექნებოდა ხალხის საერთოდ არმონაწილეობის შემთხვევაში.  

 

მნიშვნელოვანი რამ, რაც უნდა დავიმახსოვროთ, ეს არის სიტყვა მონაწილეობა. ამ ტერმინის 

გამოყენება გულისხმობს, არამხოლოდ ვინმესთვის უბრალოდ აზრის კითხვას და მის მიერ 

გაცემული პასუხის მიუხედავად ქცევის განხორციელებას, არამედ თითოეული მონაწილის 

დაგეგმვის პროცესში მნიშვნელოვან წვლილის შემტანად გადაქცევას. 

 

ჭეშმარიტი მონაწილეობითი მიდგომა გულისხმობს ყველა პერსპექტივის განხილვას. ეს არ 

ნიშნავს, რომ ადამიანებს არ შეუძლიათ ეჭვის შეტანა, კამათი სხვათა ვარაუდებზე და 

შეზღუდული აქვთ აზრის გამოთქმა, თუ რა შეიძლება იყოს საუკეთესო სტრატეგია. 

იგულისხმება, რომ ყველას აზრი არის დაფასებული და გამორიცხავს დაშვებას, რომლის 

მიხედვითაც, პროფესიონალებმა და კარგად განათლებულებმა ყოველთვის ავტომატურად 

უკეთ იციან რა იქნება ყველაზე საუკეთესო გამოსავალი. მონაწილეობითი დაგეგმვისას ყველა 

მონაწილეობს დაგეგმვის პროცესში და გარკვეულ როლს ასრულებს გადაწყვეტილების 

მიღებაში. ამის აღნიშვნა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ბევრი დაბალშემოსავლიანი 

ადამიანი ან უმცირესობის წარმომადგენელი ინდივიდი თუ ჯგუფი თავს გრძნობს ისე, რომ 

მათი ხმა არ ისმის საზოგადოებაში, მათ არ უსმენენ მაშინაც კი, როდესაც აზრს ეკითხებიან. 

ჭეშმარიტი მონაწილეობა ნიშნავს, რომ ყველას აქვს ხმის უფლება, რომელიც აუცილებლად 

საყოველთაოდ აღიარებული უნდა იყოს.  

საყოველთაოდ აღიარება ასევე გულისხმობს კამათისას სხვათა აზრის დაფასებას. ძალიან 

ხშირად, დაგეგმვის გუნდი ან მმართველობა დაბალშემოსავლიან ან უმცირესობის 

წარმომადგენლებს, პირიქით, უფრო წყალობს და მიიჩნევს, რომ ყველაფერი, რასაც ისინი 

ამბობენ, არის მართალი და ბრძნული. ნამდვილმა მონაწილეობითმა პროცესმა უნდა მოიცვას 

არა მხოლოდ ისინი, ვისი ხმაც შესმენილია, არამედ ისინიც, რომელთა იდეები მხოლოდ ახლა 

გამოდის სამსჯავროზე და დამკვიდრებას ცდილობს ახალი კონცეფციებით. 

იმისათვის რომ ეს მოხდეს, მათ, ვისაც ნაკლები განათლება და „სტატუსი“ აქვთ, ხშირად 

დამატებითი მხარდაჭერა სჭირდებათ, რათა შეისწავლონ პროცესი და სჯეროდეთ, რომ მათი 

შეხედულებები და იდეები არის მნიშვნელოვანი და გამოსათქმელად ღირებული. ეს 

ყველაფერი საჭიროებს დროს, მაგრამ დიდებული ჯილდოც მოყვება. 
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თანამონაწილეობითი დაგეგმვის მოსამზადებელი ეტაპი 

 

თანამონაწილეობითი დაგეგმვის პროცესის დაწყებამდე მნიშვნელოვანია შემდეგ კითხვებს 

წინასწარ გაეცეს პასუხი: 

• როგორი იქნება მუშაობის ფორმატი; 

• სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის ხარისხი როგორი იქნება; 

• როგორ მოხდება გადაწყვეტილების მიღება; 

• პროცესის წარმართვას რა ფინანსური რესურსები სჭირდება; 

• როგორია ვადები; 

• როგორ მოხდება ხედვის, მიზნებისა და ამოცანების, სამოქმედო გეგმაზე შეთანხმება; 

• აღმასრულებელი გუნდი გადაწყვეტს ამ საკითხებს? 

• მონაწილეები გადაწყვეტენ? და როგორ? 

• როგორ მიიღწევა კონსესუსი როცა რამდენიმე სხვადასხვა ვარიანტი იქნება 

შემოთავაზებული? 

• ხმის მიცემა იქნება? 

• თუ ხმის მიცემით როგორ ტექნიკურად? ბიულეტენით? ხელით? 

• იქნება ანგარიშები მომზადებული პროცესის მიმდინარეობისას? 

• როდის იქნება შეხვედრები დაგეგმილი? სად ჩატარდება შეხვედრები? 

• ეყოლება პროფესს ფასილიტატორი/ები? 

• როგორ და ვის მიერ მოხდება პროცესის მონიტორინგის განხორციელება? 

• ვინ პასუხობს პროცესის მიმდინარეობაზე კითხვებს? 

ამ კითხვებზე პასუხის გაცემით სრულად დაინახავთ პროცესს და შესაბამისად წინასწარ 

შეძლებთ ყველა მონაწილე მხარისთვის პროცესის ეტაპების, ვადების, წესებისა და 

თანამშრომლობის ფორმების მიწოდებას. 

 

თანამონაწილეობითი დაგეგმვის უპირატესობები და გამოწვევები 

 

რა დადებითი მახასიათებლები აქვს დაგეგმვის თანამონაწილეობით მიდგომას? 

 თანამონაწილეობა აჩენს მესაკუთრეობის განცდას და ქმნის ძლიერ საფუძველს 

პროცესში საზოგადოების ჩასართავად. თუ მოსახლეობა ჩართულია ინტერვენციის 

დაგეგმვაში, მაშინ ეს ინტერვენცია მათგან განუყოფელი ხდება, მათი საკუთრება და 

ნაწილი ხდება. მოსახლეობას/ჯგუფს აქვს ინტერესი არა უბრალოდ როგორც 

ბენეფიციარს, თანამშრომელს ან დამფინანსებელს, არამედ როგორც ინიციატორსაც. 

ხალხი გააკეთებს ყველაფერს შესაძლებლობის ფარგლებში, რათა იხილოს, რომ მისმა 

ნამოქმედარმა წარმატებას მიაღწია.  

 თანამონაწილეობითი მიდგომა უზრუნველყოფს საზოგადოების ყველა სეგმენტის 

მხრიდან საიმედოობას, რადგან დაგეგმვაში მონაწილეობა მიიღო ყველა იმ ჯგუფმა, 

რომელიც მოსახლეობის სხვადასხვა სეგმენტს წარმოადგენდა. თუ საზოგადოებამ 
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იცის, რომ მათი მსგავსი ხედვისა და გამოცდილების მქონეებმა განახორციელეს 

ინტერვენცია, ჩათვლის, რომ მისი ინტერესებიც დასახელებული იქნება. 

 დაგეგმვის პროცესში ადამიანთა ფართო ჯგუფის ჩართულობა უზრუნველყოფს 

პერსპექტივებისა და იდეების უფრო ფართო სპექტრს. 

 დაგეგმვის თანამონაწილეობითი მიდგომისას თავიდან არის არიდებული ისეთი 

საფრთხე, როგორიცაა საზოგადოებისა და სამიზნე ჯგუფების რეალობის 

უგულებელყოფა. თუკი, მაგალითად, დაგეგმვის პროცესში ეთნიკური უმცირესობები 

არიან ჩართული და ჩარევა ხდება ისეთ საზოგადოებაში, რომელშიც ეთნიკური 

უმცირესობა ცხოვრობს, დამგეგმავები გაითვალისწინებენ, მათ კულტურულ თუ 

რელიგიურ თავისებურებებს და წინასწარ ეცოდინებათ, რომ მაგალითად 

მუსულმანები რამადანისა და მარხვის დროს მოსალოდნელია არ იმუშავებენ. დიდი 

გამოცდილების მქონე საზოგადოების წევრებს ეცოდინებათ, თუ რამ და რატომ არ 

გაამართლა წარსულში და დაეხმარებიან ჯგუფს წარსული შეცდომების გამეორების 

თავიდან არიდებაში. 

 დაგეგმვის თანამონაწილეობითი მიდგომა იმთავითვე მოიცავს მნიშვნელოვან 

მოთამაშეებს. როდესაც ინტერვენცია ითხოვს ცალკეული ინდვიდის ან სააგენტოს თუ 

ჯგუფის მხრიდან მხარდაჭერას, ეს მხარდაჭერა და თანამშრომლობა შედგება იმ 

შემთხვევაში თუ ისინი თავიდანვე იქნებიან დაგეგმვის პროცესში ჩართული.  

 დაგეგმვის თანამონაწილეობითი მიდგომა უზრუნველყოფს იმ ადამიანთა ჯგუფების 

ხმის გაგებას, რომლებიც ჩამოცილებული იყვნენ საარჩევნო უფლებებს, და აჩვევს 

საზოგადოებას, რომ მათ მნიშვნელოვანი რამ აქვთ სათქმელი. 

 დაგეგმვის თანამონაწილეობითი მიდგომა გამოუმუშავებს უნარებს, რომელიც გასტანს 

დაგეგმვის მთელი პროცესის განმავლობაში და გრძელვადიან პერიოდში შეიძლება 

დაეხმაროს საზოგადოების გაძლიერებას. ადამიანები სწავლობენ შეხვედრების 

გამართვას, მონაცემების გაანალიზებას, სტრატეგიული გეგმების ჩამოყალიბებას - 

მოკლედ რომ ვთქვათ, იქმნება ადამიანური რესუსრი და ყალიბდებიან ლიდერები.  

 დაგეგმვის თანამონაწილეობითი მიდგომა თავს უყრის და ქმნის კავშირებს 

საზოგადოების იმ წევრებს შორის, რომლებსაც, შესაძლოა, ჩვეულებრივ არ ჰქონდეთ 

ერთმანეთთან შეხება. ასეთ ურთიერთობებს - მაგალითად, ინტერვენციის 

განხორციელებისას დაბალშემოსავლიან მოსახლეობასა და ბიზნესის ლიდერებს 

შორის -  აქვთ არა მხოლოდ მხარდამჭერი ფუნქცია, არამედ ამ ურთიერთობებმა, 

შესაძლოა, ხელი შეუწყოს გრძელვადიანი კავშირების ჩამოყალიბებას და 

საზოგადოებაში არსებული ბარიერების რღვევას. 

 დაგეგმვის თანამონაწილეობითი პროცესი აჩენს ნდობას როგორც ორგანიზაციასა და 

საზოგადოებას, ასევე, ჩართულ ინდივიდებს შორის. ეს ნდობა შეიძლება გახდეს 

საზოგადოების მომავალი განვითარებისა და ქმედებების საფუძველი. 

 ზოგადად, დაგეგმვის თანამონაწილეობითი პროცესი ასახავს საზოგადოების მიერ 

დაფუძნებული ორგანიზაციების მისიასა და მიზნებს. მონაწილეობითი მიდგომა 

თავის იდეალს აღწევს თანამშრომლობით, ინკლუზიურობით და გაძლიერებით და 
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ქმნის ნიადაგს საზოგადოების მიერ დაფუძნებული უმეტესი ორგანიზაციების 

ჩამოსაყალიბებლად. 

 დაგეგმვის თანამონაწილეობითი მიდგომა გულისხმობს საზოგადოების ყველა წევრის 

პატივისცემას და ამით ქმნის საზოგადოებრივი მონაწილეობისა და გაძლიერების 

სტანდარტს, რომელსაც შემდგომში გაყვება სხვა ორგანიზაციები და ზოგადად 

საზოგადოება.  

 ლოგიკურია, რომ დაგეგმვის თანამონაწილეობითი მიდგომა უნდა იყოს ეფექტური. 

ფაქტია, რომ ის მოიცავს იმ ადამიანთა ხედვებსა და პერსპექტივებს, რომლებზეც 

აისახება ეს ინტერვენცია; ამ მოდელმა უნდა იმუშავოს, რადგან იქმნება გარანტია, რომ 

ყველა ასპექტი და საჭიროება გამოვლენილი და გადამისამართებული იქნება. ეს კი 

გამოიწვევს გაუთვალისწინებელი შედეგების თავიდან არიდებას. 

 საბოლოოდ,  დაგეგმვის თანამონაწილეობითი მიდგომით ქმედებები ხორციელდება 

ისე, როგორც უმჯობესია. ის პატივს სცემს ყველას ინტელექტს, ღირებულებებს, 

იდეებსა და გამოცდილებას და უჩენს მათ კონტროლის განხორციელების 

შესაძლებლობას. საზოგადოების და, განსაკუთრებით, სამიზნე მოსახლეობის 

გაძლიერებით და, ასევე, სოციალურ სტრუქტურაზე არა მხოლოდ უკვე არსებული 

საკუთარი იდეების თავზე მოხვევით, ორგანიზაციას შეუძლია იდეალები რეალობად 

აქციოს. საბოლოოდ, შეიძლება აღინიშნოს, რომ თითქმის ყოველთვის, 

მონაწილეობითი მიდგომის ესა თუ ის დონე არის ინტერვენციის დაგეგმვისთვის 

მიღებული ყველაზე ეთიკური გზა.  

 

რა უარყოფითი მხარეები აქვს დაგეგმვის თანამონაწილეობით მიდგომას? 

ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილი მოსაზრების შესახებ წინასწარი ცოდნა და მისი გაცნობიერება 

კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რათა წარმოიდგინო, თუ რა შემთხვევაში და როგორ 

იმუშავებს დაგეგმვის მონაწილეობითი მიდგომა თქვენს კონკრეტულ სიტუაციაში. 

 თანამონაწილეობითი პროცესი მეტ დროს საჭიროებს. მრავალფეროვანი ჯგუფი 

ყოველთვის უფრო მეტ დროს ანდომებს გადაწყვეტილების მიღებას და საკითხის 

გადაწყვეტას, ვიდრე ამას გააკეთებდა ერთი ადამიანი ან მცირე ჯგუფი. 

