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M.პროფესიული,სამეცნიეროდატექნიკურისაქმიანობები
N. ადმინისტრაციულიდადამხმარემომსახურებისსაქმიანობები
O.სახელმწიფომმართველობადათავდაცვა;სავალდებულოსოციალურიუსაფრთხოება
P. განათლება
Q.ჯანდაცვადასოციალურიმომსახურებისსაქმიანობები
R. ხელოვნება,გართობადადასვენება
S. სხვასახისმომსახურება
T. შინამეურნეობების, როგორც დამქირავებლის, საქმიანობები; არადიფერენცირებული
საქონლისდამომსახურებისწარმოებაშინამეურნეობებისმიერსაკუთარიმოხმარებისათვის
U. ექსტერიტორიულიორგანიზაციებისდაორგანოებისსაქმიანობები
კვლევისმეორეეტაპზედარგებისანალიზიამკლასიფიკაციისგამოყენებითჩატარდა.სპეციალურად კვლევის ამ ეტაპისთვის შემუშავდა მოდელი, რომლითაც თითოეული დარგი სხვადასხვაკრიტერიუმითშეფასდა.კრიტერიუმებისშემუშავებისას„აწარმოესაქართველოს“მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის კომპონენტის პრიორიტეტებით ვიხელმძღვანელეთ და
დარგებიშემდეგიკრიტერიუმებითშეფასდა:
 დასაქმება
 დამატებულიღირებულება
 ბრუნვა
 შუალედურიმოხმარება
 ინვესტიციები
 დარგშიკომპანიებისრაოდენობა
 საშუალოთვიურიხელფასი
იმისათვის,რომდარგებისშეფასებისასგათვალისწინებულიყოროგორცმათიგანვითარების
ამჟამინდელიდონე,ისე–პოტენციალი,კრიტერიუმებირაოდენობრივმაჩვენებლადორიმახასიათებელიგანისაზღვრა:წილი–დარგისგანვითარებისამჟამინდელიდონისშესაფასებლად და ზრდა – დარგის განვითარების პონტეციალის შესაფასებლად. იმის გამო, რომ მოდელისთვის შერჩეულ კრიტერიუმებს მხოლოდ ერთი მახასიათებელი ჰქონდათ (არასრული
მონაცემისანგაუზომვადობისგამო),ზემოთჩამოთვლილიშვიდიკრიტერიუმიკრიტერიუმთა
ორკლასადდაჯგუფდა.კრიტერიუმთაპირველკლასშიისკრიტერიუმებიშევიდა,რომლებიც
ორიმახასიათებლითშეფასდადამეორეკლასი,სადაცერთმახასიათებლიანიკრიტერიუმები
შევიდა.
Iკლასისკრიტერიუმები:
 დასაქმება;
 დამატებულიღირებულება;
 ბრუნვა;
 შუალედურიმოხმარება.
IIკლასისკრიტერიუმები:
 ინვესტიციები;
 კომპანიებისრაოდენობადარგში;
 საშუალოთვიურიხელფასი.
კრიტერიუმებს,„აწარმოესაქართველოს“მიკროდამცირებიზნესისხელშეწყობისკომპონენტის პრიორიტეტების გათვალიწინებით, წონები მიენიჭა. წონები, თავდაპირველად კრიტერიუმთა კლასებს მიენიჭათ, შემდეგ – კრიტერიუმებს და ბოლოს – კრიტერიუმების მახასიათებლებს.საბოლოოდწონებიასეგანაწილდა:
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ცხრილი1.დარგებისშეფასებისმოდელი,წონებისგანაწილება
წონა,
კლასის

IIკლასისკრიტერიუმები

Iკლასისკრიტერიუმები



წონა,
წონა,
წონა,
კრიტერიუმი მახასიათებელი
კრიტერიუმის
მახასიათებლის საბოლოო
ზრდა*

0.3

0.072

წილი**

0.7

0.168

ზრდა

0.3

0.054

წილი

0.7

0.126

ზრდა

0.3

0.036

წილი

0.7

0.084

ზრდა

0.3

0.018

წილი

0.7

0.042

ინვესტიციები

წილი***

N/A

0.2

0.33

კომპანიების
კონცენტრაციადარგში

წილი

N/A

0.13

0.17

საშუალო
თვიური
ხელფასი

ზრდა

N/A

0.067

0.40

დასაქმება

0.30

დამატებული
ღირებულება

0.20

ბრუნვა

0.10

შუალედური
მოხმარება

0.50

0.6

0.4

*წილი–2017წელსდარგისწილიმთლიანინდიკატორში
**ზრდა–დარგისსაშუალოზრდასამიწლისმანძილზე–2015-2017
***ინვესტიციისწილი–დარგის2015-2017წლებისჯამურიინვესტიციისწილიამავეწლებისმთლიანსაშუალოინვესტიციაში(გურიაში)

დარგების კრიტერიუმების მიხედვით შესაფასებლად გაანალიზდა საქართველოს სტატისტიკისეროვნულისამსახურისმიერმომზადებულიმონაცემები.
დარგების ამ მოდელის მიხედვით შეფასების შემდეგ, კვლევის ამავე, მეორე ეტაპზე, მოდელისმიერგამოვლენილიწამყვანიდარგები(5)კიდევუფროღრმადშევისწავლეთ.ამსამუშაოსშესრულებისასმთავარორიენტირადგამოვიყენეთმაჩვენებელი,თუდარგისქვედარგზე
ამდარგისკომპანიებისსაერთორაოდენობისრაწილიმოდისდაქვედარგებიამმაჩვენებლისმიხედვითგამოვავლინეთ.კომპანიებისრაოდენობაშემდგომიანალიზისთვისორიმთავარიმიზეზისგამოშეირჩა:1)რეგიონულისტატისტიკასაკმაოდმწირია,როდესაცსაქმედეტალიზაციასეხებადაკომპანიებისრაოდენობაისიშვიათიმონაცემია,რომელიცშეიძლება,
სხვადასხვაჭრილშიდავინახოთ,მათშორის,დარგის,ქვედარგისდასაქმიანობისკიდევუფროვიწროჭრილშიცკი;2)კომპანიებისრაოდენობამიუთითებსდარგისმიერბაზრისთვისშეთავაზებულპროდუქტებზეთუსერვისებზემოთხოვნისგარკვეულდონეს,ასევ,დარგისგარშემოკლასტერისგანვითარებისშესაძლებლობაზე.
კვლევისძირითადიშეზღუდვააის,რომანალიზიჩატარდა2015-2017წლისმონაცემებისმიხედვით,რადგან2018წლისრეგიონულისტატისტიკაჯერარარისდამუშავებულიდამასსაქსტატი
მხოლოდ 2019 წლის ოქტომბერში გამოსცემს. ამ შეზღუდვას გარკვეულწილად კომპანიების
რეგიონებისმიხედვითგანაწილებისახალი,2019წლის1თებერვლისსტატისტიკისარსებობა
აბალანსებს.ასევე,კვლევისკიდევერთიშეზღუდვააის,რომკომპანიებისგარკვეულინაწილისსაქმიანობადაზომაარარისაღრიცხული.
მესამეეტაპი:ჰოლისტურიანალიზი
ამშეზღუდვებისგასანეიტრალებლადდაპრიორიტეტულიდარგებისჰოლისტურადგამოსავლენადჩატარდაკვლევისმესამეეტაპი.კვლევისმესამეეტაპზეშეფასებისმოდელითგამოვ-
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ლენილი დარგები გადაიხედა, ჩაუტარდა ეგრეთწოდებული რეალურობის ტესტი, დარგები
გაანალიზდა კვლევის პირველ ეტაპზე მიღებული შედეგების, დამატებითი წყაროებიდან მიღებულიინფორმაციისმიხედვითდათითოეულრეგიონშიპრიორიტეტულიდარგებიმხოლოდ
ამგვარიანალიზისშედეგადგამოვლინდა.
კვლევისინსტრუმენტები:
როგორცამქვეთავისდასაწყისშიითქვა,კვლევისსხვადასხვაეტაპზეთვისობრივიდარაოდენობრივიინსტრუმენტებიგამოვიყენეთ.
თვისებრივიინსტრუმენტები:
 სამაგიდეკვლევარეგიონისსხვადასხვაჭრილშიანალიზისთვის–გავეცანითრეგიონებისგანვითარებისსტრატეგიებს,ქვეყნისეკონომიკურგანვითარებასთანდაკავშირებულ
დოკუმენტებს,ანგარიშებს,დაკავშირებულლიტერატურასდამონაცემებს;
 ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუები – რეგიონში არსებული შესაძლებლობების
დაგამოწვევებისგამოსავლენადინტერვიუებიჩატარდა„აწარმოესაქართველოს“წარმომადგენლებთან,რეგიონისრწმუნებულებთან(იმერეთში–რწმუნებულისმოადგილესთან),კერძოკომპანიებთანდაბიზნესისმხარდამჭერორგანიზაციებთან.
რაოდენობრივიინსტრუმენტები
 საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახურისმონაცემებისშეგროვება;
 მოდელისშემუშავება;
 მონაცემებისდამუშავებამოდელში.
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გურია

11

გურია

რეგიონის ზოგადი აღწერა
მდებარეობა
გურიის რეგიონი საქართველოს სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში, ძირითადად, კოლხეთის დაბლობზემდებარეობს.გურიასდასავლეთითესაზღვრებაშავიზღვა,სამხრეთით–აჭარა-გურიის
ქედი, მდინარე ჩოლოქი და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა, აღმოსავლეთით – იმერეთი,
ხოლოჩრდილოეთით–სამეგრელო.გურიისფართობია2033კვ.კმ.,ქვეყნისტერიტორიის2,9%1.

გურიისადმინისტრაციულიმოწყობა
გურიაშისამითვითთმმართველიერთეულია:ლანჩხურთი,ოზურგეთიდაჩოხატაური.რეგიონულდონეზესახელმწიფოსაღმასრულებელხელისუფლებასწარმოადგენსსახელმწიფორწმუნებული–გუბერნატორი,რომლისადმინისტრაციაქ.ოზურგეთშიაგანთავსებული.გურიაში2
ქალაქი(ლანჩხუთი,ოზურგეთი),5დაბადა189სოფელია.

ბუნებრივიგარემო
გურიისრეგიონიბუნებრივიპირობებისმიხედვითორ,ბარისადამთისნაწილადიყოფა.გურიისდაბლობინოტიო-სუბტროპიკულიჰავითხასიათდება.ზაფხულიგურიისვაკეებზეზომიერად
ცხელია,ხოლოზამთარი–ზომიერადგრილი.მთისჰავისთვისდამახასიათებელიაჰაერისსისუფთავე.მთისჰავისთავისებურება–გამორჩეულისამკურნალოთვისებებიგანპირობებულია
ზღვისადამთისჰაერისშერწყმით.მთაშიზაფხულიზომიერადთბილია,ხოლოზამთარი–ზომიერადცივი.2
კურორტები
გურიისმხარეგამოირჩევაკურორტებისსიმრავლით,რომელთაგანნაწილიზღვის,ნაწილიკი
მთისკურორტია:
ბახმარო
ო მდებარეობს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, აჭარა- გურიის მთაგრეხილზე, ზღვის
დონიდან 2050 მეტრზე. ჩოხატაურის ცენტრიდან ბახმარო დაშორებულია 52 კილომეტრით.
ბახმაროსტერიტორიაერთგვარქვაბულსწარმოადგენს,რომელიცგარშემორტყმულიანაძვისადასოჭისსაუკუნოვანიმარადმწვანემცენარეებით,შემდეგკიალპურიზონაიწყება.აღმოსავლეთიდანბახმაროსდაჰყურებსლენჭისსერი(2505მეტრი),რომელსაცტურისტები,,მზის
1
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ამოსვლის“მთასეძახიანდახშირადტკბებიანამსანახაობით.სამხრეთ-დასავლეთითბახმაროსდაჰყურებსსაქასრიასქედი,პატარაბახმაროსმწვერვალით,რომელსაც,,მზისჩასვლის“
მთასაცუწოდებენ(2250მ).აქედან,როცანათელიხილვადობაა,განსაკუთრებითშთამბეჭდავი
სანახავია,,მზისჩაძირვა“შავზღვაში.დასავლეთისმხრიდანკურორტისტერიტორიაგახსნილია,რაცხელსუწყობსხეობაშიზღვისბრიზებისშემოჭრას.ესკითავისმხვრივხელსუწყობს
ზღვისადამთისკლიმატისსაუკეთესოშეხამებას.ზამთარშითოვლისსაფარიძალიანმაღალია(4-5მ)დარჩება6თვემდე,რაცსათხილამუროკურორტისგანვითარებისთვისძალზეხელსაყრელია.ბახმაროსკლიმატიეფექტურისამკურნალოსაშუალებაასხვადასხვადაავადებათა
სამკურნალოდ.აღსანიშნავია,რომბახმაროზამთარშიცმასპინძლობსტურისტებს.ბახმაროში
ყოველწელს,ფერიცვალებისდღესასწაულზეტრადიციულიდოღიტარდება.3
გომისმთაწარ
თა
მოადგენსსაკურორტოადგილს,რომელსაცგააჩნიამინერალურიწყლები,ტყე,
სამკურნალოკლიმატიდასხვაბუნებრივირესურსები,რომლებიცშესაძლებელიაგამოყენებულიქნასმკურნალობის,პროფილაქტიკისადარეაბილიტაციისმიზნით.
ნაბეღლავიბალ
ი
ნეოლოგიურიკურორტიადამდებარეობსზღვისდონიდან400მეტრზე,ანკარა
მდინარისგუბაზეულისსანაპიროზე.იგიგანთქმულიაუნიკალურიკლიმატურიდაბალნეოლოგიურიპირობებით.აქგამოედინებაძვირფასიმინერალურიწყალი"ნაბეღლავი".
ურეკიკოლ
კი
ხეთისდაბლობისსამხრეთ-დასავლეთნაწილშიმდებარეობს.კურორტისკლიმატი
ნესტიანისუბტროპიკულია.ზამთარიძალიანრბილია(5.8გრადუსიიანვარში).ზღვა,მზე,წვრილი „ხავერდოვანი” ქვიშა, რომელსაც მაგნიტური თვისებები აქვს, კურორტს საუკეთესო დასვენებისადამკურნალობისთვისებებსანიჭებს.ურეკისბუნებრივიმონაცემებიშესაძლებელია
გამოყენებულ იქნეს გულ-სისლძარღვთა დაავადებების, პერიფერიული ორგანოების და საყრდენ-მამოძრავებელიორგანოებისსამკურნალოდროგორცმოზარდებში,ასევებავშვებში.
შეკვეთილი
იმდებარეობსშავიზღვისნაპირას,მდინარენატანებისშესართავთან,ზღვისდონიდან2მ.-ზე.ოზურგეთიდან21კმ.ქვემონატანებიდან(უახლოესირკინიგზისსადგური)3კმ.აქ
მდებარეობს„ბლექსიარენა“(ინგლ.BlackSeaArena)—ყველაზედიდისაკონცერტოდარბაზი
საქართველოში,რომელიცგაიხსნა2016წლის31ივლისსდაიტევს10000-მდემაყურებელს.
ასევე,მერიოტისქსელისერთ-ერთისასტუმრო,„პარაგრაფიშეკვეთილი“4.
გრიგოლეთი
ი მდებარეობს ლაჩხუთის მუნიციპალიტეტში, ცენტრიდან 25 კმ-ის, ხოლო ფოთიდან12კმ-სმანძილზე.რელიეფივაკეა,ზღვისსანაპიროსმიჰყვებაქვიშიანიპლაჟისფართო
ზოლი.ქვიშაშეიცავსდიდირაოდენობითმაგნიტურირკინისნაწილაკებს.კლიმატიზღვისპირა,სუბტროპიკულია.კურორტისკლიმატისასარგებლოანერვულისისტემისადაფილტვების
ქრონიკულიდაავადებებისსამკურნალოდ.5
ბუნებრივირესურსები
წყლისრესურსებიდაენერგეტიკულიპოტენციალი.რე
ლი.
გიონიმდიდარიაწყლისრესურსებით–
მდინარეებით,ტბებით,ბუნებრივიდახელოვნურიწყალსაცავებით,მიწისქვეშამტკნარიწყლებით, მინერალური წყლებით და თერმული წყლის რესურსით. გურიაში სულ 25 საშუალო და
მცირეზომისმთისმდინარეჩამოედინება,რომელთასაერთოსიგრძე598კმ-სშეადგენს,ხოლოაუზებისსაერთოფართობი1000კვ.კმ-ზემეტია.რეგიონშიარის3ტბა(საერთოფართობი
რეგიონში–3,5კმ2)და3წყალსაცავი(საერთოფართობი–4,4კმ2).2011წლისწყალაღების
მონაცემების თანახმად, რეგიონში მოპოვებული წყლის რესურსების (მიწისქვეშა და ზედაპირულიწყალი)96%გამოიყენებაჰიდროენერგეტიკაში,2%სასმელ-სამეურნეოდანიშნულებით,
ხოლოდანარჩენი–სამრეწველოდანიშნულებით,სარწყავადდარეკრეაციულიდანიშნულებით.გურიაესაზღვრებატრანსსასაზღვრომნიშვნელობისშავზღვას.
გურიაში მოიპოვება მინერალური წყლები – ნაბეღლავი (მარაგი – 101,9 მ3 დღე-ღამეში) და
გულიანი (მარაგი დაუდგენელია). ნაბეღლავის წარმოება კარგად არის განვითარებული და
რეგიონის ერთ-ერთ ძირითად საექსპორტო პროდუქციას წარმოადგენს. რეგიონში არსებულიმინერალურიწყლისრესურსისრეკრეაციულიდასაკურორტოდანიშნულებითგამოყენება,შესაბამისიინფრასტრუქტურისარარსებობისგამო,შეზღუდულია.ასევეგამოუყენებელია
თერმულიწყლებისენერგეტიკულიპოტენციალი.მხოლოდნაწილობრივარისგამოყენებული
რეგიონისტერიტორიაზეარსებული,უნიკალურიბალნეოლოგიურითვისებებითცნობილიშავიზღვისსანაპიროზონისპოტენციალი(ურეკი-შეკვეთილი-ნატანებისმაგნიტურიქვიშისპლა3
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ჟები), რასაც, არსებითად, წყალგაყვანილობის, საკანალიზაციო სისტემებისა და შესაბამისი
გამწმენდინაგებობებისარარსებობაგანაპირობებს.
წყლის რესურსების პოტენციალი ჰიდროენერგეტიკაში არ არის ეფექტიანად გამოყენებული.
მხარისგეოგრაფიულიმდებარეობადაკლიმატურიპირობებიიძლევაშესაძლებლობას,გურიისმდინარეებზეაშენდესმცირეჰესებისკასკადები,საერთოსიმძლავრეებით80-100მგვტ,რაც
არამხოლოდდააკმაყოფილებსმხარისენერგეტიკულმოთხოვნას,არამედშესაძლებელიიქნებაელექტროენერგიისრეალიზაციაცდაამით,შემოსავლებისდამატებითიწყაროსშექმნა.
გურიისტერიტორიაზეორიმოქმედიჰესია–ბჟუჟჰესი(მდინარებჟუჟზე)დააჭჰესი(მდინარე
აჭზე),რომელთასაერთოსიმძლავრე12,8მგვტ-სშეადგენს.ორივეჰესიჩართულიასაქართველოსერთიანენერგოსისტემაში.2007წლიდანაქტიურადდაიწყო„ბახვიჰიდროპაუერის“კასკადურიჰესებისმშენებლობა,რომელიც6ერთეულისაგანშედგებადასაერთოჯამში60მგვტ-ს
გამოიმუშავებს.
რეგიონში არსებობს ალტერნატიული ენერგორესურსები. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზეგავრცელებულიქარებისმიმართულება,სიჩქარედახანგრძლივობაქმნისგაბატონებულიქარისრესურსისენერგეტიკულიმიზნებისათვისგამოყენებისშესაძლებლობას.ქარისტურბინასშეუძლიაწელიწადში,საშუალოდ,127დღე-ღამისგანმავლობაშიიმუშაოს.მზის
ენერგიისრესურსი,ცხელიწყლითმომარაგებისმიზნით,შესაძლებელიაგამოყენებულიქნეს
მცირე ზომის სასტუმროებში, საზოგადოებრივ და საცხოვრებელ შენობებში. რეგიონში არის
ბიოგაზის,ბიომასის(თხილისდასახერხებისნარჩენები)დათერმულიწყლისრესურსებისენერგეტიკულიპოტენციალისგამოყენებისშესაძლებლობა.
რეგიონიასევემდიდარიატყისრესურსებით,რო
ით
მელიცმრავალფეროვანიტყითსარგებლობის
შესაძლებლობასიძლევა.გურიაშიტყესტერიტორიის48%უკავია.ტყისფონდისფართობი86,4
ათასჰა-სშეადგენს,საიდანაცტყით81,2ათასიჰაარისდაფარული.ტყისშემქმნელძირითად
მერქნიანსახეობებსშორის,მაგარმერქნიანიფოთლოვნებიდანრეგიონისმასშტაბითჭარბობს
წიფელი.მნიშვნელოვანიფართობიუკავიარცხილას,აკაციასდაწაბლს.წიწვოვნებიდანჭარბობსნაძვი,სოჭიდაფიჭვი.რბილმერქნიანიფოთლოვნებიდანყველაზედიდიფართობიუკა
ვიამურყანსდავერხვს.ქვეტყედაბუჩქნარი,ძირითადად,წარმოდგენილიაწყავით,შქერითდა
იელით.რეგიონისტერიტორიაზეგვხვდებაასევებამბუკი.ტყეებისადამისირესურსებისპოტენციალისგამოყენებასრეგიონისგანვითარებისათვისძალზედიდიმნიშვნელობააქვს.
რეგიონში, აგრეთვე, მოიპოვება სხვადასხვა სახის წიაღისეული.
ლი ამჟამად, რეგიონში წიაღისეული რესურსების მოპოვებაზე 74 ლიცენზიაა გაცემული. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში
მოიპოვებაბენტონიტურითიხა,რომლისმარაგი10მლნ.ტონაზემეტია.თიხისმოპოვებადა
დამუშავება, ამჟამად, ძალზე მცირე მოცულობით მიმდინარეობს. თიხის გადამუშავებას და
პროდუქციის ექსპორტის ჩანაცვლებას შეუძლია მნიშვნელოვნად გაზარდოს საბიუჯეტო შემოსავლები და დაასაქმოს ადგილობრივი მოსახლეობა. ტორფის საბადოს კოლხეთის პარკის ტერიტორიაზე 300 ჰა უკავია. მისგან მიიღება ორგანული სასუქი, რომელიც ნებისმიერი
ტიპის ნიადაგისათვის გამოსადეგია და არის ეკოლოგიურად სუფთა (პარკის ტერიტორიაზე
ტორფის მოპოვება საერთაშორისო ხელშეკრულებებით არის აკრძალული). საქართველოში
აპატიტიმხოლოდოზურგეთისმუნიციპალიტეტშია(სოფ.ვაკიჯვარი),სადაცქანები7-10%აპატიტსშეიცავს.ამავესოფლისტერიტორიაზეარისწითელირკინისმადანი.აქვეააღმოჩენილისპილენძისბუდობები,მცირეოდენობითტყვია,ვერცხლიდათუთია.კაოლინისსაბადოა
სოფელმაკვანეთში,სადაცკაოლინისფენისსიმძლავრე0,4-დან11მეტრამდეა.სოფ.შემოქმედსადაგომშიარისსიენიტებისსაბადო(სიენიტიმაგმურიქანია,რომელიცგრანიტსწააგავს
დასაუკეთესოსაშენიმასალაა).ოქრასსაბადოასოფ.ნაგომარში,რომლისსიმძლავრე1,5-2
მეტრი, ხოლო სამვალენტიანი რკინის ჟანგის რაოდენობა 22,33%-ია (ოქრა გამოიყენება მინერალურისაღებავებისდასამზადებლად).ჩოხატაურისმუნიციპალიტეტშიმოიპოვებატუფის
დაგრანიტისმოსაპირკეთებელიმასალა,რომელთაგანთითოეულისსაერთომარაგი400ათ.
მ³-სშეადგენს.ჩოხატაურისმუნიციპალიტეტშიარსებობსასევეოქრასწიაღისეული,რომლის
მარაგი შეფასებული არ არის. კირქვის საბადო მდებარეობს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში.
კირქვამერგელოვანია,თეთრიდარუხიფერისაა.ნედლეულიპასუხობსმოთხოვნებსსამშენებლო ჰიდრავლური კირის საწარმოებლად. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტშია ასევე სააგურე
თიხის რამდენიმე საბადო, საბადოს თიხა ყავისფერი, მოცისფრო-რუხი და რუხი-მოლურჯო
ფერისაა. ფილიფსიტშემცველი ქანების საბადო მდებარეობს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე. ქვიშა-ხრეშის საბადოებია როგორც ოზურგეთის, ისე ლანჩხუთის ტერიტორიაზე.მარაგებიდამტკიცებულიაროგორცბეტონისშემავსებლისდასამშ
 ენებლოხსნარისნედლეული,რომელიცპასუხობსსტანდარტულმოთხოვნებს.ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტშიასევე
გვხვდებანედლინავთობისსაბადო.წიაღისეულირესურსებიარარისდათვლილიდაამდენად,უცნობიაადგილობრივეკონომიკაზემათიშემდგომიზემოქმედებისპოტენციალი.
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რეგიონის მაკრო მახასიათებლები
დემოგრაფია
მოსახლეობისრაოდენობადასიმჭიდროვე
საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახურის2018წლის1იანვრისმონაცემებით,გურიის მოსახლეობა 110 500 ადამიანია, რაც საქართველოს მოსახლეობის 3%-ია. მოსახლეობის
სიმცირით,გურიისმხარესაქართველოშიმესამეადგილზეა.
გრაფიკი1.

მო
მოსახლეობარეგიონებისმიხედვით(%)
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წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

გურიის ყველაზე დასახლებული მუნიციპალიტეტია ოზურგეთი, სადაც მოსახლეობის 55% (61
305ადამიანი)ცხოვრობს,მასმოსდევსლანჩხუთი(27.87%,30804ადამიანი).ხოლოჩოხატაურისმუნიციპალიტეტშიგურიისრეგიონისმოსახლეობის16.6%(18415ადამიანი)ცხოვრობს.
2018წლის1იანვრისმონაცემებით,გურიაშიმოსახლეობისსიმჭიდროვეერთკვადრატულკილომეტრზე54.4-ია.
გრაფიკი2.

მოსახლეობისსიმჭიდროვე(კაცი/კმ2)
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წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური
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აღსანიშნავია,რომმოსახლეობისსიმჭიდროვეთბილისში2297ადამიანია.როგორცგრაფიკიდან ჩანს, ამ მაჩვენებლით ყველა რეგიონი უკიდურესად ჩამორჩება თბილისს. თბილისის
მოსახლეობის სიმჭიდროვე 42 ჯერ აღემატება გურიას, 29-ჯერ – იმერეთს და 30-ჯერ – შიდა
ქართლს. ამგვარი განსხვავება თბილისთან შედარებით სხვა რეგიონების ურბანიზაციის დაბალ ტემპზე მიუთითებს. მოსახლეობის მაღალ სიმჭიდროვეს თავისი უპირატესობები აქვს –
მჭიდროდდასახლებულტერიტორიაზემეტადვითარდებაინფრასტრუქტურა,სატრანსპორტო
სისტემა, მაღალია ეკონომიკური აქტივობაც, რადგან ბიზნესისთვის ოპერირების ხარჯი ხშირადდაბალია.როგორცვხედავთ,საქართველოსთითქმისყველარეგიონში,საკვლევირეგიონებისჩათვლით,დაბალიამოსახლეობისსიმჭიდროვე.
ქალაქშიდასოფლადმაცხოვრე
ებელიმოსახლეობა
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში შედის 4 დაბა და 24 სოფელი. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
შემადგენლობაში15ადმინისტრაციულიერთეულიდა54სოფელია.ჩოხატაურისმუნიციპალიტეტშიშედის1დაბადა23სოფელი.მხარისმოსახლეობის26,4%ცხოვრობსქალაქებსადადაბებში, ხოლო 73,6% სოფლებში. საქართველოში, მოსახლეობის 42.6% სოფლად ცხოვრობს6.
ესმაჩვენებელიაღემატებაევროპისსაშუალომაჩვენებელს–ევროპაში2015წელსმოსახლეობისმხოლოდ28%ცხოვრობდასოფლად7.ამმაჩვენებლისმიხედვითაც,საქართველოშიდაბალიაურბანიზაციისდონე.ხოლოგურიაშიკიამმხრივკიდევუფრორთულიმდგომარეობაა
–მოსახლეობის73%სოფლადცხოვრობს.
მო
მოსახლეობისგანაწილებასქესისადაას
ადაასაკისმიხედვით
გურიაშიმოსახლეობის48.22%მამაკაცია,ხოლო51.78%ქალი.მოსახლეობასქესისმიხედვით
მსგავსადარისგანაწილებულისოფლებსადაქალაქებში:გურიისქალაქებშიმცხოვრებიმოსახლეობის46.65%კაცია,ხოლო53.35%–ქალია,ხოლოსოფლად,მამაკაცებიმოსახლეობის
48.84%-ია,ქალები–51.16%.
რაც შეეხება მოსახლეობის ასაკობრივ განაწილებას, გურიაში სურათი ასეთია: 0-14 წლამდე
ასაკის ადამიანები მოსახლეობის 16%-ს შეადგენს, 14-64 წლამდე ადამიანები – 65%, ხოლო
65წელზეუფროსები–19%.საინტერესოა,როგორიამოსახლეობისასაკობრივიგანაწილება
სქესისმიხედვით.როგორცქვემოთმოცემულიგრაფიკიასახავს,ახალგაზრდა(0-14წლის)და
შრომისუნარიან მოსახლეობაში (15 წლიდან 65 წლამდე) კაცები ჭარბობენ, ხოლო 65 წელზე
უფროსებში–ქალები.ესტრენდიგურიისქალაქებსადასოფლებშიცმეორდება.
გრაფიკი3.

გური
რიისმოსახლებისგანაწილებაასაკისადასქე
ისადასქესისმიხედვით(%)
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წყარო:საქსტატი

საქართველოში,ყოველ100შრომისუნარიან(15-54წლის)ადამიანზე2265წლისდაუფროსიასაკისადამიანიმოდის.გურიაშიკი100შრომისუნარიანადამიანზე28ხანდაზმულიადამიანიმოდის.

16

გრაფი
ფიკი5.

თვითდასაქმებულებისწილიდასაქმებულმოსახლეობაში,გურია,2017(%)
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წყარო:საქსტატი

როგორცგრაფიკიდანჩანს,გურიაშითვითდასაქმებისმაჩვენებელისაქართველოშიყველაზე
მაღალია.
ქვემოთმოცემულიგრაფიკიკიაჩვენებს,რომგურიაშიყველაზედაბალიადაქირავებითდასაქმებულთაწილი.
გრაფიკი6.

დაქირავებითდასაქმებულთაწილი,გურია,2017(%)
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წყარო:საქსტატი

საინტერესოა,როგორაისახებადასაქმებისმაღალიმაჩვენებელიდადასაქმებისსტრუქტურა
მოსახლეობისშემოსავლებზე.საქსტატის2018წლისმონაცემებით,გურიაშიერთსულმოსახლეზეშემოსავალიერთ-ერთიყველაზედაბალიასაქართველოში,თანაცაგრეგირებულიმონაცემით–როგორცქვემოთ,გრაფიკშიჩანს,გურიაში,სამცხე-ჯავახეთშიდამცხეთა-მთიანეთშიშემოსავალიერთსულმოსახლეზე242.8ლარია.ამმაჩვენებლითამსამრეგიონსმხოლოდ
ქვემოქართლიჩამორჩება.
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გრაფიკი7.

შემოსავალიერთსულმოსახლეზე,2018(ლარი)
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წყარო:საქსტატი

როგორცდასაქმებისსტრუქტურაშივნახეთ,გურიაშიმაღალიადასაქმებისწილითვითდასაქმებულებისხარჯზე.იმისათვის,რომშეფასდეს,რამდენადეფექტურიათვითდასაქმებულების
შრომა,უნდავნახოთ,შემოსავლებისრანაწილიმიიღებათვითდასაქმებით.ქვემოთ,გრაფიკი
გვიჩვენებს, რომ გურიაში, ერთ სულ მოსახლეზე მიღებული შემოსავლების უმეტესი ნაწილი
დაქირავებულიშრომიდანმიიღება.
გრაფიკი8.

ფულადიდაარაფულადიშემოსავლებისწყაროები,გურია,2017(%)
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წყარო:საქსტატი

გურიისმოსახლეობისრთულეკონომიკურმდგომარეობაზე,გარდაერთსულმოსახლეზემიღებულიშემოსავლისა,თავადშემოსავლებისსტრუქტურაცმიუთითებს.შემოსავლებისყველაზედიდიწყარო,დაქირავებულიშრომისშემდეგ,პენსიები,სტიპენდიებიდადახმარებებია.
იგივესურათზემიუთითებსშემწეობისმიღებაზერეგისტრირებულოჯახთარაოდენობაგურიაში. გურიაში, რაჭა-ლეჩხუმის შემდეგ, ყველაზე მაღალია შემწეობის მიღებაზე რეგისტრირებულოჯახთაწილიშინამეურნეობებში.
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გრაფიკი9.

შემ
შემწეობისმიმღებოჯახთაწილიშინამეურ
ურნებობებშირეგიონებისმიხედვით(%)
12
6
8
11
12
11
11
30
14
8
5
9
0

4

8

12

16

20

24

28

32

წყარო:საქსტატი,ჯანდაცვადასოც.უზრუნველყოფა2017;
საქსტატი-მოსახლეობისსაყოველთაოაღწერა,2014.

როგორც გრაფიკიდან ვხედავთ, გურიაში, შინამეურნეობების თითქმის ნახევარი (45.7%) რეგისტრირებულიაშემწეობისმისაღებად.
გურიისმოსახლეობისსოციალურ-ეკონომიკურიმდგომარეობართულია.მიუხედავადდასაქმებისმაღალიმაჩვენებლისა,სტატისტიკააჩვენებს,რომშემოსავლებიერთსულმოსახლეზე
გურიაშიგამორჩეულადდაბალია,საქართველოსსხვარეგიონებთანშედარებით.თვითდასაქმებისმაღალიმაჩვენებელივერუზრუნველყოფსმოსახლეობისკეთილდღეობას.გურიაშიმაღალიაპენსიაზე,სოციალურშემწეობაზედასხვატიპისსუბსიდიებზედამოკიდებულება,რაც
ისევდაისევ,მძიმესოციალურ-ეკონომიკურმდგომარეობაზემიუთითებს.მოსახლეობისდაბალიმსყიდველობითიუნარი,ცხადია,უარყოფითადაისახებაბიზნესისგანვითარებისშესაძლებლობებზედა,ამავდროულად,ესსურათიგურიაშიეკონომიკურიაქტივობისგაძლიერების
მწვავესაჭიროებაზეცმეტყველებს.

