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ადგილობრივი ეკონომიკური დარგებისა და კლასტერების 

კონკურენტუნარიანობის ანალიზი 

 

ტესტი 

 

სწორია მხოლოდ ერთი პასუხი! 

 

1. ფუნქციური რეგიონის განმარტება არის:  

a. თვითმმართველობის შესახებ ორგანული კანონით განსაზღვრულ 

ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული გეოგრაფიული არეალი 

b. საქართველოს კონსტიტუციით განსაზღვრული გეოგრაფიული არეალი 

c. სივრცითი ურთიერთკავშირების გამოხატულება, რომელიც სხვადახვა 

სახის ინტერაქციით განისაზღვრება 

 

 

2. ფუნქციური რეგიონის განსაზღვრის მეთოდებია: 

a.  ეკონომიკის ცვლილებათა ანალიზი 

b.  Chains-CURDS-Intramax-მეთოდები 

c. მოსახლეობის სოციალური ფონის კვლევა 

 

 

3. მოსახლეობის მობილობა (სატრანსპორტო) ითვლება: 

a. მოსახლეობის დღიური გადაადგილების რაოდენობის შეფარდებით 

მოსახლეობის რაოდენობაზე 

b. მოსახლეობის გადაადგილების რაოდენობის ჯამით 

c. 18 წელს ზემოთ მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით 

გადაადგილების რაოდენობით  



 

 

 

 

 

4. კლასტერის განმარტება არის: 

a. ერთმანეთთან დაკავშირებული ინდუსტრიის და ისეთი საქმიანობის სისტემა, 

რომლებსაც ახასიათებთ შიდა ინდუსტრიული ურთიერთდამოკიდებულების 

ფართო სპექტრი 

b. მონოპოლიური თვისების მქონე მსხვილი ბიზნესი 

c. ერთმანეთთან კავშირის არმქონე ოლიგოპოლიური თვისების მქონე ბიზნესი 

 

 

 

5. კლასტერების დაყოფის გავრცელებული მეთოდია 

a. ქვეყნის მასშტაბით მთლიანი შიდა პროდუქტის ჯამური მაჩვენებლების 

განხილვა 

b. რეგიონში ბრუნვის მაჩვენებლების შესწავლა ეკონომიკური საქმიანობის 

სახეების იდენტიფიცირების გარეშე 

c. კონკრეტულ გეოგრაფიულ რაიონში ინდუსტრიული რაიონის (Industrial 

District); „ბირთი-სხივი“-ის (Hub-and-Spoke) მეთოდების გამოყენება 

 

 

6. ეკონომიკური საქმიანობის სახეების საერთაშორისო კლასიფიკაციის მიხედვით 

ეკონომიკის ყველა მსხვილ ერთეულს წარმოადგენს 

a. „განყოფილება“ 

b. „სექცია“ 

c. „ჯგუფი“ 

 

 

7. ინდუსტრიული რაიონი (Industrial District) ითვალისწინებს: 

a. ძირითადად მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებს, რომლებიც მსგავსი 

ნედლეულის გამოყენებით აწარმოებენ პროდუქციას 

b. სისტემაში მცირე რაოდენობის დომინანტი ფირმებს 

c. სხვა ქვეყნებში განლაგებული ფირმების განშტოებების ჯგუფს, რომელიც 

განალაგებულია ერთ გეოგრაფიულ არეალში. ეს ფირმები ერთმანეთთან 

დაკავშირებული არ არიან და როგორც წესი სათაო ოფისებიდან 

იმართებიან 

 

 

8. ეკონომიკური კონკურენტუნარიანის დადგენის მეთოდია: 

a. განთავსების კოეფიციენტის (Location Quotient, LQ) განსაზღვრა  



 

 

 

b. საწარმოთა ერთი წლის ბრუნვის ჯამური მონაცემების ანალიზი 

c. მოსახლეობის დემოგრაფიული კვლევა კონკრეტულ წელს 

 

 

9. განთავსების კოეფიციენტი (Location Quotient, LQ) განსაზღვრავს: 

a. ძირითად სექტორებს 7 წლიან პერიოდში ეკონომიკური ცვლილებების 

ანალიზის საფუძველზე 

b. არაძირითად სექტორებს 4 წლიან პერიოდში ეკონომიკური 

ცვლილებების ანალიზის საფუძველზე 

c. ძირითად და არაძირითად სექტორებს გეორგრაფიული ერთეულის 

მთლიან დასაქმებაში აღნიშნული ეკონომიკური სექტორის წილის 

შეფარდებით ქვეყნის მთლიან დასაქმებაში აღნიშნული სექტორის 

წილთან. 