 სამიზნე საზოგადოების წევრები ან საზოგადოება შეიძლება არ დაეთანხმოს 

„ექსპერტებს“ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა არის საჭირო.  

 საზოგადოების წევრებსა და ორგანიზაციებს მოსალოდნელია, რომ დაჭირდეთ 

გარკვეული ცოდნა. სამიზნე პოპულაციის წევრებსა და საზოგადოებას შესაძლებელია 

არ გააჩნდეთ მნიშვნელოვანი ტექნიკური ცოდნა ან გამოცდილება და მოუწიოთ 

ზოგიერთი თეორიისა და წარსულის გამოცდილების შესახებ ინფორმაციის ქონა 

იმისათვის, რათა დაინახონ, თუ რის გაკეთებას ცდილობს ორგანიზაცია. შესაძლოა, 

დაგეგმვის პროცესში მონაწილეობის სრულყოფილად მისაღებად ზოგიერთს ახალი 

უნარები დაჭირდეს. მეორე მხრივ, ორგანიზაციას მოუწევს, რომ ისწავლოს უფრო მეტი 

ადგილობრივი კულტურის, პოლიტიკური საკითხების და საზოგადოების ისტორიის 
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შესახებ, რათა ინტერვენცია ადაპტირებული იყოს და მოხდეს წარსულის შეცდომების 

თავიდან არიდება. განათლების მიღებას დრო სჭირდება.  

 ერთმა ცალკეულმა ინდივიდმაც კი, შესაძლოა, მარცხი მოუტანოს მთელ პროცესს, 

თუკი ის შესაბამისად არ მოიქცევა. ზოგიერთს შეიძლება ჰქონდეს მყარად 

ჩამოყალიბებული საკუთარი აზრი ან დაბეჯითებით ამბობდეს, რომ მხოლოდ მან 

იცის, თუ რა არის სწორი საზოგადოებისთვის; ეს ართულებს მონაწილეობით პროცესს. 

სიტუაციის მართვა ერთდროულად საჭიროებს კეთილგონირებასა და სიმტკიცეს. 

 ზოგჯერ რთულია იმაში დარწმუნებაც, რომ მოლაპარაკების მაგიდასთან სწორი ხალხი 

ზის. პროცესისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობის მქონე ადამიანებს შეიძლება 

უბრალოდ არ სურდეთ მონაწილეობის მიღება. მონაწილეობითი დაგეგმვის პროცესს 

ხელი შეიძლება შეუშალოს საზოგადოების დაქსაქსულობამ, კომუნიკაციის ან 

პრობლემებთან გამკლავების წარუმატებელმა მცდელობებმა, ცალკეული ჯგუფების და 

ინდივიდების მნიშვნელოვნების უგულებელყოფამ ან ზოგადმა უნდობლობამ. თუ ეს 

დაბრკოლებები გადაილახება საზოგადოება მიიღებს დადებით შედეგებს 

გრძელვადიანი პერსპექტივით. 

 დაგეგმვის თანამონაწილეობითი პროცესი ითხოვს მონაწილეთა მხრიდან მოთმინებას; 

მას ახლავს ვალდებულებაც. ადამიანებმა დროთა განმავლობაში უნდა გაითავისონ ეს 

ვალდებულება - დარჩნენ მოქალაქეებად იმ შემთხვევებშიც კი, როდესაც ისეთი 

საკითხების განხილვა ხდება, რომელთა მიმართადაც ისინი განსაკუთრებით 

მგრძნობიარეები არიან; ამასთან, შეეძლოთ დათმობა. რამდენიმე უადგილო სიტყვამ, 

თითოოროლამ, პროცესისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობის მქონე ადამიანების 

მხრიდან ინტერესის დაკარგვამ შეიძლება ჩაშალოს მთლიანი პროცესი. 

ეს ნაკლოვანებები წარმოადგენს პოტენციურ ან რეალურ გამოწვევას დაგეგმვის 

თანამონაწილეობითი პროცესის წარმატებით განხორციელებისთვის; მათი დაძლევით 

შესაძლებელი გახდება საზოგადოებაში ინტერვენციის ეფექტურობის მიღწევა (Phil 

Rabinowitz, participatory approaches to planning community interventions) 
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LED სტრატეგიების შემუშავების პროცესი და აქტორების 
თანამონაწილეობა 

პროცესის ინიციატორი და მისი როლი 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვის პროცესი 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვა არის პროცესი, რომელიც პროდუქტის 

შექმნას გულისხმობს. უმეტესობას ეკონომიკური ზრდის შესაძლო პროდუქტები 

წარმოუდგენია - მეტი და უკეთესი სამუშაო ადგილები, გაზრდილი სიმდიდრე და 

შემოსავალი, გაზრდილი შესაძლებლობები პიროვნული განვითარებისთვის და ა.შ. 

მნიშვნელოვანია გავაცნობიეროთ, რომ საზოგადოების შესაძლებლობების განვითარების 

მიზანი ასევე მოიცავს კომპლექსურ, მრავალმხრივ პროცესს, რომელშიც მრავალი მხარე 

მონაწილეობს. 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების დაგეგმარების წინასწარი ამოცანები  

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების პროცესს ორი ამოცანა უნდა უძღოდეს წინ. 

პირველ რიგში, უნდა მოხდეს ორგანიზაციის ან ინსტიტუტების ჯგუფის იდენტიფიცირება და 

მობილიზება, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ეკონომიკური ცვლილების 

განხორციელებაზე ან კოორდინირებაზე. მეორე, უნდა განისაზღვროს გეგმის გეოგრაფიული 

არეალი. 

დამგეგმავების იდენტიფიცირება 

ეკონომიკური განვითარების ეფექტური ორგანიზაციული სტრუქტურის/გუნდის შექმნა 

აუცილებელია ძალისხმევის წარმატებისთვის. ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების 

პროგრამის ყველაზე გავრცელებული ორგანიზაციული ერთეულია ეკონომიკური 

განვითარების კორპორაცია (EDC) ან მსგავსი სპეციალიზებული ეკონომიკური განვითარების 

ორგანიზაცია, რომელსაც ევალება განვითარების პროგრამების შექმნაში დახმარების გაწევა 

მუნიციპალიტეტში, რეგიონსა თუ ქვეყანაში. ეკონომიკური განვითარების სააგენტოები, 

რომლებიც ადგილობრივი ხელისუფლების ნაწილია, ასევე ხშირად  განვითარების 

პროგრამების ინიციატორები არიან. გარდა ამისა, სავაჭრო პალატები, ბიზნეს ასოციაციები, 

დასაქმების ხელშემწყობი სააგენტოები ან სხვა ადგილობრივი ჯგუფები შეიძლება 

დაინტერესდნენ ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობით. 

ძლიერი ორგანიზაციული შესაძლებლობები ყოველთვის ემყარება საზოგადოების 

მონაწილეობას, ხელმძღვანელობასა და ლეგიტიმაციას. 

მონაწილეობა. დაგეგმვის ორგანიზების მთავარი ამოცანაა საზოგადოების კრიტიკული 

სექტორების სრული მონაწილეობის უზრუნველყოფა. ბიზნესი უნდა იყოს ჩართული 

მთავრობასთან და აქტიურ სამოქალაქო პირებთან ერთად. ბიზნესის ჩართულობის 

მნიშვნელობა შეიძლება აშკარაა, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ადგილობრივი პირები 

სერვისების მიმწოდებელ სტრუქტურებში, სხვადასხვა ორგანიზაციებსა ან საზოგადოებრივ 

ჯგუფებში იწყებენ ეკონომიკის განვითარების პროცესს ბიზნესის, დამსაქმებლებისა და 



16 
 

მთავრობის აქტიური მონაწილეობის გარეშე. შედეგად, მიუხედავად იმისა, რომ ყველამ 

შეიძლება მოიწონოს ინიციატივა, არაფერი გამოდის. 

ლიდერობა. ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვის პროცესი არის ადგილობრივი 

ხელმძღვანელობის ორგანიზაციის უფლებამოსილების გაძლიერება, რომელსაც ორი 

ძირითადი შესაძლებლობა გააჩნია: ხედვა, ეკონომიკური პოტენციალის დასანახად და 

შესაძლებლობა ფართოდ გაზიარებული სასურველი შედეგების მისაღწევად. ორგანიზაციები 

უნდა იყვნენ მზად და შეეძლოთ ხელმძღვანელობის აღება, წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი არ 

უნდა შეირჩნენ ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვისას. 

ლეგიტიმურობა. პროცესის ხელმძღვანელი სტრუქტურა უნდა აღიქმებოდეს ლეგიტიმურად - 

რაც ნიშნავს, რომ მას სჭირდება თემის ფართო საზოგადოების მხრიდან ნდობა, რომ ამ 

სტრუქტურას შეუძლია საზოგადოების კეთილდღეობის შექმნა. ხშირად ორგანიზაციებს არ 

ენდობიან, რადგან ისინი წარმოადგენენ მხოლოდ მცირე ჯგუფის ინტერესს ან იმიტომ, რომ 

ისინი კორუმპციაში შემჩნეულნი არიან. ამრიგად, ლეგიტიმურობას უნდა მიღწევა და 

დამსახურება, ხოლო მისი დაკარგვა არასამართლიანი დამოკიდებულებებითა და მერყეობით 

მარტივად შეიძლება. 

 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიების ფაზები 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვის პროცესში განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია თვითგანათლება, მეორე სტრატეგიის შემუშავება, ხოლო შემდეგ უკვე 

კონკრეტული პროექტების განხორციელება. 

მსოფლიო ბანკის მიხედვით, LED-ის  სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესს ხუთი ეტაპი აქვს. 

 

5 ეტაპიანი სტრატეგიული დაგეგმარების პროცესი მოიცავს: 

 

1 ეტაპი: დაგეგმვის ორგანიზება; 

2 ეტაპი: არსებული მდგომარების - ადგილობრივი ეკონომიკური მდგომარეობის 

შეფასება/ანალიზი 

3 ეტაპი: LED- სტრატეგიის შემუშავებას (რომელიც მოიცავს ხედვას, მიზნებს, პროგრამებს, 

პროექტებს და გეგმებს) 

4 ეტაპი: LED სტრატეგიის განხორციელება; 

5 ეტაპი: LED სტრატეგიის შეფასება; 

 

სტრატეგია განსაზღვრავს ეკონომიკური განვითარების შესაძლო სფეროებს და 

დაბრკოლებების დაძლევის გზებს  — ინფორმაციას, რომელიც მიმართულებას აძლებს LED 

ინიციატივებსა და პოტენციურ ინტერვენციებს.  
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 ადგილობრივი ეკონომიკური 

განვითარების სტრატეგიების 

დაგეგმვის ეტაპები  

ეტაპის მიზანი დაინტერესებულ 

მხარეთა მონაწილეობის 

ფორმები 

1 დაგეგმვის ორგანიზება  დაგეგმვის 

პროცესის 

მონაწილეების 

იდენტიფიცირება, 

პროცედურების 

შემუშავება, 

დროითი განრიგის 

შედგენა, 

დამგეგმავი 

გუნდის შერჩევა, 

როლების 

გადანაწილება და 

ა.შ. 

დაინტერესებული 

მხარეების გამოკითხვა; 

ფოკუს ჯგუფები; 

სიღრმისეული 

ინტერვიუები; 

და სხვა; 

2 არსებული მდგომარების - 

ადგილობრივი ეკონომიკური 

მდგომარეობის შეფასება/ანალიზი 

შერჩეული 

ტერიტორიის 

ეკონომიკური 

მდგომარების 

შესწავლა  

დაინტერესებული 

მხარეების გამოკითხვა; 

სიღრმისეული 

ინტერვიუები; 

ფოკუს ჯგუფები; 

და სხვა; 

3 LED სტრატეგიის შემუშავება  განვითარების 

ხედვის, მიზნებს, 

პროგრამებისა და 

პროექტების 

განსაზღვრა 

დაინტერესებული 

მხარეების გამოკითხვა; 

სიღრმისეული 

ინტერვიუები; 

ფოკუს ჯგუფები; 

სამუშაო ჯგუფები; 

ექსპერტთა კვლევები; 

და სხვა. 

4 LED სტრატეგიის განხორციელება; შემუშავებული 

პროგრამების, 

პროექტებისა და 

ღონისძიებების 

განხორციელება 

ჯერძო-საჯარო 

პარტნიორობა; 

მონაწილე მხარეების 

გამოკითხვა-უკუკავშირი; 

ბიზნეს ფორუმები; 

კონფერენციები; 

გამოფენები; 

კონკურსები; 

მონიტორინგის ჯგუფები; 

საკონსულტაციო 

საბჭოები; 

და სხვა; 

5 LED სტრატეგიის შეფასება განხორციელებილი 

აქტივობების 

დაინტერესებული 

მხარეების გამოკითხვა; 
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შედეგების 

შეფასება 

სიღრმისეული 

ინტერვიუები; 

ფოკუს ჯგუფები; 

სამუშაო ჯგუფები; 

ექსპერტთა კვლევები; 

ბიზნეს ფორუმები; 

კონფერენციები; 

და სხვა. 

 

 

გარემოს მომზადება  

კერძო სექტორი ინვესტიციებისა და ახალი ინიციატივების შესახებ გადაწყვეტილებებს 

მხოლოდ ციფრობრივ მონაცემებზე დაყრდნობით არ იღებს. რეალობაში, საბოლოო 

გადაწყვეტილებები, განსაკუთრებით ურთიერთგამომრიცხავ ვარიანტებს შორის, ხშირად 

ემოციური მდგომარებაში ან ინტუიციაზე დაყრდნობით მიიღება. ბიზნესი ხშირად უარს 

ამბობს გარკვეული ტერიტორიაზე ინვესტიციების განხორციელებაზე, რადგან, მაგალითად, 

მაცხოვრებლები შესაძლოა მტრულად  ან ანტაგონისტურად იყვნენ განწყობილნი ამ ბიზნესის 

მიმართ. კომპანიას არ სურს საფრთხე შეუქმნას თავის თანამშრომლებს, ამიტომ ამ 

ტერიტორიის ნაცვლად შეიძლება აირჩიოს სხვა უკეთესი ადგილი, რომელიც 

მრეწველობისთვის უფრო მისაღები და ფასეული იქნება.  რადგანაც მსოფლიოში ყველა 

ლოკაციას აქვს მზარდად თანაბარი წვდომის შესაძლებლობა ბაზარზე, თემის 

წარმომადგენლობას დიდი მნიშვნელობა აქვს მის მომავალზე. 