შრომისბაზარი–განათლებადაუნარები
გურიაში101საშუალოსკოლადაერთიპროფესიულიკოლეჯია.რაცშეეხებაუმაღლესსასწავლებლებს, გურიაში ის არ არსებობს. საქსტატის მონაცემებით, 2018/19 სასწავლო წლისთვის
გურიაშიერთსკოლაზესაშუალოდ141მოსწავლემოდიოდა,მაშინროდესაცსაქართველოში
ეს მაჩვენებელი 252-ია. გურია ამ მხრივ მხოლოდ რაჭა-ლეჩხუმსა და მცხეთა-მთიანეთს უსწრებს.
საქსტატისმიხედვით,გურია/რაჭა-ლეჩხუმში,ქვემოსვანეთსადამცხეთა-მთიანეთში,ერთად,
4სახელმწიფოპროფესიულისასწავლებელია,ხოლოასეთიკერძოსასწავლებელიარარსებობს.გურიაზეცალკეასეთიმონაცემისაჯაროდხელმისაწვდომიარარის.
განათლებისსამინისტროსვებგვერდზემოცემულიპროფესიულისასწავლოდაწესებულებების
სიისმიხედვითგურიაშიერთისახელმწიფოკოლეჯია.კოლეჯისახელწოდებით„ჰორიზონტი“
ოზურგეთშიმდებარეობს.კოლეჯიშემდეგსპეციალობებშიამზადებსსტუდენტებს:მზარეული,
სამკერვალონაწარმისსპეციალისტი,მეტყევე,მცენარეთადაცვისტექნიკოსი,ტრაქტორისტმემანქანე, გიდი, სავალი ნაწილის ტექნიკოსი, ელექტრიკოსი, კომპიუტერული ქსელებისა
და სისტემების ტექნიკოსი, ბუღალტერია, სტილისტი(ქალისა და მამაკაცის ვარცხნილობა),
სასტუმრო საქმის მწარმოებელი, სარესტორნო საქმის მწარმოებელი, საკერავი მანქანის
მექანიკოსი, საკერავი მანქანის ოპერატორი, სამკერვალო ნაწარმის ხარისხის მართვა,
შემდუღებელი,კალატოზი.
გურიისმუნიციპალიტეტებიმცირემანძილით(40-45წუთი,ავტომობილით)არიანდაშორებული
ქობულეთიდან,ფოთიდან,ურეკიდანდასამტრედიიდან.მოსახლეობასშეუძლია,სხვადასხვა
პროფესიასამქალაქებშიდაეუფლოს.ჩვენშევისწავლეთ,რაპროფესიულისასწავლებლებია
ქობულეთში,ფოთში,ურეკსადასამტრედიაში.განათლებისსამინისტროსინფორმაციით,ამ
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ქალაქებში მხოლოდ ორი კოლეჯია: „ახალი ტალღა“ (ქობულეთი) და საზ. კოლეჯი „ფაზისი“
(ფოთი).კოლეჯში„ახალიტალღა“შემდეგიდუალურიპროგრამებია:კულინარიისხელოვნება,
მეხილეობა (კურკოვანი კულტურები/თესლოვანი კულტურები/კაკლოვანი კულტურები), შედუღება, მშენებლობის წარმოება, იატაკისა და ფილის სამუშაოები, სამღებრო სამუშაოები, თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების მონტაჟი, წყალმომარაგების სისტემები, სასტუმრო მომსახურება.
პროფესიულისასწავლებლის„ფაზისის“წარმომადგენელთანინტერვიუმუჩვენა,რომკოლეჯის კურსდამთავრებულები ხდებიან როგორც თვითდასაქმებულები, ისე დაქირავებით მომუშავენი. თვითდასაქმების თვალსაზრისით მაღალი მოთხოვნაა სტილისტის და ბუღალტრის
პროფესიებზე,ხოლოორგანიზაციაშიდასაქმებისმხრივაიტისპეციალისტის,მოლარის,სამკერვალონაწარმისსპეციალისტისპროფესიებიაპოპულარული.
გურიაშისახელმწიფორწმუნებული,ბატონიზურაბნასარიაწერილობითინტერვიუშიამბობს:
„ერთ-ერთ გამოწვევად შეიძლება განვიხილოთ სოფლებიდან მოსახლეობის მიგრაცია , რაც
თავისმხრივიწვევსმუშახელისგადინებას,სოფლებისდაცარიელებასადაგანვითარებისშეჩერებას.მნიშვნელოვანიგამოწვევააასევეპროფესიულიგანათლებაც,ვინაიდანინვესტიციისგანხორციელებისშემთხვევაში,ინვესტორიპირველრიგშიიკვლევსადგილზეპროფესიული
კადრების არსებობას. სწორედ ამიტომ სახელმწიფოს მხარდაჭერით იგეგმება ოზურგეთში
მოქმედი პროფესიული სასწავლებლის გაფართოება და მის ბაზაზე, ჩოხატაურში პროფესიული სასწავლებლის გახსნა. რომელიც მოერგება რეგიონის სპეციფიკასა და საჭიროებებს.
(სოფლისმეურნეობა,ტურიზმი,გადამამუშავებელიმრეწველობა)“.
საქსტატის უახლესი (2017) წლის მონაცემებით, 2017 წელს საქართველოში პროფესიული
კოლეჯის კურსდამთავრებული 9774 ადამიანი გახდა. მათგან მხოლოდ 5.28% მოდის გურია,
რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთსა და მცხეთა მთიანეთზე. ეს ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელიასაქართველოსრეგიონებში.თუგავითვალისწინებთრომ5.28%რეალურადსაქართველოსოთხრეგიონზემოდის,თითოეულისწილიკიდევუფრომცირდება.ესკიიმაზემიანიშნებს, რომ გურიაში (და დანარჩენ ხსენებულ სამ რეგიონში) პროფესიული განათლება ჯერ
კიდევარარისახალიუნარებისშეძენისპოპულაურისაშუალება.
ამდრომდეარარსებობსკვლევა,რომელიცშეაფასებდასაქართველოსშრომისუნარიანიმოსახლეობის უნარებს რეგიონების ჭრილში. მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის „გლობალური
კონკურენტუნარიანობის 2018 წლის ანგარიშში“8 საქართველოში, უნარების მხრივ, მთავარი
გამოწვევებია პროფესიული განათლების ხარისხი, სასწავლებლების კურსდამთავრებულთა
უნარები,მოსახლეობისციფრულიუნარებიდაკვალიფიციურიმუშახელისმოძიება.ამკრიტერიუმებითსაქართველოს,140ქვეყანასშორის,131-ე,123-ე,101-ედა111-ეადგილებზეა,შესაბამისად.
ერთადერთიკვლევა,რომელიცმწირინფორმაციასიძლევა,თურაუნარებისდეფიციტიაგურიაში2015წელსშრომის,ჯანმრთელობისდასოციალურიდაცვისსამინისტროსმიერჩატარებულიშრომისბაზრისკვლევაა.ამკვლევისმიხედვით,გურიაშიყველაზედეფიციტურიაშემდუღებლისდასასოფლოსამეურნეოდარგისპროფესიებია.
დღევანდელ სამყაროში განმსაზღვრელია კომპიუტერული და ზოგადად, ციფრული უნარები.
როგორცზემოთითქვა,არარსებობსკვლევა,რომელიცაფასებსსაქართველოში,განსაკუთრებითმისრეგიონებში,შრომისუნარიანიმოსახლეობისამგვარუნარებს(გარდამსოფლიოს
ეკონომიკურიფორუმისკონკურენტუნარიანობისანგარიშისა).საკვლევრეგიონებშიციფრულ
უნარებზეანმათიშეძენისშესაძლებლობაზეწარმოდგენისშესაქმნელადსაქსტატისმონაცემებიცმწირიარეგიონულჭრილში.ძირითადირეგიონულიმონაცემიაინტერნეტითუზრუნველყოფილიშინამეურნეობებისწილი.2018წელსესმაჩვენებელისამიგაერთიანებულირეგიონისთვის–ქვემოქართლი,გურია,სამცხე-ჯავახეთიდამცხეთამთიანეთი57.5%იყო.
გურიისშრომისბაზარიიმავესირთულეებითხასიათდება,რითაცსაქართველოსშრომისბაზარი,ზოგადად:ცოდნისშეძენისშესაძლებლობებისსიმწირე,კვალიფიციურიმუშახელისსიმწირე,ციფრულიუნარებისარქონა.გარდაამისა,გურიაშიდემოგრაფიულიმდგომარეობაკიდევ
უფროამძიმებსშრომისბაზარს.როგორცგურიისრეგიონულიგანვითარებისსტრატეგიაამბობს,„რომუნივერსიტეტისკურსდამთავრებულთადიდინაწილიგურიაშისაცხოვრებლადარ
ბრუნდება“.დარგებისგანვითარებისპოლიტიკისშემუშავებისპარალელურადაუცილებელია,
შეიქმნასამდარგებისთვისსაჭიროცოდნისადაუნარებისმიღებისშესაძლებელობა,მაგალითად,პროფესიულიგანათლებისცენტრები.
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ბიზნესაქტივობაგურიაში
გურიაში,საქსტატის2019წლის1თებერვლისმონაცემებით4531საწარმოა(გარდასახელმწიფო,საჯაროსამართლისიურიდილიპირისადაარაკომერციულისაწარმოსი).მათგან94.68%
მცირეა.ქვემოთგრაფიკზემოცემულიაკომპანიებისგანაწილებაზომისმიხედვით.
გრაფიკი10. საწარმოებიზომისმიხედვით(%)
0,04

4,92

0,36

94,68

წყარო:საქსტატი

ამასთან, საწარმოთა უმეტესობის, 76%-ის საკუთრების ფორმაა „ინდივიდუალური მეწარმე”,
რაცარარისგასაკვირი,იმისგათვალისწინებით,რომგურიაშიკომპანიათა90%-ზემეტიმცირეზომისაა.საქსტატისახალიკლასიფიკაციითბიზნესიმცირეა,თუმისიწლიურიბრუნვაარ
აღემატება12მლნ.ლარს,ხოლოთანამშრომელთარაოდენობა–50-ს.
გურიაში,ბიზნესისაქტივობა,ძირითადად,მცირედასაშუალობიზნესითარისგანპირობებული.საქსტატისუახლესი,2017წლის,ბიზნესმონაცემებიმოყვანილიაქვემოთ,ცხრილში.
ცხრილი2.

ბიზნესმონაცემები,2017,გურია
გურია,ბიზნესიინდიკატორები

მსხვილი
საშუალო
მცირე

ბრუნვა

დამატებითი
ღირებულება

შუალედ.
მოხმარება

ინვესტიციები

დასაქმება

6.59%
32.35%
61.05%

9.74%
0.438964242
0.464241677

9.6%
46.97%
43.39%

2.17%
84.78%
13.04%

10%
22.80%
67.20%

საშუალო
თვიური
ხელფასი
837.6
998.3
358.1

წყარო:საქსტატი,რეგიონულისტატისტიკა

ცხრილიდანნათლადჩანს,რომბრუნვისდადასაქმებულებისყველაზედიდიწილიმცირებიზნესზემოდის.რაცშეეხებადამატებითღირებულებასდაშუალედურმოხმარებას,აქმცირედა
საშუალობიზნესითანაბრად აქტიურობენდაჯამშიამმაჩვენებლების90%ამორსეგმენტზე
მოდის.ხოლოინვესტიციებშისაშუალობიზნესილიდერობს.ასეთიდინამიკალოგიკურია–გურიაშიმხოლოდ2მსხვილიდა16საშუალოზომისკომპანიაა.ხოლოსაშუალოთვიურიხელფასიყველაზემაღალისაშუალოკომპანიებშიდაყველაზედაბალი–მცირეზომისკომპანიებში.
ესკიდევერთხელმიუთითებსგურიისმძიმეეკონომიკურმდგომარეობაზე–მცირეკომპანიებზემოდისდასაქმებულებისყველაზედიდინაწილი(67%)დაამავდროულად,საშუალოთვიური
ხელფასიმკვეთრად–თითქმისსამჯერდაორჯერ–ჩამოუვარდებასაშუალოდამსხვილიკომ-
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პანიებისსაშუალოთვიურხელფასებს.
რაცშეეხებადარგებს,გურიაშიკომპანიებიდარგებისმიხედვითშემდეგნაირადნაწილდება:
ცხრი
ცხრილი3.

კომპანიებისგანაწილებადარგე
გებისმიხედვით
კომპანიების
წილი

დარგი
საბითუმოდასაცალოვაჭრობა;ავტომობილებისდამოტოციკლების
რემონტი
ტრანსპორტიდადასაწყობება
დამამუშავებელიმრეწველობა
განთავსებისსაშუალებებითუზრუნველყოფისდასაკვებისმიწოდების
საქმიანობები
მშენებლობა
სხვასახისმომსახურება
უძრავქონებასთანდაკავშირებულისაქმიანობები

51.85%
12.58%
9.68%
5.22%
5.19%
2.63%
2.50%

პროფესიული,სამეცნიეროდატექნიკურისაქმიანობები

2.43%

სოფლის,სატყეოდათევზისმეურნეობა

1.73%

ჯანდაცვადასოციალურიმომსახურებისსაქმიანობები

1.36%

სამთომოპოვებითიმრეწველობა

1.10%

ადმინისტრაციულიდადამხმარემომსახურებისსაქმიანობები

0.90%

საფინანსოდასადაზღვევოსაქმიანობები
ინფორმაციადაკომუნიკაცია
განათლება
ხელოვნება,გართობადადასვენება

0.83%
0.73%
0.53%
0.50%

წყალმომარაგება;კანალიზაცია,ნარჩენებისმართვადადაბინძურებისაგან
გასუფთავებისსაქმიანობები

0.13%

სახელმწიფომმართველობადათავდაცვა;სავალდებულოსოციალური
უსაფრთხოება

0.07%

ექსტერიტორიულიორგანიზაციებისდაორგანოებისსაქმიანობები

0.03%

წყარო:საქსტატი,რეგიონულისტატისტიკა

ცხრილიდანჩანს,რომგურიაშიკომპანიებისნახევარზემეტივაჭრობისდარგშია,ვაჭრობას
მნიშვნელოვანისხვაობითმოსდევს„ტრანსპორტიდადასაწყობება“,„დამამუშავებელიმრეწველობა“ და „განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფა და საკვების მიწოდების საქმიანობა“.
გურიაში, მცირე კომპანიების უმეტესობა შემდეგ დარგებშია: ვაჭრობა, ტრანსპორტი და დასაწყობება,დამამუშავებელიმრეწველობა.საშუალოკომპანიებისუმეტესობა–დამამუშავებელიმრეწველობა,ვაჭრობა,მშენებლობა.ორიმსხვილიკომპანიიდანერთიპურისმწარმოებელია,მეორეკიინფრასტრუქტურისმშენებელი.
ცხრილი4.

კომპანიებისწილიდარგებშიზომისმიხედვით
დასახელება

სოფლის,სატყეოდათევზისმეურნეობა
სამთომოპოვებითიმრეწველობა
დამამუშავებელიმრეწველობა
ელექტროენერგიის,აირის,ორთქლისდაკონდიცირებულიჰაერისმიწოდება

მცირე
1.68%
1.04%
9.51%
0.00%

გურია,სულ
საშ.
მსხვ.
6.25%
0.0%
6.25%
0.0%
25.00% 50.0%
0.00%

0.0%

სულ
1.7%
1.1%
9.6%
0.0%
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წყალმომარაგება;კანალიზაცია,ნარჩენებისმართვადა
დაბინძურებისაგანგასუფთავებისსაქმიანობები
მშენებლობა
საბითუმოდასაცალოვაჭრობა;ავტომობილებისდა
მოტოციკლებისრემონტი
ტრანსპორტიდადასაწყობება
განთავსებისსაშუალებებითუზრუნველყოფისდასაკვებისმიწოდებისსაქმიანობები
ინფორმაციადაკომუნიკაცია
საფინანსოდასადაზღვევოსაქმიანობები
უძრავქონებასთანდაკავშირებულისაქმიანობები
პროფესიული,სამეცნიეროდატექნიკურისაქმიანობები
ადმინისტრაციულიდადამხმარემომსახურებისსაქმიანობები
სახელმწიფომმართველობადათავდაცვა;სავალდებულოსოციალურიუსაფრთხოება
განათლება
ჯანდაცვადასოციალურიმომსახურებისსაქმიანობები
ხელოვნება,გართობადადასვენება
სხვასახისმომსახურება
შინამეურნეობების,როგორცდამქირავებლის,საქმიანობები;არადიფერენცირებულისაქონლისდამომსახურებისწარმოებაშინამეურნეობებისმიერსაკუთარი
მოხმარებისათვის
ექსტერიტორიულიორგანიზაციებისდაორგანოების
საქმიანობები

0.13%

0.00%

0.0%

0.1%

5.11%

12.50%

50.0%

5.2%

52.17%

18.75%

0.0%

52.0%

12.64%

6.25%

0.0%

12.6%

5.28%

0.00%

0.0%

5.2%

0.74%
0.84%
2.45%
2.45%

0.00%
0.00%
6.25%
0.00%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.7%
0.8%
2.5%
2.4%

0.91%

0.00%

0.0%

0.9%

0.07%

0.00%

0.0%

0.1%

0.54%
1.31%
0.44%
2.66%

0.00%
6.25%
12.50%
0.00%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.5%
1.3%
0.5%
2.6%

0.00%

0.00%

0.0%

0.0%

0.03%

0.00%

0.0%

0.0%

„აწარმოე საქართველოს“ მიკრო გრანტების პროგრამით გურიაში 53 მეწარმე სუბიექტზეა
გრანტიგაცემული.მათგან44,83%,არასასოფლომომსახურებასადაწარმოებაზემოდის.

პრიორიტეტული დარგები
დარგებისშეფასებისმოდელით,რომელიცდეტალურადკვლევისმეთოდოლოგიაშიააღწერილი,დარგებმაშემდეგიშეფასებამიიღეს:
ცხრილი5.

დარგებიმიღებულიქულებისმიხედვით

დარგი
ადმინისტრაციულიდადამხმარემომსახურებისსაქმიანობები
დამამუშავებელიმრეწველობა
პროფესიული,სამეცნიეროდატექნიკურისაქმიანობები
საბითუმოდასაცალოვაჭრობა;ავტომობილებისდამოტოციკლების
რემონტი
მშენებლობა
ხელოვნება,გართობადადასვენება
განთავსებისსაშუალებებითუზრუნველყოფისდასაკვებისმიწოდების
საქმიანობები
ტრანსპორტირებადადასაწყობება
ინფორმაციადაკომუნიკაცია
სოფლის,სატყეოდათევზისმეურნეობა
ჯანდაცვადასოციალურიმომსახურებისსაქმიანობები
სამთომოპოვებითიმრეწველობადაკარიერებისდამუშავება
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შეფასება
0.52572737
0.247091024
0.246652269
0.246447904
0.222917647
0.189124431
0.157176436
0.156136785
0.141006529
0.106467378
0.06816285
0.049852881

ცხრილიდანჩანს,რომგურიაშიშემდეგიდარგებიგამოირჩევაგანვითარებისარსებულიდონითადაგანვითარებისპოტენციალით:
1.ადმინისტრაციულიდადამხმარემომსახურებისსაქმიანობები
2.დამამუშავებელიმრეწველობა
3.პროფესიული,სამეცნიეროდატექნიკურისაქმიანობები
4.საბითუმოდასაცალოვაჭრობა;ავტომობილებისდამოტოციკლებისრემონტი
5.მშენებლობა
6.ხელოვნება,გართობადადასვენება
დარგებისდამათიქვედარგებისპოტენციალისშესაფასებლადკიდევუფროდეტალურადშევისწავლეთდარგებისსტრუქტურა.დეტალურიანალიზისთვისგამოვიყენეთდარგშიკომპანიებისრაოდენობა.ანალიზისშედეგადასეთისურათიმივიღეთ:

ადმინისტრაციულიდადამხმარემომსახურებისსაქმიანობები
ცხრილი6.

ადმინისტრაციულიდადამხმარემომსახურებისსაქმიანობებისქვედარგები

ქვედარგი
საიჯაროდასალიზინგოსაქმიანობები
შენობებისდატერიტორიებისმომსახურება
ტურისტულიმომსახურება

წილი
44%
15%
11%

საიჯაროდასალიზინგოსაქმიანობა,უმეტესად,ავტოტრანსპორტის,სასოფლო-სამეურნეოდა
სხვასპეციალიზებულიტექნიკისიჯარა-ლიზინგსგულისხმობს.შენობებისდატერიტორიების
მომსახურება–შენობებისდასუფთავებას,ხოლოტურისტულიმომსახურება–ტურისტულისააგენტოებისსაქმიანობას.

დამამუშავებელიმრეწველობა
ცხრილი7.

დამამუშავებელიმრეწველობისქვედარგები

ქვედარგი
კვებისმრეწველობა
რეზინისდაპლასტმასისწარმოება
არალითონურიმინერალურიპროდუქტებისწარმოება
ლითონისმზანაწარმისწარმოება,მანქანებისდამოწყობილობების
გარდა
ავეჯისწარმოება

წილი
40%
14%
12%
7%
9%

დამამუშავებელიმრეწველობაუმსხვილესიდარგიადაამიტომსაჭიროათავადქვედარგების
სტატისტიკისნახვაც.
კვებისმრეწველობაშიკიკომპანიებისუმეტესობაშემდეგსამსფეროშიმოქმედებს:
– პურისდასაკონდიტრონაწარმისწარმოება
– ხილისდაბოსტნეულისგადამუშავება
– ჩაისგადამუშავება
რეზინისდაპლასტმასისნაწარმისწარმოებაშიძირითადინაწილიპლასტმასისსამშენებლო
ნაკეთობების წარმოებას უჭირავს. უმეტესად ამ ქვედარგში მოქმედი კომპანიები მეტალოპლასტმასისკარ-ფანჯარასაწარმოებენ.
არალითონურიმინერალურიპროდუქტებისწარმოებაშიწამყვანიადგილიუჭირავსბეტონის
წარმოებას.ავეჯისმწარმოებლებიკომპანიებიაწარმოებენსამრეწველოდასაყოფაცხოვრე-
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ბოავეჯს,ასევე,ლეიბებს.რაცშეეხებალითონისმზანაწარმს,აქუმეტესადლითონისკარისა
დაფანჯრებისწარმოებაა.

პროფესიული,სამეცნიეროდატექნიკურისაქმიანობები
ცხრილი8.

პროფესიული,სამეცნიეროდატექნიკურისაქმიანობებიქვედარგები

ქვედარგი
არქიტექტურულიდასაინჟინროსაქმიანობები;ტექნიკურიგამოცდები
დაანალიზი
იურიდიულიდასააღრიცხვოსაქმიანობები

წილი
61%
16%

მშენებლობა
ცხრილი9.

მშენებლობისქვედარგები

ქვედარგი
შენობებისდანაგებობებისმშენებლობა
სამოქალაქომშენებლობა
სპეციალიზებულისამშენებლოსამუშაოები

წილი
68%
15%
17%

სამოქალაქომშენებლობაგზების,ავტობანებისდასხვასახისინფრასტრუქტურისმშენებლობაა.სპეციალიზებულისამშენებლოსამუშაოებიკიგადახურვის,მოპირკეთების,სამღებროდა
მსგავსისაქმიანობა.


ხელოვნება,გართობა,დასვენება
გურიაშიამდარგისგანვითარება,ძირითადად,„ბლექსიარენას“,მინიატურებისპარკისდაატრაქციონებისპარკის„ციცინათელას“მიერარისგანპირობებული.
ცხრილი10.

ხელოვნება,გართობა,დასვენება,ქვედარგები

ქვედარგი
შემოქმედებითი,სახელოვნებოდაგართობისსაქმიანობები
საქმიანობებისპორტის,გართობისდადასვენებისსფეროში

წილი
26%
26%

იმის გამო, რომ გურია გამორჩეულად მდიდარია მთის და ზღვის ტურისტული კურორტებით,
2018წლიდანგურიაშიშეკვეთილისდაბახმაროსკურორტებიდაიტვირთა,ასევე,გურიისრეგიონულიგანვითარებისსტრატეგიაზე,გურიისრწმუნებულთანინტერვიუზე,გურიაშიკომპანიის
წარმომადგენლებთანინტერვიუზედაყრდობით,მიზანშეწონილადმივიჩნიეთ,რომმოდელის
მიერგამოვლენილიტოპხუთიდარგისთვისდაგვემატებინასასტუმროებისდაკაფე-რესტორნებისდარგი.
საბოლოოჯამში,გურიაშიგამოვლენილიდარგების,ქვედარგებისდაქვედარგებისმიმართულებისჩამონათვალიშემდეგნაირადგამოიყურება:

26

შენობებისდა
ნაგებობების
მშენებლობა
სამოქალაქო
მშენებლობა
მშენებლობა
სპეციალიზებული
სამშენებლო
სამუშაოები

ხელოვნება,გართობა
დადასვენება

განთავსების
საშუალებებით
უზრუნველყოფისდა
საკვებისმიწოდების
საქმიანობები

საცხოვრებელიდაარასაცხოვრებელი
შენობებისმშენებლობა
საავტომობილოგზებისდარკინიგზის
მშენებლობა
საინჟინრონაგებობებისმშენებლობა
სხვასპეციალიზებულისამშენებლო
სამუშაოები
ელექტროტექნიკური,საზეინკლოდასხვა
სამშენებლოსამონტაჟოსამუშაოები
არსებულინაგებობებისაღებადა
სამშენებლომოედნისმომზადება
მოსაპირკეთებელისამშენებლო
სამუშაოები

შემოქმედებითი,სახელოვნებოდაგართო- 
ბისსაქმიანობები
საქმიანობებისპორტის,გართობისდა

დასვენებისსფეროში
განთავსების
საშუალებებით
უზრუნველყოფა



რესტორნებიდა
საკვებითმობილური

მომსახურების
საქმიანობები

ჩამოთვლილიდარგებისამკლასტერშიშეიძლება,გაერთიანდეს:
 სამშენებლოკლასტერი,სადაცშევლენ:თავადსამშენებლოდარგი,საიჯარო-სალიზინგომომსახურება,რეზინისდაპლასტმასისნაწარმისწარმოებასხვაარალითონურიმინერალურიპროდუქტებისწარმოება,ლითონისმზანაწარმისწარმოება,მანქანებისდა
მოწყობილობებისგარდა,არქიტექტურულიდასაინჟინროსაქმიანობები;ტექნიკურიგამოცდებიდაანალიზი;
 კვების მრეწველობის კლასტერი, სადაც შევლენ: ხილის და ბოსტნეულის გადამუშავებადადაკონსერვება,პურ-ფუნთუშეულისდაცომეულიპროდუქტებისწარმოება,კვების
სხვაპროდუქტებისწარმოება,განთავსებისსაშუალებებითუზრუნველყოფა;
 ტურისტული კლასტერი, სადაც შევლენ: კვების მრეწველობა, ხელოვნება, გართობა და
დასვენება,განთავსებისსაშუალებებითუზრუნველყოფისდასაკვებისმიწოდებისსაქმიანობები.
მიკროდამცირემეწარმეებისთვისცხრილ8-შიჩამოთვლილდარგებშიშესაძლებლობებიარსებობსშემდეგიმიმართულებებით:
 პროდუქტისდივერსიფიკაცია
 მომსახურებისდივერსიფიკაცია
 ჯვარედინიგანვითარება
 ვერტიკალურიინტეგრაცია
ქვემოთმოყვანილიარამდენიმემაგალითი:
პურისდასაკონდ
დიტ
იტრონაწარმისწარმოება
– შეფუთვა
– პროდუქტისდივერსიფიკაცია
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– მომსახურებისდივერსიფიკაცია
– ადგილზემიტანისსერვისი
– კულინარიულიტურიზმი
– საბაზისომარკეტინგულისერვისები(შეფუთვის,ეტიკეტებისდიზაინიდასხვა)
– რძისპროდუქტებისგადამუშავება(საკონდიტრონედლეულისთვის)
– საკონდიტრონახევარფაბრიკატებისწარმოება
– საკონდიტროშიგთავსის(თხილის,შოკოლადის,ხილის)წარმოება
ხილისდაბოსტნეულისგადამუშავე
ება
ამდარგშიძირითადად,თავმოყრილიარიანთხილისგადამამუშავებლები.სწორედამიტომ
შესაძლებლობებიშემდეგმიმართულებებშია:
– თხილისპროდუქტების,საკონდიტროდასაკვების,წარმოება
– თხილისშეგროვებადაექსპორტი
– თხილისნაჭუჭისგადამუშავებასაწვავადვარგისპროდუქტად(სპეციალურბრიკეტებად)
– შეფუთვა
– მარკეტინგი
ჩაისგად
და
ამუშავება
– წარმოებისდივერსიფიკაცია
– ჩაისგასამდიდრებელიყვავილებისდაარომატებისწარმოება
– ჩაისსპეციალიზებულიგასაყიდიწერტილები
– თიხისჩაისჭურჭელი
– სანახაობრივ-ტურისტულისერვისი(მაგ.მუზეუმი)
– ჩაისმიწოდება–კაფე,რესტორანი
– მარკეტინგი
– შეფუთვა
ტურიზმისკლასტერი
– ტურისტულისააგენტოები
– ტურებისთვისდატურიზმისთვისსაჭიროინვენტარი(თხილამური,ველოსიპედი,სკეიტბორდი,კარავიდასხვა)
– სუვენირები
– ტრანსპორტირება(გაქირავება,მომსახურება)
– საოჯახოსასტუმროები
– კაფეები,ბარები,რესტორნები,ბილიარდიდამსგავსიგასართობიადგილები
– კულინარიულიდასხვა,გამოცდილებისტურიზმი
– სასტუმროსდაკაფეებისინვენტარისდამზადება(საპონი,თეთრეული,ჭურჭელიდა
სხვა)
– საკონფერენციოტექნიკისდამომსახურებისგაქირავება
– Maintenance:მებაღეობა,დალაგება-დასუფთავება,ტექნიკურიმომსახურებისჯგუფები.
– მუსიკალურიინვენტარიდამომსახურება
– ვიდეო-ფოტომოსამხურებადაგაქირავება
რეზინისდაპლასტმასისპროდუქტე
ებ
 ისწარმოება
– წარმოებისდივერსიფიკაციახისკარ-ფანჯარისწარმოებით
– მინა-პაკეტისწარმოება
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– ალუმინისფანჯრების
– რიკულების
– ჟალუზების
– ტენტებისწარმოება
– დაპროექტება
C2.არალ
ალითონურიმინერალურიპროდუქტები
ბი
– მინისსუვენირებისწარმოება
– მინისსამკაულებისწარმოება
– მინებისდაფერვადამოხატვა
– ბეტონისავეჯი,გარე
– ბეტონისმოსაპირკეთებელიმასალები
– ბეტონისინტერიერისდეკორაციები
– ინფრასტრუქტურულიბეტონნაკეთობები–ჭები,სანიაღვრეები,ჭისფილები,ბეტონისპარაპეტები.
– მარკეტინგი
– დიზაინი
C3.ავეჯისწარმოება
– დაგეგმვა
– ავეჯისაქსესუარები
– ფარდებისწარმოება
– ლოგინისთეთრეულიწარმოება
– ინტერიერისდეკორაციებისწარმოება
– ბალიშებისდასაბნებისწარმოება
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მინერალურირესურსები
იმერეთის რეგიონი გამოირჩევა საქართველოს ტეროტორიაზე არსებული წიაღისეული სიმდიდრეებისმრავალფეროვნებით.იმერეთშიაღრიცხულია100-ზემეტიმინერალურ-სანედლეულორესურსებისსაბადო,რომელთაგანნახევარზემეტისაექსპორტოა.ძირითადიწიაღისეულისიმდიდრეაჭიათურისმანგანუმი,რომლისჯამურიმარაგი215მილიონტონასშეადგენს
მადნის ყველა ტიპის მიხედვით. მანგანუმის ჯერ კიდევ დაუმუშავებელი მარაგის არსებობა
სავარაუდოაყვირილისადაზესტაფონისრაიონებში,ჩხარი-აჯამეთის,ქუთაისისადათერჯოლისტერიტორიებზე.მხარისმნიშვნელოვანიწიაღისეულირესურსიატყიბულისადაგელათის
ქვანახშირის, ბარიტის, ლიატონიტის, საშენ მასალათა, თიხის მარაგი. ქუთაისის მიდამოები
მდიდარიაბენტონიტურითიხებით(გუმბრინი),მარმარილოს,ეკლარისკირქვის,კურსებისტეშენიტის,ბაზალეთისსაბადოებით.
მრავალფეროვანიამხარისნიადაგი.ძირითადადგავრცელებულია:ალუვიური,სუბტროპიკულიეწერყვითელმიწა,წითელმიწა,ნეშომპალა-კარბონატულიდაკომრალინიადაგები.
რეკრეაციულირესურსები
იმერეთსწამყვანიადგილიუჭირავსრეკრეაციულსისტემაში,უნიკალურიბუნებრივიდაჰიდრომინერალური რესურსების, მინერალური წყლების სახით. სამკურნალო წყლებიდან გამოიყოფა: წყალტუბო, საირმე (ბაღდათის მუნიციპალიტეტი), ნუნისი (ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი), სულორი (ვანის მუნიციპალიტეტი), აგრეთვე საჩხერის სხვადასხვა მინერალური
წყაროები.დიდირაოდენობითაათერმულიწყლებისმარაგი.
მთისა და ტყის მასივებს 250 000 ჰა ფართობი უჭირავს. იმერეთი ტურისტული თვალსაზრისითსაინტერესოაკურორტებისადაგამაჯანსაღებელიზონებისგამო.რეგიონისლანდშაფტი,
სამკურნალო მინერალური წყლები ბალნეოლოგიურ კურორტებს მიმზიდველს ხდის დამსვენებელთათვის.დღეისათვისიმერეთში53საკურორტოდადასასვენებელიბაზაა,მათშორის
აღსანიშნავიაწყალტუბო,საირმე,ნუნისი,სიმონეთი,სულორი,საწირე,ჭითურისხრეითი,სამტრედია,ზვარე,ამაღლება.განსაკუთრებითაღსანიშნავიასათაფლიისნაკრძალიწყალტუბოს
ტერიტორიაზე (345 ჰა), კარსტული გამოქვაბულითა და დინოზავრის ნაკვალევით. იმერეთში
900-ზემეტიისტორიულიდა350-ზემეტიბუნებრივიძეგლია.
იმერეთისმთავარტურისტულრესურსსდაცულიტერიტორიები,ეროვნულიპარკები,კურორტებიდასაკურორტოზონებიწარმოადგენს.

რეგიონის მაკრომახასიათებლები
დემოგრაფია
მოსახლეობისრაოდენობადასიმჭიდროვე
საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახურის2018წლის1იანვრისმონაცემებითიმერეთის მოსახლეობა 507 038 ადამიანია, რაც საქართველოს მოსახლეობის 13.59%-ია. ამ მაჩვნებლითიმერეთისმხარესაქართველოშიპირველადგილზეა.
ყველაზე მეტი მოსახლე ქუთაისში ცხოვრობს, სადაც 141 000 ადამიანია რეგისტრირებული,
რაცრეგიონისმოსახლეობის27.81%-ს,ხოლოსაქართველოსმოსახლეობის3.8%-სუდრის.ქუთაისისმოსახლეობისრაოდენობაგურიისრეგიონშიმაცხოვრებელთარაოდენობაზემეტია.
შემდეგი ყველაზე დასახლებული მუნიციპალიტეტი იმერეთში ზესტაფონი მუნიციპალიტეტია
56500მოსახლითდაიმერეთისრეგიონში11.14%-იანი,ხოლოსაქართველოსმოსახლეობის
1.5%-იანიწილით.მესამეყველაზედასახლებულიმუნიციპალიტეტიწყალტუბოა,სადაციმერეთისმოსახლეობის10.14%ცხოვრობს.მათირიცხოვნობა51.4-სშეადგენსდასაქართველოს
მოსახლეობის 1.4%-ია. მასმოსდევს სამტრედიისმუნიციპალიტეტი 45 900 მოსახლით და იმერეთის9.05%წილით.შემდეგიაჭიათურისმუნიციპალიტეტი39100მოსახლითდაიმერეთში
7.75%-იანიწილით.მოსახლეობისრიცხოვნობისმიხედვითმეექვსეადგილზეიმერეთისრეგიონშისაჩხერისმუნიციპალიტეტია,სადაც36300ადამიანიცხოვრობს,მასმოსდევსშესაბამისადთერჯოლის(33300ადამიანი),ვანის(22800ადამიანი),ხონის(22200ადამიანი),ბაღდათის
(19 800 ადამიანი) და ტყიბულის (19 300 ადამიანი) მუნიციპალიტეტები. იმერეთის რეგიონში
ყველაზენაკლები,19100ადამიანიხარაგაულისმუნიციპალიტეტშიცხოვრობს.ესმაჩვენებელირეგიონის3.77%-ს,ხოლომთლიანადსაქართველოს0.5%-სშეადგენს.
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გრაფიკი1.

მოსახლეობარეგი
იონებისმიხედვით(%)
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წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

ცხრილი1.

მოსახლეობისრაოდენობაიმერეთისრეგიონისმუნიციპალიტეტებში,2018

მუნიციპალიტეტი
იმერეთი
ქ.ქუთაისი
ბაღდათისმუნიციპალიტეტი
ვანისმუნიციპალიტეტი
ზესტაფონისმუნიციპალიტეტი
თერჯოლისმუნიციპალიტეტი
სამტრედიისმუნიციპალიტეტი
საჩხერისმუნიციპალიტეტი
ტყიბულისმუნიციპალიტეტი
წყალტუბოსმუნიციპალიტეტი
ჭიათურისმუნიციპალიტეტი
ხარაგაულისმუნიციპალიტეტი
ხონისმუნიციპალიტეტი

მოსახლეობა
507000
141000
19800
22800
56500
33300
45900
36300
19300
51400
39300
19100
22200

წილისაქართველოში
13.60%
3.80%
0.50%
0.60%
1.50%
0.90%
1.20%
1%
0.50%
1.40%
1.10%
0.50%
0.60%

წილირეგიონში
100.00%
27.81%
3.91%
4.50%
11.14%
6.57%
9.05%
7.16%
3.81%
10.14%
7.75%
3.77%
4.38%

წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

მოსახლეობისსიმჭიდროვეერთკვადრატულკილომეტრზეიმერეთში79-სუდრისდაისაჭარისშემდეგმეორეყველაზემჭიდროდდასახლებულირეგიონიასაქართველოში.
გრაფიკი2.