 

 

10. განთავსების კოეფიციენტის (Location Quotient, LQ) გაანგაიშების მიზნით 

გამოიყენებენ: 

a. მხოლოდ დასაქმების მაჩვენებელს  

b. დასაქმების მაჩვენებელს და დამატებული ღირებულების მონაცემებს 

c. სხვადასხვა ეკონომიკურ პარამეტრებს 

 

 

11. განთავსების კოეფიციენტის (Location Quotient, LQ) მიხედვით ძირითადი 

სექტორია: 

a. LQ>1-ზე  

b. LQ<1-ზე 

c. LQ=0-ს 

 

12. ეკონომიკური კონკურენტუნარიანის დადგენის მეთოდია: 

a. საწარმოთა წინა წლის ბრუნვის ჯამური მონაცემების ანალიზი 

b. ეკონომიკის ცვლილებათა მიზეზების ანალიზი (Shift Share) 

c. მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის კვლევა კონკრეტულ წელს 

 

 

13. Shift Share - მეთოდი განსაზღვრავს: 

a. ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალურ ზრდას 

b. არაძირითად სექტორებს იმპორტის მონაცემების ანალიზის საფუძველზე 

c. ძირითად სექტორებს წინა წლების ეკონომიკური ცვლილებების 

მიზეზების ანალიზის საფუძველზე 



 

 

 

 

 

14. Shift Share - ანალიზისთვის გამოიყენებენ: 

a. მხოლოდ დასაქმების მაჩვენებელს  

b. დასაქმების მაჩვენებელს და დამატებული ღირებულების მონაცემებს 

c. სხვადასხვა ეკონომიკურ პარამეტრებს 

 

 

15. საქართველოში მუნიციპალურ ჭრილში ხელმისაწვდომია სტატისტიკური 

მონაცემები: 

a. მთლიანი შიდა პროდუქტის შესახებ  

b. ექსპორტის შესახებ 

c. ბიზნეს რეესტრის შესახებ 

 

 

16. ადგილობრივი სოციალურ-ეკონომიკური პროგრამების (მათ შორის ბიზნესის 

მხარდამჭერი) შემუშავება წარმოადგენს: 

a. მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილება 

b. მუნიციპალიტეტის დელეგირებულ უფლებამოსილებას 

c. არ წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებას 

 

 

17. კონკურენციის კანონის თანახმად უმნიშვნელო სახელმწიფო დახმარებად 

ითვლება ისეთი დახმარება, რომელიც: 

a. ერთ  ეკონომიკურ აგენტთან მიმართებით, ჯამურად, ზედიზედ 3 

ფისკალური წლის განმავლობაში აღემატება 400 000 ლარს 

b. ერთ  ეკონომიკურ აგენტთან მიმართებით, ჯამურად, ზედიზედ 3 

ფისკალური წლის განმავლობაში არ აღემატება 400 000 ლარს 

c. ერთ  ეკონომიკურ აგენტთან მიმართებით, ჯამურად, ზედიზედ 2 

ფისკალური წლის განმავლობაში აღემატება 400 000 ლარს 

 

 

18. ადგილობრივ დონეზე ბიზნესის მხარდაჭერის მიზნით შემუშავებული პროგრამა 

შესაძლოა მოიცავდეს: 

a. ეკონომიკური სუბიექტისათვის ისეთ საგადასახადო ან სხვა შეღავათს, 

რომელიც მას კონკურენტებთან შედარებით უპირატესობას ანიჭებს და 

ზღუდავს კონკურენციას 

b. საქონლის წარმოების ან რეალიზაციის მონოპოლიზაციისათვის 

სახელმწიფო სტრუქტურების შექმნას 



 

 

 

c. მცირე ბიზნესისთვის ბიზნეს-საქმიანობის წამოწყების ან/და 

განვითარების პროცესში საკონსულტაციო მომსახურებას 

 

19. ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის ზრდაზე მიმართული ადგილობრივი 

პროგრამის მთავარ ინსტრუმენტს უნდა წარმოადგენდეს 

a. მუნიციპალური ბიუჯეტის ხარჯვა 

b. საწარმოო ფაქტორების განვითარების ხელშეწყობა 

c. ბიზნესის მუნიციპალიტეტის მიერ წარმოება 

 

 

20. საქართველოში ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების მიერ ეკონომიკის 

ხელშეწყობის პროგრამები უმეტესად ითვალისწინებენ: 

a. საწარმოო ფაქტორის - კაპიტალი - განვითარებას 

b. საწარმოო ფაქტორის - მიწა - განვითარებას 

c. საწარმოო ფაქტორის - შრომა - განვითარებას 

 

 

 

მადლობას გიხდით თანამშრომლობისთვის! 

 

 

 