ხშირია შემთხვევები, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობაც ოპონენტის როლს ასრულებს, 

ვიდრე ბიზნესის მხარდამჭერის. ასევე ადგილობრივი აქტივისტები ხშირად 

ეწინააღმდეგებიან დეველოპერების ინიციატივებს, და არ არიან დაინტერესებულნი  რაიმე 

პროექტის ეკონომიკური და სოციალური ღირებულებებით. ადგილზე არსებული 

კონფლიქტური სიტუაციები ხელს უშლის განვითარების პროგრამების შემუსავებასა და 

განხორციელებას. შესაბამისად, მსგავსი სიტუაციების დასაძლევად, მნიშვნელოვანია ყველა 

დაინტერესებულ მხარეს ჰქონდეს პოზიტიური დამოკიდებულება ქალაქის, სოფლის, 

მუნიციპალიტეტის განვითარების დაგეგმვის მიმართ. 

მნიშვნელოვანია სხვადასხვა მიდგომების გამოყენება, რომელიც ადგილზე 

დამოკიდებულებების ცვლილებს გამოიწვევს და  ადგილობრივი საწარმოებისთვის უკეთეს 

განწყობას შექმნის.  

ალვინ სოკოლოუმ და ჯულია სპეზიამ (1990)  მოიყვანეს 17 მცირე სოფლის თემის 

საინსტრუქციო მაგალითები, სიფორდ, დელავერიდან (მოსახლეობა 5,500 კაცი), მაუის 

ოლქამდე, ჰავაიში (მოსახლეობა 85,000), რომელთაც გამოიყენეს დამოკიდებულებითი 

ლიდერობის რესურსები, როგორც ეკონომიკური ცვლილების საშუალება. მიუხედავად იმისა, 

რომ თითოეული თემის პროექტები განსხვავდებოდა (მაგ., ახალი ინდუსტრიული პარკების 
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შექმნა, საწარმოების მოზიდვა ან შენარჩუნება), ძირითადი თემა ყველა შემთხვევაში ”თემების 

იდენტიფიკაციისა და სულისკვეთების ხშირი სტიმულირება იყო. ”დამოკიდებულებები 

შეიცვალა და ეს გრძნობა გადამდებია”, აღნიშნა ერთმა მერმა ”(სოკოლოვ და სპეზია, 1990). 

კარგი დამოკიდებულებები სულაც არ ქმნიან კარგ პროექტებს, მაგრამ ცუდმა 

დამოკიდებულებებმა, იქნება ეს წამოსული პოლიტიკური პირის, ან საზოგადოების ან სხვა 

დაინტერესებული ჯგუფების მხრიდან, შეიძლება ხელი შეუშალოს და ჩაკლას კიდეც კარგი 

იდეა. ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ არსებობენ გარკვეული ჯგუფები ან ორგანიზაციები, 

რომლებიც წინააღმდეგობას უწევენ ეკონომიკური საქმიანობის ყველა ფორმას, მიუხედავად 

მათი დამსახურებისა. 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების როლის შერჩევა 

 

დამგეგმავების ვინაობის დადგენის და ზუსტი ზონის განსაზღვრის შემდეგ, დაგეგმვის 

საწყისი ეტაპი უნდა დასრულდეს I ფაზის განმავლობაში. ნებისმიერი ორგანიზაცია, 

რომელიც დაინტერესებულია ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარებით, საჭიროა 

აცნობიერებდეს რა როლს  შეასრულებს ის ამ პროცესში. პოზიცია, რომელსაც ორგანიზაცია 

იღებს, განსაზღვრავს დაგეგმვას ყველა ეტაპზე და იმ საშუალებებს, რომელთა გამოყენებას 

საბოლოოდ შეუძლია ეკონომიკური განვითარების ინიცირება. ორგანიზაციებს აქვთ 

შეზღუდვები, რომლებიც გამომდინარეობს ამჟამინდელი ან ისტორიული როლებისაგან, ან 

დადგენილია მათი წესდებით. ორგანიზაციისთვის ყოველთვის რთულია მისი მანდატიდან 

გადახვევა. ამრიგად, როლის განსაზღვრება წინ უნდა უძღოდეს ადგილობრივ ეკონომიკურ 

გარემოს ფორმირების ნებისმიერ მცდელობას.  

ორგანიზაციებისთვის, ძირითადად, მოქმედების შემდეგი როლები აქვთ (Nancey Green Leigh, 

Edward J. Blakely (2017)):  

 მეწარმე ან დეველოპერი,  

 კოორდინატორი,  

 ფასილიტატორი,  

 სტიმულატორი  

 ან ამ როლების ნებისმიერი კომბინაცია. 

მეწარმე ან დეველოპერი 

ამ როლის შესრულებისას ორგანიზაცია მოქმედებს როგორც მეწარმე. ადგილობრივმა 

ხელისუფლებამ ან თემზე დაფუძნებულმა ორგანიზაციებმა შეიძლება გადაწყვიტონ თავად 

აამოქმედონ კომერციული საწარმო. ადგილობრივი ხელისუფლების მფლობელობაში 

არსებული მიწის ნაკვეთები ან შენობები  შეიძლება ხელმისაწვდომი გახდეს ეკონომიკური 

მიზნებისათვის. ადგილობრივ მმართველობებს შეიძლება სურდეთ კომერციული მიწების და 

შენობების საჯარო საკუთრებაში შენარჩუნება ან ამ რესურსების გადაცემა ადგილობრივი 

საზოგადოების ჯგუფებისთვის. 

კოორდინატორი 
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ადგილობრივ თვითმმართველობას ან თემზე დაფუძნებულ ჯგუფს შეუძლია იმოქმედოს 

როგორც საკოორდინაციო ორგანო, შეიმუშავოს პოლიტიკა ან შესთავაზოს სტრატეგიები ამ 

ტერიტორიის განვითარებისათვის. იმის გამო, რომ  მთავრობის, ასევე თემის და ბიზნეს 

ორგანიზაციის მიერ გაწეულ მომსახურებებს ადგილობრივი გავლენა აქვს, ადგილობრივი 

საბჭოები სულ უფრო მეტად ცდილობენ გარკვეულ კოორდინაციას მიაღწიონ თავიანთი 

ტერიტორიებზე მომსახურების დაგეგმვისა და მართვის საკითხებში. ამ როლის გაფართოებამ 

ეკონომიკის განვითარებში შესაძლოა ჩართოს თემთა ჯგუფები ინფორმაციის შეგროვებასა და 

შეფასების მიმართულებით (მაგ., დასაქმების დონე, სამუშაო ძალა, უმუშევრობა, 

დაწესებულებები). ეს შეიძლება ითვალისწინებდეს ეკონომიკური მიზნების, გეგმისა და 

სტრატეგიების განვითარებისთვის სხვა სამთავრობო უწყებებთან, ბიზნესთან და თემებთან 

მუშაობას. ასეთი მიდგომა უზრუნველყოფს, რომ ყველა სექტორმა მოახდინოს საკუთარი 

მიდგომების და რესურსების ფოკუსირება მსგავს მიზნებზე და შეზღუდული რესურსების 

გამოიყენონ უფრო ეფექტურად. ამ მიდგომას აგრეთვე შეუძლია უზრუნველყოს სახელმწიფო 

ეკონომიკურ პროგრამებთან და სტრატეგიებთან თანხვედრა, ასე რომ ადგილობრივი 

ეკონომიკა მიიღებს მათგან მაქსიმალურ სარგებელს. 

ფასილიტატორი 

ამ როლის დროს ადგილობრივი მთავრობა იღებს გადაწყვეტილებას, რომ  ყველაზე კარგად 

მას შეუძლია თემში ან რეგიონში გარემოს გაუმჯობესების გზით განვითარების ხელშეწყობა. 

ეს შეიძლება ითვალისწინებდეს განვითარების პროცესის გამარტივებას და დაგეგმვის 

პროცედურების და გარკვეული რეგულაციების გაუმჯობესებას. 

სტიმულატორი 

როგორც თემის ჯგუფებს, ასევე საკრებულოს შეუძლიათ ბიზნესის შექმნის სტიმულირება ან 

გაფართოება კონკრეტული ქმედებების განხორციელებით, რაც გამოიწვევს ახალი ბიზნეს 

სუბიექტების გაჩენას. სტიმულირებამ შეიძლება ნებისმიერი სახის აქტივობა გამოიწვიოს 

როგორც სარეკლამო ორგანიზაციების შექმნა ასევე ინდუსტრიული ან მცირე საწარმოო 

საამქროების შექმნა. 

დაგეგმვის მიდგომების ტიპოლოგია 

 

არსებობს ორი გარემოება, რომლებიც გავლენას ახდენს ადგილობრივი დაგეგმვის ნებისმიერ 

მიდგომაზე: (1) კონკრეტული ტერიტორია განიცდის როგორც საერთაშორისო და ისე საშინაო 

პოლიტიკის გავლენას და ზეწოლას (2) ყოველ კონკრეტულ ტერიტორიაზე ეს ზეგავლენა 

სხვადასხვანაირია, ანუ ზოგიერთს მზარდი სამრეწველო სექტორი აქვს, ზოგი კი 

ინდუსტრიულ ვარდნას განიცდის.  

ამ შემთხვევაში ეს ორი გარემოება როგორ უნდა იქნას გამოყენებული თემის მიდგომაზე 

ეკონომიკურ განვითარების მიმართ? საწყის ეტაპზე თემის დამოკიდებულება განსაზღვრავს 

მის შეხედულებას მთლიან ეკონომიკური განვითარების მაგალითად, არსებობს ეკონომიკური 

განვითარების ორი ძირითადი პერსპექტივა: რეაგირება გარე მოთხოვნილებებზე და მეორე 
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რეაგირება ადგილობრივი საზოგადოების საჭიროებებზე. უფრო გაბატონებული პრაქტიკაა 

რეაგირება გარე მოთხოვნილებებზე, ხოლო ადგილობრივ საჭიროებებზე რეაგირება ახალ, 

განვითარებულ პრაქტიკასთან ასოცირდება.  

ადგილობრივი ეკონომიკისთვის, რომელიც იზრდება ან კლებულობს არსებობს დაგეგმვის 

ოთხი ტიპი: ორი ხშირად გამოყენებადი მოდელი (დაქირავების დაგეგმვა და გავლენის 

დაგეგმვა) და ორი განვითარებადი მოდელი  (საგანგებო სიტუაციების   დაგეგმვა და 

სტრატეგიული დაგეგმვა) (ბერგმანი, 1981). პირველი ორი მოდელი რეაგირებს იმ პირობებზე, 

როდესაც ისინი წარმოიშობა. დაქირავების დაგეგმვა წარმოადგენს, როგორც ცნობილია, გარე 

პირობებზე პრეაქტიული მიდგომაა. ეს იმას ნიშნავს, რომ საზოგადოება იწყებს საქმიანობას 

კონკურენციის პირობების საპასუხოდ საკუთარი ეკონომიკური ბაზის მშენებლობის ან 

შენარჩუნების მიზნით. გავლენის შემქმნელები დაელოდებიან, სანამ გარემოებები არ 

შეიცვლება. ეს არის რეაქტიული დაგეგმვა არსებული ინდუსტრიული ბაზის დაკარგვის 

აღიარებით. შემდეგი ორი მიდგომა უფრო გააზრებულია და პასუხობს რეგიონული და 

ეროვნული ეკონომიკური პირობების საერთო განზომილებებს. სტრატეგიული დაგეგმვა 

ჭეშმარიტად პროაქტიურია და ქმნის გრძელვადიან საპასუხო საზოგადოებრივ სისტემას იმ 

პირობების მიმართ, რომლის წინაშეც  ადგილობრივი მოსახლეობა დგას. ხოლო საგანგებო 

სიტუაციების მიდგომა არის ინტერაქტიული მიდგომა, რომელიც აღიარებს პირობებისადმი 

მოქნილობის აუცილებლობას, როგორც კი ამის საჭიროება წარმოიშობა Nancey Green Leigh, 

Edward J. Blakely (2017). 

დაქირავების დაგეგმვა (პრეაქტიული) 

დაქირავების დაგეგმვა არის ტრადიციული მიდგომა ეკონომიკის განვითარებისთვის, 

რომელსაც ადგილობრივი მოსახლეობის უმეტესობა იყენებს კორპორაციული გაფართოების 

მოსაზიდად. საზოგადოების ჩართულობა ამ მიდგომაში საკმაოდ შეზღუდულია. კერძო 

სექტორის სიცოცხლისუნარიანობა და ინიციატივა მიმართულია ადგილობრივი 

პრობლემების გამოხატვის შეცვლაზე ზუსტი დაგეგმვის ან პოლიტიკის გატარების კუთხით. 

ამ მიდგომასთან დაკავშირებული პოლიტიკა მოქმედებს იმ ვარაუდით, რომ ყველა ბიზნესი 

კარგია თემისთვის. ტერიტორიის ინდუსტრიალიზაცია გათვალისწინებულია, როგორც 

აშკარა პოლიტიკა. ეს, ზოგადად, დაკავშირებულია იმ აზრთან, რომ ინდუსტრიალიზაცია 

სარგებელს მოუტანს მთელს საზოგადოებას. 

ამ მიდგომის ტიპიური დაგეგმვა მოიცავს სამრეწველო წახალისებების ფართო არჩევანს 

ტერიტორიის კლიმატის იმიჯის გასაუმჯობესებლად. იმის გამო, რომ ეს არის ადგილობრივი 

ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვის ყველაზე ნაცნობი სტილი, რეკრუტირების დაგეგმვის 

ვარიანტები შეგიძლიათ ნახოთ ქვეყნის თითქმის ყველა რეგიონში.  