მოსახ
სახლეობისსიმჭიდროვე
119,4
79
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67,2
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წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

34

100

120

მოსახლეობისგანაწილებაქალაქადდასოფლად
როგორც ზემოთ აღინიშნა, იმერეთის რეგიონში 10 ქალაქი, 3 დაბა და 554 სოფელია. 2018
წლის პირველი იანვრის მდგომარეობით რეგიონის მასშტაბით სოფლად მოსახლეობის 51%
ცხოვრობს, ხოლო საქალაქო დასახლებაში 49%. მოცემული ურბანიზაციის მაჩვენებელი საქართველოსსაშუალომაჩვენებელსმცირედითჩამორჩება,სადაცსოფელშიმცხოვრებიმოსახლეობისწილი42.6%-ია.
მოსახლეობისგანაწილებასქესისადაასაკისმიხედვით
იმერეთშიმოსახლეობის48%მამაკაცია,ხოლო52%ქალი.ქალაქშიმცხოვრებთასქესობრივი
განაწილება ოდნავ განსხვავდება რეგიონის საშუალო მაჩვენებლისგან და მამაკაცების შემთხვევაშიაქ47%-სუდრის,ხოლოქალებისშემთხვევაში53%-ს.სოფლადმცხოვრებირეგიონისმოსახლეობისშემთხვევაშიკიმამაკაცებისადაქალებისრაოდენობათანაბარია.
რეგიონშიმცხოვრებთაგან14წლამდეასაკისადამიანებისწილიმთლიანმოსახლეობაში17%-ს
უდრის,15-დან65წლამდეასაკისმქონემოსახლეობის65%-ია,ხოლო65წლისადაუფროსიასაკისმქონემოსახლეობის18%-ია.
გრაფიკი3.



მოსახლეობისასაკობრივიდასქესობრივიგანაწილებაიმერეთისრეგიონში,
2018(%)
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წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

გრაფიკ3-ისთანახმად,რეგიონში65წლამდეასაკისმოსახლეობაშიმამაკაცებისჭარბობენ,
ხოლო65წელზეუფროსიასაკისმოსახლეობაშიკიქალები.
იმერეთისრეგიონშიასაკზედამოკიდებულებისკოეფიციენტისმიხედვითყოველ100შრომისუნარიანმოსახლეზე27ხანდაზმულიმოდის,რაცევროპისსაშუალომაჩვენებელთან(28%)საკმაოდახლოსაა.
იმერეთი საქართველოს ყველაზე მრავალრიცხოვანი რეგიონია (თბილისის გარდა) და მისი
მოსახლეობისწილისაქართველოში13.6%-ია.სიმჭიდროვითრეგიონიაჭარისშემდეგმეორე
ადგილს იკავებს ერთ კვადრატულ კილომეტრზე 79 მაცხოვრებლით. ურბანიზაციის დონის
მიხედვითაც საქართველოს სხვა რეგიონებთან შედარებით იმერეთში უფრო მეტად განაწილებულიაქალაქადდასოფლადმაცხოვრებელთარაოდენობა–49%და51%.ყველაესმაჩვენებელიკარგისაბაზისომონაცემიაიმისათვის,რომიმერეთისრეგიონშიეკონომიკურიგანვითარებისთვისხელსაყრელიდემოგრაფიულიმდგომარეობაა.

35

მოსახლეობისსოციალურ-ეკონომიკურიმდგომარეობა
ეკონომიკური განვითარების შესაძლებლობების უკეთ შესაფასებლად  და განვითარების მაღალიპოტენციალისმქონედარგებისუფროსწორადიდენთიფიცირებისათვისსაჭიროამოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესწავლა და მათი მსყიდველობითი
უნარისადაშინამეურნეობებისსხვადასხვაეკონომიკურიმაჩვენებლებისშეფასება.
მოსახლეობისეკონომიკურიაქტივობა
დასაქმებისმიხედვით,იმერეთისრეგიონში,საქართველოსსაშუალომაჩვენებელთან(56.65%)
მიახლოებული,57.7%-იანიმაჩვენებელია(დასაქმებულთაწილი15+მოსახლეობაში).თუმცა,
დასაქმებულთაშორის57.28%თვითდასაქმებულია.
გრაფი
ფიკი4.

თვითდასაქმებულებისწილიდასაქმებულმოსახლეობაში,გურია,2017(%)
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წყარო:საქსტატი

ხოლო რაც შეეხება დაქირავებულ დასაქმებულთა რაოდენობას, ამ მაჩვენებლით იმერეთის
რეგიონიმეტნაკლებადსაშუალონიშნულზეა
გრაფიკი5.

დაქირავებითდასაქმებულთაწილი,2017(%)
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წყარო:საქსტატი
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აღსანიშნავია,რომიმერეთში,შემოსავალიერთსულმოსახლეზე269.5ლარსუდრის,რაცსაქართველოსსაშუალომაჩვენებელს(285ლარი)ჩამორჩება,თუმცამეტიავიდრეაჭარა,შიდაქართლი,სამეგრელო-ზემოსვანეთი,სამცხე-ჯავახეთი,გურია,მცხეთა-მთიანეთიდაქვემოქართლი
ანალოგიურმაჩვენებელზე.
გრაფიკი6.

შემოსავალიერთსულმოსახლეზე,2018
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წყარო:საქსტატი

შემოსავლებისგანაწილებამისიმიღებისწყაროებისმიხედვითშემდეგია:ყველაზემეტიწილი
შემოსავლებშიდაქირავებულიშრომიდანმიღებულშემოსავლებსუჭირავსდამთლიანიშემოსავლების86.8%-სშეადგენს(იხ.გრაფიკი7),21%პენსიებზე,სტიპენდიებსადადახმარებებზე
მოდის,13%-13%საჩუქრადმიღებულფულსადაარაფულადშემოსავლებზე.მხოლოდ8%მოდისთვითდასაქმებაზე.
გრაფიკი7.

მოს
სახ
ახლეობისსაშუალოთვიურიშემოსავლებისგა
ბისგანაწილებაიმერეთში,2017(%)
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წყარო:საქსტატი

ის,რომმოსახლეობისსაშუალოთვიურშემოსავლებშისიდიდითმეორე,21%-იანიწილიდახმარებებზე,სტიპენდიებსადაპენსიებზემოდის,მნიშვნელოვანწარმოდგენასქმნისრეგიონში
არსებულ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. ამასთან, იმერეთის რეგიონში შემწეობის მიღებაზე
რეგისტრირებულოჯახთაწილიშინამეურნეობებთანშედარებით30%-ზემეტია.
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გრაფიკი8.



შემწეობ
ბისმიმღებოჯახთაწილიშინამეურნებო
ობ
 ებშირეგიონებისმიხედვით,
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წყარო:საქსტატი

იმერეთისრეგიონში,საქართველოსსხვარეგიონებთანშედარებით,რიგშემთხვევაშიუკეთესიეკონომიკურიმაჩვენებლებია,რიგშემთხვევებშიკიუახლოვდებასაქართველოსსაშუალო
მაჩვენებლებს.აღნიშნულინათელყოფს,რომრეგიონშიარსებულისოციალურ-ეკონომიკური
მდგომარეობაქმნისშედარებითმაღალიმსყიდველობითიუნარისქონასდაშესაბამისად,იძლევამცირედამიკრობიზნესისგანვითარებისპერსპქტივას.

შრომისბაზარი
პროფესიულიგანათლება
2017-2018სასწავლოწლებისმონაცემებითიმერეთისრეგიონში2კერძოდა2საჯაროუმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება ფუნქციონირებს. მათგან ყველაზე დიდ, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 9 ფაკულტეტი ფუნქციონირებს: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა,პედაგოგიური,ზუსტდასაბუნებისმეტყველომეცნიერებათა,ბიზნესის,სამართლისა
დასოციალურმეცნიერებათა,მედიცინის,საინჟინროტექნიკური,საინჟინროტექნოლოგიური,
აგრარულიდასაზღვაოსატრანსპორტოფაკულტეტები.უნივერსიტეტსაქვსროგორცსაბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო სწავლების დონეები, ასევე პროფესიული სწავლების
მიმართულებაც.
იმერეთისრეგიონში9კერძოდა5საჯაროპროფესიულისასწავლებელია.მათში,2017წლის
განმავლობაში400ქალიდა1011მამაკაციირიცხებოდა.მასწავლებელთარაოდენობაჯამში
546იყო,აქედან337ქალიდა209მამაკაცი.
პროფესიები, რომლებიც კოლეჯებში ისწავლება, საკმაოდ მრავალფეროვანი და მრავალრიცხოვანია. კერძოდ, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან არსებულ პროფესიულსასწავლებელშიისწავლებაისეთიპროფესიები,როგორებიცაა:ბაგა-ბაღისაღმზრდელი
პედაგოგი, ბიბლიოთეკარი, ფეხსაცმლისა და ტყავის აქსესუარების სპეციალისტი, დეკორატიულ-გამოყენებითი ქსოვილების სპეციალისტი, ტანსაცმლის მხატვრული კონსტრუირების
სპეციალისტი,ავეჯისკონსტრუირებისსპეციალისტი,საბაჟოსაქმე,სარეკლამოაგენტი,სისტემებისადმინისტრატორი.
საკმაოდ მრავალრიცხოვანია ასევე ქუთაისში მდებარე საზოგადოებრივი კოლეჯი "ელიტის"
მიერშეთავაზებულიკურსებიცმათშორისავტორიზებულისადიპლომოპროგრამებია:ბუღალტერი,რესტორნისმენეჯერი,სასტუმროსმენეჯერი,ღონისძიებათამომწყობი,ინფორმაციული
ტექნოლოგი, კორესპონდენტი, პრაქტიკოსი ექთანი, ფარმაცევტის თანაშემწე, ექთნის თანაშემწე,კბილისტექნიკოსი,მასაჟისტი,ოფისმენეჯერი,აღმრზდელი-პედაგოგი;ხოლოსასერთიფიკატო პროგრამები: ბუღალტერი, რესტორნის მენეჯერი, სასტუმროს მენეჯერი, ინფორმაციულიტექნოლოგიების სპეციალისტი,ფარმაცევტის თანაშემწე, ექთნის თანაშემწე, ოფის
მენეჯერი, აღმრზდელი-პედაგოგი, ბანკის მოლარე ოპერატორი. თუმცა, ჩამოთვლილთაგან
ყველაზემეტიმოთხოვნითპრაქტიკოსიექიმისადასასტუმროსადმინისტრირებისპროგრამებისარგებლობს,ვინაიდანამპროფესიებითდასაქმებისპერსპექტივაადგილობრივკლინიკებ-
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სადასასტუმროებშიმაღალია.კოლეჯისკურსდამთავრებულთანაწილითვითდასაქმებულთა
კატეგორიაშიშედისდასაკუთარსაქმესიწყებს.ძირითადად,ასეთებიკბილისტექნიკოსებია.
საზოგადოებრივი კოლეჯი „იბერიას“ გამოცდილებით კი ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიები
მზარეული,კონდიტერი,სარესტორნოსაქმე,შედუღებადასადურგლოსაქმეა.
ქუთაისშიარისასევეშედარებითვიწროპროფილურიპროფესიულიკოლეჯებიც.მაგალითად,
საზოგადოებრივიკოლეჯი„სიო“,რომელიცსამედიცინომიმართულებებზესპეციალიზდებადა
შემდეგპროფესიებშისთავაზობსმომზადებას:პრაქტიკოსიექთანი,მასაჟისტი,ექთნისთანაშემწე.
რეგიონშიმოქმედისაჯაროდაკერძოზოგადსაგანმანათლებლოდაწესებულებებისრაოდენობა,2018/2019სასწავლოწლისდასაწყისისთვის396-სშეადგენდადამათშისულ76603მოსწავლეირიცხებოდა.
საჯარო სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების რაოდენობა 2018/2019
სასწავლოწლისდასაწყისისთვის291იყო,სადაცსულ22763აღსაზრდელიირიცხებოდა.

ბიზნესაქტივობა
2019წლის1თებერვლისმონაცემებითიმერეთისრეგიონშისულ23705საწარმოარეგისტრირებული,საიდანაც95.11%(22547კომპანია)მცირეზომისსაწარმოა,0.47%(111კომპანია)საშუალოზომის,ხოლო0.06%(14კომპანია)მსხვილისაწარმო.კომპანიების4.36%-ს(1033კომპანია)ზომამითითებულიარაქვს.
გრაფიკი9.

საწარმოებისგანაწილებაზომებისმიხედვით,იმერეთი,2019(%)
0,06

4,36

0,47

95,11

წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

საკუთრების ფორმების მიხედვით კომპანიების რაოდენობა შემდეგნაირად ნაწილდება: საწარმოების მთლიანი რაოდენობიდან 72.93% ინდივიდუალური მეწარმეა, 26.16% შპს, ხოლო
დანარჩენისახისსაკუთრებისფორმებიჯამში1.0%-სშეადგენს.
მნიშვნელოვანიაშესწავლილიიქნასკომპანიებისგანაწილებასაქმიანობისსფეროებში,რათასწორადიქნასშეფასებულითითოეულიდარგისპოტენციალი.
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გრაფიკი10.საწარმოებისგანაწილებასაკუთრებისსახეებისმიხედვით,იმერეთი,2019(%)
0,13
0,19
0,01

0,28
0,03

0,27

26,16

72,93

წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

იმერეთისრეგიონში,2019წლის1თებერვლისმდგომარეობით,ყველაზემეტისაწარმო–49%
საბითუმოდასაცალოვაჭრობისსფეროშიათავმოყრილი.აქაც,უმეტესობამცირესაწარმოებისსახითარისწარმოდგენილიდადარგის99.7%-სშეადგენს.მეორეყველაზეკონცენტრირებულიდარგისაწარმოებისრაოდენობისმიხედვითდამამუშავებელიმრეწველობაა,სადაც
კომპანიების11%-იაწარმოდგენილი,ხოლომათგან98.6%მცირესაწარმოსსახით.მესამეყველაზეკონცენტრირებულიდარგიიმერეთისრეგიონშიტრანსპორტიდადასაწყობებაა9%-იანი
წილითდამათშორის99.9%მცირესაწარმოსსახით.
გრაფიკი11. საწარმოებისგანაწილებადარგებისმიხედვით,იმერეთი,2019(%)
9,1
1,84
2,51
3,54
0,96
4,08

4,13
49

4,62

8,96

11,26

წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

გარდა საწარმოთა დარგების მიხედვით განაწილებისა, ასევე საინტერესოა, როგორ არის
კომპანიებიდარგებშიგანაწილებულიზომებისმიხედვით.
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ცხრილი3.

დარგებიქულებისმიხედვით
დასახელება

ჯამი

დამამუშავებელიმრეწველობა

0.289

საბითუმოდასაცალოვაჭრობა;ავტომობილებისდამოტოციკლებისრემონტი

0.213

ხელოვნება,გართობადადასვენება

0.190

წყალმომარაგება;კანალიზაცია,ნარჩენებისმართვადადაბინძურებისაგან
გასუფთავებისსაქმიანობები

0.135

სხვასახისმომსახურება

0.133

ტრანსპორტირებადადასაწყობება

0.121

მშენებლობა

0.109

განთავსებისსაშუალებებითუზრუნველყოფისდასაკვებისმიწოდების
საქმიანობები

0.103

პროფესიული,სამეცნიეროდატექნიკურისაქმიანობები

0.094

უძრავქონებასთანდაკავშირებულისაქმიანობები

0.088

ჯანდაცვადასოციალურიმომსახურებისსაქმიანობები

0.083

სამთომოპოვებითიმრეწველობადაკარიერებისდამუშავება

0.082

განათლება

0.068

ინფორმაციადაკომუნიკაცია

0.059

სოფლის,სატყეოდათევზისმეურნეობა

0.058

ადმინისტრაციულიდადამხმარემომსახურებისსაქმიანობები

0.058

ელექტროენერგიის,აირის,ორთქლისდაკონდიცირებულიჰაერისმიწოდება

0.020

ცხრილიდანჩანს,რომდარგებისადაცგანვითარებისარსებულიდონედაგანვითარებისტემპიყველაზემაღალიშემდეგია:დამამუშავებელიმრეწველობა,საბითუმოდასაცალოვაჭრობა;
ავტომობილებისდამოტოციკლებისრემონტი,ხელოვნება,გართობადადასვენება,წყალმომარაგება;კანალიზაცია,ნარჩენებისმართვადადაბინძურებისაგანგასუფთავებისსაქმიანობები,სხვასახისმომსახურება,ტრანსპორტირებადადასაწყობება.მიღებულისიიდან,ისევე,
როგორც გურიაში, საბითუმო და საცალო ვაჭრობა ამოვიღეთ. მას მერე, რაც თითოეული
დარგი გაანალიზდა, აღმოჩნდა, რომ დარგში „წყალმომარაგება; კანალიზაცია, ნარჩენების
მართვა და დაბინძურებისაგან გასუფთავების საქმიანობები“ ძირითადად მუნიციპალიტეტს
დაქვემდებარებულიშპს-ებიათავმოყრილიდამათიგანვითარებათავისუფალიბაზრისპრინციპებისმიხედვითარხდება.ამმიზეზით,ესდარგიცამოვიღეთპოტენციალისმქონედარგებისსიიდან.ქუთაისისრესურსების,ინფრასტრუქტურის,მდებარეობისგათვალისწინებითტოპ
დარგებისსიაშემდეგნაირადდაიხვეწა:დამამუშავებელიმრეწველობა,ხელოვნება,გართობა
დადასვენება,სხვასახისმომსახურება,ტრანსპორტირებადადასაწყობება,მშენებლობა.
ისევე,როგორცგურიაში,აქაცთითოეულიდარგიშევისწავლეთკომპანიებისკონცენტრაციის
მიხედვით,რათაგვენახარომელქვედარგშიაყველაზემეტიაქტივობადაშესაბამისად,მეტი
ბიზნესშესაძლებლობა.
ქვემოთმოცემულიაყველაისდარგი,ქვედარგიდამათიმიმართულება,რომლებიცთანხვედრაშიაკვლევისპირველიდამეორეეტაპისანალიზისშედეგებთან.
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ცხრილი4.

პოტენციალისმქონედარგები

დარგი

ქვედარგი

კვებისპროდუქტების
წარმოება

ავეჯისწარმოება
დამამუშავებელი

სხვაარალითონური
მინერალური
პროდუქტების
წარმოება

მიმართულება
ხორცისგადამუშავება,დაკონსერვებადა
ხორცისპროდუქტებისწარმოება
ხილისდაბოსტნეულისგადამუშავებადა
დაკონსერვება
საფქველ-ბურღულეულიპროდუქტების,
სახამებლებისდასახამებელიპროდუქტების
წარმოება
პურ-ფუნთუშეულისდაცომეულიპროდუქტების
წარმოება

ცეცხლგამძლენაწარმისწარმოება
ფაიფურისდაკერამიკისსხვანაკეთობების
წარმოება
ნაკეთობებისწარმოებაბეტონის,ცემენტისდა
ბათქაშისაგან
ქვისჭრა,დამუშავებადამოპირკეთება

რეზინისდაპლასტმა- რეზინისნაწარმისწარმოება
სისნაწარმისწარმოება პლასტმასისნაწარმისწარმოება
ლითონისმზანაწარმის ლითონისსამშენებლოკონსტრუქციების
წარმოება,მანქანების წარმოება
დამოწყობილობების ლითონისჭედვა,წნეხა,შტამპვადაგლინვა;
გარდა
ფხვნილოვანიმეტალურგია
შემოქმედებითი,
სახელოვნებოდა

გართობის
ხელოვნება,
საქმიანობები
გართობადა
დასვენება
საქმიანობებისპორტის, საქმიანობებისპორტისსფეროში
გართობისდა
დასვენებისსფეროში გართობისდადასვენებისსაქმიანობები
სხვაპერსონალური საპარიკმახეროებისდასხვასილამაზის
სხვასახის
სალონებისმომსახურება
მომსახურების
მომსახურება
საქმიანობები
გამაჯანსაღებელისაქმიანობები
სახმელეთოტრანსპორ- საქალაქოდასაგარეუბნოსამგზავრო
ტიდატრანსპორტირება სახმელეთოტრანსპორტი
მილსადენებით
ტრანსპორტიდა
სატვირთოსაგზაოტრანსპორტი
დასაწყობება
დასაწყობებადა
დამხმარესატრანსპორ- 
ტოსაქმიანობები
სამშენებლოპროექტებისშემუშავება
შენობებისდა
ნაგებობების
საცხოვრებელიდაარასაცხოვრებელი
მშენებლობა
შენობებისმშენებლობა
საავტომობილოგზებისდარკინიგზის
მშენებლობა
სამოქალაქო
საინჟინრონაგებობებისმშენებლობა
მშენებლობა
მშენებლობა

სპეციალიზებული
სამშენებლო
სამუშაოები

სამოქალაქომშენებლობისსხვასამუშაოები
არსებულინაგებობებისაღებადასამშენებლო
მოედნისმომზადება
ელექტროტექნიკური,საზეინკლოდასხვა
სამშენებლო-სამონტაჟოსამუშაოები
მოსაპირკეთებელისამშენებლოსამუშაოები
სამშენებლომანქანებისდამოწყობილობების
იჯარაოპერატორთანერთად
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იმერეთშიგამოვლენილიდარგებისამძირითადკლასტერშიერთიანდება:
 მშენებლობის კლასტერი, სადაც შედის შემდეგი დარგები და ქვედარგები: ავეჯის წარმოება,სხვაარალითონურიმინერალურიპროდუქტებისწარმოება,რეზინისდაპლასტმასისნაწარმისწარმოება,ლითონისმზანაწარმისწარმოება,მშენებლობა,სატვირთო
საგზაოტრანსპორტი;
 ტურიზმისკლასტერში,სადაცშედიანკვებისპროდუქტებისწარმოება,ხელოვნება,გართობადადასვენება,საქალაქოდასაგარეუბნოსამგზავროსახმელეთოტრანსპორტი;
დარგები,რომლებიცპრიორიტეტულია,მაგრამარერთიანდებაკლასტერშიშემდეგია:პერსონალურიმომსახურება,ტრანსპორტიდადასაწყობება.ამასთანავე,იქიდანგამომდინარე,რომ
იმერეთშიგადამამუშავებელმრეწველობაში22საშუალოკომპანიიდან5,ხოლო3მსხვილიდან–1ტექსტილშია,მიზანშეწონილადმივიჩნიეთპრიორიტეტულიქვედარგებისთვისტანსაცმლისწარმოებადაგვემატებინა.ამდარგშიმცირესაწარმოებსაქვთშესაძლებლობა,მონაწილეობამიიღონღირებულებათაჯაჭვში.
მეწარმეებსშემოთავაზებულდარგებში,ქვედარგებსადამიმართულებებშიშესაძლებლობები
აქვს:
 პროდუქტისდივერსიფიკაციაში
 მომსახურებისდივერსიფიკაციაში
 ჯვარედინდივერსიფიკაციაში
 ვერტიკალურინტეგრაციაში.
ამგვარიდივერსიფიკაციისმაგალითებია:
რეზინისდაპლასტმასისწარმოება
– პლასტმასისავეჯისწარმოება
– პლასტმასისსათამაშოებისწარმოება
– პლასტმასისსაყოფაცხოვრებონივთებისწარმოება
– პლასტმასისმეორადიგადამუშავება
პერსონალურიმომსახურება:
– კოსმეტოლოგიურიკაბინეტები
– სპა-გაჯანსაღება
– სოლარიუმი
– ფიტნეს-ცენტრი
– ხელოსანი(„მისტერ-მასტერის“მაგალითზე)
– დალაგება-დასუფთავება
ტრანსპორტირებადადასაწყობება
– დასაწყობება
– გადაზიდვა
– დისტრიბუცია
– შატლები
– ტურისტულიგაქირავება
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შიდა ქართლი

კასპისმუნიციპალიტეტი:
კასპისმუნიციპალიტეტიმდებარეობსსაქართველოსაღმოსავლეთნაწილში,შიდაქართლში
მდინარემტკვრისორივემხარეს,ზღვისდონიდან560მეტრზედამოიცავსლეხურის,თეძამის,
კავთურისდანაწილობრივქსნისხეობებს.
ქარე
რელისმუნიციპალიტეტი:
მდებარეობს საქართველოს ცენტრალურ ნაწილში შიდა ქართლის ვაკეზე. მუნიციპალიტეტს
აღმოსავლეთითესაზღვრებაგორის,დასავლეთით-ხაშურის,ჩრდილოეთით-ზნაურისდასამხრეთითბორჯომისმუნიციპალიტეტები.
ხაშურ
რისმუ
ისმუნიციპალიტეტი:
ხაშურისმუნიციპალიტეტიზღვისდონიდან690მეტრზემდებარეობს.მისიფართობი585,2კმ2და
საქართველოსმთლიანიფართობის0,84%-სშეადგენს.აღმოსავლეთითდაჩრდილოეთითესაზღვრებაქარელისმუნიციპალიტეტი,ჩრდილოეთითსაზღვრავსსაჩხერისმუნიციპალიტეტი,
სამხრეთითდადასავლეთით–ბორჯომისმუნიციპალიტეტი,დასავლეთითკიხარაგაულისმუნიციპალიტეტი.მუნიციპალიტეტშიზომიერადნოტიოსუბტროპიკულიჰავაა.ზომიერადცივიზამთარი
დათბილიზაფხული.ხაშურისმუნიციპალიტეტსხელსაყრელისტრატეგიულიმდებარეობააქვს,
ვინაიდანისმდებარეობსაღმოსავლეთ,დასავლეთდასამხრეთსაქართველოსგზაგასაყარზე.

რეგიონის მაკრომახასიათებლები
დემოგრაფია
მოსახლეობისრა
სრაოდენო
ობადასიმ
ბადასიმჭიდროვე
2018წლის1იანვრისმდგომარეობითრეგიონისმოსახლეობა259251კაციიყო,რაცსაქართვე-
ლოსმთლიანიმოსახლეობის6,95%-სშეადგენს.
გრაფიკი1.

მოსახ
სახლეობარეგიონებისმიხედვით(%)
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წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

შიდა ქართლში, მოსახლეობის მხრივ ყველაზე დიდი  გორის მუნიციპალიტეტია, სადაც 2018
წლის1იანვრისმდგომარეობით123233ადამიანიირიცხებოდა,მასმოსდევსხაშურისმუნიციპალიტეტი52120მოსახლით,შემდეგკასპისმუნიციპალიტეტი42753მოსახლით,ხოლოყველაზენაკლებადდასახლებულიქარელისმუნიციპალიტეტია41145მოსახლით.
მოსახლეობისსიმჭიდროვეშიდაქართლში,ერთკვადრატულკილომეტრზე,საშუალოდ75,6
კაცია.
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გრაფიკი2.

მოსახლეობისსიმჭიდროვე
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წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

მოსახლეობისგანაწილებაქალაქადდასოფლად
რეგიონშიმცხოვრებთაგან40%(105211ადამიანი)საქალაქოდასახლებაშიცხოვრობს,ხოლო
სოფლადმოსახლეობის60%(158171ადამიანი)ირიცხება.
გორისმუნიციპალიტეტში1ქალაქი–გორია,რომელიცრეგიონისადამუნიციპალურცენტრს
წარმოადგენს, ხოლო მუნიციპალიტეტსი სულ 33 ადმინისტრაციული ერთეულია, მათ შორის
როგორცსაქალაქო,ისესასოფლოდასახლებები.კასპისმუნიციპალიტეტშისულ17ადმინისტრაციულიორგანოა,რომლებშიც1ქალაქი(კასპი),71სოფელიდა60ნასოფლარიერთიანდება.ქარელისმუნიციპალიტეტშიერთისაქალაქო(ქარელი)და18ადმინისტრაციულიერთეულია, სადაც 1 დაბა (აგარა) და 82 სოფელი ერთიანდება. ხაშურის მუნიციპალიტეტში ერთი
საქალაქო(ხაშური),ერთისადაბო(სურამი)და11სასოფლოადმინისტრაციულიერთეულია,
რომელთაშემადგენლობაშიც84სოფელიშედის.
ცხრილი2.

მოსახლეობისგანაწილებაქალაქადდასოფლად

შიდაქართლისრე
ლისრეგ
 იონი

სოფლად

ქალაქად

მოსახლეობა

102879

156372

წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

მოსახლეობისგანაწილებასქესისადაასაკისმიხედვით
2014წელსსაქსტატისმიერჩატარებულიმოსახლეობისსაყოველთაოაღწერისშედეგებისმიხედვითრეგიონისმთლიანიმოსახლეობის–263382მაცხოვრებელსშორის48,22%(128282)
მამაკაცია,ხოლო51,78%(135100)ქალი.რაცშეეხებამათგანაწილებასქალაქსადასოფელს
შორის, იგი ასეთია: საქალაქო დასახლებებში მოსახლეობის მთლიანი რაოდენობის 46,65%
მამაკაცია, ხოლო 53,35 ქალი. სოფლად მაცხოვრებლების 48,84% მამაკაცია, ხოლო 51,16%
კი–ქალი.
მოსახლეობისასაკობრივიგანაწილებაშემდეგია:14წლამდემოსახლეობისწილიშიდაქართლში16%-ია,15-დან64წლამდეადამიანებიმოსახლეობის67%-სშეადგენენ,ხოლო65წლის
დაუფროსიასაკისადამიანებიკიმოსახლეობის15%-ია.14წლამდედა15-64წლისასაკისკატეგორიისმოსახლეობაში მამაკაცების რაოდენობა სჭარბობს,ხოლო 65 წლისა და უფროსი
ასაკისმოსახლეობაშიკი–ქალების.
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გრაფიკი3.

შიდაქართლისმო
ლისმოსახლეობისასაკობრივიდასქესობრი
ივიგანაწილება(%)
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წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

შიდაქართლში,ყოველ100შრომისუნარიანადამიანზე(15-დან64წლამდე)65წლისდაუფროსი22ადამიანიმოდის.ესსტატისტიკაზუსტადიმეორებსმთლიანადქვეყნისმაჩვენებელსდა
ევროპისმაჩვენებელზედაბალია,სადაცასაკზედამოკიდებულებისკოეფიციენტი28ხანდაზმულია100შრომისუნარიანმოსახლეზე.
შიდაქართლიმოსახლეობისსიმჭიდროვისმიხედვითსაკმაოდდასახლებულირეგიონია75,6
ადამიანით ერთ კვადრატულ კილომეტრზე და რეგიონებიდან მხოლოდ აჭარას და იმერეთს
ჩამორჩება.
ასაკზე დამოკიდებულების კოეფიციენტი საპენსიო ასაკის მოსახლეობასთან მიმართებაში
22%-იადასაქართველოსსაშუალომაჩვენებელსუტოლდება.ამასთან,სოფლადმცხოვრები
მოსახლეობასჭარბობსქალაქშიმცხოვრებიმოსახლეობისრაოდენობას.ამასთან,აღსანიშნავია, რომ 64 წლამდე მოსახლეობაში მცირედით სჭარბობს მამაკაცთა რაოდენობის წილი
ქალებისრაოდენობისას.აღნიშნულიგარემოებებიმოწმობს,რომრეგიონშიშრომისუნარიანი
მოსახლეობისრაოდენობადაგანაწილება–როგორცსქესის,ასევეასაკისადასოფლად/ქალაქადცხოვრებისმიხედვითსაკმაოდნორმალურია.


მოსახლეობისსოციალურ-ეკონომიკურიმდგომარეობა
დასაქმება
საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახურისმიერ2017წელსჩატარებულიგამოკვლევისშედეგებისთანახმად,შიდაქართლში,15წლისდაუფროსიასაკისმოსახლეობის(216300)
რაოდენობაშიუმუშევრობისდონე12,9%-სშეადგენს.დასაქმებულთაწილიაქტიურმოსახლეობაშიკი56,5%-სშეადგენს.
ცხრილი4.

მოსახლეობისგანაწილებაეკონომიკურიაქტივობისმიხედვით

15წლისდაუფროსიასაკისმოსახლეობისგანა
ნაწილებაეკონომიკურიაქტივობის
ბის
მიხედვითშიდაქართლში,2017(ათასიკაცი)
სულ15+მოსახლეობა
216.3
სულაქტიურიმოსახლეობა(სამუშაოძალა)

140.3

დასაქმებული

122.2

დაქირავებული

47.1

თვითდასაქმებული

75

გაურკვეველი

0.1

49

უმუშევარი

18.1

მოსახლეობასამუშაოძალისგარეთ

76

უმუშევრობისდონე(პროცენტებში)

12.9

აქტიურობისდონე(პროცენტებში)

64.9

დასაქმებისდონე(პროცენტებში)

56.5

წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

ამასთან,რეგიონისშრომისუნარიანი(15წლისდაუფროსიასაკის)მოსახლეობის34,67%,ხოლოდასაქმებულთა61,37%თვითდასაქმებულია.
გრაფიკი4.

თვითდასაქმებულთაწი
აწილიდასაქმებულმოსახლეობაში,შიდაქარ
დაქართლში,2017(%)
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რაცშეეხებადაქირავებითდასაქმებულთაწილს,მასზეშიდაქართლშიდასაქმებულთა38.54%
მოდის.
გრაფიკ
კი5.
ი5.

დაქირავებითდასაქმებულთაწილიშიდაქარ
დაქართლში,2017(%)
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შიდა ქართლის რეგიონში, ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავალი საშუალოდ 267,1 ლარს შეადგენს,რომელშიცფულადიშემოსავლებისოდენობა212,5ლარია,ხოლო32,5ლარიარაფულადიშემოსავლებია.
გრაფიკი6.

შემოსავალიერთსულმოსახლეზე,2018(%)
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აღსანიშნავია, რომ  შიდა ქართლის მოსახლეობის შემოსავლების ძირითადი ნაწილი დაქირავებული შრომიდან მიიღება და შემოსავლების 35%-ს შეადგენს. ამასთან, მეორე ყველაზე
მნიშვნელოვან შემოსავლის წყაროს პენსიები, სტიპენდიები და დახმარებები შეადგენს 20%
წილით.მესამემნიშვნელოვანნაწილსკი,როგორცზემოთუკვეაღინიშნა,არაფულადიშემოსავლებიშეადგენსმთლიანიშემოსავლების13%წილით.
გრაფიკი7.

ფულადიდაარაფულადიშემოსავლებისგანაწილებაშიდაქართლში,2017(%)
1

2
13
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12



18

რეგიონშისაარსებოშემწეობისმიმღებოჯახთარაოდენობა12684-ია,რაცსაქართველოსტერიტორიაზეშემწეობისმიმღებთასრულიოდენობის9,9%-სშეადგენს.
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გრაფიკი8.

შემწეობისმიმ
სმიმღებოჯახთაწილიშინამეურნებობებ
ებშ
 ირეგიონებისმიხედვით(%)
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დასკვნა,მოსახლეობისსოციალურ-ეკონომიკურიმდგომარეობა
შიდა ქართლში მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა მეტნაკლებად იმეორებსქვეყანაშიარსებულმდგომარეობასყველაზემოთგანხილულიმაჩვენებლისმიხედვით.
მაღალიაპენსიაზე,დახმარებებსადაშემწეობაზედამოკიდებულებისმაჩვენებელიდაარაფულადშემოსავლებზედამოკიდებულება.

შრომისბაზარიდაუნარები
განათლება
2017/2018სასწავლოწლისმონაცემებითშიდაქართლისრეგიონში2სახელმწიფოდა1კერძო
უმაღლესისაგანმანათლებლოდაწესებულებაფუნქციონირებს.
2017წლისმონაცემებითშიდაქართლისრეგიონში4კერძოდა4საჯაროპროფესიულისასწავლებელიიყო,რომლებშიც89ქალიდა32მამაკაციმასწავლებელიიყოდასაქმებული.ამავეწელსჩარიცხულისტუდენტებისსრულირაოდენობიდან293ქალიდა271კაცი,ხოლოკურსდამთავრებულთარაოდენობიდანკი206ქალიდა146კაციიყო.
ცხრილი5.