ზემოქმედების დაგეგმვა (რეაქტიული) 

ზემოქმედების დაგეგმვა არის უახლესი პრაქტიკა, რომელიც ცდილობს შეამციროს 

ინდუსტრიული ზარალის ყველაზე ცუდი შედეგები ადგილობრივ ეკონომიკაზე - ეს 

გამომდინარეობს ზოგიერთ თემში ქარხნების დახურვის ზეგავლენის გამო, განსაკუთრებით 

ზეგავლენა სამუშაოზე ძალაზე.  
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ერის უმეტესი ნაწილისთვის, ეს საქმიანობა წარმოადგენს ეკონომიკის განვითარების ყველაზე 

ცნობად საჯარო სექტორის დაგეგმვის მიდგომას. მიდგომა დიდწილად ეყრდნობა 

ფედერალური სახსრების ხელმისაწვდომლობას. 

საგანგებო სიტუაციების დაგეგმვა (ინტერაქტიული) 

საგანგებო სიტუაციური დაგეგმვა არის ისეთი მიდგომა, რომელიც გამოიყენება გავლენის 

დაგეგმვის არაეფექტურობაზე დაქვემდებარებულ ადგილებში და ეყრდნობა იმ მოსაზრებას, 

რომ დაგეგმვამ უნდა მოახდინოს ზემოქმედება, ვიდრე მათზე რეაგირება.  რადგან 

ზეგავლენის დაგეგმვა პასუხობს ეკონომიკური დაცემის პერიოდს მას შემდეგ რაც ის მოხდება, 

გატარებული ღონისძიებები იშვიათად ესადაგება ტერიტორიის საერთო გეგმას.  

სტრატეგიული დაგეგმვა (პროაქტიული) 

სტრატეგიული დაგეგმვა ყველაზე შესაფერისი მიდგომაა ყველა თემისთვის. ეს არის 

მომავალზე ორიენტირებული მიდგომა, რომელიც აყალიბებს ადგილობრივ ეკონომიკას 

ადგილობრივი საჭიროებების საფუძველზე. როგორც აქ არის გამოყენებული, სტრატეგიულის 

განმარტება ლექსიკონში (გარდა მისი სამხედრო მნიშვნელობისა) გვაძლევს ყველა 

მნიშვნელოვან ელემენტს: ”[ადგილობრივ] ყველა ძალის გამოყენება, ფართომასშტაბიანი, 

ფართო სპექტრის დაგეგმვისა და განვითარების გზით, [წარმატების უზრუნველსაყოფად].” 

სტაბილური ეკონომიკის წარმატებული განვითარების უზრუნველსაყოფად, ადგილობრივებს 

აქვთ ფართო ხედვა ეკონომიკის განვითარების შესახებ. ეს დამოკიდებულება თავიდან 

იცილებს იმ პრობლემებს, რომლებიც გამოწვეულია სწრაფი, თითქმის ხიფათიანი ზრდით, 

რომელიც ასე გავრცელებულია განვითარებად ტერიტორიებზე. ის ასევე საშუალებას აძლევს 

ტერიტორიებს    მოახდინონ საკუთარი შესაძლებლობების ორგანიზება ეკონომიკური 

განვითარების დაგეგმვისა და ეკონომიკური ბაზის სასურველი გაფართოების 

უზრუნველსაყოფად. 

გრძელვადიანი ხედვა ხელს უწყობს დისკუსიას და გეგმების სრულად განხილვას, რომლებიც 

გავლენას ახდენს საზოგადოების ყველა სეგმენტზე. 

სტრატეგიული დაგეგმვა ასევე გულისხმობს ფართომასშტაბიან ძალისხმევას ხელმისაწვდომი 

რესურსების გადანაწილების მიზნით. ეს არ ნიშნავს ადგილობრივი ხელისუფლების ხარჯების 

დიდ ოდენობას ან სახელმწიფოს დიდ სუბსიდიებს, სინამდვილეში, ეს შეიძლება ნიშნავს 

ყველა წყაროდან მიმდინარე ხარჯების შემცირებას და გრძელვადიანი საზოგადოებრივი და 

ინდივიდუალური ხარჯების რისკების შემცირებას. 

ფართომასშტაბიანი ძალისხმევა გულისხმობს, რომ ეკონომიკური განვითარება ხდება 

გრძელვადიანი მიზანი ადგილობრივი საზოგადოების ყველა მიმდინარე ფუნქციისთვის. 

რეგულაციების, საგადასახადო პოლიტიკის, საზოგადოებრივი სამუშაოების და 

ადგილობრივი თვითმმართველობის პროგრამის ხარჯები სრულად გათვალისწინებულია 

გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარების მიზნებისათვის. დაგეგმვის სტრატეგიული 

ხედვა ეკონომიკური განვითარების სპეციალისტების მთავარ აქცენტს მიმართავს 
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ბიუჯეტების, საგადასახადო პოლიტიკის, სახელმწიფო შესყიდვების, ხარჯების 

კატეგორიებისა და სახელმწიფო ფინანსების საკითხებზე.  

წარმატება გამომდინარეობს მრავალი საჯარო ქმედებიდან, ეკონომიკური განვითარების, 

შესაბამისი დეპარტამენტებისა და სააგენტოების მიერ დახვეწილი სტრატეგიული დაგეგმვით 

და ძირითადი აქტორების მხრიდან პოლიტიკის ინტეგრირებული პოზიციებით. არსებობს 

მტკიცებულება, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა განიხილავს ზოგიერთი ამ მახასიათებლის 

მიღებას, მაგრამ უცნობია ტერიტორია, რომელიც სტრატეგიული ეკონომიკური განვითარების 

სრულყოფილ ვერსიას ახორციელებს. 

 

 

პროაქტიული სტრატეგიული დაგეგმვის მაგალითი 

2002 წელს, პადუჩა, კენტუკში, ჩამოაყალიბდა ინოვაციური მხატვრების გადაადგილების 

პროგრამა, რაც თემის ერთ-ერთი უძველესი უბნის, Lowertown-ის რევიტალიზაციას 

გამოიწვევდა. მას შემდეგ პროგრამამ მოიზიდა 80-ზე მეტი მხატვარი ლოს ანჯელესიდან და 

ნიუ იორკიდან, რომელბიც ჩრდილო- დასავლეთით 25, 000 მაცხოვრებლიან ქალაქში 

კენტუკში დასახლდნენ. მისი წარმატება შეიძლება მიეკუთვნოს კრეატიულ სარეკლამო 

კამპანიას, რომელიც მიზნად ისახავს ხელოვნების პუბლიკაციებს და სტიმულირების 

პროგრამას, რომელიც ფოკუსირებულია საკუთრების წახალისებისა და არსებული 

სტრუქტურების რეაბილიტაციისკენ.  არსებული ინიციატივა გულისხმობს 100% -იან 

დაფინანსებას შესყიდვისა და სარეაბილიტაციო სამუშაოსთვის, 30 წლიანი ფიქსირებული 

სესხის 7%-იან განაკვეთს, ახალი მშენებლობისთვის უფასო ლოტებს და 2 500 დოლარამდე 

თანხას არქიტექტურული ან სხვა პროფესიონალური მომსახურებისთვის. ასევე, პროგრამის 

წარმატების გასაღებია Lowertown- ის ზონირების რეგულაციები, რომლებიც გალერეის 

მფლობელებს საშუალებას აძლევს იმავე სტრუქტურაში იცხოვრონ და იმუშაონ. პროგრამის 

დაწყების შემდეგ, მთლიანმა კერძო ინვესტიციამ  დაახლოებით 28.4 მილიონი აშშ დოლარი 

შეადგინა, სახელმწიფო სექტორის ხარჯი კი მხოლოდ 2.6 მილიონი აშშ დოლარს შეადგენს. 

მზარდი ტურისტული ინდუსტრიის წყალობით, რომელიც ფოკუსირებულია მხატვართა ამ 

ახალ რაიონზე, პადუჩას პოტენციური გაყიდვები 20 მილიონ დოლარს შეადგენს და კვლავ 

მზარდია. (ბარნეტ, 2007) 

პროცესის დაწყების წინასწარი შეფასება 

 

წარმატებული LED სტრატეგიები 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება ემყარება ეროვნული ეკონომიკური ზრდის 

საჭიროებებს და ასევე შეუძლია ხელი შეუწყოს უფრო მეტ დემოკრატიასა და გამჭვირვალობას 

ადგილობრივ დონეზე. LED– ის პარტნიორებს შეუძლიათ სხვადასხვა სტრატეგიის გამოყენება 

სხვადასხვა მიზნების მისაღწევად. რეგიონალური ეკონომიკის მქონე საზოგადოებებმა უნდა 

გადაწყვიტონ ძირითადი პროგრამები, რაც მათი სტრატეგიის ნაწილი გახდება.  
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სწორადაა დრო შერჩეული LED- სთვის? 

 

ქვევით მოცემულ კითხვებზე პასუხის გაცემა შეიძლება დაგეხმაროთ, გადაწყვიტოთ არის თუ 

არა სწორი პერიოდი ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიების 

შემუშავებისთვის. თუ თქვენ ქვემოთ მოცემული კითხვადან უმეტესს დადებითად უპასუხეთ, 

მაშინ შეიძლება ჩათვალოთ რომ ხელსაყრელი პირობები გაქვთ LED სტრატეგიების 

შესამუშავებლად: 

 

1. არის თუ არა ერთი ან მეტი რეფორმაზე ორიენტირებული, ადგილობრივი არჩეული ან 

დანიშვნული ლიდერი, რომელსაც აქვს სურვილი და მზაობა ითანამშრომლოს ბიზნეს 

საზოგადოებასთან? 

LED ინიციატივა მოითხოვს, რომ ადგილობრივმა ლიდერებმა მოიზიდონ ძირითადი 

სახელმწიფო, კერძო, არასამთავრობო ორგანიზაციები და განათლების 

დაინტერესებული მხარეები, რათა შეიმუშავონ და განახორციელონ LED სტრატეგია. 

 

2. არიან თუ არა პროფესიონალი ტექნოკრატები  და არსებობს თუ არა საჯარო-კერძო 

ინსტიტუციური სტრუქტურა ან შესაძლებელია თუ არა მათი ჩამოყალიბება, რათა დახმარება 

გაუწიონ ადგილობრივ ხელმძღვანელობას LED ინიციატივაში? 

ადგილობრივ მმართველობებში საჯარო მოხელეების შესაძლებლობები ხშირად სუსტია 

და მწირი. ნებისმიერ ადგილობრივ ლიდერს დასჭირდება საჯარო მოსამსახურეთა 

მხარდაჭერა, რომლებსაც ესმით მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული ხედვა და 

შეუძლიათ წვლილი შეიტანონ საჯარო სექტორის მხარდაჭერის შენარჩუნებაში და 

კერძო სექტორის ხელმძღვანელობისა და მონაწილეების, ასევე საზოგადოების 

მოტივაციის ამაღლებაში ყოველდღიურად. 

3. არსებობს თუ არა ეროვნული ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიც მიმართულია ქვეყნის 

ყველაზე პერსპექტიულ ეკონომიკურ სექტორებში ეკონომიკურ ზრდის ხელშეწყობაზე? 

წარმატებული LED ინიციატივები იშვიათად არსებობს ვაკუუმში. ისინი საუკეთესოდ 

მუშაობენ ტანდემში მკაფიოდ განსაზღვრულ ეროვნული ეკონომიკური განვითარების 

დღის წესრიგთან. დამატებითი ძალისხმევის გარდა, LED- ის დაკავშირება უფრო ფართო 

ეროვნულ დღის წესრიგთან, LED- ს უფრო მეტ ხილვადობას ანიჭებს, აძლევს უფრო მეტ 

შესაძლებლობას, დაეყრდნოს ადამიანურ, თუ არა ფინანსურ, რესურსებს ეროვნულ 

დონეზე და კავშირებს ეროვნულ სამთავრობო უწყებებთან და ბიზნესთან. 

4. არის ბიზნეს საზოგადოება აქტიური, ორგანიზებული და მზადაა იმუშაოს ადგილობრივ 

მთავრობასთან, რათა ხელი შეუწყოს LED ინიციატივას? 

განვითარებადი ქვეყნების უმეტესობას აქვს მრავალი ბიზნეს ასოციაცია. ამ ასოციაციებს 

შეუძლიათ ხელი შეუწყონ საჯარო – კერძო პარტნიორობას, რომელიც საჭიროა LED–ის 

ყოვლისმომცველი სტრატეგიის შემუშავებისა და განხორციელებისთვის. ბიზნეს 

საზოგადოება უნდა იყოს მზად, იმუშაოს ადგილობრივ საზოგადოებაში არსებულ 

სხვადასხვა ბიზნესთან, ისევე, როგორც რეგიონში არსებულ ბიზნესებთან. ამასთან, 
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ბიზნეს საზოგადოება მზად უნდა იყოს ითანამშრომლოს შესაბამის ადგილობრივ 

ხელისუფლებასთან. 

5. აქვს ადგილობრივ ხელისუფლებას სამუშაო ურთიერთობა ერთ ან მეტ ეროვნულ 

ასოციაციასთან (მაგალითად, სავაჭრო პალატა, ფერმერთა ასოციაცია, მცირე მასშტაბის 

მრეწველთა ასოციაცია, მუნიციპალიტეტების ასოციაცია) რათა მიიღოს მათი მხარდაჭერა  

LED- ში? 

ისევ და ისევ, ეს არის შესაძლებლობა ადგილობრივი თემების და შესაძლებლობების 

დაკავშირების ეროვნულ პრიორიტეტებთან და პროგრამებთან. LED ინიციატივა ასევე 

შესაძლებლობაა ეროვნული ბიზნეს ასოციაციებისთვის გააძლიერონ თავიანთი 

რეგიონალური წარმომადგენლობები. 

 

6. არიან თუ არა დონორები, რომლებსაც შეუძლიათ მუნიციპალიტეტის დახმარება LED 

ინიციატივის განხორციელებაში? 

ეკონომიკური განვითარების პროექტები შეიძლება იყოს ძვირი და სარისკო. შესაბამისად 

დონორის პირდაპირ ან დამატებითი მხარდაჭერა LED ინიციატივისთვის 

მნიშვნელოვანია. 

7. მომზადებულია მუნიციპალიტეტის პერსონალი და შეუძლია თუ არა LED ინიციატივის 

განხორციელება? 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიების მომზადებას სჭირდება 

შესაბამისი კვალიფიკაცია და უნარები, შესაბამისად საჭიროების შემთხვევაში 

მნიშვნელოვანია საჯარო მოხელეების წინასწარი მომზადება.  

 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიული დაგეგმვა 

 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიული დაგეგმვა არის საერთო 

მიმართულების განსაზღვრისა და გადაწყვეტილების მიღების სისტემატიური პროცესი, ამ 

მიმართულებების გასატარებლად რესურსების გამოყოფაზე. იგი განსაზღვრავს მნიშვნელოვან 

საკითხებს და მათი გადაჭრის გზებს და გულისხმობს წინსვლას და მოლოდინებს 

მომავლისთვის. ეს არის ციკლური და დინამიური პროცესი, რომელიც მოითხოვს 

მონიტორინგს, შეცვლას და პერიოდულ განახლებას. 

LED სტრატეგიული გეგმა არის საერთო გეგმა, რომელიც განსაზღვრავს ადგილობრივი 

ეკონომიკური განვითარების შექმნის პროცესს. იგი მოქმედების ზოგად ჩარჩოს 

ითვალისწინებს: როგორ უნდა განისაზღვროს პრიორიტეტები, გაკეთეს არჩევანი და გამოიყოს 

მწირი რესურსები მიზნების მისაღწევად. იგი ჩამოაყალიბებს დღის წესრიგს ადგილობრივი 

ტერიტორიის ეკონომიკური, ფიზიკური, სოციალური და გარემოსდაცვითი სიძლიერის 

განსავითარებლად და ასევე უპასუხებს მის წინაშე არსებულ გამოწვევებს. 

ეკონომიკის განვითარების მცდელობებში წარმატების მისაღწევად, საზოგადოებამ უნდა 

იცოდეს თუ რისკენ მიისწრაფვის და როგორ უნდა უნდა მიაღწიოს მიზანს. სტრატეგია არის 
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მხოლოდ გეგმა ან საგზაო რუკა, სადაც აღწერილია, თუ როგორ უნდა მიაღწიო მიზანს. იგი 

მოითხოვს პროცესში ჩართულ ყველა პირის ვალდებულებას  მიაღწიოს მდგრად შედეგებს. 

ადგილობრივი ლიდერები და მოქალაქეები უნდა იყვნენ ჩართულნი სტრატეგიის 

შემუშავებაში, რადგან მათი სრული მხარდაჭერის გარეშე ის ვერ იქნება წარმატებული. ასევე, 

მნიშვნელოვანია, რომ ადგილობრივ ლიდერებსა და მოქალაქეებს თავიდანვე ჰქონდეთ 

გააცნობიერებული თავიანთი დროისა და ძალისხმევიის ვალდებულება, თუ სურთ 

წარმატებას მიაღწიონ.  

LED გულისხმობს გრძელვადიან პერსპექტივაში მდგრად განვითარებას, რადგან 

ადგილობრივი პირობებისა და აზროვნების შეცვლას, შესაძლებლობების განვითარებას, 

მონაწილეობითი პროცესების ორგანიზებასა და დაინტერესებულ მხარეების გაძლერებას 

დიდი დრო სჭირდება. საუბარი არ არის „სწრაფი გამოსწორების“ ან „სურვილების სიების“ 

შესახებ. იგი მოითხოვს პრაქტიკულ გააზრებას იმის შესახებ, თუ რას გვთავაზობს 

ადგილობრივი მხარე, რა არის მისი სისუსტეები და ხარვეზები, გარე საფრთხეები და 

შესაძლებლობები და რა სურს და სჭირდება ადგილობრივ საზოგადოებას. ეს მოითხოვს 

ცოდნას ადგილობრივი რეგიონის ეკონომიკური კავშირების, მისი კონკურენტუნარიანობისა 

და თანამშრომლობის შესაძლებლობების შესახებ (გაეროს ჰაბიტატი 2005). 

განსაკუთრებული აქცენტი უნდა გაკეთდეს მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოთა  

მხარდასაჭერასა და მათ წახალისებაზე, რათა მოხდეს მათი წახალისება ითამაშონ წამყვანი 

როლი ადგილობრივ დასაქმებასა და სიმდიდრის შექმნაში. 

 

წარმატებული LED სტრატეგიის დაგეგმვის წინაპირობები 

წარმატებული LED სტრატეგიით გადაიჭრება შემდეგი საკითხები: 

პროცედურული  არსებითი  

1. პოლიტიკური სურვილის ქონა   

2. ვალდებულების აღება 

3. არაფორმალური ეკონომიკის ჩართვა  

4. სტრატეგიული ფიქრის გამოყენება  

5. დადებითი და უარყოფითი მხარეების 

შეფასება 

6. ინტეგრირება, ქსელებისა და კავშირების 

შექმნა 

7. ანგარიშვალდებულების აღება  

8. თანამშრომლობის კულტურის 

ჩამოყალიბება  

9. თვალსაჩინო შედეგების მიღება  

10 ბაზრებზე ინფორმირებულობა  

11. დაბალანსებული სტრატეგიები  

12. ხარისხზე ფიქრი  

13. ინვესტირება ორივე, მსუბუქ და მყარ 

ინფრასტრუქტურაში 

14. ბუნებრივი კაპიტალის გაერთიანება*  

15. კერძო ინვესტიციების ბერკეტი 

საზოგადოებრივი სიკეთისთვის 

16. გადაწყვეტილების მკაფიო წესებისა და 

პროცედურების ჩამოყალიბება   

17. ბიზნესის წამოწყების გაადვილება და 

რეგულაციების აღსრულება 

18. ხარვეზების აღმოფხვრა/კოეფიციენტის 

ზრდა 

19. ადგილობრივი ბიზნეს საწარმოების 

წახალისება 

20. თავსებადი ახალი ბიზნესების მოზიდვა   

 

ცხრილი 1 - წარმატებული LED სტრატეგიის საფუძვლები.  
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წყარო: გაეროს ჰაბიტატი 2005, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა 

სტრატეგიული დაგეგმვის გზით. 

დაგეგმვის პროცესში აქტორების თანამონაწილეობის დონეები 

 

არსებობს თანამონაწილეობითი დაგეგმვის რამდენიმე გზა. ზემოთ  წარმოდგენილი იყო 

პროცესის თანმდევი დადებითი და უარყოფითი მახასიათებლები. საუკეთესო შემთხვევაში, 

კომპრომისი მიიღწევა ეფექტურობასა და ინკლუზიურობას შორის. სხვა ფაქტორებთან 

ერთად, დაგეგმვის პროცესის წარმართვას ეხმარება დროის წნეხი, საზოგადოების 

საჭიროებები, უნარები და მონაწილეობის გამოცდილება, ინტერვენციის ბუნება. 

რა შესაძლებლობები არსებობს? რა ხარისხის მონაწილეობა უნდა ახლდეს პროცესს? დევიდ 

ვილქოქსი (David Wilcox) შესანიშნავ „გზამკვლევში ეფექტური მონაწილეობის შესახებ“ 

აყალიბებს მონაწილეობის განსახვავებული შესაძლო დონეების მოდელს:  

 ინფორმაცია - სულ მცირე, რაც შეიძლება გაკეთდეს, არის ხალხისთვის იმის თქმა, თუ 

რა არის დაგეგმილი. 

 კონსულტაცია - საზოგადოებას სთავაზობენ არჩევანის ვარიანტებს და უსმენენ მათგან 

უკუკავშირს. 

 ერთობლივი გადაწყვეტა - წაახალისებს სხვებს, რომ დაასახელონ დამატებითი იდეები 

და ვარიანტები და ჩაერთონ საუკეთესო გზების არჩევაში. 

 ერთობლივი ქმედება - არამხოლოდ განსხვავებული ინტერესები წყვეტენ რა არის 

საუკეთესო, არამედ ყალიბდება პარტნიორობა, რათა ბოლომდე მივიდეს პროცესი. 

 დამოუკიდებელი საზოგადოებრივი ინიციატივების მხარდაჭერა - დახმარების გაწევა 

ხდება სხვებისთვის, რათა განახორციელონ ის, რაც მათ სურთ - რესურსების 

მფლობელი გამოყოფს გრანტს, აძლევს რჩევას და უცხადებს მხარდაჭერას. 

თითოეული ეს დონე შესაძლებელია მოერგოს სხვადასხვა გარემოებას ან გამოსადეგი იყოს 

სხვადასხვა ჯგუფისთვის. თუმცა, მხოლოდ „ერთობლივად გადაწყვეტის“ დონეზე და ამ 

დონის ზევით იწყება სრული მონაწილეობა, ამ ტერმინის სწორედ ისეთი გაგებით, რომელზეც 

არის საუბარი. 

როდის არის მონაწილეობითი დაგეგმვა გამართლებული? 

მხოლოდ ინფორმაციის დონე ამართლებს მაშინ, როდესაც: 

 ქმედებათა კურსი უკვე გადაწყვეტილია, მაგალითად, მუნიციპალიტეტის მიერ  

 ხდება უკვე მიმდინარე ქმედებების უბრალო ანგარიშგება  

 საზოგადოება ინფორმირებულია, რაც შესაძლებელს ხდის მის შემდგომ ჩართვას 

მონაწილეობაშიც  

მხოლოდ კონსულტაცია შეიძლება ამართლებს მაშინ, როდესაც: 

 სახეზეა არსებული სერვისების შეფასების ან გაუმჯობესების სურვილი  

 არჩევანის გაკეთება შეზღუდულია ვარიანტების სიმცირის გამო  
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 არსებობს ტექნიკური მიზეზები, რომლებიც, სავარაუდოდ, კავშირშია ისევ 

მუნიციპალიტეტთან/დამფინანსებელთან - რის გამოც მხოლოდ ცალკეულ ადამიანს ან 

ჯგუფს ეძლევა შესაძლებლობა ოფიციალურად იყოს ჩართული დაგეგმვის პროცესში  

ნიშანდობლივია, რომ რადგან რჩევას ვეკითხებით საზოგადოების წევრებს, ყურადღება უნდა 

მივაქციოთ იმასაც, თუ რას გვეუბნებიან ისინი პასუხად. თუ იმთავითვე გადაწყვეტილია 

საზოგადოების იდეების და რეკომენდაციების არ გათვალისწინება, მაშინ რჩევაც არ უნდა 

ვჰკითხოთ მათ. გაცილებით უფრო გამაღიზიანებელია გკითხონ საკუთარი მოსაზრების 

შესახებ და შემდეგ უგულებელყონ ეს მოსაზრება, ვიდრე საერთოდ რომ არ ეკითხათ ის. 

საზოგადოება, სულ მცირე,  იმსახურებს რომ აუხსნან, თუ რატომ არ ითვალისწინებენ მის 

აზრს.  

ერთობლივი გადაწყვეტა შეიძლება იყოს გამართლებული მაშინ, როდესაც: 

 განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება თითოეულის მესაკუთრეობის განცდას 

პროცესთან/გეგმასთან დაკავშირებით; 

 საჭიროა ახალი იდეების მოზიდვა რაც შეიძლება მეტი წყაროდან; 

 სასურველია იმ ადამიანების/ჯგუფების ჩართვა, ვისზეც ინტერვენცია პირდაპირ 

გავლენას  მოახდენს; 

 დრო არის საკმარისი 

როგორც უკვე აღინიშნა, რეალობაში მუნიციპალიტეტში დაგეგმვის პროცესი დროში 

შეზღუდულია გარკვეული  ფიქსირებული ვადებით, ასევე ხშირად საკითხის სიმწვავე 

ითხოვს დროულ რეაგირებას, ან პარტნიორების მოთხოვნები ზღუდავს გადაწყვეტილების 

მიღების დროს და ა.შ. ამ დროს საუკეთესო გამოსავალია, დამყარდეს წონასწორობა 

მონაწილეობასა და დროით შეზღუდვებს შორის და, ამავდროულად, არ დაიკარგოს 

მონაწილეობის რაც შეიძლება მაღალი დონის გამოყენების მცდელობა.  

ერთობლივი ქმედება ამართლებს მაშინ, როდესაც: 

 ინტერვენცია გაცილებით მეტი ეფექტის მომტანია, ვიდრე მაშინ, თუ ის 

წარიმართებოდა ერთი ცალკეული გაერთიანების მიერ; 

 არსებობს დამფინანსებლის მოთხოვნა იმ საზოგადოებაზე, რომელიც უყურადღებოდ 

არის დატოვებული; 

 არსებობს ვალდებულება, რომ განვითარდეს ნამდვილი პარტნიორობა; 

 ერთობლივი ქმედებით სარგებელს იღებს ყველა; 

 ინტერვენციის ერთ-ერთი მიზანია, სამიზნე მოსახლობამ და/ან საზოგადოების სხვა 

ერთობებმა საკუთარ თავზე აიღონ ლიდერობა ან დაეუფლონ ლიდერობის უნარებს;  

სიტყვა „პარტნიორობა“ გულისხმობს თანასწორთა ურთიერთობას, სადაც ყველას აქვს 

თანაბარი ხმა, და სადაც ძალა და პასუხისმგებლობა თანაბრად არის გაზიარებული. მსგავსი 

ურთიერთობის ფორმირება, ისეთ პირობებშიც კი, სადაც ყველას მხრიდან გაცხადებულია 

ამის სურვილი, არ არის მარტივი ან სწრაფად შესასრულებელი დავალება. ის მოითხოვს დროს 

და ვალდებულებას, როგორც პროცესის მიმდინარეობის, ისე საბოლოო პროდუქტის მიმართ 

(პარტნიორობა). ასევე მოითხოვს მზადყოფნას იმისათვის, რომ სამუშაო ატმოსფეროს თან 

შეიძლება სდევდეს აზრთა სხვადასხვაობა და მსოფლმხედველობრივი განსხვავებები. თუკი 
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არ არის ნამდვილი პარტნიორობის განვითარების სურვილი და მისდამი მზაობა, მაშინ 

ერთობლივი მოქმედება ორგანიზაციის და ერთობის მხოლოდ და მხოლოდ სამომავლო 

მიზნად შეიძლება დარჩეს. 