პროფესიულისასწავლებლები

შიდაქართლისრეგიონისპროფესიულისასწავ
წავლებლები,2017წ.
კაცი
ქალი
მასწავლებელი
32
89
სტუდენტი
271
293
კურსდამთავრებული
146
206
წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

რეგიონის პროფესიულ სასწავლებლებში სტუდენტები სხვადასხვა სპეციალობას ეუფლებიან, თუმცა, ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიებია შემდუღებელი, ელექტრიკოსი, სამკერვალო
ნაწარმის სპეციალისტი, სტილისტი, ზეინკალ-სანტექნიკოსი, მებოსტნე( ეს უკანასკნელი არისახალიპროფესია,რადგანშიდაქართლშისოფლისმეურნეობაგანვითარებულია,ახალი
სტანდარტებით მიდის მეურნეობა და მებოსტნეობაზე გაჩნდა მოთხოვნა). ამასთან, მაღალი
მოთხოვნაამკერავის,მასაჟისტის,ოფის-მენეჯერისპროფესიებზე.პროფილურისამედიცინო
მიმართულებისკოლეჯშიკიყველაზემოთხოვნადიექთნისთანაშემწის,პრაქტიკოსიექთნისა
დაფარმაცევტისთანაშემწისპროფესიისშემსწავლელიპროგრამებია.
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2018/2019 სასწავლო წლის დასაწყისის მონაცემებით რეგიონში სულ 171 საჯარო და კერძო
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაა, რომლებშიც ჯამში 37 799 მოსწავლე სწავლობს.
სკოლამდელიაღზრდის124დაწესებულებაშიკიჯამში10620აღსაზრდელიირიცხება.
ბიზნეაქტივობაშიდაქართლში
ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა 2017 წლის საქსტატის მონაცემებით შიდა ქართლის რეგიონში 1 376.9 მილიონი ლარი იყო, რაც მთელი ქვეყნის ბიზნესსექტორის ბრუნვის მოცულობის 1,9%-ს უდრის. რაც შეეხება ბიზნესსექტორის მიერ პროდუქციის გამოშვებას, 2017 წლის მონაცემებით შიდა ქართლის რეგიონისთვის 826,3მლნ. ლარს უდრიდა.
შიდაქართლისრეგიონში,2019წლის1იანვრისმდგომარეობით,ჯამში31846ბიზნესსუბიექტიარეგისტრირებული,რაცმთელიქვეყნისმონაცემის4,38%-სშეადგენს.თუმცა,მათგანმხოლოდ8737სუბიექტიააქტიური.
ამასთან,შიდაქართლშირეგისტრირებულსაწარმოთა94,7%მცირესაწარმოა,0,38%-იასაშუალოზომის,ხოლომსხვილსაწარმოთაწილიმხოლოდ0,05%-ია.
გრაფიკი8.

შიდაქართლშირეგისტრირე
ებ
 ულსაწარმოთაგანაწილებაზომებისმი
ისმიხ
 ედვით(%)



0,05

4,87

0,38

94,7

წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

2017წლისმონაცემებითბიზნესსექტორშიდასაქმებულთარაოდენობა18575ადამიანიიყო.
ბიზნესსექტორში დასაქმებულთა საშუალო თვიური ანაზღაურება, 2017 წლის მონაცემებით
(საქსტატი),შიდაქართლში,564,4ლარსშეადგენდა,რაცრეგიონებსშორისბოლოდანმეორე
მაჩვენებელია, ყველაზე დაბალი ანაზღაურების მქონე, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის
რეგიონისშემდეგდაქვეყანაშისაშუალოთვიურიშრომისანაზღაურებაზე45%-ითნაკლებია.
ცხრილი6.
ი6.

შრომისანაზღაურება
დასაქმებულთასაშუალოთვიურიშრო
ურიშრომისანაზღაურებარეგიონების
მიხედვ
ვით(ბიზ
ით(ბიზნესსექტორში),2017,ლარი(წყარო:საქსტატი)
საქ
ქარ
ართველო
1,019.70
თბილისი
1,167.60
მცხეთა-მთიანეთი
950
აჭარისარ
848.5
ქვემოქართლი
817.3
სამეგრელო-ზემოსვანეთი
758.2
იმერეთი
698
სამცხე-ჯავახეთი
664.7
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გურია
კახეთი
შიდაქარ
დაქართლი
რაჭა-ლეჩხუმიდაქვემოსვანეთი

596.1
593.9
564.4
509.6

საქსტატის მონაცემებით, 2017 წლის განმავლობაში, შიდა ქართლის რეგიონში, ჯამში 145,7
მლნ.ლარისინვესტიციაგანხორციელდაფიქსირებულაქტივებში.აქედან,113,7მლნ.ლარი
მსხვილსაწარმოებში,23,9მლნ.საშუალოში,ხოლო8მლნ.ლარიკიმცირეზომისსაწარმოებში(იხ.გრაფიკი#9).ამასთან,აღსანიშნავია,რომ33,7მლნ.ლარისინვესტიციაგანხორციელდაადგილობრივიკერძო(იურიდიულიდაფიზიკურიპირის)ინვესტორისმიერ,ხოლო111,9
მლნ.ლარისინვესტიციაკი–უცხოელი(იურიდიულიდაფიზიკურიპირის)ინვესტორისმიერ.
გრაფიკი9.

ინვეს
ვესტიციაფიქსირებულაქტივებში,ზომისმიხედ
ხედვით,მლნ.ლარი

5,5

16,4

78,1

ეკონომიკურისაქმიანობისსახეობისმიხედვით,ბრუნვისმაჩვენებლითშიდაქართლისრეგიონშისაბითუმოდასაცალოვაჭრობა;ავტომობილებისდამოტოციკლებისრემონტი–ლიდერობს607.6მლნ.ლარისმოცულობით,მეორეადგილსდამამუშავებელიმრეწველობაიკავებს
472,2 მლნ. ლარიანი ბრუნვით, მესამე ადგილზე კი მშენებლობის დარგია 105,6 მლნ. ლარიანიბრუნვით(2017წ.წყარო–საქსტატი).ხოლორაცშეეხებადასაქმებისმაჩვენებლებს,აქაც
ლიდერი დარგი საბითუმო და საცალო ვაჭრობა – ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტია 5704 საშუალო წლიური დასაქმებულით 2017 წელს, მას მოსდევს ასევე დამამუშავებელი მრეწველობა 4323 დასაქმებულით და მესამე ადგილს აქაც მშენებლობა იკავებს, 2168
დასაქმებულით. (იხ. ცხრილი #7) ამავე ცხრილის მიხედვით, ყველაზე მაღალი ანაზღაურება
„ხელოვნება, გართობა და დასვენების” სფეროში დასაქმებულ ადამიანებს აქვთ თვეში საშუალოდ1639ლარისოდენობით,სამთომოპოვებითიმრეწველობასადაკარიერებისდამუშავებაშისაშუალოთვიურიანაზღაურება1320,5ლარსშეადგენს,ხოლომესამეყველაზემაღალანაზღაურებადიდარგირეგიონშიმშენებლობაასაშუალოთვიური788,2ლარიანიგანაკვეთით.
ცხრილი7.

დარგებიბრუნვის,დასაქმებისდაანაზღაურებისმიხედვით
შიდაქართლი,2017წ.
ში

სულ
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ბრუნვა,
საშუალოთვიური
დასაქმებულები,
მლნ.
ანაზღაურება,
ერთეული
ლარი
ლარი
1376.9

18575

564.4

სოფლის,სატყეოდათევზისმეურნეობა

33.0

942

310.5

სამთომოპოვებითიმრეწველობადა
კარიერებისდამუშავება

14.5

271

1320.5

დამამუშავებელიმრეწველობა

472.2

4323

653.6

ელექტროენერგიის,აირის,ორთქლისდა
კონდიცირებულიჰაერისმიწოდება
წყალმომარაგება;კანალიზაცია,ნარჩენების
მართვადადაბინძურებისაგანგასუფთავების
საქმიანობები
მშენებლობა
საბითუმოდასაცალოვაჭრობა;
ავტომობილებისდამოტოციკლების
რემონტი
ტრანსპორტირებადადასაწყობება
განთავსებისსაშუალებებით
უზრუნველყოფისდასაკვებისმიწოდებისსაქმიანობები
ინფორმაციადაკომუნიკაცია
უძრავქონებასთანდაკავშირებული
საქმიანობები
პროფესიული,სამეცნიეროდატექნიკურისაქმიანობები
ადმინისტრაციულიდადამხმარე
მომსახურებისსაქმიანობები
განათლება
ჯანდაცვადასოციალურიმომსახურებისსაქმიანობები
ხელოვნება,გართობადადასვენება
სხვასახისმომსახურება

-

-

-

1.4

149

429.9

105.6

2168

788.2

607.6

5704

370.6

18.6

567

749.6

10.4

578

178.0

44.6

267

555.1

9.9

356

339.5

7.5

308

674.7

10.1

186

532.6

2.7

427

289.3

26.4

1950

620.8

10.8
1.5

177
200

1639.0
100.5

აქვეაღსანიშნავია,რომ2017წლისგანმავლობაშიყველაზემეტიინვესტიციადამამუშავებელ
მრეწველობაშიგანხორციელდა115,5მლნ.ლარისოდენობით,მეორეადგილზეინფორმაცია
დაკომუნიკაციაა20მლნ.ინვესტირებულილარით,ხოლომესამეადგილზემშენებლობა,ინვესტირებული3,6მლნ.ლარით.
გარდა ამისა, საინტერესოა, როგორ არის გადანაწილებული კომპანიები დარგებში ზომების
მიხედვით.
ცხრილი8.

კომ
კომპანიებისგანაწილებადარგებშიზო
იზომებისმიხედვით
დასახელება

სოფლის,სატყეოდათევზისმეურნეობა
სამთომოპოვებითიმრეწველობა
დამამუშავებელიმრეწველობა
ელექტროენერგიის,აირის,ორთქლისდაკონდიცირებულიჰაერის
მიწოდება
წყალმომარაგება;კანალიზაცია,ნარჩენებისმართვადა
დაბინძურებისაგანგასუფთავებისსაქმიანობები
მშენებლობა
საბითუმოდასაცალოვაჭრობა;ავტომობილებისდა
მოტოციკლებისრემონტი
ტრანსპორტიდადასაწყობება
განთავსებისსაშუალებებითუზრუნველყოფისდასაკვების
მიწოდებისსაქმიანობები
ინფორმაციადაკომუნიკაცია
საფინანსოდასადაზღვევოსაქმიანობები

შიდაქართლი,წილი
მც. საშ. მსხ. სულ
2%
3%
0%
2%
1%
0%
0%
1%
10% 28% 0% 10%
0%

0%

0%

0%

0%

3%

0%

0%

3%

0%

50%

3%

60%

34%

25%

60%

7%

6%

0%

7%

3%

0%

0%

3%

1%
1%

3%
0%

0%
0%

1%
1%

უძრავქონებასთანდაკავშირებულისაქმიანობები

3%

0%

0%

3%

პროფესიული,სამეცნიეროდატექნიკურისაქმიანობები

2%

0%

0%

2%
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ადმინისტრაციულიდადამხმარემომსახურებისსაქმიანობები

1%

0%

0%

1%

0%

0%

0%

0%

1%

3%

0%

1%

ჯანდაცვადასოციალურიმომსახურებისსაქმიანობები

2%

16%

25%

2%

ხელოვნება,გართობადადასვენება
სხვასახისმომსახურება
შინამეურნეობების,როგორცდამქირავებლის,საქმიანობები;
არადიფერენცირებულისაქონლისდამომსახურებისწარმოება
შინამეურნეობებისმიერსაკუთარიმოხმარებისათვის

0%
4%

3%
0%

0%
0%

0%
4%

0%

0%

0%

0%

ექსტერიტორიულიორგანიზაციებისდაორგანოებისსაქმიანობები

0%

0%

0%

0%

სახელმწიფომმართველობადათავდაცვა;
სავალდებულოსოციალურიუსაფრთხოება
განათლება


ცხრილიდანჩანს,რომმცირეზომისკომპანიებისუმეტესობავაჭრობისდარგშია,შემდეგკი
დამამუშავებელმრეწველობაში.აღსანიშნავია,რომამორდარგზემოდისკომპანიების70%.
საშუალო კომპანიების უმეტესობა ვაჭრობაში, დამამუშავებელ მრეწველობაში და ჯანდაცვაშია.მსხვილიკომპანიებისუმეტესობა,მცირესმსგავსად–70%,ვაჭრობასადადამამუშავებელ
მრეწველობაშია,7%–ტრანსპორტირებადადასაწყობებაში.

პრიორიტეტული დარგები
კვლევისმეორეეტაპზე,გურიისადაიმერეთისმსგავსად,შიდაქართლშიცგამოვლინდაპრიორიტეტულიდარგებიშეფასებისმოდელისგამოყენებით.ქვემოთ,ცხრილშიმოცემულიადარგებიდამათიშეფასებები:
ცხრილი9.

დარგებისშეფასებამოდელისგამოყენებით

დარგი
დამამუშავებელიმრეწველობა
ხელოვნება,გართობადადასვენება
საბითუმოდასაცალოვაჭრობა;ავტომობილებისდამოტოციკლებისრემონტი
ინფორმაციადაკომუნიკაცია
პროფესიული,სამეცნიეროდატექნიკურისაქმიანობები
ადმინისტრაციულიდადამხმარემომსახურებისსაქმიანობები
სხვასახისმომსახურება
ტრანსპორტირებადადასაწყობება
მშენებლობა
ჯანდაცვადასოციალურიმომსახურებისსაქმიანობები
სოფლის,სატყეოდათევზისმეურნეობა
უძრავქონებასთანდაკავშირებულისაქმიანობები
განთავსებისსაშუალებებითუზრუნველყოფისდასაკვებისმიწოდების
საქმიანობები
სამთომოპოვებითიმრეწველობადაკარიერებისდამუშავება
განათლება

ქულა
0.28
0.28
0.25
0.21
0.19
0.15
0.14
0.10
0.10
0.08
0.08
0.06
0.06
0.05
0.00

დარგებიდან, აწარმოე საქართველოს მიზნების გათვალისწინებით, ვაჭრობა გამოირიცხა.
გარდაამისა,დეტალურადგავაანაალიზეთხელოვნება,გართობა,დასვენებისადაინფორმაცია-კომუნიკაციისდარგშიმომქმედიკომპანიებიდაქვედარგები.იმისგამო,რომესკომპანიები,რეალურად,ერთჯერადშესყიდვებზეარიანდამოკიდებულიანამდარგებისკომპანიების
რეალურისაქმიანობაარდასტურდება,ესდარგებიცგამოირიცხა.პირველადისიისამგვარად
დამუშავებისშედეგადმივიღეთ5წამყვანიდარგი:დამამუშავებელიმრეწველობა,პროფესიული,სამეცნიეროდატექნიკურისაქმიანობები,ადმინისტრაციულიდადამხმარემომსახურებისსაქმიანობები,სხვასახისმომსახურება,ტრანსპორტირებადადასაწყობება.
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აქაც,ისევე,როგორცგურიასადაიმერეთში,თითოეულიდარგისდეტალურიანალიზიასაჭირო,რათაგამოვლინდეს,სადუფროაგანვითარებისშესაძლებლობები.
ცხრილი10.

პრიორიტეტულიდარგები,ქვედარგებიდამიმართულებები

დარგი

დამამუშავებელი
მრეწველობა

ქვედარგი

რეზინისდაპლასტმასის
ნაწარმისწარმოება

პროფესიული,
სამეცნიეროდა
ტექნიკური
საქმიანობები
პროფესიული,
სამეცნიეროდა
ტექნიკური
საქმიანობები

მიმართულება

ხორცისგადამუშავება,დაკონსერვებადა
ხორცისპროდუქტებისწარმოება
ხილისდაბოსტნეულისგადამუშავებადა
დაკონსერვება
კვებისმრეწველობა
საფქველ-ბურღულეულიპროდუქტების,
სახამებლებისდასახამებელი
პროდუქტებისწარმოება
პურ-ფუნთუშეულისდაცომეული
პროდუქტებისწარმოება
ხისდაკორპისნაწარმის ხისხერხვადარანდვა
წარმოება,ავეჯისგარდა;
ნაკეთობებისწარმოება
პროდუქციისწარმოებახის,კორპის,
ჩალისდაწნული
ჩალისდაწნულიმასალებისაგან
მასალებისაგან
პლასტმასისსამშენებლონაკეთობების
წარმოება

ცემენტისწარმოება
სხვაარალითონური
ბეტონისპროდუქციისწარმოება
მინერალურიპროდუქტების
სამშენებლომიზნებისათვის
წარმოება
ქვისჭრა,დამუშავებადამოპირკეთება
ავეჯისწარმოება

არქიტექტურულიდა
არქიტექტურულიდასაინჟინრო
საინჟინროსაქმიანობები; საქმიანობებიდამათთან
ტექნიკურიგამოცდებიდა დაკავშირებულიტექნიკური
ანალიზი
კონსულტაციები
იურიდიულიდა
სააღრიცხვოსაქმიანობები
სარეკლამოსაქმიანობადა
სარეკლამოსააგენტოებისსაქმიანობა
ბაზრისგამოკვლევა
სხვაპროფესიული,
სამეცნიეროდატექნიკური ფოტოგრაფიულისაქმიანობები
საქმიანობები
საიჯაროდასალიზინგო
საქმიანობები

ავტომობილებისდამსუბუქი
ავტოსატრანსპორტოსაშუალებების
იჯარადალიზინგი
სატვირთოავტომობილებისიჯარადა
ლიზინგი

ადმინისტრაციული
ტურისტულისააგენტოები,
დადამხმარე
ტუროპერატორებიდასხვა
მომსახურების
დაჯავშნისმომსახურებადა ტურ-ოპერატორებისსაქმიანობები
საქმიანობები
მათთანდაკავშირებული
საქმიანობები

სხვასახის
მომსახურება

შენობებისდატერიტორიის
მომსახურების
დასუფთავება-დალაგება
საქმიანობები
პერსონალური
საპარიკმახეროებისდასხვასილამაზის
მომსახურება
სალონებისმომსახურება
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ტრანსპორტიდა
დასაწყობება

სახმელეთოტრანსპორტი საქალაქოდასაგარეუბნოსამგზავრო
სახმელეთოტრანსპორტი
დატრანსპორტირება
მილსადენებით
სატვირთოსაგზაოტრანსპორტი
დასაწყობებადა
დამხმარესატრანსპორტო დასაწყობებადაშენახვა
საქმიანობები

შიდაქართლშიერთიძირითადიკლასტერიგამოვლინდა–ხისმრეწველობა,სადაცჯგუფდება
ხისგადამუშავება,ავეჯისწარმოება.ასევე,შესაძლებელიაპროფესიულისერვისების–არქიტექტურა–დივერსიფიკაციაინტერიერისდიზაინის,მოდელირებისმიმართულებით.
ზემოთცხრილშიმოცემულდარგებში,ქვედარგებისდამიმართულებებისჩათვლით,ბიზნესშესაძლებლობებიშემდეგისტრატეგიებისიქმნება:
 პროდუქტისდივერსიფიკაცია
 მომსახურებისდივერსიფიკაცია
 ვერტიკალურიინტეგრაცია
 ჯვარედინიინტეგრაცია
ქვემოთმოყვანილიამაგალითები:
ხორცისგადამუშავება:
– გამომშრალიხორცისწარმოება
– ხორცისპროდუქტებისსპეციალიზებულიმაღაზია
– ხორცისნახევარფაბრიკატებისწარმოება
პროფესიულისერვისები
– ინტერიერისდიზაინი
– სარეკლამომასალებისბეჭდვა,დიზაინი
– ვიდეომომსახურება
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სამცხე-ჯავახეთი

მრავალრიცხოვანიტბებიდანფართობითმხოლოდრვამათგანიაჭარბებს40კვ.კმ-სდაყველაზედიდიტბააფარავანი.4
ტურიზმიდაკურორტები
სამცხე-ჯავახეთისაქართველოსგამორჩეულირეგიონიატურიზმისთვალსაზრისით.რეგიონი
გამოირჩევა როგორც ისტორიულ-კულტურული ძეგლების, ასევე საკურორტო და რეკრეაციულიზონებისსიმრავლითაც.ბოლოპერიოდშირეგიონშისასტუმროებისადასხვაგანთავსებისობიექტებისრაოდენობამნიშვნელოვნადიზრდება.ასევე,იზრდებარეგიონშივიზიტორთა
რაოდენობა.რეგიონშიუცხოელიტურისტებიძირითადადსომხეთიდან,რუსეთიდან,გერმანიიდან,ისრაელიდანდააშშ-დანჩადიან.ამჟამადრეგიონშიძირითადადკულტურული,რეკრეაციულიდასათავგადასავლოტურიზმივითარდება.
სამცხე-ჯავახეთი მდიდარია ისტორიულ-კულტურული ძეგლებით, რომელთაგან აღსანიშნავია
ვარძიისსამონასტროკომპლექსი,თმოგვის,ხერთვისის,რაბათისციხეები,ზარზმისდასაფარის
მონასტრები,ასევე,არისრამდენიმეპოპულარულისაკურორტოზონა,ბორჯომ-ხარაგაულისეროვნულიპარკიდაჯავახეთისდაცულიტერიტორიები.თუმცა,ტურიზმისშემდგომიგანვითარება
მოითხოვსმაღალისტანდარტებისსასტუმროებისადადამატებითმცირეზომისსასტუმროების
მშენებლობას. ასევე, აუცილებელია მომხმარებლებისათვის ტურისტული მომსახურების თანამედროვეპაკეტებისშეთავაზებადამომსახურებისდონისამაღლება,მაღალიხარისხისკვების
ობიექტებისგახსნა,რეგიონისტბებისტურისტულიპოტენციალისგამოყენება,ეკო-ტურისტული
შესაძლებლობების–ბორჯომ-ხარაგაულისეროვნულიპარკისადაჯავახეთისდაცულიტერიტორიების–სრულადგამოყენება,ახალიტურისტულიგზამკვლევისშემუშავებადატურიზმისგანვითარებისუპირატესობებისშესახებმოსახლეობისინფორმირებულობისამაღლება.5
კურორტები
დაბააბასთუმანი
ი ქვეყნისერთ-ერთიყველაზეცნობილისამთო-ბალნელოგიურიკურორტია,
სადაცთავმოყრილიასანატორიუმებიდასხვასამედიცინოდაწესებელებები.უნიკალურიკლიმატურიპირობებისწყალობითიგიაღიარებულიაფილტვებისდაავადებათასამკურნალოადგილად.აქარსებობსასევეთერმული(41-48С)მინერალურიწყლებისმნიშვნელოვანიმარაგი,
რომელიცჯერკიდევXIXსაუკუნის70-იანიწლებიდანგამოიყენებაბალნეოთერაპიულიმკურნალობისმიზნით.დაბისერთ-ერთიღისრსშესანიშნაობაასწორედბალნეოტექნიკურითვალსაზრისით მაღალ დონეზე მოწყობილი სააბაზანო შენობა. დაბა მდინარის ორივე ნაპირზეა
განფენილი,ხოლოსანატორიუმებისუმრავლესობატყითდაფარულტერასებზეაგანლაგებული(“ოცხე”,„არაზინდო”,„აღობილი”).
ცალკედასახელებადითვლებაყანობელისმთაზე(ზ.დ1650მ)განლაგებულიუნიკალურისამეცნიერო-კვლევითიდაწესებულება,1932წელსდაარსებულიპირველისამთოასტროფიზიკურიობსერვატორია,რომლისტერიტორიაზეცასევეარისგანლაგებულისასტუმროები.
ი თავად წარმოადგენს საკურორტო ქალაქს და მისი მთავარი საკურორტოქალაქი ბორჯომი
რეკრეაციურიუბნებია:ლიკანი,პლატოდაფაფა.
ბორჯომ-ლიკანისკომპლექსიმდებარეობსთბილისიდან150კმ-ისდაშორებით,საქართველოს
ერთ-ერთულამაზესკუთხეშიბორჯომისხეობაში.იგიზღვისდონიდან807მეტრსიმაღლეზეა.
კურორტისმთავარისიმდიდრეაბუნებრივისამკურნალომინერალურიწყალი„ბორჯომი“,რომელიცგამოიყენებაკუჭ-ნაწლავის,ნაღვლისბუშტის,სანაღვლეგზების,თირკმლისდაავადებათა,ნივთიერებათაცვლისმოშლის,ნერვულისისტემისადაგულსისხლძარღვთაპათოლოგიებისსამკურნალოდ.
ბორჯომიტურიზმისმნიშვნელოვანიცენტრია,როგორცბუნებრივიისეისტორიულიღირშესანიშნაობებით.ბორჯომისმხარეთმცოდნეობისმუზეუმშიდაცულიამრავალისაინტერესოარქეოლოგიურითუკულტურულიექსპონატი.
ბორჯომიდანსამხრეთ-აღმოსავლეთითგანლაგებულიაკურორტებისჯაჭვი–დაბა,წაღვერი,
ცემი,ტბა,ლიკანი,პატარაცემი,ბაკურიანი.
წაღვერიბორ
ი
ჯომიდან14კმ-ისდაშორებითმდებარეობს.იგიXIXს-დანარისცნობილი,როგორც
მთისკლიმატურ-ბალნეოლოგიურიკურორტი.მასცენტრალურიადგილიუჭირავსბორჯომ-ბაკურიანისსაკურორტოზონაშიდაირგვლივწიწვიანიტყეებითდაფარულიმთებიაკრავს.
ბაკურიანისა
ნი ქართველოსგამორჩეულისამთოკურორტი
ზღვისდონიდან1700მ-ზემდებარება
დასაერთაშორისომნიშვნელობისცენტრია.იგიბორჯომიდან29კმ-ითარისდაშორებულიდა
მდებარეობსტყითდაფარულიმთისფერდობებითგარშემორტყმულფართოქვაბულში.მისი
ჰავადარელიეფიზამთრისსპორტისგანვითარებისიდეალურპირობებსქმნის.ზამთარიუმეტ4
5
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ესადუქაროდამზიანია.პირველიმოთხილამურეებიაქჯერკიდევ1908წ.გამოჩდნენ,ხოლო
1932წ.შეიქმნაპირველისათხილამურობაზა.
თანამედროვე ბაკურიანი, რომელიც ზამთარში „სპორტული ქალაქი“ ხდება, ჩამოსულებს
დააინტერესებს არა მარტო სამთო-სათხილამურო ტრასებით, საბაგირო გზებით, სპორტული
და სამკურნალო გამაჯანსაღებელი ბაზებით, სასტუმრო მომსახურებით, დასვენებისა  და ჰელიოთერაპიისეფექტიანობით,არამედაქტიურიტურიზმისფართოშესაძლებლობებითაც.6

ბუნებრივირესურსები
სამცხე-ჯავახეთშიარსებულიკლიმატურიპირობებირეგიონშიგანახლებადიალტერნატიული
ენერგორესურსების მნიშვნელოვან პოტენციალს ქმნის. კერძოდ, რეგიონში მზის რადიაციის
საკმაოდმაღალიმაჩვენებელიფიქსირდება,რაცშესაძლებელსხდისმზისენერგეტიკულიპოტენციალისგამოყენებასშესაბამისიტექნიკურ-ეკონომიკურიგათვლებისსაფუძველზე.ასევე,
რეგიონში გავრცელებული ქარების მიმართულება, სიჩქარე და ხანგძლივობა წლის განმავლობაშიიძლევაქარისრესურსისენერგეტიკულიმიზნებითგამოყენებისშესაძლებლობას.
რეგიონი მდიდარია წიაღისეული რესურსებით. სამცხე-ჯავახეთში მოპოვებული რესურსების
ძირითადისახეობებია:ტუფი,ბაზალტი,დიატომიტები,პერლიტი,თიხა,ქვიშა-ხრეში,ვულკანურიწიდა,მურანახშირი,ოქროდაანდეზიტი.
სამცხე-ჯავახეთისრეგიონიმდიდარიაწყლისრესურსებით–მდინარეებითდატბებით.საქართველოსსხვარეგიონებთანშედარებითმცირეათერმულიწყლისრესურსი.რეგიონშიარსებულიწყლისრესურსებიგამოყენებულიასასმელ-სამეურნეოდანიშნულებით(8%),ჰიდროენეგეტიკაში(80%),სამრეწველოდანიშნულებით,სარწყავადდათევზისსატბორეებისათვის.
სამცხე-ჯავახეთი ბუნებრივი ტყით მდიდარი რეგიონია. რეგიონის ტერიტორიაზე არსებული
თითქმისყველატყეგანსაკუთრებულკლიმატ-მარეგულირებელ,ნიადაგდაცვით,წყალ-მარეგულირებელფუნქციებსასრულებს.7

რეგიონის მაკრო მახასიათებლები
დემოგრაფია
მოსახლეობისრაოდენობადასიმჭიდროვე
საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახურის2019წლის1იანვრისმონაცემებითსამცხე-ჯავახეთშისაქართველოსმოსახლეობის4.18%ცხოვრობსდამათირიცხვი154139-სშეადგენს.
გრაფიკი1.

მო
მოსახლეობარეგიონებისმიხედვით(%)
13,59
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წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

სამცხე-ჯავახეთში, რეგიონის მოსახლეობის ყველაზე დიდი ნაწილი – 27% ახალქალაქის მუნიციპალიტეტშიცხოვრობსდამათირიცხვი42258-სშეადგენს.მოსახლეობისრიცხოვნობით
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ახალქალაქს ოდნავ ჩამორჩება ახალციხის მუნიციპალიტეტი რეგიონში მოსახლეობის 26%
წილით და 39 395 ოდენობით. მესამე ყველაზე დასახლებული მუნიციპალიტეტი – ბორჯომია,
16%წილითდა25136მოსახლეობით.ნინოწმინდისმუნიციპალიტეტიმოსახლეობისმიხედვით
სიდიდითმეოთხეადგილზეარეგიონში,20554მოსახლითდა13%წილით.მასმოსდევსადიგენისმუნიციპალიტეტი16249მოსახლითდარეგიონში11%წილით.ყველაზენაკლებადდასახლებულიასპინძისმუნიციპალიტეტია10547მოსახლითდა7%-იანიწილით.
ცხრილი1.

მოსახლეობი
ისრა
სრაოდენობასამცხე-ჯავახეთისრეგი
იონისმუნიციპალიტეტებში

რეგიონი,თვითმმართველიერთეული
საქართველო
სამცხე-ჯავახეთი
ადიგენისმუნიციპალიტეტი
ასპინძისმუნიციპალიტეტი
ახალქალაქისმუნიციპალიტეტი
ახალციხისმუნიციპალიტეტი
ბორჯომისმუნიციპალიტეტი
ნინოწმინდისმუნიციპალიტეტი

რაოდენობა წილირეგიონის წილისაქართველოს
(ათასი)
მოსახლეობაში
მოსახლეობაში
3,723.5
154.1
4.1%
16.2
10.5%
0.4%
10.5
6.8%
0.3%
42.3
27.4%
1.1%
39.4
25.6%
1.1%
25.1
16.3%
0.7%
20.6
13.3%
0.6%

წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური,2019წ.1იანვარი

მოსახლეობისსიმჭიდროვეერთკვადრატულკილომეტრზესამცხე-ჯავახეთისრეგიონში,24-ს
უდრის.
გრაფიკი2.

მოსახლეობისსიმჭიდროვე
119,4
79
75,6
67,2
54,4
43
27,7
24,3
16,7
6,6
0

20

40

60

80

100

120

წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

მოსახლეობისგანა
აწილებაქალაქადდასოფლად
საქსტატის2019წლის1იანვრისმონაცემებითსამცხე-ჯავახეთისრეგიონისმოსახლეობის35%
საქალაქოდასახლებაშიცხოვრობს.ქალაქადმცხოვრებიმოსახლეობისრაოდენობა54354
ადამიანია.რეგიონისმოსახლეობის65%სოფლადცხოვრობსდამათირიცხვი99785ადამიანსშეადგენს.სამცხე-ჯავახეთშიურბანიზაციისმაჩვენებელისაქართველოსსაშუალომაჩვენებელსჩამორჩება–საქართველოშისოფლადმცხოვრებიმოსახლეობისწილი43.6%-სშეადგენს.
მოსახლეობისსოციალურ-ეკონომიკურიმდგომარეობა
სამცხე-ჯავახეთში15წლისდაუფროსიასაკისმოსახლეობაშიდასაქმებულთაწილი68%-სშე-

63

ადგენს.დასაქმებულთაშორისკი31%დაქირავებითდასაქმებულია,ხოლო69%თვითდასაქმებული.სამცხე-ჯავახეთშიდასაქმებულთაშორისთვითდასაქმებულთამაჩვენებელიერთ-ერთიყველაზემაღალიასაქართველოშიდა69%-სშეადგენს.
გრაფიკი3.

თვით
თვითდასაქმებულთაწილიდასაქმებულმოსახ
ახლეობაში,2018(%)
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წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური


ხოლოდაქირავებითდასაქმებულთაწილი,შესაბამისად,ერთ-ერთიყველაზედაბალიაკახეთისადაგურიისშემდეგდა31%-სუდრის.
გრაფი
იკ
 ი4.

დაქირავებითდასაქმებულთაწილი,2017(%)
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წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური


ერთსულმოსახლეზეშემოსავლისმიხედვითსამცხე-ჯავახეთისრეგიონიგურიასთანდამცხეთა-მთიანეთთანერთადბოლოდანმეორეადგილზეადაესმაჩვენებელი(2018წ)242.8ლარს
შეადგენს.
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გრაფიკი5.

შემოსავა
ალიერთსულმოსახლეზე,2018
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წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური


სამცხე-ჯავახეთში,მოსახლეობისშემოსავლების89%ფულადშემოსავლებზემოდის.ხოლო,
რაც შეეხება ფულადი შემოსავლების განაწილებას, იგი ასეთია: დაქირავებული შრომიდან
მიღებული შემოსავალი 40%-ს შეადგენს, მეორე ყველაზე დიდი კონტრიბუცია ფულად შემოსავლებშიპენსიებზე,სტიპენდიებსადადახმარებებზემოდისდაჯამშიმათიმოცულობა25%-ს
შეადგენს.შემოსავლების13%-სმოსახლეობასოფლისმეურნეობისპროდუქციისგაყიდვიდან
იღებს,8%-სთვითდასაქმებიდან,7%საჩუქრადმიღებულიფულია,6%უცხოეთიდანმიღებული
გზავნილები,ხოლოქონებიდან(გაქირავებიდან,პროცენტიანაბრიდან)მიღებულიშემოსავალიმხოლოდ1%-სშეადგენს.
რეგიონისმოსახლეობისარაფულადიშემოსავლებიჯამშიმიღებულიშემოსავლების11%-სშეადგენს.
გრაფიკი6.



მოსახლეობისსაშუალოთვი
ლოთვიუ
 რიფულადიშემოსავლებისგანაწი
ილ
 ება
სამცხე-ჯავახეთში,2018(%)
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წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

მოსახლეობისშემოსავლებისსტრუქტურაშისიდიდითმეორე,25%-იანიწილიდახმარებებზე,
სტიპენდიებსადაპენსიებზემოდის,რაცწარმოაჩენსრეგიონშიარსებულრთულეკონომიკურ
მდგომარეობას.რეგიონშიშემწეობისმიმღებოჯახთაწილი30%-სარაჭარბებსდაერთ-ერთი
დაბალიასაქართველოში.
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გრაფიკი7.
გრა

შემწეობისმიმღებოჯახთაწილიში
იშინ
 ამეურნებობებშირეგიონებ
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წყარო:საქსტატი,ჯანდაცვადასოც.უზრუნველყოფა2017;
საქსტატი–მოსახლეობისსაყოველთაოაღწერა,2014

შრომისბაზარი–განათლებადაუნარები
სამცხე-ჯავახეთში,საქსტატის2018-2019სასწავლოწლებისმონაცემებით1სახელმწიფოდა1
კერძოუმაღლესისაგანმანათლებლოდაწესებულებაფუნქციონირებს.
სამცხე-ჯავახეთისსახელმწიფოუნივერსიტეტში4ფაკულტეტიფუნქციონირებს:განათლების,
ჰუმანიტარულდასოციალურმეცნიერებათაფაკულტეტი,ბიზნესისადმინისტრირებისფაკულტეტი,იურიდიულიფაკულტეტი,ინჟინერიის,აგრარულდასაბუნებისმეტყველომეცნიერებათა
ფაკულტეტი8.
2018წლისმონაცემებით,რეგიონში5პროფესიულისასწავლებელია,რომლებშიცჩარიცხული
სტუდენტებისრაოდენობა364-ისტოლია,ხოლომასწავლებელთარიცხოვნობა159-სუდრის.9
სამცხე-ჯავახეთისპროფესიულსასწავლებლებშისწავლისმსურველებსსასწავლოპროგრამებისმრავალფეროვანიარჩევანიაქვთ.მაგალითად,სამცხე-ჯავახეთისსახელმწიფოუნივერსიტეტის პროფესიულ საგანმანათლებლო დონეზე შემდეგი პროგრამები ისწავლება: ექთნის
თანაშემწე, მასაჟისტი, ტანსაცმლის მხატვრული კონსტრუირების სპეციალისტი, ტანსაცმლის
მხატვრული კონსტრუირების სპეციალისტი, სოფლის მეურნეობის ბიზნესის მწარმოებელი,
კომპიუტერულისაინჟინროგრაფიკის(AutoCad)ოპერატორი,ინტერნეტ-ტექნოლოგი(ვებსპეციალისტი), ბუღალტერი, ფარმაცევტის თანაშემწე, ქვისა და სხვამასალებისდეკორატიული
დამუშავებისსპეციალისტი,მემცენარე,ვებინტერფეისისდიზაინერი,პრაქტიკოსიექთანი,მასაჟისტ-რეაბილიტატორი,ბაგა–ბაღისაღმზრდელი–პედაგოგი,ბუღალტრულიაღრიცხვა10.
სასწავლო პროგრამების ასევე საკმაოდ მრავალფეროვანი არჩევანია საზოგადოებრივ კოლეჯ„ოპიზარში“:აგრარულიტექნიკისმექანიკოსი,ვეტერინარიულიმომსახურებისსპეციალისტი,მცენარეებისდამამზადებელი(სამკურნალო,არომატული),ბუღალტერი,ინტერნეტ-ტექნოლოგი(ვებსპეციალისტი),დურგალი,მეფილე-მომპირკეთებელი,ხისმხატვრულიდამუშავების
სპეციალისტი,შემდუღებელი,სასურსათოპროდუქტებისწარმოებისსპეციალისტი,ავტომობილისზეინკალი,სარესტორნოსაქმისმწარმოებელი,მზარეულიIIსაფეხური,მზარეულიIIIსაფეხური,კონდიტერი,თმისსტილისტი,ბუღალტრულიაღრიცხვა,ინფორმაციისტექნოლოგია,
ელექტროობა, სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი, მეთევზეობა, სატყეო საქმე, შედუღება,
ხის მხატვრული დამუშავება, იატაკის და ფილის სამუშაოები, ვეტერინარია, მეცხოველეობა
(მესაქონლეობა)–დუალური,მეფუტკრეობა–დუალური,ხორცისადახორცპროდუქტებისწარმოება-დუალური,საავტომობილოგზებისმშენებლობა,ვებტექნოლოგიები11.
2018-2019 სასწავლო წლისთვის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში 206 ზოგადსაგანმანათლებლო
სკოლაფუნქციონირებს,რომლებშიცჯამში24532მოსწავლეირიცხება12.
8

http://www.sjuni.edu.ge/ge/
წყარო: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
10
http://www.sjuni.edu.ge/ge/
11
http://www.profkoleji-opizari.ge/
12
წყარო: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
9
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საქმიანობის სფეროების მიხედვით, სამცხე-ჯავახეთში, კომპანიების განაწილება შემდეგია:
ბიზნესსუბიექტების ნახევარზე მეტი, 52.4% საბითუმო და საცალო ვაჭრობის სფეროშია თავმოყრილი; 11% – დამამუშავებელ მრეწველობაში, 8.25% მოდის განთავსების საშუალებებით
უზრუნველყოფასადასაკვებისმიწოდებისსაქმიანობებზე,რაცრეგიონშიტურიზმისსფეროს
განვითარებითდაცნობილიკურორტებითარისგანპირობებული;5.35%მოდისმშენებლობაზე,4.48%–ტრანსპორტსადადასაწყობებაზე,2.92%სხვასახისმომსახურებაზე,კომპანიათა
2.33% უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობებითაა დაკავებული; პროფესიული, სამეცნიეროდატექნიკურისაქმიანობებისსფეროშიკომპანიების2.27%-იაწარმოდგენილი,ჯანდაცვასადასოციალურმომსახურებაში–2.02%;ყველასხვადანარჩენსაქმიანობაშიათავმოყრილიაკომპანიათა8.96%.
გრაფიკი10. სამცხე-ჯა
ხე-ჯავახეთშიმოქმედიბიზნესსუბიე
ექ
ქტებისგანაწილებასაქმიანობის
ის


სფეროებისმიხედვით,2019(%)
8,96
2,04
2,27
2,33
2,92

4,48

5,35

52,4

8,25

11,00

წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

კომპანიების ზომების მიხედვით განსხვავებულია მათი კონცენტრაცია დარგებში. მსხვილი
კომპანიები(სულ3)ორდარგშიაწარმოდგენილიდაესენიადამამუშავებელიმრეწველობა(2
კომპანია)დამშენებლობა(1კომპანია);რაცშეეხებასაშუალოკომპანიებს,აქყველაზემეტი,
25% მშენებლობის სფეროშია წარმოდგენილი, მეორე ადგილზე განათლების სფეროა, კომპანიათა17%-იანიკონცენტრაციით,ხოლომესამეადგილზე–დამამუშავებელიმრეწველობა
14.29%-იანი წილით. მცირე კომპანიების შემთხვევაში ყველაზე კონცენტრირებული დარგები
განსხვავებულიადაასეგამოიყურება:საწარმოთანახევარზემეტი,52.81%საბითუმოდასაცალოვაჭრობისსფეროშიათავმოყრილი,10.93%დამამუშავებელმრეწველობაში,ხოლო8.29%
განთავსებისსაშუალებებითუზრუნველყოფისადასაკვებისმიწოდებისსაქმიანობებში.
ცხრილი2.

კომპანიებისგანაწილებასაქმ
მი
იანობისსფეროსადაზომისმიხედვით
საქმიანობისსფერო

სოფლის,სატყეოდათევზისმეურნეობა
სამთომოპოვებითიმრეწველობა
დამამუშავებელიმრეწველობა
ელექტროენერგიის,აირის,ორთქლისდა
კონდიცირებულიჰაერისმიწოდება
წყალმომარაგება;კანალიზაცია,ნარჩენების
მართვადადაბინძურებისაგანგასუფთავების
საქმიანობები
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კომპანიებიზომისმიხედვით
მცირე
საშუალო მსხვილი
სულ
1.92%
0.00%
0.0%
1.9%
0.75%
0.00%
0.0%
0.7%
10.93%
14.29%
66.7%
11.0%
0.16%

3.57%

0.0%

0.2%

0.13%

7.14%

0.0%

0.2%

მშენებლობა
საბითუმოდასაცალოვაჭრობა;
ავტომობილებისდამოტოციკლებისრემონტი
ტრანსპორტიდადასაწყობება
განთავსებისსაშუალებებითუზრუნველყოფისდა
საკვებისმიწოდებისსაქმიანობები
ინფორმაციადაკომუნიკაცია
საფინანსოდასადაზღვევოსაქმიანობები
უძრავქონებასთანდაკავშირებული
საქმიანობები
პროფესიული,სამეცნიეროდატექნიკური
საქმიანობები
ადმინისტრაციულიდადამხმარემომსახურების
საქმიანობები
სახელმწიფომმართველობადათავდაცვა;
სავალდებულოსოციალურიუსაფრთხოება
განათლება
ჯანდაცვადასოციალურიმომსახურების
საქმიანობები
ხელოვნება,გართობადადასვენება
სხვასახისმომსახურება
შინამეურნეობების,როგორცდამქირავებლის,
საქმიანობები;არადიფერენცირებული
საქონლისდამომსახურებისწარმოება
შინამეურნეობებისმიერსაკუთარი
მოხმარებისათვის
ექსტერიტორიულიორგანიზაციებისდა
ორგანოებისსაქმიანობები

5.15%

25.00%

33.3%

5.4%

52.81%

10.71%

0.0%

52.4%

4.46%

7.14%

0.0%

4.5%

8.29%

3.57%

0.0%

8.2%

1.35%
0.50%

0.00%
0.00%

0.0%
0.0%

1.3%
0.5%

2.36%

0.00%

0.0%

2.3%

2.29%

0.00%

0.0%

2.3%

1.92%

3.57%

0.0%

1.9%

0.16%

0.00%

0.0%

0.2%

0.75%

17.86%

0.0%

0.9%

1.98%

7.14%

0.0%

2.0%

1.13%
2.95%

0.00%
0.00%

0.0%
0.0%

1.1%
2.9%

0.00%

0.00%

0.0%

0.0%

0.00%

0.00%

0.0%

0.0%

პრიორიტეტული დარგები
როგორცკვლევისმეთოდოლოგიაშიითქვა,დარგებისშესაფასებლადსპეციალურიმოდელია
გამოყენებული.ამმოდელისმიხედვითსამცხეჯავახეთშიდარგებიშემდეგნაირადშეფასდა:
ცხრილი3.

შეფასებისმოდელისშედეგები–სამცხე-ჯავახეთი

N დარგი
1 სოფლის,სატყეოდათევზისმეურნეობა
2 სამთომოპოვებითიმრეწველობადაკარიერებისდამუშავება
3 დამამუშავებელიმრეწველობა
ელექტროენერგიის,აირის,ორთქლისდაკონდიცირებული
4
ჰაერისმიწოდება
5
6
7
8
9
10
11
12
13

წყალმომარაგება;კანალიზაცია,ნარჩენებისმართვადა
დაბინძურებისაგანგასუფთავებისსაქმიანობები
მშენებლობა
საბითუმოდასაცალოვაჭრობა;ავტომობილებისდა
მოტოციკლებისრემონტი
ტრანსპორტირებადადასაწყობება
განთავსებისსაშუალებებითუზრუნველყოფისდასაკვების
მიწოდებისსაქმიანობები
ინფორმაციადაკომუნიკაცია
უძრავქონებასთანდაკავშირებულისაქმიანობები
პროფესიული,სამეცნიეროდატექნიკურისაქმიანობები
ადმინისტრაციულიდადამხმარემომსახურებისსაქმიანობები

სამცხე-ჯავახეთი
0.153572852
0.063758601
0.244795257
0.114598516
0.819465385
0.124907973
0.23604806
0.126497698
0.191397846
0.177292369
0.276669057
0.176778858
0.070529513
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14
15
16
17

განათლება
ჯანდაცვადასოციალურიმომსახურებისსაქმიანობები
ხელოვნება,გართობადადასვენება
სხვასახისმომსახურება

0.082080564
0.06459971
0.25059632
------

შეფასებისმოდელისმიხედვით,სამცხე-ჯავახეთშიდარგებიგანვითარებისდონითშემდეგნაირადგანაწილდა:
ცხრილი4.

შეფასებისმოდელისშედეგები,ქულებისკლებადობით

N დარგი
წყალმომარაგება;კანალიზაცია,ნარჩენებისმართვადა
1
დაბინძურებისაგანგასუფთავებისსაქმიანობები
2 უძრავქონებასთანდაკავშირებულისაქმიანობები
3 ხელოვნება,გართობადადასვენება
4 დამამუშავებელიმრეწველობა
საბითუმოდასაცალოვაჭრობა;ავტომობილებისდა
5
მოტოციკლებისრემონტი
განთავსებისსაშუალებებითუზრუნველყოფისდასაკვების
6
მიწოდებისსაქმიანობები
7 ინფორმაციადაკომუნიკაცია
8 პროფესიული,სამეცნიეროდატექნიკურისაქმიანობები
9 სოფლის,სატყეოდათევზისმეურნეობა
10 ტრანსპორტირებადადასაწყობება
11 მშენებლობა
ელექტროენერგიის,აირის,ორთქლისდაკონდიცირებულიჰაერის
12
მიწოდება
13 განათლება
14 ადმინისტრაციულიდადამხმარემომსახურებისსაქმიანობები
15 ჯანდაცვადასოციალურიმომსახურებისსაქმიანობები
16 სამთომოპოვებითიმრეწველობადაკარიერებისდამუშავება

სამცხე-ჯავახეთი
0.819465385
0.276669057
0.25059632
0.244795257
0.23604806
0.191397846
0.177292369
0.176778858
0.153572852
0.126497698
0.124907973
0.114598516
0.082080564
0.070529513
0.06459971
0.063758601

„საბითუმოდასაცალოვაჭრობა“ამოვიღეთჩამონათვალიდან„აწარმოესაქართველოსთან“
ჩატარებული ინტერვიუების საფუძველზე – სააგენტოსთან შეთანხმებით, კვლევის ამოცანად
განისაზღვრაპრიორიტეტულიდარგებისგამოვლენა,გარდავაჭრობისადასოფლისმეურნეობისპირველადიწარმოებისა.
„წყალმომარაგება; კანალიზაცია, ნარჩენების მართვა და დაბინძურებისაგან გასუფთავების
საქმიანობები“დარგიგამოირიცხა,რადგანამდარგისძირითადიმოთამაშეებისახელმწიფო
შპს-ებიარიან.
„ხელოვნება,გართობადადასვენება“–ამდარგშიმოქმედიკომპანიებისძირითადირაოდენობასპორტულიკლუბებიდააზარტულითამაშებისმომწოდებელიკომპანიებია.შესაბამისად,ეს
დარგიცგამოირიცხაპრიორიტეტულიდარგებიდან.
დარგშიმოქმედიკომპანიებისთვისობრივიანალიზისშედეგადსამცხე-ჯავახეთში5პრიორიტეტულიდარგიგამოვლინდა:
1.დამამუშავებელიმრეწველობა
2.განთავსებისსაშუალებებითუზრუნველყოფისდასაკვებისმიწოდებისსაქმიანობები
3.პროფესიული,სამეცნიეროდატექნიკურისაქმიანობები
4.სოფლის,სატყეოდათევზისმეურნეობა
5.ტრანსპორტირებადადასაწყობება
ესდარგებითავისთავშიქვედარგებსმოიცავსდასაჭიროა,მათიანალიზი,რათაგამოვლინდესრომელქვედარგებშიმეტიდინამიკაა.ქვედარგებისპოტენციალისშესაფასებლადკიდევ
უფროდეტალურადშევისწავლეთდარგებისსტრუქტურა.დეტალურიანალიზისთვისგამოვიყენეთდარგშიკომპანიებისრაოდენობადაანალიზისშედეგიმოცემულიაცხრილში5.
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ცხრილი5.

პრიორიტეტულიდარგებიდამათიქვედარგები

დარგი

ქვედარგი

კვებისპროდუქტების
წარმოება

დამამუშავებელი
მრეწველობა

ხისდაკორპისნაწარმის
წარმოება,ავეჯისგარდა;
ნაკეთობებისწარმოება
ჩალისდაწნული
მასალებისაგან
რეზინისდაპლასტმასის
ნაწარმისწარმოება

ქვედარგისმიმართულება
პურ-ფუნთუშეულისდაცომეული
პროდუქტებისწარმოება
რძისპროდუქტებისწარმოება
ხორცისგადამუშავება,დაკონსერვებადა
ხორცისპროდუქტებისწარმოება
ხისხერხვადარანდვა
პროდუქციისწარმოებახის,კორპის,
ჩალისდაწნულიმასალებისაგან
პლასტმასისსამშენებლონაკეთობების
წარმოება

ცეცხლგამძლენაწარმისწარმოება
სხვაარალითონური
ნაკეთობებისწარმოებაბეტონის,ცემენტის
მინერალურიპროდუქტების
დაბათქაშისაგან
წარმოება
ქვისჭრა,დამუშავებადამოპირკეთება
განთავსების
საშუალებებით
უზრუნველყოფის
დასაკვების
მიწოდების
საქმიანობები
პროფესიული,
სამეცნიეროდა
ტექნიკური
საქმიანობები

სოფლის,
სატყეოდა
თევზის
მეურნეობა

ავეჯისწარმოება
განთავსების
საშუალებებით
უზრუნველყოფა
საკვებითდასასმელებით

მომსახურება
იურიდიულიდა
სააღრიცხვოსაქმიანობები
არქიტექტურულიდა
საინჟინროსაქმიანობები;
ტექნიკურიგამოცდებიდა
ანალიზი
სარეკლამოსაქმიანობადა
ბაზრისგამოკვლევა

იურიდიულისაქმიანობები
არქიტექტურულიდასაინჟინრო
საქმიანობებიდამათთანდაკავშირებული
ტექნიკურიკონსულტაციები
რეკლამირება

ერთწლოვანიკულტურებისმოყვანა
მემცენარეობადა
მეცხოველეობა,ნადირობა მეცხოველეობა
დააღნიშნულსფეროებში
სოფლისმეურნეობისდამხმარედა
მომსახურებისგაწევა
მოსავლისაღებისშემდგომისაქმიანობები
მეტყევეობადახე-ტყის
ხე-ტყისდამზადება
დამზადება
თევზჭერადააკვაკულტურა მტკნარიწყლებისაკვაკულტურა

ტრანსპორტიდა
დასაწყობება

სახმელეთოტრანსპორტი სამგზავროსახმელეთოტრანსპორტი
(გარდარკინიგზისა)
დატრანსპორტირება
მილსადენებით
სატვირთოსაგზაოტრანსპორტი

ჩამოთვლილიდარგებისამკლასტერშიშეიძლება,გაერთიანდეს:
ი
დაცშევლენ:პურ-ფუნთუშეულისდაცომეულიპრო კვებისმრეწველობისკლასტერი,სა
დუქტებისწარმოება,რძისპროდუქტებისწარმოება,ხორცისგადამუშავება,დაკონსერვებადახორცისპროდუქტებისწარმოება,განთავსებისსაშუალებებითუზრუნველყოფა,
საკვებითდასასმელითმომსახურება,ტრანსპორტიდადასაწყობება,სოფლის,სატყეო
დათევზისმეურნეობა;
 ტურისტულიკლასტერი,სა
ი
დაცშევლენ:კვებისმრეწველობა,განთავსებისსაშუალებებითუზრუნველყოფისდასაკვებისმიწოდებისსაქმიანობები,ტრანსპორტიდადასაწყობება,ასევე,სოფლისსატყეოდათევზისმეურნეობა.
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 ხისმრეწველობა,სა
ა
დაცშევლენ:ხისდაკორპისნაწარმისწარმოება,ავეჯისგარდა;ნაკეთობებისწარმოებაჩალისდაწნულიმასალებისაგან,ხე-ტყისდამზადება,ავეჯისწარმოება.
როგორც სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორის მოადგილესთან ჩატარებული ინტერვიუ ცხადყოფს,ტურიზმისდაკვებისმრეწველობისკლასტერებსმართლაცაქვთპოტენციალისამცხეჯავახეთში:„ყველაზეგანვითარებულიდარგებირეგიონშიესაატურიზმიდასოფლისმეურნეობა–კონკრეტულადმეცხოველეობა:რძისგადამუშავებადახორცისწარმოება.
მეცხოველეობისმიმართულებითმნიშვნელოვანიწინსვლაა–რძისგადამამუშავებელისაწარმოებიძალიანუწყობენხელსდაიქმნებაკოოპერატივები,სადაცერთიანდებიანადგილობრივიმაცხოვრებლებიდაგარანტირებულადაბარებენრძეს.
ახალქალაქი, ნინოწმინდა და ახალციხე კარტოფილის მწარმოებელი მუნიციპალიტეტებია;
ასპინძაში,ბოლოპერიოდში,აქტიურადდაიწყოძველიმესხური,მივიწყებულივაზისჯიშების
აღდგენადატერასულივენახებისგაშენება,რაცადგილობრივმეღვინეობასგანავითარებს“.
მიკროდამცირემეწარმეებისთვისცხრილ4-შიჩამოთვლილდარგებშიშესაძლებლობებიარსებობსშემდეგიმიმართულებებით:
 პროდუქტისდივერსიფიკაცია
 მომსახურებისდივერსიფიკაცია
 ჯვარედინიგანვითარება
 ვერტიკალურიინტეგრაცია
ინტერვიუებიდანმიღებულისაყურადღებოინფორმაცია
სამცხე-ჯავახეთში მოქმედ მეწარმეებთან ჩატარებული ინტერვიუების შედეგად გამოიკვეთა
შემდეგი სფეროები, სადაც მეწარმეები თვლიან, რომ ინვესტირება კარგი შედეგის მომტანი
იქნებოდა:
– ნაღებისდაკარაქისწარმოება
– ტურისტებისთვისხისგანდამზადებულისუვენირები
– ხისმოპოვება
– პლასტმასისსაწარმოებისთვისმასალისიმპორტირება
– ხის და სხვა სამშენებლო მასალის (ლამინატი) დასამუშავებელი და საჭრელი დანადგარები
– სამუშაოსივრცეებიპროფესიულიმომსახურებისმომწოდებლებისთვის
– ფრინველისსაკვები
– კვერცხისშესაფუთიმასალა
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ნიციპალიტეტი,ხულოსმუნიციპალიტეტი,შუახევისმუნიციპალიტეტი,ქედისმუნიციპალიტეტი.
აჭარაშისულ5მუნიციპალიტეტია,2ქალაქი,5დაბადა322სოფელი.

ბუნებრივიგარემო
აჭარისბუნებრივიგარემომრავალფეროვანიამისიგეოგრაფიისშესაბამისად.აჭარისზღვისპირეთშისუბტროპიკულიჰავაათბილიზამთრითადაცხელიზაფხულით.ხოლომაღალმთიანი
რაიონებინაკლებადტენიანიადადიდთოვლობითგამოირჩევა,რომელიცზოგჯერრამოდენიმემეტრსაღწევს.
ბათუმისბუნებაზღვისნოტიოსუბტროპიკულიჰავითააგანპირობებული.ბათუმშითბილი,უთოვლოზამთარიდათბილიზაფხულია.საშუალოწლიურიტემპერატურაა15°C,ხშირიაკოკისპირულიწვიმა.თოვლიიშვიათადმოდისდამალედნება.ზღვისწყლისსაშუალოწლიურიტემპერატურანაპირთან17გრადუსია.სანაპიროზოლშიკარგადარისგამოხატულიზღვისბრიზები,
რისგამოცსიცხენაკლებადშეიგრძნობა.ბათუმისტერიტორიაზემდებარეობსბუნებრივიტბა,
რომელიცამჟამადბათუმის26მაისისპარკისნაწილია.ქალაქსადამისმიდამოებშიგავრცელებულიამრავალნაირისუბტროპიკულიმცენარე.ჭარბობსხელოვნურადგაშენებულიპარკები,ჩაისპლანტაციებიდაციტრუსოვანთანარგავები.გორაკ-ბორცვებზეაქა-იქშემორჩენილია
კოლხურიბუნებრივიტყედაბუჩქნარი3.

ტურიზმიდაკურორტები
ტურიზმისთვალსაზრისითაჭარისრეგიონიგამორჩეულია.აქუფრომეტადგანვითარებულია
სეზონურიტურიზმიშავიზღვისსანაპიროზოლზე.„აჭარაშიმდებარეობსბათუმის,კვარიათის,
სარფის,გონიოს,ციხისძირის,მწვანეკონცხისდაქობულეთისულამაზესიპლაჟები,რომლებიცზაფხულობითუამრავტურისტსმასპინძლობს“.4
მთიანიაჭარისკურორტებია:
ნიგაზეული–ბათუ
ლი
მიდან78კმ-ითდაშორებულისოფელიზღვისდონიდან800მეტრზემდებარეობს.აქმდებარეობსXVIIIსაუკუნისნიგაზეულის ციხე-გალავანი,ასევემეჩეთიდამუზეუმი.
აქმდებარეობსასევე20მეტრისსიმაღლისნიგაზეულისჩანჩქერი.
გობრონეთი–ზღვისდო
ი
ნიდან700მეტრზემდებარეობსდაბათუმიდან56კმ-ითაადაშორებული.აქმდებარეობს„აჭარულიღვინისსახლი";მახუნცეთისთემში,ისტორიულიძეგლი–თამარისხიდი,მახუნცეთისჩანჩქერი;პირველიმაისისთემში–ცივასულასციხე-კოშკი,მიწისხიდი,
შერვაშიძეებისმარანი;დაბაქედაში–ისტორიულიმუზეუმი,ზვარესწმ.გიორგისსახელობის
ეკლესია.
ბეშუმი–ბა
ი
თუმიდან123კმ-ისდაშორებითმდებარეობსდაზღვისდონიდან1850-1900მეტრზეა
განლაგებული.ბეშუმიგარშემორტყმულიასუბალპურიზონისწიწვოვანიტყეებითდაგამოირჩევაჰაერისსისუფთავითადაგამჭვირვალობით.კურორტისკლიმატისასარგებლოასასუნთქი
გზებისქრონიკულიდაავადებებისმქონეთადაბრონქიალურიასთმითდაავადებულთათვის.
კურორტიდამსვენებლებსივნისისშუარიცხვებიდანსექტემბრისდასაწყისამდეიღებს.აგვისტოს შუა რიცხვებში აქ ტრადიციული სახალხო დღესასწაული შუამთობა ტარდება, რომლის
დროსაცსხვადასხვაღონისძიებასთანერთადიმართებადოღი.
ჩაქვისთავი
ი–ჩაქვისთავიმდებარეობსმდინარეჩაქვისწყალზედამთლიანადგარშემორტყმულიამტირალასეროვნულიპარკით.იგიყველაზეუხვნალექიანიადგილიააღმოსავლეთევროპაში.დაბაჩაქვშიმდებარეობს„თაფლისსახლი".ჩაქვისთავიდან25კმ-ისდაშორებითმდებარეობსპეტრასციხე.
გოდერძი–ახ
ი
ალისამთო-სათხილამუროკურორტია,რომელიცბათუმიდან109კმ-ითაადაშორებულიდაზღვისდონიდან2000-2366მსიმაღლეზეაგანლაგებული.კურორტისსათხილამურო
ტრასებისსაერთოსიგრძე8კმ-სშეადგენსდააღჭურვილიაგონდოლისადაბაბლისსახეობის
საბაგიროებით.კურორტზეგანთავსებისობიექტებიასაოჯახოსასტუმროებიდაკოტეჯები.
კურორტიგომარდული–ას
ი
ევესამთო-სათხილამუროკურორტია,რომელიცბათუმიდან65კმითაა დაშორებული და ზღვის დონიდან 1120 მეტრზე მდებარეობს. სათხილამურო ტრასების
სიგრძეაქ300მეტრია.აღჭურვილია250მ.სიგრძისსაბაგიროგზით.აქაც,ისევეროგორცგო3
4

http://old.gobatumi.com/ge/feelit/climate-weather
http://www.gobatumi.com/ka/about-adjara

75

დერძიზე,განთავსებისობიექტებსსაოჯახოსასტუმროებიდაკოტეჯებიწარმოადგენს.
ასევეაჭარისმთიანკურორტებსშორისაა:მერისი,პირველიმაისიდამაჭახელასხეობა.
ზღვისპირააჭარისკურორტებსშორისაა:სარფი,ციხისძირი,მწვანეკონცხი,ჩაქვი,კვარიათი,
ქობულეთი.
სარფი
ი – ბათუმიდან 18 კმ-ითაა დაშორებული და საქართველო-თურქეთის სასაზღვრო გამშვებპუნქტთანმდებარეობს.სარფშიმთისადაზღვისშეჯერებულიჰავადამყუდროგარემოა.
სარფისსანაპიროზოლშიზღვისწყალიგანსაკუთრებულადგამჭვირვალეა.კურორტზეზღვის
წყლისსაშუალოტემპერატურა+25გრადუსია.აქმდებარესასტუმროებითუსასტურმოსტიპის
სახლებიზღვასთანახლოსმდებარეობს.
ციხისძირი–კუ
ი
რორტიციხისძირიმდებარეობსბათუმისჩრდილოეთით,მისგან17კმ-ისდაშორებით და გაშენებულია ზღვის დონიდან 60-90 მ-ის სიმაღლეზე. ციხისძირის ჰავა ზღვისა და
მთისჰაერისნარევსწარმოადგენს.აქზაფხულობითუფროგრილა,ზამთარშიკიუფროთბილა,ვიდრებათუმსადამახინჯაურში.
აქ,მდებარეობსVIსაუკუნეში,ბიზანტიისიმპერატორისიუსტინიანესმიერგაშენებულიქალაქი
პეტრა.
მწვანეკონცხი
ხი–ბათუმიდან9კმ-ისდაშორებითმდებარეობსდაგანლაგებულიაზღვისდონიდან70-92მეტრისსიმაღლეზე.მწვანეკონცხისფერდობებზეაგაშენებულიევროპაშიერთ-ერთიმდიდარიბათუმისბოტანიკურიბაღი,რომელსაცყოველწლიურადათასობითდამსვენებელიდასტუმარიათვალიერებს.
კვარიათი
თი–ბათუმიდანსამხრეთით15კმ-ისმოშორებითმდებარეობს,საქართველო-თურქეთის საზღვართან. კურორტზე ზღვისა და მთის ჰავაა შეჯერებული და მყუდრო გარემოა. საკურორტო ადგილის სანაპირო ზოლში ზღვის წყალი განსაკუთრებულად გამჭვირვალეა. კურორტზე ზღვის წყლის საშუალო ტემპერატურა +25 გრადუსია. აქ მდებარე სასტუმროები თუ
სასტუმროსტიპისსახლებიზღვასთანახლოსმდებარეობს.კვარიათისმახლობლადმდებარეობსპირველისაუკუნითდათარიღებულიუნიკალურიგონიოსციხე.
ქობულეთი
ი – ბათუმიდან 25 კმ-ის დაშორებით მდებარეობს და ზღვისპირა აჭარის ერთ-ერთ
მთავარ საკურორტო ადგილს წარმოადგენს. კურორტი გამორჩეულია ისტორიული ადგილებით, რბილი სუბტროპიკული ჰავით, იონიზირებული ზღვის ჰაერით, ფიჭვნარით, მცხუნვარე
მზითადათბილიზღვით.უნიკალურიაწვრილქვიშიანიფართოპლაჟი,რომელიცდამრეცად
ეშვებაზღვისკენ.პლაჟებიკეთილმოწყობილია,ზღვისპირაზოლშიჩადგმულიაკაფე-ბარები,
ფუნქციონირებსსხვადასხვატიპისწყლისატრაქციონი.ზღვისპირაპარკშიუხვადაასპორტულიმოედნები,საზაფხულოკაფე-ბარები,ბუნგალოებითურესტორნები.რბილი,ტენიანი,სუბტროპიკულიკლიმატირეკომენდირებულიაროგორცდასვენებისთვის,ასევესამკურნალოდ.
ი შავი ზღვის რეგიონში ერთ-ერთი გამორჩეული ტურისტული დანიშნულების
ქალაქი ბათუმი
ადგილია. ძველი და ახალი არქიტექტურული შენობებით, უძველესი პორტით, ბოტანიკური
ბაღითადაზღვისპირაბულვარით,ევროპულიმოედნებითადაქუჩებით,მსოფლიობრენდის
მაღალიკლასისსასტუმროებითადაკოლორიტულიკაფეებითბათუმითანამედროვესაქართველოს საუკეთესო სახეა. ბათუმი ქვეყნის ერთ-ერთ კულტურულ ცენტრს წარმოადგენს. აქ
ყოველწლიურადმრავალისაერთაშორისოფესტივალიდაღონისძიებაიმართება,რომელშიც
ცნობილიმუსიკოსებიდახელოვანებიმონაწილეობენ.5
2019წლის8ივნისსბათუმისაერთაშორისოჯილდოს,ე.წ.„ტურიზმისოსკარის“–„WorldTravel
Award2019”-ისგამარჯვებულიგახდა.

ბუნებრივირესურსები
ნიადაგი.
გი. აჭარის ზღვისპირა რაიონებში ფართოდ არის გავრცელებული ტიპიური წითელმიწები. იგი წარმოადგენს სუბტროპიკული კულტურების (ჩაი, ციტრუსი, ტუნგო, დაფნა და სხვა)
განვითარებისსაუკეთესოსაფუძველს.კახაბრისადაქობულეთისდაბლობებზეგავრცელებულიაალუვიალურინიადაგები,დადაბლებულტერიტორიებზე,განსაკუთრებითისპანისჭაობში
(ქობულეთი)გავრცელებულიატორფიანჭაობიანიდალამიანჭაობიანინიადაგები.
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წყალი.აჭ
ი. არაგანსაკუთრებითმდიდარიაჰიდრორესურსებით,მისიმდინარეებიშეიცავენჰიდროენერგიის მნიშვნელოვან მარაგს. თითქმის ყველა მდინარე შავ ზღვაში ჩაედინება. მხოლოდმდ.ქვაბლიანიმიეკუთვნებაკასპიისზღვისაუზსმდ.მტკვრისსაშუალებით.მდინარეთა
დიდქსელსქმნისმდინარეჭოროხი.სულაჭარისტერიტორიაზემოედინება16მდინარე,რომელთასაერთოსიგრძე402.6კმ-სშეადგენს.
აჭარაშიუმნიშვნელორაოდენობისმცირეზომისტბებია.რეგიონიასევემდიდარიამიწისქვეშა
დამინერალურიწყლებისმარაგებით.
ტყე.
ტყე. აჭარაში ტყეებს მთლიანი ფართობის 65% უკავია. აქ არის როგორც სუბალპური, ასევე
კოლხურიშერეულიფოთლოვანიტყეები,რომლებიცძირითადადწარმოდგენილიამუხნარებით,წიფლნარებით,წაბლნარებით,სოჭნარებით,ნაძვნარებითადაფიჭვნარებით.
სულტყისფონდიშეადგენს191603,7ჰექტარს.მათშორისსახელმწიფონაკრძალი–13.693ჰა,
ეროვნულიპარკი–15807,1ჰა,მწვანეზონისტყეები–6668,1ჰა,სასმელიწყლისწყალშემკრებიაუზისზონისტყეები–1990,9ჰა,დასახლებულიპუნქტებისმიმდებარედაცვითიტყისუბნები
–12421,9ჰა,სუბალპურიტყეები–7084,1ჰა,წყლისობიექტებისნაპირდამცავიზოლები–5869,
0ჰა,ნიადაგდაცვითიდაწყალმარეგულირებელიტყეები–128069,6ჰა.აჭარისავტონომიური
რესპუბლიკის ტყიანობის მაჩვენებელი გამორჩეულად მაღალია მთლიანად საქართველოს
(39,1%),მეზობელითურქეთის(11%)დამთლიანადმსოფლიოს(27%)შესაბამისმაჩვენებლებთან. ტყის ვერტიკალურ სარტყლებად განაწილების მიხედვით პირველი სარტყელი უჭირავს
ტენიანსუბტრობიკებს(ზღვისდონიდან350მეტრამდე),მეორესარტყელი–შერეულ,განიერფოთლოვანკოლხურიტიპისტყეებს(ზ.დ350-900მ-მდე),მესამესარტყელი–წიფლნარტყეებს
(ზ.დ.900-1500მ-მდე),მეოთხესარტყელი–სოჭნარ-ნაძვნარტყეებს(ზ.დ.900-1500მ-მდე),მეხუთესარტყელი–სუბალპურტყეებს(ზ.დ.1800-2300მ-მდე).ტყისმასივებისყველაზემეტიწილი
მოდისზ.დონიდან1000-2000მ-ისფარგლებშიდაშეადგენს61%.6
წიაღისეული.
ლი. აჭარა საქართველოში ერთ-ერთი მდიდარი მხარეა სასარგებლო წიაღისეულით. ცნობილია ფერადი და კეთილშობილი ლითონების, ქიმიური ნედლეულის, სამშენებლო
მასალების,ფერადიდასანაკეთობოქვებისსაბადოებიდაგამოვლინებები.რეგიონიაგრეთვე
მდიდარიამინერალურიდასასმელიწყლებისმარაგებით.
ლითონურისაბადოებიწარმოდგენილიამერისისჯგუფისსპილენძ-პოლიმეტალურისაბადოებით და რამდენიმე მადანგამოვლინებით. დაძიებული საბადოების სამრეწველო მარაგების
ჯამურირაოდენობაშედგენს:ოქრო–44,5ტ,სპილენძი–176,1ათასიტ,ტყვია17,8ათასიტდა
თუთია–15,5ათასიტ.
სამშენებლომასალებიდანდაძიებულიამოსაპირკეთებელიქვებისსაბადოები:1.დანისპარაულისდაციტი(1124,0ათასიმ3,2)ხალასთავისგაბრო-დიორიტი(550,0ათასიმ3),3)სანალიის
დაციტი (700,0 ათასი მ3), 4) ნამონასტრევის სიენიტ-დიორიტი (600,0 ათასი მ3); ინერტული მასალები:1)ინერტულიმასალები(11000,0ათასიმ3),2)ხეყრუსდიორიტის(1330,0ათასიმ3),3)
კინკიშისანდეზიტის(8765,0ათასიმ3),4)დოლოგნისანდეზიტის(1330,0ათასიმ3);სააგურე-კერამიკულითიხების:1)ბრილის(1002,0ათასიმ3),2)ოჩხამურის(4000,0ათასიმ3),3)ცეცხლაურის(1718,0ათასიმ3),4)ჯიხანჯურის(448,0ათასიმ3),5)ჭოროხისქვიშა-ხრეშის(943,0ათასიმ3).
აჭარამდიდარიაფერადი,საიუველიროდასანაკეთობოქვებისმნიშვნელოვანიგამოვლინებებით. არსიანის ქედზე აღმოჩენილია იასპის, ოპალის, ქალცედონის, გაქვავებული ხისა და
ფისისებურიბაზალტისგამოვლინებები.განსაზღვრულიამათიპროგნოზულირესურსები:აქატი–212,0ტ,ოპალიზებულიხე–1500,0ტ,ფისისებურიბაზალტი–2330,0ტ.
აჭარა მდიდარია ჰიდრომინერალური რესურსებითაც. მინერალური წყლების გამოსავლები
გვხვდება როგორც ზღვისპირეთში, ასევე მთიან აჭარაში. წყლები ძირითადად ჰიდროკარბონატულ-სულფატური ნატრიუმიან-მაგნიუმიანია. ასევე გვხვდება ჰიდროკარბონატულ-ქლორიდული რკინა-ალუმინიანი, ნატრიუმიან-კალციუმიანი და სულფატურ-ჰიდროკარბონატული
კალციუმიან-ნატრიუმიანიწყაროებიც.7

6
7

http://adjara.gov.ge/branches/description.aspx?pid=203&gid=1&ppid=190#.XQSXkYgzbIU
http://adjara.gov.ge/branches/description.aspx?pid=204&gid=1&ppid=190
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რეგიონის მაკრო მახასიათებლები
დემოგრაფია
მოსახლეობისრა
ისრაოდენობადასიმჭიდროვე
საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახურის2019წლის1იანვრისმონაცემებითაჭარაშისაქართველოსმოსახლეობის9.4%ცხოვრობსდამათირიცხვი349028-სშეადგენს.
ქალაქიბათუმისაქართველოსსიდიდითმეორექალაქიადედაქალაქთბილისისშემდეგ.ბათუმში166044ადამიანიცხოვრობს,რაცსაქართველოსმოსახლეობისრიცხოვნობის4.5%-ს,
ხოლოაჭარისმაცხოვრებელთა47.6%-სშეადგენს.
გრაფიკი1.