ადგილობრივი ინიციატივების მხარდაჭერა შეიძლება იყოს გამართლებული მაშინ, როდესაც: 

 არსებობს საზოგადოების გაძლიერების ვალდებულება;  

 საზოგადოებას აქვს სურვილი და ამავე დროს არსებობს რამდენიმე გზა, ფორმა და 

საშუალება, რომ შესაძლო იყოს წარმატებული ინტერვენციის დაწყება და წარმართვა; 

 არსებობს  სწავლებისა და ტრენინგების წინასწარ ჩატარების შესაძლებლობა, სადაც 

ამის საჭიროება დგას;  

მონაწილეობის ცალკე აღებული ერთი სიტუაციის შესაფერისი დონის განსაზღვრისას 

გასათვალისწინებელია: მონაწილეობითი დაგეგმვის პროცესს აქვს პოტენციალი იქცეს 

ფარსად, რაც ნიშნავს იმას, რომ ხდება საზოგადოების მხოლოდ დარწმუნება, რომ  

მონაწილეობითი პროცესი მიმდინარეობს.  

როდის არ არის თანამონაწილეობითი დაგეგმვა გამართლებული? 

აქ წარმოდგენილია რამდენიმე ზოგადი რეკომენდაცია, რომელიც აჩვენებს თუ როდის არ არის 

თანამონაწილეობითი დაგეგმვის გამოყენება მიზანშეწონილი: 

 ზოგჯერ მყისიერი ქმედებაა საჭირო; ასეთ ვითარებაში მონაწილეობითი დაგეგმვა 

დასაშვებია გადაწყვეტილების მიღების შემდგომ, როგორ ორევენციული 

თანამსრომლობა, რათა მყისიერი ქმედებებისას ცნობილი იყოს მონაწილე მხარეთა 

მოსაზრებები და დამოკიდებულებები.   

 როდესაც საზოგადოება მკვეთრად პოლარიზებულია და ამ დროს შეუძლებელია 

არამცთუ ყველას, არამედ თუნდაც ორი დაპირისპირებული მხარის ერთად დასმა 

მოლაპარაკების მაგიდასთან.  

 როდესაც არ არის უზრუნველყოფილი პროცესისთვის სათანადო მხარდაჭერა - 

ფასილიტაცია, პროცესის განსაზღვრული სტრუქტურა და პროცესურები და სხვა.  

 როდესაც სამიზნე ჯგუფი უბრალოდ არ არის მონაწილეობით დაინტერესებული და 

სურს, რომ ორგანიზაციამ დამოუკიდებლად მის გარეშე იზრუნოს საკითხზე. ერთ-ერთ 

მიზნად შეიძლება იყოს დასახული მათი დაინტერესების გამოწვევა, მაგრამ დაგეგმვის 

პროცესის ნაწილის ნაცვლად ეს უფრო ინტერვენციის აქტს დაემსგავსება. 

 როდესაც ინტერვენცია მოითხოვს ისეთ ტექნიკურ ცოდნას, რაც სამიზნე ჯგუფებსა და 

საზოგადოების წევრებს უბრალოდ არ გააჩნიათ.  

 როდესაც ყველას ან დაინტერესებული მხარეებიდან უმრავლესობის ჩართვა 

უბრალოდ ლოგიკურად შეუძლებელია მანძილის, დროის ან სხვა პრობლემის გამო. 

 როდესაც მუნიციპალიტეტსა და საზოგადოებას შორის არ არსებობს ნდობა.  

ეს შესაძლოა გამოწვეული იყოს წარსული გამოცდილების გამო. ამ უკანასკნელი 

გარემოების დროს, მნიშვნელოვანია ნდობის აღდგენა, თუმცა ეს ყოველთვის 

მარტივად მისაღწევი არ არის. 

თანამონაწილეობითი დაგეგმვის პროცესი, რომლითაც ყველა დაინტერესებული მხარეა 

მოცული, ხშირად ყველაზე მეტად ეფექტური და ინკლუზიური გზაა საზოგადოებაში 
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განვითარბის სტრატეგიის დასაგეგმავად. მონაწილეობითი პროცესი ადამიანებში აჩენს 

მესაკუთრეობის განცდას და განაწყობს მათ სტრატეგიის აქტივობების მხარდასაჭერად. 

მონაწილეობითი პროცესი პატივს სცემს ყველას და ხმის უფლებას აძლევს თითოეულ 

მათგანს. მონაწილეობით პროცესს ასევე სჭირდება დრო, ზრუნვა, ურთიერთპატივისცემა და 

გულისხმობს ვალდებულებას. 

იმისთვის, რომ მსგავსი პროცესი ეფექტურად წარიმართოს ყურადღებით უნდა იყოს 

განსაზღვრული გარემო პირობების გათვალისწინებით მონაწილეობის რომელი დონე იქნება 

ყველაზე მეტად მისაღები ამ პირობებისთვის. წინასწარ უნდა მოიაზრებოდეს  

დაინტერესებული მხარეები და ხდებოდეს დარწმუნება, რომ ყველა მათგანი მოხვდება 

მოლაპარაკების მაგიდასთან. პროცესის წარმართვის დროს სიფრთხილე და ყურადღებაა 

საჭირო.  

თუ ხდება დაგეგმვის პროცესის მართვა ყველა ამ მოთხოვნასთან შესაბამისობით, შანსები 

იმისა, რომ შედგება წარმატებული სტრატეგია, რომელიც მართლაც იმუშავებს და 

თანხვედრაში იქნება საზოგადოების საჭიროებებთან, მაღალია.  

 

დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობის მექანიზმები 

 

მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ადგილობრივი ხელისუფლება სხვადასხვა საშუალებებსა და 

მეთოდებს მიმართავს საზოგადოების დაგეგმვის პროცესში მონაწილეობის წასახალისებლად. 

მათ ესმით, რომ საზოგადოების მონაწილეობა დაგეგმვის პროცესში აუცილებელია. თუმცა 

უნდა აღინიშნოს რომ მონაწილეობის ფორმები სხვადასხვა გვარია და არც ერთი არ არის 

უნივერსალური. 

ბრიტანელმა მეცნიერებმა შექმნეს CLEAR მეთოდი, რომელიც არის დიაგნოსტირების 

საშუალება - ამ მეთოდით განისაზღვრება მონაწილეიბის ხელისშემშლელი ფაქტორები და 

ასევე აყალიბებს რეკომენდაციებს რა უნდა გაკეთდეს მათ აღმოსაფხვრელად. 

CLEAR მეთოდის მიხედვით არის 5 ფაქტორი, რომელიც განსაზღვრავს ეფექტურ სამოქალაქო 

მონაწილეობას: 

 

Can do - მონაწილეობის შესაძლებლობა საზოგადოებას აქვთ რესურსები და ცოდნა 

მონაწილეობისთვის 

Like to - მონაწილეობის სურვილის არსებობა საზოგადოებაში არსებობს კავშირები, 

როგორც საზოგადოებასა და ხელისუფლებას 

შორის ისე სხვადასხვა ინტერეს ჯგუფებს 

შორის 

Enabled to - მონაწილეობის მექანიზმების 

არსებობა 

საზოგადოების წევრებსა და ჯგუფებს აქვთ 

შესაძლებლობა მონაწილეობისთვის 

Asked to - თხოვნა მონაწილეობაზე  საზოგადოებას აქვს მობილიზების უნარი 
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Responded to - უკუკავშირის არსებობა საზოგადოება ხედავს მონაწილეიბის 

შედეგს, მათი შეხედულებები 

გათვალისწინებულია  

 

CLEAR მეთოდი ევროპის საბჭოს ადგილობრივ და რეგიონალურ ხელისუფლებათა კონგრესმა 

2006 წლიდან აღიარა როგორც კარგი საშუალება ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების 

მხრიდან მონაწილეობის დონისა და შესაძლებლობების შესაფასებლად. 

 

როგორც ზევით ავღნიშნეთ ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიების 

შემუშავების პროცესში სხვადასხვა დაინტერესებული მხარის მონაწილეობისთვის სხვადასხვა 

ფორმები და მექანიზმები გამოიყენება. 

თანამონაწილეობითი მექანიზმებია:  

 კვლევები - როცა საჭიროა გარკვეული ჯგუფების ან საზოგადოების დიდი ნაწილის 

დამოკიდებულებებისა და აზრის შესწავლა გარკვეულ საკითხებზე,  

დაინტერესებული მხარეები - ბიზნეს ორგანიზაციები, ქალთა ჯგუფები, ახალგაზრდები, 

თემის წარმომადგენლები, სტუდენტები და სხვა; 

 ჩაღრმავებული ინტერვიუები - როცა საჭიროა გარკვეული ჯგუფების ან 

საზოგადოების დამოკიდებულებებისა და აზრის შესწავლა გარკვეულ საკითხებზე; 

დაინტერესებული მხარეები - ექსპერტები და ინფორმაციის მქონე სხვა პირები; დიდი 

გავლენის და ინტერესის მქონე ჯგუფები მაგ. ადგილობრივი მსხვილი მეწარმეები;  შშმ პირები 

და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენელები 

მიღებული ინფორმაცია - სამიზნე ჯგუფების კონკრეტული საჭიროებები და პრიორიტეტები; 

 

 ფოკუს ჯგუფი/ჯგუფური ინტერვიუ 

დაინტერესებული მხარეები - არაორგანიზებული დაინტერესებული მხარეები: მაგ. ქალები 

და ახალგაზრდები, შშმ პირები; განსაკუთრებით მოწყვლად დასახლებებში   მცხოვრები 

პირები 

მიღებული ინფორმაცია - სამიზნე ჯგუფების კონკრეტული საჭიროებები და პრიორიტეტები 

 

 დისკუსიების ორგანიზება - სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფები მონაწილეობენ 

დისკუსიაში, რათა მოხდეს ახალი იდეებისა და ხედვების გენერირება; 

დაინტერესებული მხარეები - ფორმალური ორგანიზაციები: ადგილობრივ არასამთავრობო 

ორგანიზაციები; ახალგაზრდული, გენდერული თანასწორობის, შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე პირთა და სხვა თემატური საბჭოები 
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 საჯარო განხილვები - ტარდება გარკვეული საკითხების საჯარო განხილვისთვის, ამ 

დროს ხდება ინფორმაციის მიწოდება მონაწილე მხარეებისთვის და ასევე მათი 

მოსაზრებების მოსმენა. მნიშვნელოვანია საჯარო განხილვის ადგილის, დროისა და 

დღის განრიგის წინასწარ გაცხადება. 

 დაინტერესებული მხარეები - ფორმალური და არაფორმალური ორგანიზაციები: 

ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციები; ახალგაზრდული, გენდერული 

თანასწორობის, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და სხვა თემატური საბჭოები, 

აქტიური მოქალაქეები, თემის ლიდერები და სხვა; 

 ბიზნეს ფორუმები - თემატური შეხვედრების გამართვა ბიზნესის წარმომადგენლებთან  

დაინტერესებული მხარეები - ფორმალური ორგანიზაციები: კერძო სექტორის 

წარმომადგენელთა (მ.შ. ფერმერები და სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივები, მეწარმეები) 

ასოციაციები 

 თემატური/დარგობრივი სამუშაო ჯგუფები  

დაინტერესებული მხარეები - ფორმალური ორგანიზაციები: კერძო სექტორის 

წარმომადგენელთა (მ.შ. ფერმერები და სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივები, მეწარმეები) 

ასოციაციები, სამოქალაქო საზოგადოების, აკადემიური დაწესებულებების 

წარმომადგენლები, ექსპერტები და სხვა; 

 მრჩეველთა საბჭოები - ყალიბდება სხვადასხვა თემაზე შესაბამისი ინტერესთა 

ჯგუფებიდან, შესაძლებელია ცამოყალიბდეს როგორც მოკლე ისე გრძელვადიანი 

პერიოდით; 

დაინტერესებული მხარეები - ფორმალური ორგანიზაციები: კერძო სექტორის 

წარმომადგენელთა (მ.შ. ფერმერები და სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივები, მეწარმეები) 

ასოციაციები, სამოქალაქო საზოგადოების, აკადემიური დაწესებულებების 

წარმომადგენლები, ექსპერტები და სხვა; 

  

 სამუშაო/საკონსუტაციო შეხვედრები  

დაინტერესებული მხარეები - ფორმალური ორგანიზაციები: ადგილობრივ არასამთავრობო 

ორგანიზაციები; ახალგაზრდული, გენდერული თანასწორობის, შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე პირთა და სხვა თემატური საბჭოები, კერძო სექტორის 

წარმომადგენელთა (მ.შ. ფერმერები და სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივები, მეწარმეები) 

ასოციაციები 

მიღებული ინფორმაცია - სიტუაციის ანალიზი; SWOT ანალიზი; მიზნებისა და ამოცანების 

შემუშავება 

 სემინარები, კონფერენციები - იმართება შერჩეულ თემებზე სხვადასხვა მოსაზრებებისა 

და გამოცდილების გასაზიარებლად; 

დაინტერესებული მხარეები - ფორმალური ორგანიზაციები: ადგილობრივ არასამთავრობო 

ორგანიზაციები; ახალგაზრდული, გენდერული თანასწორობის, შეზღუდული 
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შესაძლებლობების მქონე პირთა და სხვა თემატური საბჭოები, კერძო სექტორის 

წარმომადგენელთა (მ.შ. ფერმერები და სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივები, მეწარმეები) 

ასოციაციები 

 

წარმატებული მაგალითები 

 

ENPARD ძლიერი სოფელი უკეთესი ცხოვრებისთვის 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების თანამონაწილეობითი დაგეგმვის მაგალითია 

სოფლის განვითარების ხელშემწყობი პროგრამები, რომელიც საქართველოს 8 

მუნიციპალიტეტში ხორციელდება: 

 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში 

 ბორჯომი მუნიციპალიტეტში 

 ყაზბეგი მუნიციპალიტეტში 

 თეთრიწყარო მუნიციპალიტეტში 

 დედოფლისწყარო მუნიციპალიტეტში 

 ახალქალაქი მუნიციპალიტეტში 

 ქედა  მუნიციპალიტეტში 

 ხულო  მუნიციპალიტეტში 

სოფლის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, ევროკავშირის ENPARD-ის 

პროგრამა შესაბამის სამინისტროებთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან და სოფლის 

ადგილობრივ თემებთან სხვადასხვა მიმართულებით თანამშრომლობს.  