მოსახლეობარეგიონ
ონებისმიხედვით(%)
13,59
11,59
9,4
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წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

როგორც ზემოთ უკვე აღინიშნა, აჭარაში, რეგიონის მოსახლეობის ყველაზე დიდი ნაწილი –
47.6% ქალაქ ბათუმში ცხოვრობს და მათი რიცხვი 166 044-ს შეადგენს. ბათუმის შემდეგ ყველაზედასახლებულიმუნიციპალიტეტია–ქობულეთი,72806მოსახლით,რაცაჭარის20.9%-ს
შეადგენს. მესამე ადგილზეა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი 52 365 მოსახლითა და რეგიონში 15%-იანი წილით. შემდეგ მოდის ხულოს მუნიციპალიტეტი 25 902 მოსახლით და 7.4% წილით. ქედის მყუნიციპალიტეტში 16 809 ადამიანი ცხოვრობს და ეს რიცხვი რეგიონის 4.8%-ს
შეადგენს.ხოლოყველაზენაკლებიმაცხოვრებელიაჭარისრეგიონში შუახევის მუნიციპალიტეტშიადამათირიცხვი15102-სშეადგენს4.3%წილით.
ცხრი
ცხრილი2.

მოსახლეობისრაოდენობააჭარ
არაში

რეგიონი,თვითმმართველი
ერთეული
საქართველო
აჭარისარ
ქ.ბათუმი
ქედისმუნიციპალიტეტი
ქობულეთისმუნიციპალიტეტი
შუახევისმუნიციპალიტეტი
ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტი
ხულოსმუნიციპალიტეტი

მოსახლეობის
რიცხოვნობა
3,723.5
349.0
166.0
16.8
72.8
15.1
52.4
25.9

წილისაქართველოს
ოს წილირეგიონის
მოსახლეობაში
მოსახლეობაში


9.4%

4.5%
47.6%
0.5%
4.8%
2.0%
20.9%
0.4%
4.3%
1.4%
15.0%
0.7%
7.4%

წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური,2019წ.1იანვარი

აჭარასაქართველოსყველაზემჭიდროდდასახლებულიმხარეადამოსახლეობისსიმჭიდროვეერთკვადრატულკილომეტრზეაქ119.4-სუდრის.
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გრაფიკი2.

მოსახ
სახლეობისსიმჭიდროვე,2019
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წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

მოსახლეობისგანაწილებაქა
აქალ
 აქადდასოფლად
აჭარაასევეგამოირჩევამაღალიურბანიზაციისდონით,რასაცქალაქიბათუმიგანაპირობებს.
საქსტატის 2019 წლის 1 იანვრის მონაცემებით აჭარის მოსახლეობის 57% საქალაქო დასახლებაშიცხოვრობს.ქალაქადმცხოვრებიმოსახლეობისრაოდენობაჯამში197667ადამიანია,
თუმცა, აქედან 166 044 ბათუმის მოსახლეა, რაც აჭარის ქალაქად მცხოვრები მოსახლეობის
84%-ია.რეგიონისმოსახლეობის43%სოფლადცხოვრობსდამათირიცხვი151361ადამიანს
შეადგენს.
მოსახლეობისსოციალურ-ეკონომიკურიმდგომარეობა
აჭარაში 15 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობაში დასაქმებულთა წილი 52%-ს შეადგენს.
დასაქმებულთა შორის კი 48% დაქირავებით დასაქმებულია, ხოლო 52% თვითდასაქმებული.
ოფიციალურიმონაცემებითაჭარაშიუმუშევრობისდონე2018წლისმონაცემებით9.1%-ია.8
აჭარაში საქართველოს სხვა რეგიონებს შორის თვითდასაქმებულთა წილი დასაქმებულ მოსახლეობასშორისყველაზედაბალიათბილისისშემდეგ.
გრაფიკი3.

თვითდასაქმებულთაწილიდა
ლიდასაქმებულმოსახლეობაში,2018(%)
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წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

ხოლო დაქირავებით დასაქმებულთა წილი, შესაბამისად, თბილისის შემდეგ ყველაზე მაღალია.
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გრაფიკი4.

დაქირავებითდასაქმებულთაწილი,2017(%)
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წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური


საქსტატის 2018 წლის მონაცემების მიხედვით, აჭარაში ერთ სულ მოსახლეზე საშუალო თვიური შემოსავალი 267.4 ლარს შეადგენს. აქედან 249.8 ფულად შემოსავლებზე მოდის, ხოლო
17.6არაფულადშემოსავლებზე.შემოსავლებისმიხედვითაჭარისრეგიონისმაჩვენებელისაქართველოსსაშუალომაჩვენებელსოდნავჩამორჩება.

გრაფიკი5.

შემოსავალიერთსულმოსახლეზე,2018
ზე,2018
341
287
285
269
267
267
256
243
231

0

40

80

120

160

200

240

280

320

360

წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური


აჭარაში, მოსახლეობის შემოსავლების 93% ფულად შემოსავლებზე მოდის. რაც შეეხება ფულადი შემოსავლების განაწილებას, იგი შემდეგია: დაქირავებული შრომიდან მიღებული შემოსავალი50%-სშეადგენს.შემოსავლებისმეორეყველაზედიდიწყაროთვითდასაქმებაადა
აქედან მოსახლეობა საშუალოდ 17%-ს იღებს. მესამე ყველაზე დიდი კონტრიბუცია ფულად
შემოსავლებშიპენსიებზე,სტიპენდიებსადადახმარებებზემოდისდაჯამშიმათიმოცულობა
16%-სშეადგენს.შემოსავლების8%-სმოსახლეობასაჩუქრადიღებს,4%-სუცხოეთიდან,3%-ს
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გაყიდვიდან, ხოლო ყველაზე ნაკლებს, 2%-ს ქონებიდან
(გაქირავებიდან,პროცენტიანაბრიდან).
აჭარისრეგიონისმოსახლეობისარაფულადი შემოსავლებიჯამშიმიღებულიშემოსავლების
7%-სშეადგენს.
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გრაფიკი6.



მოსახ
სახლეობისსაშუალოთვიურიფულადიშემო
მოსავლებისგანაწილებააჭარაში,
ში,
2018(%)
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წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

აჭარისრეგიონშიშემწეობისმიმღებოჯახთაწილი35%-მდეადასაქართველოსსაშუალომაჩვენებელსაღემატება.
გრაფიკი7.

შემწეობისმიმღებოჯახთაწილ
ლიში
იშინამეურნებობებშირეგიონებ
ებისმიხედვით(%)

12
6
8
11
12
11
11
30
14
8
5
9
0

4

8

12

16

20

24

28

32

წყარო:საქსტატი,ჯანდაცვადასოც.უზრუნველყოფა2017;
საქსტატი–მოსახლეობისსაყოველთაოაღწერა,2014

81

შრომის ბაზარი – განათლება და უნარები
აჭარაში,საქსტატის2018-2019სასწავლოწლებისმონაცემებით3სახელმწიფოდა5კერძოუმაღლესისაგანმანათლებლოდაწესებულებაა.
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 7 ფაკულტეტია: ეკონომიკისა და
ბიზნესის ფაკულტეტი, ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი, იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი, ტექნოლოგიური ფაკულტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტი. უნივერსიტეტს სწავლების ყველა საფეხური აქვს. მათ შორის პროფესიული განათლების.9
ბათუმისსახელმწიფოსაზღვაოაკადემიაშიორიფაკულტეტიფუნქციონირებს:საზღვაოსაინჟინროფაკულტეტიდაბიზნესისადამართვისფაკულტეტი.საზღვაოსაინჟინროფაკულტეტის
დეპარტამენტებია: ნავიგაციის დეპარტამენტი, გემთმექანიკური დეპარტამენტი, ელექტრომექანიკური დეპარტამენტი, ზოგადსაინჟინრო დისციპლინათა დეპარტამენტი, ზუსტ და საბუნების-მეტყველო დისციპლინათა დეპარტამენტი, უცხო ენათა დეპარტამენტი. ბიზნესისა და
მართვისფაკულტეტისდეპარტამენტებია:ლოჯისტიკისდეპარტამენტი,ნავსადგურისმართვის
დეპარტამენტი,ჰუმანიტარულდასოციალურდისციპლინათადეპარტამენტი.10
2018წლისმონაცემებით,რეგიონში14პროფესიულისასწავლებელია,რომლებშიცჩარიცხულისტუდენტებისრაოდენობა2652-ისტოლია,ხოლომასწავლებელთარიცხოვნობა686-სუდრის.11
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ოთხ ფაკუტეტზე შემდეგი პროფესიული პროგრამები ხორციელდება: ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტზე – ბაგა-ბაღისაღმზრდელიპედაგოგი(Vსაფეხური),ვებინტერფეისისდეველოპერი(IIIსაფეხური),
ვებინტერფეისისდიზაინერი(IIIსაფეხური),ვებპროგრამისტი(Vსაფეხური);იურიდიულიდა
სოციალურმეცნიერებათაფაკულტეტზე–ბიბლიოთეკარი(IVსაფეხური);საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათადაჯანდაცვისფაკულტეტზე–პრაქტიკოსიექთანი(Vსაფეხური),ფარმაცევტის
თანაშემწე(IVსაფეხური);ტექნოლოგიურფაკულტეტზე–არქიტექტორ-ტექნიკოსი(IVსაფეხური,მოდულურიპროგრამა),მეფუტკრე(IIIსაფეხური).12
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიაში ფუნქციონირებს პროფესიული მომზადების ცენტრი, სადაც შემდეგი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები ხორციელდება: გემბანისრიგითიმეზღვაური,კომპიუტერულისაიჟინროგრაფიკისოპერატორი,სამანქანეგანყოფილებისრიგითიმეზღვაური,ამწისოპერირებაIIIსაფეხური,ამწისოპერირებაIVსაფეხური,
თევზსაჭერი გემის ნავიგაცია V საფეხური, პორტების ლოჯისტიკის მენეჯმენტი V საფეხური,
სატვირთოგადაზიდვებისლოჯისტიკისოპერირებაIVსაფეხური,შედუღებაIIIსაფეხური,შედუღებაIVსაფეხური.13
2018-2019 სასწავლო წლისთვის აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში 255 ზოგადსაგანმანათლებლოსკოლაფუნქციონირებს,რომლებშიცჯამში57826მოსწავლეირიცხება14.
ბიზნესაქტივობა
იმისგათვალისწინებით,რომბათუმისაქართველოშისიდიდითმეორექალაქიადაშესაბამისად, ბათუმის მონაცემები მნიშვნელოვნად განსხვავდება დანარჩენი აჭარის მონაცემებისაგან,კვლევისშედეგებიმეტისიზუსტისათვის,ქალაქბათუმისმონაცემებიგანცალკევებულია
დანარჩენიაჭარისმონაცემებისაგანდაესორიცალ-ცალკეამოცემული.
საქსტატის2019წლის1თებერვლისმონაცემებისთანახმად,აჭარაში6816მეწარმესუბიექტია.
აქედან95.2%%(6491საწარმო)მცირეზომისაა,0.4%(27საწარმო)საშუალოზომის,მხოლოდ
0.1%-იამსხვილისაწარმო(5კომპანია).კომპანიათა4.3%-ის(293კომპანია)ზომისშესახებკი
მონაცემებიდაუზუსტებელია.

9

https://www.bsu.edu.ge/
http://www.bsma.edu.ge/
11
წყარო: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო.
12
https://www.bsu.edu.ge/
13
http://www.bsma.edu.ge/
14
წყარო: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო.
10
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გრაფიკი8.

აჭარაშიმოქ
აშიმოქმედიბიზნესსუბიექტებისგანაწ
წი
ილებაზომებისმიხედვით
0,1

4,3

0,4

95,2

წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

რაცშეეხებაბათუმს,აქმონაცემებიოდნავგანსხვავებულია:ჯამშიმოქმედი10942საწარმოდან93.8%(10263საწარმო)მცირეზომისაა,1.4%(148საწარმო)საშუალოზომის,ხოლო0.3%
(32 საწარმო) მსხვილია; საწარმოთა 4.5%-ის (499 საწარმო) ზომების შესახებ მონაცემები არ
არისდაზუსტებული.
გრაფიკი9.

ბათუმშიმოქ
იმოქმედიბიზნესსუბიექტებისგანაწ
წი
ილებაზომებისმიხედვით
1,4



0,3

4,5

93,8

წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

საკუთრებისფორმებისმიხედვითაჭარაშიმოქმედიკომპანიებიშემდეგნაირადარისგადანაწილებული:კომპანიათაუდიდესინაწილი,80.93%(5516კომპანია)ინდივიდუალურმეწარმეს
წარმოადგენს,18.35%(1251კომპანია)–შეზღუდულიპასუხისმგებლობისკომპანიას,0.41%(28
კომპანია)ამხანაგობას,0.16%(11კომპანია)სოლიდარულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებას,0.1%(7კომპანია)კოოპერატივს,მხოლოდ0.05%(3კომპანია)სააქციოსაზოგადოებას.
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გრაფიკი10. აჭარაშიმოქმედიბიზ
დიბიზნესსუბიექტებისგანაწილ
ლე
ებასაკუთრებისფორმების


მიხედვით,2019
0,1

0,05
0,16

0,41
18,35

80,93

წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

ბათუმის მონაცემები საწარმოთა საკუთრების ფორმების მიხედვით შემდეგია: საწარმოთა
ყველაზე დიდი ნაწილი აქაც ინდივიდუალურ მეწარმეებზე მოდის და მთლიანი რაოდენობის
76.37%-ს(8356საწარმო)შეადგენს,23.12%(2530კომპანია)შეზღუდულიშესაძლებლობისსაწარმოა,0.27%(29საწარმო)ამხანაგობასწარმოადგენს,0.16%(17საწარმო)სააქციოსაზოგადოებას,0.07%(8საწარმო)სოლიდარულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებას,0.02%(2საწარმო)კოოპერატივს.
გრაფიკი11. ბათუმშიმოქმედიბიზ
იბიზნესსუბიექტებისგანაწილებასა
ასაკუთრებისფორმების


მიხედვით,2019
0,02

0,16

0,27

0,06

23,12

76,37

წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

საქმიანობისსფეროებისმიხედვით,აჭარაშისაწარმოებისგანაწილებაშემდეგია:კომპანიებისნახევარზემეტი,51%,2451კომპანიავაჭრობისსფეროშიაჩართული,მეორეყველაზეკონცენტრირებულიდარგიტრანსპორტიდადასაწყობებაა12%წილითდა566საწარმოთი;მესამე
ყველაზედიდიდარგიდამამუშავებელიმრეწველობაა9%წილითდა421საწარმოთი.მასოდნავ ჩამორჩება განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფა 8% წილით და 414 საწარმოთი.
მეხუთეყველაზეკონცენტრირებულიდარგიამშენებლობა7%წილითდა332კომპანიით.სხვა
სახის მომსახურებებში კომპანიების კონცენტრაცია 2%-ია და მათი რიცხვი 107-ს შეადგენს.
შემდეგი დარგია პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები კომპანიათა ასევე
2%-იანიწილითადა84სუბიექტით.ადმინისტრაციულიდადამხმარესაქმიანობებისსფეროში
ჩართულიკომპანიებისწილიასევე2%-იადამათირიცხვი77-სშეადგენს.უძრავქონებასთან
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დაკავშირებულიდასაფინანსოდასადაზღვევოსაქმიანობებშიჩართულიკომპანიებისწილი
1%-1%-იადამათირიცხვიშესაბამისად76და72-ია.ყველასხვადანარჩენსაქმიანობაშიჩართულიკომპანიებისრაოდენობაჯამში224-სშეადგენსდამათიწილი5%-ია.
გრაფიკი12. აჭარაშიმოქმ
მე
ედიბიზნესსუბიექტებისგანაწილე
ლებასაქმიანობისსფეროების


მიხედვ
ვით,2019
ით,2019
1

1

5
2

2

2

7

8
51

9

12

წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

ბათუმშიკომპანიებისგანაწილებასაქმიანობისსფეროებისმიხედვითშემდეგია:ყველაზემეტი,3813კომპანიავაჭრობისსფეროშიაკონცენტრირებული,რაცბათუმშიმოქმედსაწარმოთა
45%-სშეადგენს.მეორეყველაზეკონცენტრირებულიდარგიამშენებლობა9%წილითდა741
კომპანიით. მას მოსდევს განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფა ასევე 9% წილითა და
739კომპანიით.მეოთხეყველაზეკონცენტრირებულიდარგიტრანსპორტიდადასაწყობებაა
8% წილით და 669 კომპანიით. მასმოსდევს დამამუშავებელი მრეწველობა ასევე 8% წილით
და 646 კომპანიით. საწარმოთა 4% პროფესიულ, სამეცნიერო და ტენქნიკურ საქმიანობებზე
მოდისდამათირიცხვი337-სშეადგენს.საწარმოთაგანაწილებისმიხედვით3%-3%წილიუჭირავსუძრავიქონებითმომსახურებებსადასხვასახისმომსახურებებსშესაბამისად265და297
კომპანიით. 2%-2%-ია წარმოდგენილი ადმინისტრაციულ-დამხმარე საქმიანობებსა და საფინანსო-სადაზღვევოსაქმიანობებში220და172კომპანიით.ყველასხვადანარჩენდარგშისაწარმოთა7%-იათავმოყრილიდამათირიცხვი568-სშეადგენს.
გრაფიკი13. ბათუმ
უმშიმოქმედიბიზნესსუბიექტებისგანა
ნაწილებასაქმიანობისსფეროების
ის


მიხედვით,2019
7

2
2
3

3
4
45
8

8

9
9

წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური
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აჭარაშიკომპანიებიზომებისმიხედვითგანსხვავებულიამათიკონცენტრაციადარგებში.
მსხვილიკომპანიები(სულ5)სამდარგშიაწარმოდგენილიდაესენიადამამუშავებელიმრეწველობა(2კომპანია),განათლება(2კომპანია)დაგანთავსებისსაშუალებებითუზრუნველყოფა(1კომპანია):
ცხრილი3.

კომპანიებისგანაწილებაზო
აზომ
 ისადადარგისმიხედვით,აჭარა
საქმიანობისსფერო

სოფლის,სატყეოდათევზისმეურნეობა
სამთომოპოვებითიმრეწველობა
დამამუშავებელიმრეწველობა
ელექტროენერგიის,აირის,ორთქლისდა
კონდიცირებულიჰაერისმიწოდება
წყალმომარაგება;კანალიზაცია,ნარჩენებისმართვა
დადაბინძურებისაგანგასუფთავებისსაქმიანობები
მშენებლობა
საბითუმოდასაცალოვაჭრობა;ავტომობილებისდა
მოტოციკლებისრემონტი
ტრანსპორტიდადასაწყობება
განთავსებისსაშუალებებითუზრუნველყოფისდა
საკვებისმიწოდებისსაქმიანობები
ინფორმაციადაკომუნიკაცია
საფინანსოდასადაზღვევოსაქმიანობები
უძრავქონებასთანდაკავშირებულისაქმიანობები
პროფესიული,სამეცნიეროდატექნიკურისაქმიანობები
ადმინისტრაციულიდადამხმარემომსახურების
საქმიანობები
სახელმწიფომმართველობადათავდაცვა;
სავალდებულოსოციალურიუსაფრთხოება
განათლება
ჯანდაცვადასოციალურიმომსახურებისსაქმიანობები
ხელოვნება,გართობადადასვენება
სხვასახისმომსახურება
შინამეურნეობების,როგორცდამქირავებლის,
საქმიანობები;არადიფერენცირებულისაქონლისდა
მომსახურებისწარმოებაშინამეურნეობებისმიერ
საკუთარიმოხმარებისათვის
ექსტერიტორიულიორგანიზაციებისდაორგანოების
საქმიანობები

კომპანიებიზომისმიხედვით
მცირე საშუალო მსხვილი სულ
0.96%
0.00%
0.0%
1.0%
0.54%
0.00%
0.0%
0.5%
8.68%
10.71%
40.0%
8.7%
0.06%

3.57%

0.0%

0.1%

0.08%

3.57%

0.0%

0.1%

6.89%

7.14%

0.0%

6.9%

51.01%

25.00%

0.0%

50.8%

11.81%

0.00%

0.0%

11.7%

8.60%

3.57%

20.0%

8.6%

0.29%
1.50%
1.57%
1.75%

0.00%
0.00%
3.57%
0.00%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.3%
1.5%
1.6%
1.7%

1.59%

3.57%

0.0%

1.6%

0.17%

0.00%

0.0%

0.2%

0.54%
0.98%
0.69%
2.23%

14.29%
10.71%
14.29%
0.00%

40.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.7%
1.0%
0.8%
2.2%

0.02%

0.00%

0.0%

0.0%

0.02%

0.00%

0.0%

0.0%

ბათუმშიმსხვილიკომპანიებირაოდენობაჯამში32-სშეადგენსდასულ9დარგშიაწარმოდგენილი.ყველაზემეტიმსხვილიკომპანიამშენებლობასა(9)დახელოვანება-გართობა-დასვენების(5)სფეროებშია:
ცხრილი4.

კომპანიებისგანაწილებაზომისადასაქმიანოებისსფეროსმიხედვით,ბათუმი
საქმიანობისსფერო

სოფლის,სატყეოდათევზისმეურნეობა
სამთომოპოვებითიმრეწველობა
დამამუშავებელიმრეწველობა
ელექტროენერგიის,აირის,ორთქლისდა
კონდიცირებულიჰაერისმიწოდება
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ბათუმი,კომ
ი,კომპანიებიზომების
მიხედვით
მცირე საშუალო მსხვილი სულ
0.51%
0.68%
0.0%
0.5%
0.41%
0.68%
0.0%
0.4%
7.60%
8.84%
9.4%
7.6%
0.05%

0.00%

0.0%

0.0%

ქულებისკლებისმიხედვითკიბათუმშიდარგებისშეფასებაასეგამოიყურება:
ცხრილი8.

ბათუმშიდარგებისშეფასებაქულებისკლებისმიხედვით

N დარგი
საბითუმოდასაცალოვაჭრობა;ავტომობილებისდამოტოციკლებისრეG
მონტი
S სხვასახისმომსახურება
განთავსებისსაშუალებებითუზრუნველყოფისდასაკვებისმიწოდებისსაქI
მიანობები

ბათუმი
0.2140822
0.182688354
0.162316875

R ხელოვნება,გართობადადასვენება

0.150704812

F მშენებლობა

0.147583037

H ტრანსპორტირებადადასაწყობება

0.111290409

C დამამუშავებელიმრეწველობა

0.096156573

A სოფლის,სატყეოდათევზისმეურნეობა

0.070389165

L უძრავქონებასთანდაკავშირებულისაქმიანობები

0.068392492

M პროფესიული,სამეცნიეროდატექნიკურისაქმიანობები

0.062601046

Q ჯანდაცვადასოციალურიმომსახურებისსაქმიანობები

0.060316346

B სამთომოპოვებითიმრეწველობადაკარიერებისდამუშავება

0.05598721

J

ინფორმაციადაკომუნიკაცია

0.05004289

N ადმინისტრაციულიდადამხმარემომსახურებისსაქმიანობები

0.029512023

P განათლება

0.023976772

როგორცვხედავთ,ბათუმშიდააჭარაშიშეფასებისმოდელმაერთიდაიგივეშედეგიმოგვცა.
ამგვარისურათისსავარაუდომიზეზიაის,რომაჭარისეკონომიკა,ძირითადად,ბათუმზეამიბმული და მის ტრენდს იმეორებს. ჩვენ დამატებით, შევისწავლეთ ბათუმში დარგების სტრუქტურა,რათაგვენახა,ხომარგანსხვავდებაისაჭარისდარგებისსტრუქტურისგან.შესწავლის
შედეგადგამოვლინდა,რომმართლაც,აჭარის(ბათუმისგარდა)დაბათუმისდარგებისსტრუქტურა,კომპანიებისკონცეტრაციისმიხედვით,განსხვავდება.ბათუმისდარგებისსტრუქტურის
ანალიზითშემდეგიპრიორიტეტულიდარგებიდაქვედარგებიგამოვლინდა:
ცხრილი9.
დარგი

სხვასახის
მომსახურება

პრიორიტეტულიდარგებიდამათიქვედარგებიბათუმში
ქვედარგი

ქვედარგისმიმართულება

კომპიუტერებისდასაკომუნიკაციო
კომპიუტერების,პირადიდა
მოწყობილობებისრემონტი
საყოფაცხოვრებოსაქონლის
რემონტი
პირადიდასაყოფაცხოვრებოსაქონლის
რემონტი

გამაჯანსაღებელისაქმიანობები
სხვაპერსონალური
მომსახურებისსაქმიანობები საპარიკმახეროებისდასხვასილამაზის
სალონებისმომსახურება
განთავსებისსაშუალებებით

უზრუნველყოფა
რესტორნებიდასაკვებითმობილური
განთავსებისსამომსახურებისსაქმიანობები
შუალებებითუზრუნველყოფისდა
საკვებისმიწოდებაღონისძიებებისათვის
საკვებითდასასმელებით
საკვებისმიწოდედასაკვებითმომსახურებისსხვა
მომსახურება
ბისსაქმიანობები
საქმიანობები
სასმელებითმომსახურებისსაქმიანობები

91

მშენებლობა

ტრანსპორტიდა
დასაწყობება

დამამუშავებელი
მრეწველობა

ხელოვნება,
გართობა,
დასვენება

შენობებისდანაგებობების საცხოვრებელიდაარასაცხოვრებელი
მშენებლობა
შენობებისმშენებლობა
გზებისდაავტობანებისმშენებლობა
სამოქალაქომშენებლობა გამანაწილებელისაინჟინროობიექტების
მშენებლობა
ელექტროტექნიკურიდასამონტაჟო
სამუშაოები
სპეციალიზებული
სხვასამშენებლო-სამონტაჟოსამუშაოები
სამშენებლოსამუშაოები
სამშენებლომანქანებისდა
მოწყობილობებისიჯარა
ოპერატორთანერთად
სახმელეთოტრანსპორტი
სატვირთოსაგზაოტრანსპორტი
დატრანსპორტირება
მილსადენებით
გადაზიდვისმომსახურება
ტრანსპორტირებისსხვადამხმარე
დასაწყობებადადამხმარე
საქმიანობები
სატრანსპორტო
სახმელეთოტრანსპორტთან
საქმიანობები
დაკავშირებულიმომსახურება
ხორცისგადამუშავება,დაკონსერვებადა
ხორცისპროდუქტებისწარმოება
კვებისპროდუქტების
პურ-ფუნთუშეულისდაცომეული
წარმოება
პროდუქტებისწარმოება
ყავისგადამუშავება
ავეჯისწარმოება

რეზინისდაპლასტმასის
პლასტმასისსამშენებლონაკეთობების
ნაწარმისწარმოება
წარმოება
ნაკეთობებისწარმოებაბეტონის,
სხვაარალითონური
მინერალურიპროდუქტების ცემენტისდაბათქაშისაგან
წარმოება
ქვისჭრა,დამუშავებადამოპირკეთება
ლითონისსამშენებლოკონსტრუქციების
წარმოება
ლითონისმზანაწარმის
წარმოებამანქანებისდა ლითონებისდამუშავებადადაფარვა;
მოწყობილობებისგარდა
მანქანათმშენებლობისძირითადი
ტექნოლოგიურიპროცესები
ტანსაცმლისწარმოება

საქმიანობებისპორტის,
გართობისდადასვენებისსხვა
გართობისდადასვენების საქმიანობები(სხვადასხვა
სფეროში
გასართობიცენტრები)

ბათუმშიდარგებიდამათიქვედარგებიორმთავარკლასტერშიშეიძლებაგაერთიანდეს.ესენიატურისტულიდასამშენებლო.თუმცა,მათიკომპოზიციაგანსხვავდებააჭარისტურისტული
დასამშენებლოკლასტერებისგან.
ტურისტულიკლასტერი:გან
ი:
თავსებადასაკვებისმიწოდება;გართობა,დასვენებადახელოვნება.
სამშენებლოკლასტერი:
ი:მშენებლობა(სამივექვედარგით),ტრანსპორტიდადასაწყობება,ავეჯისწარმოება,რეზინისდაპლასტმასისნაკეთობებისწარმოება,არალითონურიმინერალური
პროდუქტისწარმოება,ლითონისპროდუქტისწარმოება.
ინტერვიუებიდანმიღებულისაყურადღებოინფორმაცია
ქვემოთმოცემულიაბათუმშიდადანარჩენაჭარაშიმეწარმეებთანჩატარებულიინტერვიუსშედეგადგამოვლენილირამდენიმეიდეა,სადაცმათიაზრით,ინვესტირებაწარმატებულიიქნება.
აჭარა:
– დისტრიბუცია საკვები პროდუქციის კურორტებამდე, როგორც მაცივრიანი, ისე უმაცივრო
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– სტამბასაბეჭდირომელიცაწარმოებსრულონზებეჭდვას,შესაფუთიმასალისთვისდა
ასევეცელოფნისპარკებისთვისრომელიცსამწუხაროდარარისსაერთოდაჭარისრეგიონში
– მინისდასამუშავებელიდანადგარები
– ხისდასამუშავებელიდანადგარები(მაგალითადკუთხეებისდასამუშავებელი)
– მანქანისზეთებისდასხვანაწილებისრეგიონშიშეძენისშესაძლებლობა–დღესუკვეთავენთურქეთში.
ბათუმი:
– ქსელურიმიწოდებისსერვისირომჩამოყალიბდეს,როგორცსუპერმარკეტებსმიეწოდებათისერომიყოსდაერთიანადმოგვაწოდოსკომპანიამქიმიურისაშუალებები,თეთრეული,ჰიგიენურისაშუალებებიდაასეშემდეგდაჩვენარგვიწევდესცალ-ცალკეასეთი
კომპანიებისმოძიება–სასტუმროსმეპატრონე
– ბეტონისმილებისდაჭებისსაწარმორომიყოს.რაცსაქართველოშიპრაქტიკულადარ
იწარმოება,შესაბამისადშემოგვაქვსთურქეთიდანდაგაცილებითძვირია
– პროდუქტის(ყავის)შესაფუთიმასალა,რასაცთბილისიდანუკვეთავენ
– ვაკუუმისცელოფანი,ასევე,უკვეთავენთბილისიდან
– ხელოვნურიქვებისჩამოსახმელისდანადგარი.
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მცხეთა-მთიანეთი

რეგიონის ზოგადი აღწერა
მდებარეობა
მცხეთა–მთიანეთისრეგიონიმდებარეობსაღმოსავლეთსაქართველოში.რეგიონისფართობისაქსტატის2014წლისმონაცემებით5606კვ.კმ-ია,რაცსაქართველოსტერიტორიისდაახლოებით10%–სშეადგენს.
მცხეთა–მთიანეთი ჩრდილოეთით ესაზღვრება რუსეთის ფედერაციის რესპუბლიკებს: ჩრდილოეთ ოსეთს, ინგუშეთსა და ჩეჩნეთს,  აღმოსავლეთით – კახეთის რეგიონს, სამხრეთით
–ქვემოქართლს,ხოლოდასავლეთითკიშიდაქართლს.ისტორიულ–გეოგრაფიულითვალსაზრისით რეგიონი მოიცავს შემდეგ პროვინციებს: ხევი, ერწო–თიანეთი, ფშავი, ხევსურეთი,
მთიულეთი,გუდამაყარიდანაწილობრივ,ქსნისხევი1.

ადმინისტრაციულიმოწყობა
მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი აერთიანებს 2 ქალაქს (მცხეთა და დუშეთი), 5 დაბას (ჟინვალი,
ფასანაური, თიანეთი, სიონი, სტეფანწმინდა) და 480 სოფელს.  მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი
მოიცავსშემდეგმუნიციპალიტეტებს:
1.დუშეთის
2.თიანეთის
3.მცხეთის
4.ყაზბეგის
მხარისადმინისტრაციულიცენტრიათვითმმართველიქალაქიმცხეთა.

ბუნებრივიგარემო
მცხეთა-მთიანეთისბუნებრივგარემოსგანაპირობებსკავკასიონისმთავარიქედისთოვლიანი
მთებიზღვისდონიდან3500მ–ისადა5000მ–ისსიმაღლისმწვერვალებითადაუღელტეხილებით,ულამაზესიხეობატბებითდაალპურიმინდვრები.მცხეთა-მთიანეთისრეგიონში,საქართველოსსამხედროგზაზემდებარეობსჯვრისუღელტეხილი,რომელიცერთ–ერთიაკავკასიონისქედზეარსებულირამდენიმეუღელტეხილიდან.
1

წყარო: დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის
ვებგვერდი
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რეგიონიმდიდარიაჰიდრორესურსებით.ჰიდროგრაფიულქსელსქმნიანმდინარეები:მტკვარი,არაგვი,ქსანი,თერგიდამათიშენაკადები.აღსანიშნავიაბუნებრივიტბებიდაწყალსაცავები:ბაზალეთისტბა,ლისისტბა,ჯვრისტბა,ჟინვალისწყალსაცავი,აბუდელაურისტბები.
მხარეასევემდიდარიატყისმასივებით,აქგავრცელებულიაშემდეგიხისჯიშები:წიფელი,მუხა,თელა,რცხილადაა.შ.2

ტურიზმიდაკურორტები
მცხეთა-მთიანეთისმთიანიტერიტორიებიდამთისწინეთისაკმაოდსაინტერესოდაპერსპექტიულრაიონსწარმოადგენსტურიზმისადასაკურორტომიმართულებებისგანვითარებისათვის.
ზოგადადმთიანიდამაღალმთიანირეგიონების,როგორცტურიზმისადაკურორტების,მნიშვნელობას ზრდის ამ მხარის ჯანმრთელი ჰავა და საკმარისი რაოდენობის მინერალური და
სამკურნალოწყაროები,რომელთამიზნობრივიდაკომპლექსურიგამოყენებისსაფუძველზე
შესაძლებელია აღდგეს და ხელახლა შეიქმნას სხვადასხვა პროფილის კლიმატურ-ბალნეოლოგიურიცენტრები.
მცხეთა–მთიანეთისრეგიონსდიდიპოტენციალიგააჩნიატურიზმისგანვითარებისსფეროში.
ოთხივემუნიციპალიტეტიდაქალაქიმცხეთაგამოირჩევაისტორიულიწარსულით,ძეგლებით,
ადათ–წესებით და ტრადიციებით. განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა ქ. მცხეთა, რომელიც
იუნესკოსძეგლია.საინტერესოდატურისტებისთვისძალიანმიმზიდველიარეგიონისმთიანეთი,სადაცტურიზმისსხვადასხვასახეობისგანვითარებისდიდიპოტენციალია:კულტურული,
მომლოცველობითი,არქეოლოგიური,სათავგადასავლო,ეკოტურიზმი,აგროტურიზმი,სამთო–
სათხილამურო,ექსტრემალურიდატურიზმისსხვასახეობები.
ტურიზმის სწრაფი ტემპით განვითარების თვალსაზრისით, განსაკუთრებით აღსანიშნავია
მცხეთისადაყაზბეგისმუნიციპალიტეტები.ამორიტურისტულიობიექტისადმიინტერესიყოველთვისარსებობდა.რეგიონშიმიმდინარეინფრასტრუქტურულმაგანვითარებამგანაპირობაადგილობრივიდაუცხოელიტურისტებისმატება.ამასთან,თანდათანიზრდებაადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესი საოჯახო სასტუმროებისა და სხვა ტურისტული მომსახურების
ობიექტებისმოწყობისმიმართ.3

ბუნებრივირესურსები
რეგიონშიაღმოსავლეთკავკასიონისმდინარეთაწლიურიჩამონადენი4063მილიონიკუბური
მეტრია. მდინარეთა პოტენციური სიმძლავრე 1 მლნ. კილოვატია, რაც შეადგენს საქართველოსმდინარეთაპოტენციურიმარაგის6.4%-ს.ჰიდროენერგიისმარაგითგამოირჩევამდინარეარაგვი,რომლისჰიდროენერგეტიკულიპოტენციალი0.5მლნ.კილოვატსუდრისდამდინარე თერგი (საქართველოს ფარგლებში) – 0.23 მლნ. კილოვატი პოტენციალით. წყაროების
ნაწილისრულყოფილადარარისშესწავლილიდააღრიცხული.
რეგიონში მრავლადაა სხვადასხვა სასარგებლო წიაღისეულის საბადო: სპილენძი
ი – საბადო
მდებარეობს ყაზბეგის რაიონში, სოფელ გველეთიდან 10 კილომეტრის დაშორებით და ცნობილიადევდორაკისსაბადოსსახელით.მარაგიდიდია,თუმცაბოლომდეშეუსწავლელი;პოპოლილითონები–ტყვია-თუ
ი
თიისმცირეგამოსასვლელებიაშენიშნულიმდინარეასასხეობაში,
მაგრამდაბალიამადნისკონცენტრაცია.ყაზბეგისრაიონშიასევეარისსტიბიუმის(სურმა)უმნიშვნელოოდენობა;ან
ანდეზიტი–მდი
ი
ნარეთერგისადამისიმარცხენაშენაკადებისხეობებში
ცნობილიაარშის,საკუცეტოსადასხვასაბადოებიერთიანიმარაგით3638ათასიკუბურიმეტრი.კვარ
კვარციტები–სამ
ი
რეწველომნიშვნელობისსაბადოებიადაბასტეფანწმინდასთან;სა
საშენი
ფიქლები–სა
ი
ბადოებიმრავლადააგამოვლენილისაქართველოსსამხედროგზისადაფშავხევსურეთისარაგვისხეობისგასწვრივ;მთისბრო
მთისბროლიდაგრაფიტი–მცი
ი
რესაბადოებიაასევე
დაბა სტეფანწმინდასთან, თუმცა შესასწავლია მისი გამოყენების შესაძლებლობები და მასშტაბები;დი
დიაბაზი–სო
ზი
ლიდურიმარაგებიასოფლების,ჯუთისადაროშკისმიდამოებში(სავარაუდომარაგები10მლნ.კუბურიმეტრი)მათსამრეწველოგამოყენებისდიდიპერსპექტივები
გააჩნიათ;მდინარეარაგვისსისტემაგანაპირობებსინერტულიმასალებისქსელურგანვითარებას.ქვი
ქვიშა-ხრეშიაქ
ი ტიურადმოიპოვებადუშეთისდამცხეთისმუნიციპალიტეტებში.
რეგიონის წყლის რესურსები მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მის სოციალურ-ეკონომიკურ
2

წყარო: http://www.mtskheta-mtianeti.gov.ge/
წყარო: http://www.mtskheta-mtianeti.gov.ge/page/full/18/%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9
B%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90
3
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ცხრილი2.

მოსახლე
ლეობისრაოდენობამცხეთა-მთიანეთი
ისრე
სრეგიონისმუნიციპალიტეტებ
ებშ
ი
რაოდენობა წილისაქართველოს
(ათასი)
მოსახ
ახლეობაში

მუნიციპალიტეტი

წილირეგიონის
მოსახლეობ
ობაში

მცხეთა-მთიანეთი

93.6

2.5%

დუშეთისმუნიციპალიტეტი

26.2

0.7%

27.9%

თიანეთისმუნიციპალიტეტი

10.1

0.3%

10.8%

მცხეთისმუნიციპალიტეტი

53.6

1.4%

57.2%

ყაზბეგისმუნიციპალიტეტი

3.8

0.1%

4.1%

წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური,2019წ.1იანვარი

მცხეთა-მთიანეთში მოსახლეობის სიმჭიდროვე ერთ კვადრატულ კილომეტრზე 16.7-ს უდრის
დაერთ-ერთიდაბალიასაქართველოში.
გრაფი
ფიკი2.

მოსახლეობისსიმჭიდროვე

119,4
79
75,6
67,2
54,4
43
27,7
24,3
16,7
6,6
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წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

მოსახლეობისგანაწი
ილებაქალაქადდასოფლად
მცხეთა-მთიანეთში2ქალაქი,5დაბადა480სოფელია.საქსტატის2019წლის1იანვრისმონაცემებით მცხეთა-მთიანეთის მოსახლეობის 24% საქალაქო დასახლებაში ცხოვრობს და მათი
რიცხვი22077-სშეადგენს.სოფლადმოსახლეობისსაკმაოდდიდინაწილი–76%ცხოვრობსდა
მათირიცხვი71559-სშეადგენს.საშუალოდ,საქართველოში,მოსახლეობის43.6%ცხოვრობს
სოფლად.მცხეთა-მთიანეთისმაჩვენებელიმთლიანიქვეყნისსაშუალომაჩვენებელსმნიშვნელოვნადაღემატება,რაცთავისმხრივურბანიზაციისსაკმაოდდაბალდონეზემიუთითებს.

მოსახლეობისსოციალურ-ეკონომიკურიმდგომარეობა
15 წლისა და უფროსი ასაკის მოსახლეობაში დასაქმებულთა წილი რეგიონში 64%-ს უდრის.
თავის მხრივ, მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის მაცხოვრებლების დასაქმებულ ნაწილში 59% –
თვითდასაქმებულია.
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გრაფიკი3.

თვითდასაქმებულთაწილიდა
ლიდასაქმებულმოსახლეობაში,2017(%)
74
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წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

70

80


ხოლოდაქირავებითდასაქმებულებისწილირეგიონშიდასაქმებულთაშორის41%-სშეადგენს.
გრაფიკი4.

დაქირავებითდა
ითდასაქმებულთაწილი,2017(%)
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წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური
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რაცშეეხებაერთსულმოსახლეზეშემოსავლებს,მცხეთა-მთიანეთისრეგიონისთვისაღნიშნულიმაჩვენებელიგანცალკევებითარაღირიცხებადამხოლოდგურიასადასამცხე-ჯავახეთთან გაერთიანებული მოიპოვება. ამ მაჩვენებლის მიხედვით, აღნიშნულ სამ რეგიონში ერთერთიყველაზედაბალიმაჩვენებელიადა242.8ლარსშეადგენს.ესმონაცემისაქართველოს
საშუალომაჩვენებელს(284.7ლარი)მნიშვნელოვნადჩამორჩება.
გრაფიკი5.
კი5.

შემოსავალიერთსულმოსახლეზე,2018(%)
341
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წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური
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მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის მოსახლეობის 89%-ს ფულადი შემოსავლები და ტრანსფერები
შეადგენენ,ხოლო11%-სარაფულადიშემოსავლები.ფულადიშემოსავლებიდანყველაზემეტი,40%დაქირავებულიშრომიდანმიღებულიშემოსავალია,25%მოდისპენსიებზე,სტიპენდიებსადადახმარებებზე,შემოსავლების13%-სმოსახლეობასოფლისმეურნეობისპროდუქციის
გაყიდვიდანიღებს,8%-სთვითდასაქმებიდან,7%საჩუქრადმიღებულიფულია,6%უცხოეთიდან მიღებული გზავნილები, ხოლო ქონებიდან (გაქირავებიდან და ანაბრებიდან პროცენტი)
მიღებულიშემოსავალიმხოლოდ1%-სუდრის.
გრაფიკი6.



მოსახლე
ლეობისსაშუალოთვიურიშემოსავლებისგან
ნა
აწილება
მცხეთა-მთიანეთში,2018(%)
1
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წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

ყურადსაღებია, რომ რეგიონში მოსახლეობის შემოსავლების სიდიდით მეორე კომპონენტი
პენსიებზე,სტიპენდიებსადადახმარებებზემოდის.ამასთან,შემწეობისმიღებაზერეგისტრირებულ ოჯახთა წილი შინამეურნეობებს შორის მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში 40%-ს აღწევს,
რაცხაზსუსვამსრეგიონშიარსებულსოციალურმდგომარეობას.
გრაფიკი7.

შემწე
ეო
 ბისმიმღებოჯახთაწილიშინამეურნე
ებობებშირეგიონებისმიხედვით(%)
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წყარო:საქსტატი,ჯანდაცვადასოც.უზრუნველყოფა2017;
საქსტატი–მოსახლეობისსაყოველთაოაღწერა,2014

100

24

28

32

შრომისბაზარი–განათლებადაუნარები
2017-2018სასწავლოწლისმონაცემებით,მცხეთა-მთიანეთისრეგიონშიმხოლოდერთიდაისიცკერძოუმაღლესისაგანმანათლებლოდაწესებულებაფუნქციონირებს.
რაც შეეხება პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, რეგიონის შესახებ ცალკე
სტატისტიკურიმონაცემიარაღირიცხებადა2018წლისთვისგურიის,რაჭა-ლეჩხუმისდაქვემოსვანეთისადამცხეთა-მთიანეთისრეგიონებშიჯამში4ასეთიდაწესებულებაირიცხებოდა.
ერთ-ერთიასეთიპროფესიულიდაწესებულება,ილიაწინამძღვრიშვილისსახელობისსაზოგადოებრივი კოლეჯი, რომელიც სოფელ წინამძღვრიანთკარში მდებარეობს, შემდეგ პროგრამებსახორციელებს:მეფუტკრე;მეხილეობა(კურკოვანიკულტურები/თესლოვანიკულტურები
/კაკლოვანიკულტურები);სატყეოსაქმე;ელექტროობა;საქართველოსკულტურულიმემკვიდრეობისგიდი;ტრაქტორისტ-მემანქანე;თმისსტილისტი;სამკერვალონაწარმისსპეციალისტი;
მევენახეობა-მეღვინეობა.
გუდაურში, 2016 წლის აგვისტოდან,  ფუნქციონირებს „სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა“,
რომელიცორპროგრამასახორციელებს:საფეხმავლოგამყ
 ოლის(მესამესაფეხური)დასამთოგამყოლის(მეოთხესაფეხური).
2018-2019სასწავლოწლისდასაწყისისთვისმცხეთა-მთიანეთისრეგიონში88ზოგადსაგანმანათლებლოსკოლაფუნქციონირებდა,რომლებშიცჯამში11899მოსწავლეირიცხება.

ბიზნესაქტივობა
მცხეთა-მთიანეთში,2019წლის1თებერვლისმონაცემებითსულ3075საწარმოა.მათგან7საწარმო(0.23%)მსხვილია,27(0.88%)საშუალო,ხოლო2878(93.59%)მცირეზომისსაწარმოს
წარმოადგენს.საწარმოთა5.3%-ისთვის(163საწარმო)ზომებისშესახებმონაცემებიარარის
აღრიცხული.
გრაფიკი8.



მცხეთა-მთიანეთშიმოქ
იმოქმედიბიზნესსუბიექტებისგანაწი
ილებაზომების
მიხედვით(%)
0,23

5,3

0,88

93,59

წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

საკუთრებისფორმებისმიხედვითმცხეთა-მთიანეთშიმოქმედიკომპანიებიშემდეგნირადარისგადანაწილებული:საწარმოთა80.29%(2469საწარმო)ინდივიდუალურიმეწარმისსტატუსით ფუნქციონირებს, 18.44% (567 საწარმო) შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას
წარმოადგენს,0.94%(29საწარმო)–ამხანაგობაა,0.2%(6კომპანია)სააქციოსაზოგადოებაა,
ხოლო0.13%(4საწარმო)კოოპერატივი.
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გრაფიკი9
ი9.
.



მცხეთა-მთიანეთისრეგიონშიმოქმე
მედიბიზნესსუბიექტებისგანაწი
წილება
საკუთრებისფორმებისმიხედვით,2019(%)
1
19

80

წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

საქმიანობის სფეროების მიხედვით მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის კომპანიები შემდეგნაირადააგანაწილებული:ყველაზემეტიკომპანია,ისევეროგორცსხვარეგიონებში,აქაცსაცალო
და საბითუმო ვაჭრობის სფეროებშია თავმოყრილი და კომპანიების მთლიანი რაოდენობის
45.6%-ს შეადგენს. მეორე ყველაზე კონცენტრირებული დარგი – ტრანსპორტი და დასაწყობებაა 13.5%-იანი წილით. სიდიდით მესამე დარგი დამამუშავებელი მრეწველობაა 9.2%-იანი
წილით,ხოლომასოდნავჩამორჩებაგანთავსებისსაშუალებებითუზრუნველყოფა9.1%-იანი
წილით.მეხუთემსხვილიკონცენტრაციისდარგიამშენებლობა5.8%-იანიწილით;მეექვსეადგილზეა პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები 2.7%-იანი წილით. მას მოსდევსადმინისტრაციულისაქმიანობები2.5%-ითდასოფლის,სატყეოდათევზისმეურნეობა
2.2%-იანიწილით.
გრაფიკი10. მცხეთა-მთიანეთშიმოქ
იმოქმედიბიზნესსუბიექტებისგანაწი
ილებასაქმიანობის


სფეროებისმიხედ
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წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

რაც შეეხება კომპანიების განაწილებას დარგებში ზომების მიხედვით, იგი ასე გამოიყურება:
მსხვილი კომპანიების 71% კონცენტრირებულია დამამუშავებელ მრეწველობაში, 14.3% საბითუმოდასაცალოვაჭრობაშიდაასევე14.3%განათლებაში.საშუალოზომისკომპანიების
22.22%მშენებლობაშიათავმოყრილი,18.52%საბითუმოდასაცალოვაჭრობისდარგში,ხოლო
14.81%დამამუშავებელმრეწველობასწარმოადგენს.რაცშეეხებამცირეკომპანიებისგანაწილებას ყველაზე კონცენტრირებულ სამ დარგში, იგი შემდეგია: 46.08% კომპანიების საცალო
დასაბითუმოვაჭრობისდარგშიმოღვაწეობს,13.76%ტრანსპორტისადადასაწყობებისსფე-
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როშიაწარმოდგენილი,ხოლომესამეადგილზე9.09%-იანიწილითგანთავსებისსაშუალებებითუზრუნველყოფა/საკვებისმიწოდებისსაქმიანობებია.
უფრო დეტალურად, საწარმოთა ზომების მიხედვით განაწილება საქმიანობის სფეროებში,
ქვემოთმოცემულცხრილშიაწარმოდგენილი:

საქმიანობისსფერო
სოფლის,სატყეოდათევზისმეურნეობა
სამთომოპოვებითიმრეწველობა
დამამუშავებელიმრეწველობა
ელექტროენერგიის,აირის,ორთქლისდა
კონდიცირებულიჰაერისმიწოდება
წყალმომარაგება;კანალიზაცია,ნარჩენების
მართვადადაბინძურებისაგანგასუფთავების
საქმიანობები
მშენებლობა
საბითუმოდასაცალოვაჭრობა;
ავტომობილებისდამოტოციკლებისრემონტი
ტრანსპორტიდადასაწყობება
განთავსებისსაშუალებებითუზრუნველყოფისდა
საკვებისმიწოდებისსაქმიანობები
ინფორმაციადაკომუნიკაცია
საფინანსოდასადაზღვევოსაქმიანობები
უძრავქონებასთანდაკავშირებულისაქმიანობები
პროფესიული,სამეცნიეროდატექნიკური
საქმიანობები
ადმინისტრაციულიდადამხმარემომსახურების
საქმიანობები
სახელმწიფომმართველობადათავდაცვა;
სავალდებულოსოციალურიუსაფრთხოება
განათლება
ჯანდაცვადასოციალურიმომსახურების
საქმიანობები
ხელოვნება,გართობადადასვენება
სხვასახისმომსახურება

მცირე
2.26%
1.35%
8.90%

მცხეთა-მთიანეთი
საშუალო მსხვილი
0.00%
0.0%
0.00%
0.0%
14.81%
71.4%

სულ
2.2%
1.3%
9.2%

0.05%

0.00%

0.0%

0.0%

0.19%

0.00%

0.0%

0.2%

5.58%

22.22%

0.0%

5.8%

46.08%

18.52%

14.3%

45.6%

13.76%

0.00%

0.0%

13.5%

9.09%

11.11%

0.0%

9.1%

0.43%
0.48%
1.88%

0.00%
0.00%
0.00%

0.0%
0.0%
0.0%

0.4%
0.5%
1.8%

2.65%

3.70%

0.0%

2.7%

2.41%

7.41%

0.0%

2.5%

0.14%

3.70%

0.0%

0.2%

0.67%

7.41%

14.3%

0.8%

1.68%

7.41%

0.0%

1.8%

0.67%
1.73%

0.00%
3.70%

0.0%
0.0%

0.7%
1.8%

პრიორიტეტული დარგები
როგორცკვლევისმეთოდოლოგიაშიითქვა,დარგებისშესაფასებლადსპეციალურიმოდელია
გამოყენებული.ამმოდელისმიხედვითმცხეთა-მთიანეთშიდარგებიშემდეგნაირადშეფასდა:
ცხრილი3.
N
1
2
3
4
5
6
7
8

შეფასებისმოდელისშედეგები,ქულებისკლებადობით

დარგი
მცხეთა-მთიანეთი
ხელოვნება,გართობადადასვენება
0.3455266
უძრავქონებასთანდაკავშირებულისაქმიანობები
0.33954771
ინფორმაციადაკომუნიკაცია
0.210023749
საბითუმოდასაცალოვაჭრობა;ავტომობილებისდამოტოციკლების
0.128757144
რემონტი
ჯანდაცვადასოციალურიმომსახურებისსაქმიანობები
0.12089549
ტრანსპორტირებადადასაწყობება
0.104565723
ადმინისტრაციულიდადამხმარემომსახურებისსაქმიანობები
0.103801499
პროფესიული,სამეცნიეროდატექნიკურისაქმიანობები
0.096837452
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9
10
11
12
B

განთავსებისსაშუალებებითუზრუნველყოფისდასაკვებისმიწოდებისსაქმიანობები
დამამუშავებელიმრეწველობა
სოფლის,სატყეოდათევზისმეურნეობა
მშენებლობა
სამთომოპოვებითიმრეწველობადაკარიერებისდამუშავება

0.094927392
0.080749857
0.073818494
0.051779076
0.002751543

შეფასებისმოდელმა,განვითარებისარსებულიდონისადაგანვითარებისპოტენციალითშემდეგიდარგებიგამოარჩიამცხეთამთიანეთში:
დარგებშიმოქმედიკომპანიებისთვისობრივიანალიზისშედეგადსაბოლოოდშემდეგი6პრიორიტეტულიდარგიგამოვლინდამცხეთა-მთიანეთში:
1.უძრავქონებასთანდაკავშირებულისაქმიანობები
2.ჯანდაცვა
3.ტრანსპორტირებადადასაწყობება
4.ადმინისტრაციულიდადამხმარემომსახურებისსაქმიანოებები
5.განთავსებისსაშუალებებითუზრუნველყოფისდასაკვებისმიწოდებისსაქმიანობები
6.დამამუშავებელიმრეწველობა
ესდარგებითავისთავშიქვედარგებსმოიცავსდასაჭიროა,მათიანალიზი,რათაგამოვლინდესრომელქვედარგებშიმეტიდინამიკაა.ქვედარგებისპოტენციალისშესაფასებლადკიდევ
უფროდეტალურადშევისწავლეთდარგებისსტრუქტურა.დეტალურიანალიზისთვისგამოვიყენეთდარგშიკომპანიებისრაოდენობადაანალიზისშედეგიმოცემულიაცხრილში4.
ცხრილი4.

პრიორიტეტულიდარგებიდამათიქვედარგები

დარგი
უძრავ
ქონებასთან
დაკავშირებული
საქმიანობები
ჯანდაცვადა
სოციალური
მომსახურების
საქმიანობები

ქვედარგი
საკუთარიუძრავიქონების
ყიდვა-გაყიდვა
საკუთარიანიჯარით
აღებულიუძრავიქონების
გაქირავებადამართვა
ჯანდაცვისსაქმიანობები

სახმელეთოტრანსპორტი
დატრანსპორტირება
მილსადენებით
ტრანსპორტიდა
დასაწყობება
დასაწყობებადადამხმარე
სატრანსპორტო
საქმიანობები
ავტოსატრანსპორტო
საშუალებებისიჯარადა
ლიზინგი
სამშენებლოდა
ადმინისტრაცისამოქალაქომშენებლობის
ულიდადამხმარე
ტექნიკისდა
მომსახურების
მოწყობილობებისიჯარა
საქმიანობები
დალიზინგი
ტურისტულისააგენტოების
დატუროპერატორების
საქმიანობები
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ქვედარგისმიმართულება


სამედიცინოდასტომატოლოგიური
პრაქტიკისსაქმიანობები
საავადმყოფოებისსაქმიანობები
საქალაქოდასაგარეუბნოსამგზავრო
სახმელეთოტრანსპორტი
სატვირთოსაგზაოტრანსპორტი
ტრანსპორტირებისდამხმარე
საქმიანობები


განთავსების
საშუალებებით
უზრუნველყოფა

განთავსებისსაშუალებებით
უზრუნველყოფა
საკვებითდასასმელებით
მომსახურება

კვებისპროდუქტების
წარმოება
დამამუშავებელი
მრეწველობა

ხორცისგადამუშავება,დაკონსერვებადა
ხორცისპროდუქტებისწარმოება
ხილისდაბოსტნეულისგადამუშავებადა
დაკონსერვება
რძისპროდუქტებისწარმოება
პურ-ფუნთუშეულისდაცომეული
პროდუქტებისწარმოება
კვებისსხვაპროდუქტებისწარმოება
(მზაკერძები,შაქარი,სხვა)



ავეჯისწარმოება
სასმელებისწარმოება
სხვაარალითონური
ნაკეთობებისწარმოებაბეტონის,
მინერალურიპროდუქტების
ცემენტისდაბათქაშისაგან
წარმოება

მცხეთა-მთიანეთში რამდენიმე დარგი შესაძლოა ტურისტულ კლასტერად განვიხილოთ: ესენია:
– კვებისპროდუქტებისწარმოება
– უძრავქონებასთანდაკავშირებულისაქმიანობები
– განთავსებისსაშუალებებითუზრუნველყოფა
– ტურისტულისააგენტოებისდატურ-ოპერატორებისსაქმიანობები
ინტერვიუებიდანმიღებულისაყურადღებოინფორმაცია
კვლევის ფარგლებში გამოიკითხა 19 მეწარმე სხვადასხვა (პრიორიტეტული) დარგებიდან.
მათი უმრავლესობა კითხვაზე, რა დარგი ვითარდება ყველაზე მეტად რეგიონში ასახელებს
ტურიზმსა და ვაჭრობას. გარდა ამისა, მეწარმეების თქმით, რეგიონში, ასევე, ვითარდება
ოფთალმოლოგიური კლინიკები და ზოგადად სამედიცინო კლინიკები, ხორცით ვაჭრობა.
ზოგიერთიმეწარმეთვლის,რომრეგიონშიარსებობსსამაცივრედასასაწყობომეურნეობის
პოტენციალი.ერთ-ერთიმეწარმე,„მაუნთინფრიქსის“წარმომადგენელიამბობს,რომექსპედიციებისთვისსჭირდებათშეფუთულიდამშრალისაკვები:„საკვებიპროდუქტებირომლებიც
გვჭირდებაჩვენიტურებისთვისშემოგვაქვსჰოლანდიიდანდავისურვებდითრომაქაციყოს,
ზოგადადჭირსსაქართველოშიასეთიტიპისსაკვებიდარაცარის,ისიცუხარისხოა“.
რძის გადამამუშავებელი და ყველის საწარმოს სურვილია „ადგილობრივად რომ იყოს რძის
საწარმო,სადაცრძესგარდაქმნიანფხვნილადმაგრამროგორცვიციესძალიანრთულისაქმეადაშორეულიპერსპექტივაა,ამიტომრძისფხვნილსვყიდულობთხანამერიკიდნხანთურქეთიდან და თან აღმოჩნდება ხოლმე რომ ხარისხი არ არის ისეთი კარგი და მერე გვიწევს
ისევახლისძებნა“.
„ინტრაკო ჯორჯიას“ წარმომადგენელი (ცხოველის საკვების მწარმოებელი კომპანია) კი ამბობს,რომ„ადგილობრივადძალიანცოტასასუქიდაპესტიციდებიიწარმოება,შესაბამისად
გვიწევს იმპორტირებულის შეძენა, ფასიც არის საკმაოდ მაღალი, ასე რომ საქართველოში
რომიწარმოებოდესრათქმაუნდაუკეთესიიქნებოდადაამისდიდისურვილიგვაქვს..ასევე
ვისურვებდი აგრო საკონსულტაციო ცენტრის გახსნას ჩვენს რეგიონში, რომელიც გაუწევდა
გლეხებსკონსულტაციას,მიაწვდიდამათსწორინფორმაციასფერმისცხოველებისდაავადებების შესახებ, სწორად დადგინდებოდა დაავადება და შესაბამისად დაინიშნებოდა სწორი
მკურნალობა.ესძალიანგვაკლიარეგიონშიდღესდღეობით“.
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რაჭა-ლეჩხუმი და
ქვემო სვანეთი
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რაჭა-ლეჩხუმი და
ქვემო სვანეთი

რეგიონის ზოგადი აღწერა
მდებარეობა
რაჭა-ლეჩხუმისადაქვემოსვანეთისრეგიონიმდებარეობსდასავლეთსაქართველოშიდამოიცავს ისტორიულ–გეოგრაფიული პროვინციების: რაჭის, ლეჩხუმის და სვანეთის  (ნაწილობრივ)ტერიტორიებს.რეგიონისფართობისაქსტატის2014წლის1მარტისმდგომარეობით4600
კმ2-ია,რაცქვეყნისტერიტორიის6,6%-ია.
რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთს ჩრდილოეთით ესაზღვრება რუსეთი (ჩრდ. ოსეთი, ყაბარდო-ბალყარეთი),საქართველოშიკიმესტიისმუნიციპალიტეტი;დასავლეთით–სამეგრელოს
რეგიონი;სამხრეთითიმერეთისმუნიციპალიტეტები,ასევემხარისმოსაზღვრეაამჟამადსამაჩაბლოში(ე.წ.სამხრეთოსეთი)შემავალიჯავისმუნიციპალიტეტი.მხარისმდებარეობაზღვის
დონიდან400მეტრსადა5000მეტრსშორისმერყეობს.აქ,ძირითადად,ქართველებისახლობენ,მათისაერთორაოდენობა49000კაცსაღწევს.1

ადმინისტრაციულიმოწყობა
რეგიონში შედის საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული შემდეგი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულიერთეულები:
1.ამბროლაურისმუნიციპალიტეტი
2.ცაგერისმუნიციპალიტეტი
3.ლენტეხისმუნიციპალიტეტი
4.ონისმუნიციპალიტეტი
5.ქ.ამბროლაური
რაჭა-ლეჩხუმისადაქვემოსვანეთისრეგიონშისულ4მუნიციპალიტეტი,3ქალაქი,2დაბადა
279სოფელია.2
სამხარეო დონეზე სახელმწიფოს აღმასრულებელ ხელისუფლებას წარმოადგენს სახელმწიფორწმუნებული–გუბერნატორი,რომლისადმინისტრაციაქალაქამბროლაურშიაგანთავსებული.ქალაქიამბროლაურითბლისიდან280კმ-ითარისდაშორებული.3

1

წყარო: http://rls.gov.ge/open_a.php?id=1
წყარო: საქსტატი
3
წყარო: რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის
2
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კუბურმეტრსშეადგენს.გარდაამისა,რეგიონშიგვხვდებაკირქვა(130ათასიკუბურიმეტრი),
ქვანახშირი(300ათასიტონა),თაბაშირი(900ათასიკუბურიმეტრი),დიაბაზი(20ათასიკუბური
მეტრი),ბარიტი(შეფასებულიარარის),მანგანუმი(1010ათასიტონა)დაოქრო(შეფასებული
არარის).ინვესტიციებისარარსებობისგამო,წიაღისეულისდიდინაწილისმოპოვებაარხორციელდება.
რეგიონის წიაღისეულის, მისი რესურსული პოტენციალის ეფექტიანი მართვა-გამოყენებისთვის მნიშვნელოვანია არსებული რესურსების მარაგების ხელახალი აღრიცხვა, სისტემატიზაცია და საორიენტაციო საბაზრო ღირებულების შეფასება. არსებული საინფორმაციო ბაზა
ემყარებამრავალიწლისწინმომზადებულკვლევებს,რაცმათისანდოობისხარისხსგარკვეულწილადეჭვქვეშაყენებს.6

რეგიონის მაკრო მახასიათებლები
დემოგრაფია
მო
მოსახლეობისრაოდენობადასიმჭიდროვე
რაჭა-ლეჩხუმი–ქვემოსვანეთისრეგიონიერთ-ერთიყველაზენაკლებადდასახლებულიასაქართველოში.საქსტატის2019წლის1იანვრისმონაცემებითრეგიონშისაქართველოსმოსახლეობის0.8%ცხოვრობსდამათირიცხვიჯამში29701-სუდრის.
გრა
გრაფიკი1.

მოსახლეობარეგიონებისმიხედ
ედვით(%),2019

13,59
11,59
9,4
8,6
8,44
6,95
4,18
2,96
2,52
0,81
0

2

4

6

8

10

12

14

წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

რაჭა-ლეჩხუმი–ქვემოსვანეთისრეგიონისმოსახლეობისყველაზედიდინაწილიამბროლაურისმუნიციპალიტეტშიცხოვრობს.მათირიცხვი10643-სშეადგენსდარეგიონისმოსახლეობაში მათი წილი 35.8%-ს უდრის. სიდიდით მეორე ცაგერის მუნიციპალიტეტია, რეგიონში
მოსახლეობის30.7%წილითადა9105დასახლებულთაოდენობით.მასმოსდევსონისმუნიციპალიტეტი რეგიონში მოსახლეობის 19.5% წილითა და 5 778 რაოდენობით. ყველაზე მცირერიცხოვანი მოსახლეობა ლენტეხის მუნიციპალიტეტშია, სადაც რეგიონის  მოსახლეობის
14.1%ცხოვრობს,ხოლომათირიცხვი4175-სშეადგენს.
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ცხრილი1.



მო
მოსახლეობისრაოდენობარაჭა-ლეჩხუმი
მისადაქვემოსვანეთისრეგიონის
მუნიცი
იპ
 ალიტეტებში

რაჭა-ლეჩხუმიდაქვემოსვანეთი

რაოდენობა
(ათასი)
29.7

ამბროლაურისმუნიციპალიტეტი

10.6

0.3%

35.8%

ლენტეხისმუნიციპალიტეტი

4.2

0.1%

14.1%

ონისმუნიციპალიტეტი

5.8

0.2%

19.5%

ცაგერისმუნიციპალიტეტი

9.1

0.2%

30.7%

მუნიცი
ციპალიტეტი

წილისა
ლისაქართველოს წილირეგი
იონის
მოსახლეობაში
მოსახლეობაში
0.8%

წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური,2019წ.1იანვარი

რაჭა-ლეჩხუმისადაქვემოსვანეთისრეგიონშიმოსახლეობისსიმჭიდროვეერთკვადრატულ
კილომეტრზესაქართველოშიყველაზედაბალიადა6.6-სუდრის.
გრაფიკი2.

მო
მოსახლეობისსიმჭიდროვე
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წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

მოსახლეობისგანაწილებ
ბაქა
აქალაქადდასოფლად
რაჭა-ლეჩხუმისადაქვემოსვანეთისრეგიონში3ქალაქი,2დაბადა279სოფელია.საქსტატის
2019წლის1იანვრისმონაცემებისთანახმადრეგიონისმოსახლეობისმხოლოდ23%ცხოვრობსქალაქებშიდამათირიცხვი6825-სშეადგენს.სოფლად77%ცხოვრობსდამათირიცხვი
22 876-ს შეადგენს. საშუალოდ, საქართველოში,  მოსახლეობის 43.6% ცხოვრობს სოფლად.
რაჭა-ლეჩხუმი–ქვემოსვანეთისრეგიონშიურბანიზაციისმაჩვენებელიყველაზედაბალიასაქართველოში.

მოსახლეობისსოციალურ-ეკონომიკურიმდგომარეობა
საქსტატის წყაროებში, რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთის რეგიონის დასაქმების მაჩვენებლები
იმერეთის რეგიონის მაჩვენებლებთან არის გაერთიანებული და შემდეგია: 15 წლისა და უფროსიასაკისმოსახლეობაშიდასაქმებულთაწილი60%-სუდრის.თავისმხრივ,ამრეგიონების
მაცხოვრებლებისდასაქმებულნაწილში56%–თვითდასაქმებულია.
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გრაფიკი3.
კი3.



თვითდასაქმებულთაწილიდასაქმებ
ბულმო
ულმოსახლეობაშისაქართველოს
რეგიონ
ნებისმიხედვით,2018
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წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური


ხოლო დაქირავებით დასაქმებულების წილი რეგიონში დასაქმებულთა შორის 44%-ს შეადგენს.
გრა
გრაფიკი4.

დაქირავებითდასაქმებულთაწილი,2017(%)

84
48
48
43
42
41
39
35
30
28
26
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური


ერთსულმოსახლეზესაშუალოშემოსავლებისმიხედვით,რაჭა-ლეჩხუმი–ქვემოსვანეთისრეგიონისთვისაღნიშნულიმაჩვენებელიგანცალკევებითარაღირიცხებადამხოლოდიმერეთის
რეგიონთან გაერთიანებული მოიპოვება. ამ მაჩვენებლის მიხედვით, აღნიშნულ რეგიონებში
ერთსულმოსახლეზესაშუალოთვიურიშემოსავლები269.5ლარსშეადგენს(2018წლისმონაცემი).ესმონაცემისაქართველოსსაშუალომაჩვენებელს(284.7ლარი)მხოლოდმცირედით
ჩამორჩება.
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გრაფიკი5.

შემოსავა
ალიერთსულმოსახლეზე,2018
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წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური


შემოსავლებისდეკომპოზიციაკიშემდეგია:რაჭა-ლეჩხუმი–ქვემოსვანეთისრეგიონისმოსახლეობის88%-სფულადიშემოსავლებიდატრანსფერებიშეადგენენ,ხოლო12%-სარაფულადი შემოსავლები. ფულადი შემოსავლებიდან ყველაზე მეტი, 41% დაქირავებული შრომიდან
მიღებულიშემოსავალია,25%მოდისპენსიებზე,სტიპენდიებსადადახმარებებზე,შემოსავლების10%საჩუქრადმიღებულიფულია,9%-სთვითდასაქმებიდანღებულობს,8%უცხოეთიდან
მიღებულიგზავნილებია,შემოსავლების7%-სმოსახლეობასოფლისმეურნეობისპროდუქციის
გაყიდვიდანიღებს,ხოლოქონებიდან(გაქირავებიდანდაანაბრებიდანპროცენტი)მიღებული
შემოსავალიმხოლოდ0.3%-სუდრის.
გრაფი
იკ
 ი6.



მოსახლეობისსაშუალოთვიურიშემო
ოსავლებისგანაწილებაიმერეთშ
შიდა
იდა
რაჭა-ლეჩხუმი–ქვემოსვანეთისრეგიონებშ
ში,2018
ი,2018
0,3
8

8,7

41
10

7

25

წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ რეგიონში საშუალო შემოსავლებისსიდიდით მეორე კომპონენტიპენსიებზე,სტიპენდიებსადადახმარებებზემოდის.ამასთან,შემწეობისმიღებაზერეგისტრირებულოჯახთაწილიშინამეურნეობებსშორისრაჭა-ლეჩხუმსადაქვემოსვანეთისრეგიონში70%-საჭარბებს,რაცსაქართველოშიყველაზემაღალიმაჩვენებელიადახაზსუსვამს
რეგიონშიარსებულრთულსოციალურმდგომარეობას.
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გრაფიკი7.