სოფლის განვითარების ეროვნული სტრატეგია  

სოფლის განვითარების ეროვნული სტრატეგიის შემუშავებისა და რეალობაში 

დანერგვისთვის, ENPARD-ის პროგრამა საქართველოს მთავრობას ტექნიკურ დახმარებას 

უწევს. სტრატეგია სამ ძირითად მიმართულებას ეფუძნება, ესენია: კონკურენტუნარიანი 

სოფლის მეურნეობის ჩამოყალიბება, ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვა, და 

ადგილობრივი ეკონომიკის დივერსიფიკაცია. სტრატეგია ევროკავშირის მიერ გამოცდილ და 

მხარდაჭერილ „ლიდერ“-ის (LEADER) მეთოდოლოგიის მიხედვით ხორციელდება, რომელზე 

დაყრდნობითაც საქართველოს 8 მუნიციპალიტეტში ENPARD -ის ფარგლებში დაწყებული 

საპილოტე პროექტები უკვე მიმდინარეობს. „ლიდერ“-ის პრინციპის თანახმად, ყოველ 

სოფელს განსაკუთრებული შესაძლებლობები და უნიკალური გამოწვევები გააჩნია, რის 

შესახებაც ყველაზე კარგად ადგილობრივი მოსახლეობისთვისაა ცნობილი. მიდგომა 

გულისხმობს ე.წ. „ქვემოდან-ზევით“ პრაქტიკის დანერგვას, რომლის თანახმადაც სამოქმედო 

გეგმისა და გადაწყვეტილებების მიღება პროექტის საბოლოო ბენეფიციარების მონაწილეობით 

ხდება. ENPARD-ის პროგრამის ფარგლებში, ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები (LAG) 
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თემების მობილიზაციას ახდენენ და მათი მონაწილეობით კეთილსაიმედო საპროექტო 

განაცხადებს აფინანსებენ. ამ პროექტების მიზანია, სოფლის განვითარებაში ჩართოს 

ადამიანები, როგორც განმახორციელებელი პირები და არა როგორც მხოლოდ მოსარგებლეები 

და ამ მიდგომით ხელი შეუწყოს სოფლის სამომავლო განვითარებას.  პროექტების ფარგლებში 

LAG-მა შეიმუშავეს ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიები, რომელშიც 

მუნიციპალიტეტების განვითარების პრიორიტეტები აისახა. აღნიშნული სტრატეგიიდან 

გამომდინარე გაიცემა გრანტები სტრატეგიით დასახული პრიორიტეტების მისაღწევად. 

მაგალითად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში აღნიშნული პროექტის ფარგლებში  ოთხი 

დამატებითი პროგრამა ხორციელდება: 

დასაქმების პროგრამა – ინოვაციური პროგრამა ხელს შეუწყობს თეთრიწყაროს მოსახლეობას 

კარიერის დაგეგმვასა და დასაქმებისთვის აუცილებელი უნარების განვითარებაში, რითაც 

უზრუნველყოფს სამუშაოს მაძიებლების შრომით ბაზარზე ინტეგრაციას. 

ახალგაზრდა ფერმერთა ცენტრები – ახალგაზრდა ფერმერთა ცენტრები, როგორც 

არაფორმალური განათლების შესაძლებლობა, ხელს შეუწყობს უფროსკლასელ მოსწავლეებს 

განივითარონ სამოქალაქო ჩართულობის, ლიდერობის, მეწარმეობის უნარ-ჩვევები და 

გაეცნონ თანამედროვე ტექნოლოგიებს სოფლის მეურნეობის სფეროში. 

პროფესიული გადამზადების პროგრამა – აღნიშნული პროგრამა უზრუნველყოფს 

დაინტერესებული მოსახლეობისთვის ინფორმაციის მიწოდებას ყველაზე მოთხოვნად 

პროფესიებზე და ხელს შეუწყობს ინდივიდებს სხვადასხვა უნარების განვითარებისა და 

ახალი პროფესიის ათვისების პროცესში. 

ფერმერებისთვის სოფლის მეურნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიების გაცნობა – აღნიშნული 

პროგრამის ფარგლებში დაინტერესებულ ფერმერებს შესაძლებლობა მიეცემათ გაეცნონ 

სოფლის მეურნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიებს და სხვადასხვა სადემონსტრაციო 

ნაკვეთზე გაცვლითი ვიზიტის მეშვეობით მიიღონ, როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული 

გამოცდილება. 

თეთრიწყაროს განვითარების ჯგუფი, ეს არის პლატფორმა, რომელიც აერთიანებს 

სამოქალაქო, კერძო და საჯარო სექტორის წარმომადგენლებს და ადგილობრივი 

განვითარების სტრატეგიის შექმნით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის განვითარების 

ხელშეწყობას ისახავს მიზნად. თეთრიწყაროს LAG-ი 2017 წლის აგვისტოში, ევროკავშირის 

„ლიდერ“ მიდგომაზე დაყრდნობით შეიქმნა და 107 წევრისგან დაკომპლექტდა. ჯგუფი 

თეთრიწყაროს ოცივე თემს აერთიანებს. მისი წევრები არიან სხვადასხვა რელიგიური თუ 

ეთნიკური უმცირესობები, ასევე თეთრიწყაროში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული 

პირები და ეკომიგრანტები. აღსანიშნავია, რომ LAG-ის წევრთა 40%-ს ქალები, 30%-ს კი 

ახალგაზრდები წარმოადგენენ. 

პროექტი  „ბოლნისში ბიზნეს საქმიანობის ეფექტური პლატფორმის ჩამოყალიბება". 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი რეგიონის განვითარების ცენტრთან (RDC) ერთად ახორციელებს 

პროექტს "ბოლნისში ბიზნეს საქმიანობის ეფექტური პლატფორმის ჩამოყალიბება". 



35 
 

აღნიშნული პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ „მერები ეკონომიკური 

ზრდისთვის ინიციატივის“ ფარგლებში. 

პროექტის მიზნებია: 

 ბიზნესის სტიმულირება და ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება ინფრასტრუქტურაში 

ინვესტიციების გზით და მეწარმეთა უნარების გაუმჯობესება ბიზნეს 

ადმინისტრირებისა და მართვაში;  

 პროდუქციის ღირებულებათა ჯაჭვის განვითარებისთვის ხელსაყრელი გარემოს 

შექმნა და კერძო-საჯარო დიალოგის მეშვეობით ჯაჭვში ქალებისა და ახალგაზრების 

ჩართვა  

პროექტის ფარგლებში ბოლნისის მუნიციპალიტეტმა ადგილობრივი ბიზნესის ხელშეწყობის 

მიზნით ქალაქის შესასვლელში ააშენა აგროჰაბი, სადაც შესაფუთი მობილური ტექნიკა 

განთავსდა. ტექნიკით სარგებლობა ნებისმიერ ფერმერს და დაინტერესებულ პირს სიმბოლურ 

ფასად შეუძლია. შესაფუთი დანადგარები ადგილზეც მუშაობს. უახლოეს ხანში აგროჰაბის 

სტრატეგიული გეგმა და მარკეტინული ღონისძიებებიც გაიწერება. 2018-2020 წლების 

განმავლობაში ბოლნისის აგროჰაბის ფარგლებში ადგილობრივი პროდუქციის ოთხი 

გამოფენა-გაყიდვა მოეწყობა. 

 

ამავე პროექტის მიზანი ადგილობრივი ბიზნესგარემოს გაუმჯობესება და ტურიზმის და 

აგროსექტორის მიმართულებით ბიზნესის სტიმულირებაა. აგროჰაბის გახსნა, პროექტის 

მხოლოდ ერთი მიმართულებაა. ამასთან, იგეგმება კვლევები, ტრენინგები და 

ინფრასტრუქტურის განახლება. 

პროექტის მოსალოდნელი შედეგები: 

 ბიზნესის ლოგისტიკური ცენტრი და შესაბამისი კლასტერი ჩამოყალიბებულია და 

გაძლიერებულია;  

 ინფრასტრუქტურა განვითარებულია და შესაძლებელია სოფლის მეურნეობის 

პროდუქციის გადამუშავება, შენახვა , შეფუთვა და გაყიდვა  

 აგროცენტრის ბიზნეს მოდელი ჩამოყალიებებულია 

 განვითარებულია ტურისტურლი ინფრასტრუქტურა, ამუშავებულია მცირე საოჯახო 

სასტუმროები, რეწვა და გაზრდილია შემოსავლები  

 აგრო გადამუშავებისა და წარმოებაში, აგრეთვე ტურიზმში ჩართული  მცირე და 

საშუალო ზომის საწარმოებში ბიზნესის მართვის უნარები გაუმჯობესებულია  

 გაუმჯობესებულია ტურისტული ინფრასტრუქტურა და გაზრდილია ადგილობრივი 

და საერთაშორისო ტურისტების რაოდენობა  

 ადგილობრივი თვითმმართველობის უნარები გაუმჯობესებულია, გაზრდილია 

შესაბამისი ცოდნა და მიღებულია „ნოუ-ხაუ“   
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 ღირებულებათა ჯაჭვში ჩართული ინდივიდუალური მეწარმეებისა და კომპანიების 

შემოსავალი და მოგება გაზრდილია  

 ადგილობრივ ბიუჯეტში შემოსული თანხების მოცულობა გაზრდილია 

 

პროექტის ძირითადი სამიზნე ჯგუფები: 

 ფერმერები და ინდივიდუალური მეწარმეები  

 ადგილობრივი მცირე და საშუალო მეწარმოები 

 სოფლის მეურნეობის კულტურების სავაჭრო ჯაჭვის მონაწილეები 

 სოფლის მეურნეობის კულტურების შენახვა და გადამუშავების სექტორი  

 ლოჯისტიკის სექტორი 

 ტურიზმის სექტორი 
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თანამონაწილეობა LED სტრატეგიების განხორციელების პროცესში 

LED აქტორებთან თანამონაწილეობის ფორმები 

 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება (LED) არის პროცესი, რომლის საშუალებითაც 

საჯარო სექტორი, ბიზნესი და სამოქალაქო საზოგადოება მუშაობენ ერთობლივად, რათა 

შექმნან უკეთესი პირობები ეკონომიკური ზრდისა და დასაქმებისთვის. ერთობლივი მუშაობა 

მნიშვნელოვანია როგორც LED სტრატეგიების დაგეგმვის პროცესში ასევე მისი 

განხორციელებისას. 

თანამშრომლობის ფორმები LED სტრატეგიების განხორციელებისას: 

ბიზნეს ფორუმი 

ბიზნეს ფორუმი არის სადისკუსიო პლატფორმა ბიზნესისა და ხელისუფლების 

წარმომადგენლებისთვის მუნიციპალურ დონეზე. ბიზნეს ფორუმის მიზანია, ადგილობრივმა  

ბიზნესმა და ადგილობრივმა მთავრობამ ერთობლივად განიხილონ LED სტრატეგიის 

განხორციელების პროცესი,  პროცესში გამოვლენილი სირთულეები და გამოწვევები; 

სტრატეგიის ეფექტურობის ზრდის შესაძლებლობები.  

 

 

 

ბიზნეს ფორუმის მიზანი: 

ადგილობრივ ბიზნესსა და ხელისუფლებას შორის ეფექტური და მდგრადი კომუნიკაციის 

მექანიზმის შექმნა, რომელიც ხელს შეუწყობს მათ შორის დიალოგსა და თანამშრომლობას.  

კერძოდ: 

 ადგილობრივი თვითმმართველობისა და კერძო სექტორის შეხვედრები 

მნიშვნელოვანი საკითხების განსახილველად და შესაძლებლობებზე სასაუბროდ; 

 ქმედებების კოორდინირება, რაც ხელს შეუწყობს ბიზნესისთვის ხელსაყრელი გარემოს 

შექმნას; 

 საერთო გადაწყვეტილებების მიღება და კონკრეტული ქმედებების დაგეგმვა 

სასურველი მიზნის მისაღწევად;  

რას შეუწყობს ხელს ბიზნეს ფორუმი:  

 ადგილობრივი შესაძლებლობების განსაზღვრა; 

 ბიზნესის წინაშე არსებული პრობლემების გამოვლენა და მათი ანალიზი; 

 პრობლემური საკითხების მოსგვარებლად საერთო გადაწყვეტილებების მიღება; 

 ბიზნესის ხელშეწყობისთვის საჭირო მუნიციპალური პროექტების 

(ინფრასტრუქტურა, სერვისები) განხილვა;  

 ხელისუფლების ინიციატივების განიხლვა;  

 რესურსების გაერთიანება და ერთობლივი ძალისხმევა; 

 ხელისუფლებასა და ბიზნესს შორის მომავალი თანამშრომლობის ფორმებზე 

შეთანხმება.  
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ფორუმის ძირითადი მონაწილეები: 

 მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის წარმომადგენლები (მერია, საკრებულო,  

ა(ა)იპ-ის წარმომადგენლები);  

 ადგილობრივი მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლები; 

 ადგილობრივი მსხვილი ბიზნესის წარმომადგენლები; 

 ფორუმის საკითხთან დაკავშირებული არასამთავრობო და სხვა ორგანიზაციები;  

 ფორუმის საკითხებთან კავშირში მყოფი ცენტრალური და რეგიონული საჯარო 

უწყებები; 

 

მუნიციპალიტეტის მერთან არსებული ბიზნეს-საბჭო 

 

ბიზნეს-საბჭო მუნიციპალიტეტის მერის მრჩეველთა საბჭოს, რომელიც მერს რეკომენდაციებს 

გაუწევს ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარებს სტრატეგიის განხორციელების პროცესში.   

მიზნები 

ადგილობრივ თვითმმართველობასა და ბიზნეს სექტორს შორის თანამშრომლობის 

გაძლიერება და კოორდინაციის ხელშეწყობა ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების 

სტრატეგიის განხორციელების პროცესში.  

 

რას შეუწყობს ხელს ბიზნეს საბჭო: 

 ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის განხორციელებას; 

 სამოქლედო გეგმების შემუშავებაში თანამონაწილეობას; 

 ბიზნესის განვითარებისთვის საჭირო საკითხების შესწავლა-ანალიზსა და  

რეკომენდაციების მომზადებას; 

 LED სტრატეგიის  სამოქმედო გეგმის პროექტების მონიტორინგსა და შეფასებას; 

 ბიზნესის წარმომადგენლებთან ინფორმაციის რეგულარულ მიწოდებას; 

 პროცესის გამჭვირვალობასა და ანგარიშვალდებულებას;  

მოსალოდნელი შედეგები 

 მუნიციპალიტეტის გადაწყვეტილებებში ბიზნესის ინტერესების გათვალისწინება; 

 ბიზნესის წარმომადგენლები მონაწილეონა ადგილობრივი პოლიტიკის შემუშავების 

პროცესში; 

მონაწილე მხარეები 

 მსხვილი ბიზნესის წარმომადგენლები; 

 მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლები; 

 ფერმერული მეურნეობების წარმომადგენლები 

 დარგის ექსპერტები; 

 მუნიციპალიტეტში ბიზნესთან თანამშრომლობის საკითხებზე პასუხისმგებელი პირი; 

 

ბიზნესის მიერ წარმოებული პროდუქციისა და საქმიანობის ამსახველი გამოფენები 

ღონისძიებების მიზნები 
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ადგილობრივი ბიზნესის მიერ წარმოებული პროდუქციისა და საქმიანობის ამსახველი 

გამოფენების მიზანია ადგილობრივი პროდუქციისა და საქმიანობის პოპულარიზაცია, მათი 

ცნობადობის გაზრდა როგორც ადგილობრივი, ასევე უცხოელი მომხმარებლებისა და 

ინვესტორებისთვის. 

ამოცანები 

დასახული მიზნის მისაღწევად მნიშვნელოვანია შემდეგი ამოცანების განხორციელება: 

 ადგილობრივი მწარმოებლებისა და ბიზნესების მონაცემთა ბაზის შექმნა და 

პერიოდული განახლება; 

 ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლებთან ერთად საგამოფენო სივრცეების 

შერჩევა; 

 ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლებთან ერთად გამოფენების პერიოდულობის 

განსაზღვრა; 

 ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლებთან ერთად მოსაწვევი სუბიექტების 

მონაცემთა ბაზის შექმნა და პერიოდული განახლება; 

 ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლებთან ერთად ტრადიციული გამოფენების 

დაწესება და მათ შესახებ ინფორმაციის გავრცელება; 

მოსალოდნელი შედეგები 

 ადგილობრივი პროდუქციის ცნობადობის გაზრდა; 

 ადგილობრივი პროდუქციის გასაღების ხელშეწყობა; 

 ტურისტების მოზიდვა; 

 ინვესტორების მოზიდვა; 

მონაწილე მხარეები 

გამოფენების ორგანიზებაში წამყვანი როლი ენიჭება მუნიციპალიტეტს, თუმცა 

საორგანიზაციო საკითხების გადაწყვეტისას აქტიურად ჩართულნი სასურველია იყვნენ: 

 ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლები; 

 სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, რომლებიც მუშაობენ ადგილობრივი 

ბიზნესის განვითარების კუთხით; 

 სამხარეო ადმინისტრაციის წარმომადგენლები; 

 ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლები; 

 გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლები; 

 ტურიზმის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები; 

 საერთაშორისო ორგანიზაციები; 

 სარეკლამო ინდუსტრიის წარმომადგენლები; 

 სხვა დაინტერესებული პირები; 

სამუშაო შეხვედრები 

მიზანი 

სამუშაო შეხვედრების მიზანია გარკვეული პერიოდულობითა და სისტემატიურობით 

ხდებოდეს მუნიციპალიტეტსა და ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლებს შორის 
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ინფორმაციის გაცვლა, მიმდინარე მდგომარეობის ანალიზი, LED სტრატეგიის ფარგლებში 

განხორციელებული აქტივობებისა და ღონისძიებების ხარისხის ანალიზი. 

ამოცანები 

დასახული მიზნების მისაღწევად მნიშვნელოვანია შემდეგი ამოცანების განხორციელება: 

 განისაზღვროს სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობა; 

 განისაზღვროს სამუშაო ჯგუფის მუშაობის ფორმატი; 

 სამუშაო ჯგუფების შეხვედრის პერიოდულობა; 

 სამუშაო ჯგუფების მუშაობის ანგარიშგების ფორმა; 

მოსალოდნელი შედეგები 

სამუშაო ჯგუფის ფორმატში მოხდება არსებული მდგომარეობის ანალიზი და ერთობლივად 

დაგეგმილი და განხორციელებული აქტივობების შედეგების შეფასება. ასევე არსებულ 

გამოცდილებაზე დაყრდნობითა და მიმდინარე საჭიროებების გათვალისწინებით  ახალი 

პროექტებისა და მიმართულებების შემუშავება. 

მონაწილე მხარეები 

სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობაში სასურველია შევიდნენ: 

 ადგილობრივი საწარმოების წარმომადგენლები; 

 ადგილობრივი ფერმერები; 

 სასტუმროებისა და რესტორნების წარმომადგენლები; 

 სხვა ბიზნეს სუბიექტები; 

თემატური კონფერენციები 

თემატური კონფერენციები მიზნად ისახავს ბიზნეს კომპანიების, მუნიციპალიტეტის, დარგის 

ექსპერტების, სამოქალაქო სექტორის და საგანმანათლებლო სფეროში მოღვაწე 

ორგანიზაციების კოორდინაციას და კონკრეტული თემების თაობაზე სხვადასხვა ხედვისა და 

გამოცდილების გაზიარებას. კონფერენციის ფარგლებში ყველა დაინტერესებულ მხარეს 

შესაძლებლობა მიეცემა საზოგადოებას გაუზიაროს დარგში არსებული თავისი ცოდნა და 

გამოცდილება, მოისმინონ თანამედროვე მიდგომები და ერთმანეთს გაუზიარონ პოზიტიური 

ცვლილებების დანერგვის შესაძლებლობები. 

ამოცანები 

დასახული მიზნების მისაღწევად მნიშვნელოვანია შემდეგი ამოცანების განხორციელება: 

 კონფერენციების თემატიკის განსაზღვრა; 

 კონფერნეციაზე გამომსვლელთა შერჩევა; 

 კონფერენციის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება; 

 კონფერენციის დაფინანსების მოძიება; 

მოსალოდნელი შედეგები: 

 კონფერენციისთვის მომზადდება კვლევები, რომელიც დარგის განვითარებას 

შეუწყობს ხელს; 

 კონფერენციის მონაწილეები გაეცნობიან დარგში არსებულ ახალ მიდგომებს;    

 კონფერენცია იქნება კარგი პლატფორმა დარგის სხვადასხვა წარმომადგენლებს შორის 

ინფორმაციის გაზიარებისთვის. 
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მონაწილე მხარეები 

 თვითმმართველობის წარმომადგენლები; 

 სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლები; 

 პარლამენტის სხვადასხვა დარგობრივი კომიტეტების წარმომადგენლები;  

 ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლები; 

 ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები; 

 საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები; 

 სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლები; 

 დარგის ექსპერტები; 

 ფერმერები; 

 და სხვა; 

 

საჯარო და კერძო თანამშრომლობა (Public-Private Partnership (PPP)   

საქართველოს კანონმდებლობით მოცემულია საჯარო და კერძო თანამშრომლობის 

განმარტება, რომლის თანმახმად, საჯარო და კერძო თანამშრომლობა არის საჯარო 

პარტნიორსა და კერძო პარტნიორს შორის გრძელვადიანი თანამშრომლობა, რომელიც 

ხორციელდება სამუშაოს შესრულების ან/და საჯარო მომსახურების გაწევის მიზნით.  

თავიდანვე უნდა აღინიშნოს, რომ საჯარო და კერძო თანამშრომლობა ისევე ძველია, როგორც 

თავად საჯარო და კერძო ინსტიტუტები. თუმცა ამ ურთიერთობამ განსაკუთრებული როლი, 

მნიშვნელობა და გავრცელება ჰპოვა გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან „კერძო საფინანსო 

ინიციატივის“ (Private Finance Initiative) ფორმატით დიდ ბრიტანეთში. წარმატებულმა 

შედეგებმა განაპირობა ის, რომ ეს, ინოვაციური პრაქტიკა ფართოდ გავრცელდა და 

დამკვიდრდა ევროპასა და მთელ  მსოფლიოში.  

საჯარო და კერძო პარტნიორობა წარმოადგენს საჯარო ხელისუფლების (სახელმწიფო, 

მუნიციპალიტეტი) და ბიზნესს შორის ურთიერთსასარგებლო თანამშრომლობას, რომელიც 

მიმართულია საჯარო ინტერესების მქონე, საზოგადოებრივად მნიშვნელოვანი პროექტების 

განსახორციელებლად. თანამშრომლობის ეს მოდელი, რომელიც გულისხმობს საჯარო და 

ბიზნეს პარტნიორის მიერ ერთობლივი პროექტების შემუშავებასა და განხორციელებას 

მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში წარმატებით ხორციელდება ისეთ სფეროებში, როგორიცაა 

ინფრასტრუქტურა, განათლება, ჯანმრთელობის დაცვა, წყალმომარაგება, სოფლის მეურნეობა 

და სხვ.  

საჯარო-კერძო თანამშრომლობა მნიშვნელოვანი და სასარგებლოა როგორც სახელმწიფოს, ისე 

მუნიციპალიტეტისთვის, რადგან მათ ეძლევათ საშუალება განახორციელონ 

საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ის პროექტები, რომელთა შესრულებისთვის საკმარისი 

საბიუჯეტო თანხები არ გააჩნიათ. თანამშრომლობის ფარგლებში ეს პროექტები სრულად ან 

დიდ წილად ფინანსდება კერძო პარტნიორის მიერ, რომელიც პროექტის განხორციელებით 

ღებულობს მოგებას, ხოლო საჯარო პარტნიორი ახდენს ამ პროექტის ღირებულების 

გადაწილვადებას პროექტის მთლიანი არსებობის პერიოდისათვის. ამავდროულად, საჯარო-

კერძო თანამშრომლობა სასარგებლოა ასევე კერძო სექტორისთვის, რადგან მას ეძლევა 
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საშუალება საკუთარი სახსრები მომგებიანად დააბანდოს საჯარო სექტორში და მიიღოს 

გარანტირებული მოგება.  

საჯარო და კერძო თანამშრომლობა ეფუძნება ურთიერთსარგებლიანობას. საჯარო და კერძო 

სექტორი ერთმანეთს თავაზობს იმას, რაშიც მათ უპირატესობა გააჩნიათ. თუ ხელისუფლებას 

აქვს უძრავი ქონება, ინფრასტრუქტურა, კომუნიკაციები, ასევე უფლება დააწესოს 

საგადასახადო შეღავათები, გასცეს ლიცენზიები და ნებართვები, მაგრამ არ აქვს ფული, არ აქვს 

ნოუ-ჰაუ და სფეროს მართვის გამოცდილება, ანუ ის, რაც გააჩნია კერძო სექტორს, ასეთ 

შემთხვევაში დგება თანამშრომლობა, რომელიც სასარგებლო და მომგებიანია ორივე 

მხარისთვის. „ამ ერთგვარი სინერგიით იქმნება ის, რომ საჯარო და კერძო სექტორი 

ერთმანეთს ავსებს, რის შედაგადაც, საბოლოო ჯამში უფრო ძლიერები და ეფექტიანები 

არიან“(Sandro Samadbegishvili. „Legal framework of PPP and Prospects of Development“. 2016) 

. 

საჯარო-კერძო პარტნიორობას ხშირად განსაზღვრავენ, როგორც ირიბ პრივატიზებას და 

როგორც პრივატიზების ჩანაცვლებას. ამ თანამშრომლობით განხორციელებული პროექტებით 

სახელმწიფო/მუნიციპალიტეტი ინარჩუნებს საკონტროლო ფუნქციებს სოციალურად 

მნიშვნელოვან სექტორებსა და სტრატეგიულ დარგებზე, იმ ობიექტებსა და სფეროებზე, 

რომელთა განკერძოებაც შეუძლებელი ან არამიზანშეწონილია (სოციალური სფერო, 

კეთილმოწყობა, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მოვლა-პატრონობა და სხვ.).  

ამდენად, საჯარო და კერძო თანამშრომლობა არის საჯარო და კერძო სექტორს შორის იმგვარი 

შეთანხმება, რომლის დროსაც რიგ მომსახურებას რაც ხელისუფლების ვალდებულებას 

წარმოადგენს ახორციელებს კერძო სექტორი, ისე, რომ სახელმწიფო/მუნიციპალიტეტი 

ინარჩუნებს პასუხისმგებლობას შესაბამის სფეროს მართვაზე, საზოგადოებრივ მომსახურების 

მიწოდებასა და კანონით დაკისრებულ ვალდებულებების შესრულებაზე. 

გაეროს განმარტებით საჯარო და კერძო თანამშრომლობის კონცეფცია არის „საჯარო 

სექტორის მიერ ინოვაციური მეთოდის გამოყენება, ხელშეკრულების გაფორმება კერძო 

სექტორთან, რომელსაც მოაქვს კაპიტალი და შესაძლებლობა ჩააბაროს პროექტი თავის დროზე 

და განსაზღვრულ ფასად. საჯარო სექტორი იტოვებს პასუხისმგებლობას შესთავაზოს კერძო 

სექტორის მიერ შექმნილი სერვისები საზოგადოებას, ისეთი გზით, რომელიც მოიტანს 

საზოგადო სარგებელს, ეკონომიკურ წინსვლასა და ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას. 

(სვანიშვილი ალექსანდრე (2019) 

 საჯარო სექტორის კონტრიბუციის ძირითად ნაწილს წარმოადგენს იმ 

საჭიროებათა განსაზღვრა, რომლის განხორციელებაც არის აუცილებელი 

საჯარო ინტერესებიდან გამომდინარე და იმ შედეგებისა და ხარისხის 

განსაზღვრა, რომელიც პროექტითაა გათვალისწინებული. ასევე საჯარო 

სექტორი იღებს ვალდებულებას მონიტორინგი გაუწიოს მის მიერ 

განსაზღვრული საჭიროებების შესრულების პროცესს; 

 რისკების განაწილება საჯარო და კერძო სექტორს შორის, რის შედეგადაც 

თითოეული პარტნიორი თავის თავზე იღებს იმ რისკს, რომლის გაძღოლაც მის 

პარტნიორზე უკეთ შეუძლია. 
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