შემწეობისმიმღ
ღებოჯ
ებოჯახთაწილიშინამეურნებობებშირე
შირეგიონებისმიხედვით
12
6
8
11
12
11
11
30
14
8
5
9
0

4

8

12

16

20

24

28

32

წყარო:საქსტატი,ჯანდაცვადასოც.უზრუნველყოფა2017;
საქსტატი–მოსახლეობისსაყოველთაოაღწერა,2014

შრომისბაზარი–გა
ი–განათლებადაუნარები
2017-2018სასწავლოწლისმონაცემებით,რაჭა-ლეჩხუმსადაქვემოსვანეთისრეგიონშიმხოლოდერთიდაისიცკერძოუმაღლესისაგანმანათლებლოდაწესებულებაფუნქციონირებს.
რაც შეეხება პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, რეგიონის შესახებ ცალკე
სტატისტიკურიმონაცემიარაღირიცხებადა2018წლისთვისგურიის,რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემოსვანეთისადამცხეთა-მთიანეთისრეგიონებშიჯამში4ასეთიდაწესებულებაირიცხებოდა.
ამბროლაურშიმდებარეპროფესიულიკოლეჯი„ერქვანი“შემდეგპროგრამებსახორციელებს:
მემინანქრე;იუველირი;მეღვინე;ტრაქტორისტ-მემანქანე;ბუღალტერ-ტექნიკოსი;მეფუტკრე.7
2018-2019სასწავლოწლისდასაწყისისთვისრაჭა-ლეჩხუმისდაქვემოსვანეთისრეგიონში68ზოგადსაგანმანათლებლოსკოლაფუნქციონირებს,რომლებშიცჯამში2954მოსწავლეირიცხება.
ბიზნესაქტივობა
რაჭა-ლეჩხუმსადაქვემოსვანეთში,2019წლის1თებერვლისმონაცემებითსულ1208საწარმოა.მათგან11საწარმო(1%)საშუალოზომისაა,1140(94%)მცირეზომის,ხოლოსაწარმოთა
5%-ისთვის(57საწარმო)ზომებისშესახებმონაცემებიარარისაღრიცხული.რეგიონშიმოქმედ
საწარმოებსშორისმსხვილისაწარმოარარის.
გრაფიკი8.



რაჭა-ლეჩხუმს
სადაქვე
ადაქვემოსვანეთშიმოქმედიბიზნესსუბიექ
ქტებისგანაწილება
ზომებისმიხედვით
5
1

94
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7
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წყარო: http://vet.ge/educational_institutions/state/?college_id=1

საკუთრებისფორმებისმიხედვითრეგიონშიმოქმედიკომპანიებიშემდეგნირადარისგადანაწილებული:საწარმოთა87.2%(1053საწარმო)ინდივიდუალურიმეწარმისსტატუსითფუნქციონირებს, 12% (145 საწარმო) შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას წარმოადგენს,
0.6%(8საწარმო)–ამხანაგობაა,0.2%(2საწარმო)კოოპერატივი.
გრაფიკი9.



რაჭა-ლეჩხუმი–ქვემოსვანეთისრე
ისრეგიონშიმოქმედიბიზნესსუბიექ
ექტების
განაწილებასაკუთრებისფორმე
მებისმიხედვით,2019
0,2

0,6
12

87,2

წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

საქმიანობის სფეროების მიხედვით რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთის რეგიონის კომპანიები
შემდეგნაირადააგანაწილებული:ყველაზემეტიკომპანია,ისევეროგორცსხვარეგიონებში,
აქაც საცალო და საბითუმო ვაჭრობის სფეროებშია თავმოყრილი და კომპანიების მთლიანი
რაოდენობის45.8%-სშეადგენს.მეორეყველაზემრავალრიცხოვანისაწარმოებითწარმოდგენილიდარგირეგიონში–მშენებლობაა,12.9%კომპანიათაწილით.მესამეადგილზეადამამუშავებელიმრეწველობა11.8%;მეოთხეყველაზეკონცენტრირებულიდარგიაგანთავსებისსაშუალებებითუზრუნველყოფა,სადაცკომპანიების6%-იათავმოყრილი.მასმოსდევსსოფლის,
სატყეოდათევზისმეურნეობაკომპანიათა5.1%წილით,მეექვსეატრანსპორტიდადასაწყობება4.5%-ით,მეშვიდე–ხელოვნება,გართობა,დასვენება2.2%-ით,სხვასახისმომსახურებებით
დაკავებულკომპანიათაწილი1.9%-ია,ხოლოჯანდაცვასადასოციალურმომსახურებაშირეგიონის საწარმოთა 1.7%-ია წარმოდგენილი. ყველა სხვა დანარჩენ დარგში წარმოდგენილი
საწარმოებისრაოდენობაჯამში8.1%-სშეადგენს.
გრაფიკი10.
ი10. რაჭა-ლეჩხუმსადაქვემოსვანეთშიმოქმედიბიზნ
ნეს
ესსუბიექტებისგანაწილება


საქმ
მი
იანობისსფეროებისმიხედვით,2019
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რაც შეეხება კომპანიების განაწილებას დარგებში ზომების მიხედვით, იგი ასე გამოიყურება:
საშუალო ზომის კომპანიების 22.22% მშენებლობაშია თავმოყრილი, ასევე 22.22% დამამუშავებელმრეწველობასწარმოადგენს.მცირეკომპანიებიშემდეგნაირადარიანგანაწილებული
ყველაზეკონცენტრირებულსამდარგში:46%კომპანიებისასაცალოდასაბითუმოვაჭრობის
დარგშიმოღვაწეობს,13%მშენებლობაში,ხოლო12%დამამუშავებელმრეწველობაში.
უფრო დეტალურად, საწარმოთა ზომების მიხედვით განაწილება საქმიანობის სფეროებში,
ქვემოთმოცემულცხრილშიაწარმოდგენილი:

საქმიანობისსფერო

რაჭა-ლეჩხუმი,ქვემო
სვანეთი
მცირე საშუალო სულ

სოფლის,სატყეოდათევზისმეურნეობა

5%

11%

5%

სამთომოპოვებითიმრეწველობა

1%

0%

1%

დამამუშავებელიმრეწველობა
წყალმომარაგება;კანალიზაცია,ნარჩენებისმართვადა
დაბინძურებისაგანგასუფთავებისსაქმიანობები
მშენებლობა

12%

22%

12%

0%

11%

0%

13%

22%

13%

საბითუმოდასაცალოვაჭრობა

46%

0%

46%

ტრანსპორტიდადასაწყობება

5%

0%

4%

განთავსებისსაშუალებებითუზრუნველყოფა

6%

0%

6%

უძრავქონებასთანდაკავშირებულისაქმიანობები

2%

0%

2%

პროფესიული,სამეცნიეროდატექნიკურისაქმიანობები

1%

0%

1%

ადმინისტრაციულიდადამხმარემომსახურებისსაქმიანობები
სახელმწიფომმართველობადათავდაცვა;სავალდებულო
სოციალურიუსაფრთხოება
განათლება

2%

0%

2%

0%

11%

0%

1%

11%

1%

ჯანდაცვადასოციალურიმომსახურება

2%

0%

2%

ხელოვნება,გართობადადასვენება

2%

11%

2%

სხვასახისმომსახურება

2%

0%

2%

პრიორიტეტული დარგები
დარგებისშეფასებისმოდელშიაისახაისფაქტი,რომრაჭა-ლეჩხუმიდაქვემოსვანეთიერთერთი გამორჩეულად ღარიბი რეგიონია დაბალი ბიზნესაქტივობით, დარგების უმეტესობაში
საერთოდარარსებობსმონაცემებისდასაქმებაზედასხვაჩვენსმიერმითითებულკრიტერიუმებზე,ანესმაჩვენებლებინულოვანია.სწორედამიტომ,ნაცვლადტოპდარგებისშერჩევისას,ჩვენყველაისდარგიშევარჩიეთ,სადაცრაიმებიზნესაქტივობაშეინიშნებოდაჩვენიკრიტერიუმებისმიხედვით.ესდარგებიშემდეგია:

დარგი
ტრანსპორტირებადადასაწყობება

116

ქულა
0.31206618

განთავსებისსაშუალებებითუზრუნველყოფისდასაკვებისმიწოდებისსაქმიანობები

0.266667886

საბითუმოდასაცალოვაჭრობა;ავტომობილებისდამოტოციკლებისრემონტი

0.176859917

დამამუშავებელიმრეწველობა

0.106181671

მშენებლობა

0.068387219

სოფლის,სატყეოდათევზისმეურნეობა

0.033173636

სამთომოპოვებითიმრეწველობადაკარიერებისდამუშავება

0.020334237

შემდგომიანალიზისთვისდადარგებშიაქტივობისუკეთდასანახად,გამოვიკვლიეთ,რაქვემიმართულებებიაშედარებითგანვითარებულითავადდარგებში(ბიზნესსუბიექტებისკონცენტრაციისმიხედვით).
ქვედარგებისანალიზმაშემდეგიშედეგიმოგვცა:
ტრანსპორტირებადადასაწყობება
ამდარგშიმოქმედისაწარმოებისუმეტესობაკონცენტრირებულია„საქალაქოდასაგარეუბნო
სამგზავროსახმელეთოტრანსპორტში“,მცირენაწილი–„სატვირთოსაგზაოგადაზიდვებში“.
ესდარგი,როგორცამ,ისესხვარეგიონებშიტრანსფორმაციასმოითხოვს,რადგანამეტაპზე
ის ვერ აკმაყოფილებს ტურიზმისთვის განვითარების სტარნდარტებს. სწორედ აქ არსებობს
განვითარების შესაძლებლობები – მზარდი ტურიზმის ფონზე მგზავრთა გადაზიდვის მიმწოდებლებსშეუძლიათ,მოდერნიზებულიშატლებისდამგზავრთაორგაზანიზებულიგადაყვანის
სერვისიშესთავაზონროგორცსაერთაშორისო,ისეადგილობრივტურისტებს.
განთავსებისსაშუალებებითუზრუნველყოფისდასაკვებისმიწოდებისსაქმიანობები
რაჭა ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში, სტანდარტულად, ეს დარგი შედგება სასტუმროების და
საკვები დაწესებულებებისგან. ტურისტების შემოდინების ზრდის გათვალისწინებით, ცხადია,
ესდარგიპრიორიტეტულიარეგიონისთვის.
დამამუშავებელიმრეწველობა
დამამუშავებელი მრეწველობის ყველაზე დიდი ქვედარგი, კომპანიების კონცენტრაციის მიხედვით,კვებისმრეწველობაა.
ამრეგიონშიკვებისმრეწველობისაქტივობაცძალზედაბალიადამისისტრუქტურაცღარიბი:
კომპანიების 80% პურ-ფუნთუშეულის და ცომეული პროდუქტების წარმოებაზე მოდის, 10% –
ხორცისგადამუშავებაზე.ძირითადადკვებისმრეწველობაამმიმართულებებისგანშედგება.
კვების მრეწველობის შემდეგ კომპანიების უმეტესობა კონცენტრირებულია დამამუშავებელი
დარგისშემდეგქვედარგში:„ხისდაკორპისნაწარმისწარმოება,ავეჯისგარდა;ნაკეთობების
წარმოებაჩალისდაწნულიმასალებისაგან“.აქსაწარმოებისძირითადისაქმიანობაახისხერხვადარანდვა.
დამამუშავებელ მრეწველობაში შემდეგი ადგილი უჭირავს სასმელების წარმოებას (რაჭის
ხარზე),სადაცუმეტესინაწილიღვინისწარმოებაზემოდის.აღსანიშნავია,რომღვინისწარმოებისგანვითარებისმიუხედავად,რაჭაში,არარისგანვითარებულიყურძნისსხვაპროდუქტებისწარმოება–წიპწისზეთისთუსხვადასხვაკოსმეტიკურისაშუალების.
გარდა ამისა,რეგიონშიასევე იწარმოება პლასტმასისსამშენებლონაკეთობებიდაბეტონი,
რაცდამახასიათებელიაყველასხვაშესწავლილირეგიონისთვისაც.
მშენებლობა
რეგიონშიმშენებლობაშიძირითადადგამოკვეთილიასაცხოვრებელიდაარასაცხოვრებელი
შენობებისმშენებლობადაგზებისადაავტობანებისმშენებლობა.
სოფლის,სატყეოდათევზისმეურნეობა
საინტერესოა,რომრეგიონშიღვინისმწარმოებლად,საქონლისმომშენებლადმცირერაოდენობისსაწარმოებიადარეგისტრირებული(სულ16).ამისსავარაუდომიზეზიისაა,რომამსაქმიანობასძირითადადშინამეურნეობებიმისდევენენდაარარიანრეგისტირირებულიბიზნესსუბიექტებად.ესიმასაცმიუთითებს,რომმათისაქმიანობაარარისსისტემურიდასაკმარისად
მასშტაბური,რომრეგულარულბიზნესსაქმიანობადგადაქცეულიყო.
ინტერვიუებიდანმიღებულისაყურადღებოინფორმაცია:
რეგიონშიმეწარმეებთანჩატარებულიინტერვიუებისასრესპონდენტებისუმეტესობაამბობს,
რომრეგიონშიშესამჩნევადმხოლოდტურიზმივითარდება.
რესპონდენტები,ასევე,კადრებისკვალიფიკაციასაცუსვამენხაზს:„პროფესიულისასწავლებლებისშექმნაიქნებოდაძალიანკარგი.ვისურვებდითრომიყოსუფრომეტიკვალიფიციური
კადრები“,(შპს„გეოფლაური“,ამბროლაურისმუნიციპალიტეტი).„ძალიანრთულიაადგილობრივადპერსონალისდაქირავებადახშირადჩამოგვყავსსხვადსხვარეგიონებიდან,ვისურვებდითრომმალეშევძლოთადგილზეკვალიფიციურიკადრებისმოძიება“,(ინდ.მეწარმემარიამ
სულთანიშვილი,სასტუმროსბიზნესი,ონისმუნიციპალიტეტი).
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ტურიზმის მნიშვნელობაზე საუბრობს სახელმწიფოს რწმუნებულიც. ინფრასტრუქტურული და
კერძოპროექტები,რომლებიცახლამიმდინარეობსრეგიონში,ცალსახადშეუწყობსხელსრეგიონშიტურიზმისგანვითარებას:„საგზაო-ინფრასტრუქტურულიმიმართულებითხორციელდება ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები, რომლებიც გაამარტივებს მიმოსვლას რეგიონში და
მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს ტურიზმის განვითარებაში. 2020-ში სრულდება ორი დიდი
პროექტი,პლიუსკეთდებაადგილობრივიმნიშვნელობისგზები–ხვამლისმთასთან,მრავალძალის,სოფელღებთანდასხვასოფლებთანმისასვლელი.საბოლოოდ,ამგზებისდასრულებისშემდეგ,მოიაზრება,რომსვანეთშიასულიტურისტების80%გადავარაჭაშიც,ანპირიქით,
სვანეთშიავლენრაჭისგავლითამგზებით.განვითარებისდიდიპოტენციალისმქონესექტორებსრაცშეეხება,ერთმნიშვნელოვნად–ესარისტურიზმი“.
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რეგიონის ზოგადი აღწერა
მდებარეობა
ქვემო ქართლის მხარე საქართველოს სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. რეგიონსდასავლეთითესაზღვრებასამცხე-ჯავახეთი,ჩრდილოეთით–თბილისი,შიდაქართლიდა
მცხეთამთიანეთი,აღმოსავლეთით–კახეთი,სამხრეთ-აღმოსავლეთით–აზერბაიჯანისრესპუბლიკა,ხოლოსამხრეთით–სომხეთისრესპუბლიკა.
ქვემოქართლისფართობია6.5ათასიკვ.კმ.,ქვეყნისტერიტორიის9,3%.
მაღალმთიან დასახლებებს მიეკუთვნება დმანისის მუნიციპალიტეტის 19 (1500 მ-ზე ზევით),
წალკისმუნიციპალიტეტის46(1500მ-ზეზევით)დათეთრიწყაროსმუნიციპალიტეტის35სოფელი(1300მ-ზეზევით).
მოსახლეობის44,7%ეთნიკურადქართველია,45,1%–აზერბაიჯანელი,6,4%–სომეხი,ხოლო
3,8%–აფხაზი,ოსი,რუსი,ბერძენი,უკრაინელიდაქურთი.1
რეგიონისადმინისტრაციულიცენტრი–ქალაქირუსთავიუშუალოდესაზღვრებაქვეყნისდედაქალაქს–თბილისს.ქვემოქართლისსიახლოვეთბილისთან,თბილისისაეროპორტთანდა
აზერბაიჯანისა და სომხეთის რესპუბლიკებთან, მისი მდებარეობა სატრანსპორტო კორიდორებისგადაკვეთისადააღმოსავლეთ-დასავლეთისენერგოკორიდორისზონაშიდაურბანიზაციისმაღალიდონერეგიონსგანვითარებისკარგშესაძლებლობასუქმნის.2

ადმინისტრაციულიმოწყობა
რეგიონში7ქალაქი,6დაბადა334სოფელია.ქვემოქართლისრეგიონშიმოქმედებს7თვითმმართველიერთეული:
1.თვითმმართველიქალაქირუსთავი
2.ბოლნისისმუნიციპალიტეტი
3.გარდაბნისმუნიციპალიტეტი
4.დმანისისმუნიციპალიტეტი
5.თეთრიწყაროსმუნიციპალიტეტი
6.მარნეულისმუნიციპალიტეტი
7.წალკისმუნიციპალიტეტი.
1
2
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სამხარეო დონეზე სახელმწიფოს აღმასრულებელ ხელისუფლებას წარმოადგენს სახელმწიფორწმუნებული,რომლისადმინისტრაციაქ.რუსთავშიაგანთავსებული.3

ბუნებრივიგარემო
ქვემოქართლისრეგიონიმოქცეულიაზომიერდასუბტროპიკულსარტყელებსშორის.რელიეფისთავისებურებისგამო,რეგიონისჰავასაკმაოდმშრალია.ქვემოქართლისბარისნაწილი
მიეკუთვნება ნახევრად ზღვიურ, საკმაოდ ზომიერ კონტინენტური ჰავის ტიპს. რეგიონის შუა
სარტყელშიჰავაშედარებითგრილიდანესტიანია.კიდევუფრომაღლაგამეფებულიასუბნივალურიჰავა.4

ტურიზმიდაკურორტები
ქვემო ქართლის ბუნებრივ-გეოგრაფიული პირობები, აგრეთვე ბუნებრივი, კულტურული და
ისტორიული ძეგლები ქმნის რეგიონში ტურიზმის განვითარების შესაძლებლობას. ტურიზმის
პერსპექტიული მიმართულებებია: ცხენოსნობა, სამონადირეო ტურიზმი, ეკოტურიზმი, შემეცნებითი ტურიზმი, ოჯახური ტურიზმი, ეთნოგრაფიული ტურიზმი, აგროტურიზმი, სამკურნალოსარეაბილიტაციო ტურიზმი და სხვა. ქვემო ქართლში არის დასახლებები, რომლებიც ჩვენს
წელთაღრიცხვამდეპირველიათასწლეულითთარიღდება.დიდარქეოლოგიურაღმოჩენადაა
მიჩნეულიწინაისტორიულიდასახლებისდაადამიანისნაშთებისპოვნადმანისში.ექსპერტთა
დასკვნებით,დმანისშიჰომინიდი1.8მილიონიწლისწინცხოვრობდა.შესაბამისად,დმანისი
ევროპისადააზიისყველაზეადრეულდასახლებადშეიძლებაიქნესმიჩნეული.მთლიანობაში,
ქვემო ქართლში 650-ზე მეტი ისტორიული ძეგლია, რომელთაგან 300 სხვადასხვა ტურისტულ
მარშრუტშიაშესული.
ქვემოქართლშიერთიკურორტი–მანგლისიდარამდენიმედასასვენებელიზონაა,სადაცარსებულსანატორიუმებსადადასასვენებელსახლებშიყოველწლიურად10ათასამდეადამიანის მიღებაა შესაძლებელი. საკურორტო ზონებია დმანისის, ბოლნისის, თეთრიწყაროს, გარდაბნისადაწალკისმუნიციპალიტეტებში.თუმცა,აღსანიშნავია,რომტურისტულიობიექტები
არშეესაბამებათანამედროვესტანდარტებსდაშესაბამისად,რეგიონისთვისგამოწვევასწარმოადგენსტურიზმისინფრასტრუქტურისგაუმჯობესება.
ქვემოქართლშისასტუმროებინაკლებადარისგანვითარებული.ქალაქრუსთავშიხუთისასტუმროა. ამასთან, საოჯახო ტიპის სასტუმროებმაც ჯერჯერობით ვერ მოახერხეს სათანადო
განვითარება.წალკასადადმანისშიარისსაოჯახოტიპისსასტუმროები,თუმცამათირაოდენობამცირეა.
სექტორისმთავარპრობლემებადრჩებაპერსონალისდაბალიანაზღაურებადაუკიდურესად
დაბალიინვესტიციებიფიქსირებულაქტივებში,შესაბამისადკი–მომსახურებისდაბალიხარისხი.5

ბუნებრივირესურსები
ქვემოქართლისრეგიონიმდიდარიაწყლისრესურსებით–მდინარეებით,ტბებით,მიწისქვეშა მტკნარი წყლებით. საქართველოს სხვა რეგიონებთან შედარებით, მცირეა მინერალური
წყლის (მხოლოდ ბოლნისისა და დმანისის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე არის მინერალურისამკურნალომჟავედაგოგირდოვანიწყლები)დათერმულიწყლისრესურსები.
აღსანიშნავიატრანსსასაზღვრომნიშვნელობისმდინარემტკვარიდამისიშენაკადები.ქვემო
ქართლისრეგიონშისულ31საშუალოდადიდიზომისმდინარეჩამოედინება.მათისაერთო
სიგრძედაახლოებით900კმ-ია.რეგიონში15ტბაა(საერთოსარკისფართობით–18კმ2),რომლებიც, ძირითადად, რეკრეაციული დანიშნულებით, ირიგაციაში და თევზჭერისათვის გამოიყენება.რეგიონშიარსებული6წყალსაცავი(წყლისსაერთომოცულობით30400მლნ.კმ3)გამოყენებულია სასმელი წყლით მომარაგებისათვის (ხრამი ქ. რუსთავისთვის), ენერგეტიკაში
(წალკა)დაირიგაციაში.
ენერგეტიკის სექტორი წარმოდგენილია ქ. გარდაბანში განთავსებული სამი თბოელექტრო3

http://kvemokartli.gov.ge/region
წყარო: ქვემო ქართლის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის
5
წყარო: ქვემო ქართლის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის
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სადგურით.უკანასკნელიათწლეულისმანძილზე,დისბალანსიელექტროენერგიისგამომუშავებისტემპებსადაელექტროენერგიაზემოთხოვნასშორისთანდათანიზრდებოდა,რაცრეგიონისსოციალ-ეკონომიკურიგანვითარებისპროცესზედღემდეუარყოფითგავლენასახდენს.
ამიტომ,დიდიმნიშვნელობაენიჭებამცირეჰიდროენერგეტიკულირესურსებისადაგანახლებადიენერგიისწყაროებისათვისებას,რაცქვემოქართლსსაკმარისირაოდენობითაქვს.ქვემოქართლსმნიშვნელოვანიპოტენციალიაქვსენერგიისგენერირებისკუთხით,ისეთიგანახლებადირესურსებისგამოყენებით,როგორიცააჰიდროენერგიადაქარისადამზისენერგია.
მზის ენერგიის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით, ქვემო ქართლის რეგიონი დიდი მრავალფეროვნებითგამოირჩევა.ტერიტორიისთითქმისნახევარიმიეკუთვნებაზონას,სადაცწლის
თბილ პერიოდში (მაისი-ოქტომბერი) იქმნება ოპტიმალური პირობები სხვადასხვა ტიპის ჰელიოდანადგარების (ბრტყელი კოლექტორები, მძლავრი მზის ღუმელები, კოშკის ტიპის მზის
სადგურები,გენერატორები)ექსპლუატაციისათვის.ესზონამოიცავსქ.რუსთავს,მარნეულის,
გარდაბნისადაბოლნისისმუნიციპალიტეტებს.ტერიტორიახასიათდებაგანიერი,უტყეო,ფერდობიანიხეობებით,გახსნილიჰორიზონტითდააქედანგამომდინარე,პირდაპირიდაჯამური
რადიაციისდღეღამური,თვიური,სეზონურიდაწლიურიმაღალისიდიდეებით.
ქარის ენერგიის გამოყენების თვალსაზრისით, ქვემო ქართლის ტერიტორიაზე პერსპექტიულადარისმიჩნეულიმდ.მტკვრისხეობისმცხეთა-რუსთავისმონაკვეთი.საქართველოსტერიტორიაზე ქარის პერსპექტიულ 9 სადგურის პოტენციურ ტერიტორიებს შორის ქ. რუსთავის
ტერიტორიაშეფასებულიაროგორიცქარისპერსპექტიულისადგური60მგვტდადგმულისიმძლავრითა და 130 მლნ. კვტ/სთ ელექტროენერგიის წლიური გამომუშავებით, რაც დაახლოებით 14 000 ოჯახს დააკმაყოფილებს. აღნიშნულ მონაკვეთზე ქარის ენერგიის გამოყენების
დიდიინტერესიუკავშირდებასამგორისველისმორწყვისსაკითხსაც.
ქვემოქართლშიტყესტერიტორიის21,7%უკავია,რაცსაქართველოსრეგიონებსშორისყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. ტყის ფონდის ფართობი 143,2 ათას ჰა-ს შეადგენს, საიდანაც
ტყით 134.6 ჰა არის დაფარული. ხელოვნურად გაშენებული წიწვოვანი ტყის კულტურებიდან
შემადგენლობისმიხედვითრეგიონშიგავრცელებულიაფიჭვი(ფართობი–5335ჰა,მერქნის
მარაგი – 193,3 ათასი კბმ), ხოლო ფოთლოვნებიდან – წიფელი (25332 ჰა, 5143,3 ათასი კბმ).
მნიშვნელოვანიფართობიუკავიამუხას(21564ჰა,2105ათასიკბმ),რცხილასდაჯაგრცხილას,
ხოლო რბილმერქნიანი ფოთლოვნებიდან – კანადის ვერხვს (260 ჰა, 27,4 ათასი კბმ). საკმაოდაანუშის,ჭერმისადაპანტისნარგაობაც,ხოლობუჩქნარიდაქვეტყეძირითადადძეძვითაა
წარმოდგენილი.
ბიომრავალფეროვნების თვალსაზრისით, გამორჩეულია ალგეთის ხეობა, სადაც შექმნილია
ალგეთისეროვნულიპარკი.რეგიონისტერიტორიაზე22ათასჰაფართობზეფუნქციონირებს
სამონადირეომეურნეობა.
ქვემოქართლისტერიტორიამდიდარიამრავალფეროვანიწიაღისეულით.რეგიონშიაწარმოებენ ფერად და შავ ლითონებს, ფეროშენადნობებს და ინდუსტრიულ მინერალს. რეგიონში,
ასევე,გვხვდება200-ზემეტიფერადი,შავიდაძვირფასილითონების,ქიმიურიდაკერამიკული
ნედლეულის,ჰიდრომინერალებისადასაწვავირესურსებისსაბადო,რომელთადიდინაწილი
აუთვისებელია.
მადნეულისკომპლექსშისპილენძ–ბარიტისნახევარლითონებისსაბადოზემუშაობენსპილენძის, ბარიტის და რიგი თანმხლები მინერალების მოსაპოვებლად. მადნეულის საბადო თბილისიდან 80 კილომეტრზეა. წიაღისეულსღია შახტიდან გათხრა-აფეთქებისმეთოდით მოიპოვებენ. ამოღებული მადანი მაღალი კონცენტრატით გამოირჩევა. საწარმოოდ შეფასებული
წარმადობააწელიწადში12ათასიტონაკონცენტრატისგადამუშავება.ოქროსმარაგებიმადნეულშიშეადგენს49ათასუნციას,ვერცხლისაკი94ათასუნციას.
სტრატეგიულიმნიშვნელობისაარეგიონშიარსებულისამშენებლოდამოსაპირკეთებელიქვები.რეგიონშიმოიპოვებამაღალიხარისხისმინერალები–ბაზალტიდატუფი.აღნიშნულმინერალებზედიდიმოთხოვნააროგორცშიდა,ისეგარებაზარზე.გარდაამისა,მოიპოვებასპილენძი,ბარიტი,ვოლფრამი,ნიკელი,რკინა,თუთია,სულფატი,მარგანეცი,მარმარილო,გაჯი,
თეთრიქვა.
რეგიონშიასევემოიპოვებასამშენებლოკერამიკის(დარბაზისადაპიტარეთისკაოლინისსაბადოები),მინისტარის(ადულარიანიმეტასომატიტები)დასაფაიფურე(ბექტაკარისკვარციტები)ნედლეული.დმანისისდაწალკისვულკანურსაბადოებშიარისმსუბუქიქვისმასალები,
ღორღიდაქვისნატეხები.
რეგიონში არის, აგრეთვე,  ლითოგრაფიული ქვის საბადოები (ალგეთი, გომარეთი, ახკალაფა).ალგეთისსაბადოკავკასიაშიყველაზედიდისაბადოა.
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ცხრილი2.

მოსახლეობისრაოდენო
ობაქვე
ბაქვემოქართლისრეგიონისმუნიციპალი
ლიტეტებში
რაოდენობა წილისაქარ
ართ
 ველოს წილირეგიონის
ის
(ათასი)
მოსახლეობაში
მოსახლეობაში
433.2
11.6%

მუნიციპა
ალიტეტი
ქვემოქართლი
ქ.რუსთავი

128.3

3.4%

29.6%

ბოლნისისმუნიციპალიტეტი

55.4

1.5%

12.8%

გარდაბნისმუნიციპალიტეტი

80.8

2.2%

18.7%

დმანისისმუნიციპალიტეტი

20.4

0.5%

4.7%

თეთრიწყაროსმუნიციპალიტეტი

22.1

0.6%

5.1%

მარნეულისმუნიციპალიტეტი

106.8

2.9%

24.7%

წალკისმუნიციპალიტეტი

19.4

0.5%

4.5%

წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური,2019წ.1იანვარი

ქვემოქართლისრეგიონშიმოსახლეობისსიმჭიდროვეერთკვადრატულკილომეტრზე67.2-ს
უდრის.
გრაფიკი2.
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წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

მოსახლე
ლეობისგანაწილებაქალაქადდასოფლად
ქვემოქართლისრეგიონში7ქალაქი,6დაბადა334სოფელიასაქსტატის2019წლის1იანვრის
მონაცემებისთანახმადქალაქებშირეგიონისმოსახლეობის44%ცხოვრობსდამათირიცხვი
188439-სშეადგენს.სოფლადკიმოსახლეობის56%ცხოვრობსდამათირიცხვი244723-სშეადგენს.

მოსახლეობისსოციალურ-ეკონომიკურიმდგომარეობა
საქსტატისმიხედვით,ქვემოქართლისრეგიონში,15წლისადაუფროსიასაკისმოსახლეობაშიდასაქმებულთაწილი59%-სუდრის.თავისმხრივ,რეგიონისმაცხოვრებლებისდასაქმებულ
ნაწილშიასევე59%–თვითდასაქმებულია.
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გრაფ
გრა
 იკი3.



თვითდასაქმებულთაწილიდასაქ
აქმებულმოსახლეობაშისაქართველოს
რეგ
გი
იონებისმიხედვით,2018
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წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური


ხოლოდაქირავებითდასაქმებულებისწილირეგიონშიდასაქმებულთაშორის41%-სშეადგენს.
გრაფიკი4.

დაქირავებითდასაქმე
მებულთაწილისაქართველოსრეგიონებ
ბი
 სმიხედვით,2018
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წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური


ქვემოქართლისრეგიონშიერთსულმოსახლეზესაშუალოთვიურიშემოსავლები231.3ლარს
შეადგენს (2018 წლის მონაცემი). ეს მონაცემი საქართველოს საშუალო მაჩვენებელს (284.7
ლარი)საგრძნობლადჩამორჩება.
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გრაფიკი5.
კი5.

შემოსავალიერთსულმოსახლეზე,2018
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წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური


საქსტატისმონაცემებისმიხედვით,ქვემოქართლისრეგიონისმოსახლეობის91.5%-სფულადი
შემოსავლებიდატრანსფერებიშეადგენენ,ხოლო8.5%-სარაფულადიშემოსავლები.ფულადი
შემოსავლებიდან ყველაზე მეტი, 46.4% დაქირავებული შრომიდან მიღებული შემოსავალია,
17.4%მოდისპენსიებზე,სტიპენდიებსადადახმარებებზე,შემოსავლების13%-სმოსახლეობა
თვითდასაქმებიდანიღებს,8%–საჩუქრადმიღებულიფულია,7.7%კიუცხოეთიდანმიღებული
გზავნილები;7.4%-სმოსახლეობასოფლისმეურნეობისპროდუქციისგაყიდვიდანიღებს,ხოლოქონებიდან(გაქირავებიდანდაანაბრებიდანპროცენტი)მიღებულიშემოსავალიმხოლოდ
0.1%-სუდრის.
გრაფიკი6.



მოსახ
სახლეობისსაშუალოთვიურიშემოსავლებისგა
ბისგანაწილებაქვემოქართლში,
2018
0,1

7,7

13

46,4
8

7,4

17,4

წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

აქაც,ისევეროგორცსაქართველოსსხვარეგიონებში,საშუალოშემოსავლებისსიდიდითმეორე კომპონენტი პენსიებზე, სტიპენდიებსა და დახმარებებზე მოდის.  თუმცა, შემწეობის მიღებაზე რეგისტრირებულ ოჯახთა წილი შინამეურნეობებს შორის ქვემო ქართლის რეგიონში
25%-სარაღემატება.
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გრაფიკი7.შემწეობისმიმღებოჯახთაწი
აწილიშინამეურნებობებშირეგიონ
ნებისმიხედვით
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წყარო:საქსტატი,ჯანდაცვადასოც.უზრუნველყოფა2017;
საქსტატი–მოსახლეობისსაყოველთაოაღწერა,2014

შრომისბაზარი–განათლებადაუნ
ადაუნარები
2018/2019სასწავლოწლებისდასაწყისისმდგომარეობით,ქვემოქართლისრეგიონშიარცერთიუმაღლესისაგანმანათლებლოდაწესებულებაარარისრეგისტრირებული.
რაცშეეხებაპროფესიულსაგანმანათლებლოდაწესებულებებს,2018წლისმონაცემებითასეთირეგიონში5-ია.
რუსთავშიმდებარეპროფესიულიკოლეჯი„მოდუსი“საკმაოდმრავალრიცხოვანპროგრამებს
ახორციელებს:ზეინკალ-სანტექნიკოსი,ინფორმაციულიტექნოლოგი,ნივთიერებებისადამასალებისქიმიურიანალიზისლაბორანტი,ოფისისმენეჯერი(მდივან-რეფერენტი),მასაჟისტი,
მღებავი, ძრავის შემკეთებელი, ელექტროამძრავისა და ელექტრომომმარაგებელი დანადგარებისოსტატი,შემდუღებელი,სავალინაწილისტექნიკოსი,სამკერვალონაწარმისსპეციალისტი, ელექტრონული და ციფრული მოწყობილობების დიაგნოსტიკოს-შემკეთებელი, თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების მემონტაჟე, ზეინკალ-სანტექნიკოსი, ბუღალტერ-ტექნიკოსი,
ელექტროობა.7
ასევერუსთავშიმდებარეკერძოკოლეჯი„არსი“შემდეგპროგრამებსახორციელებს:პრაქტი-
კოსი ექთანი, ფარმაცევტის თანაშემწე, ბანკის მოლარე-ოპერატორი, სადაზღვევო აგენტი,
ექთნისთანაშემწე.8
მარნეულშიორიკოლეჯიფუნქციონირებს:მარნეულისკოლეჯიდასაზოგადოებრივიკოლეჯი
„ელიტის“მარნეულისფილიალი.
მარნეულისკოლეჯშიშემდეგიპროგრამებიხორციელდება:ექთნისთანაშემწე,ფარმაცევტის
თანაშემწე,პრაქტიკოსიექთანი,საფინანსოსერვისები,საოფისესაქმე,აღმზრდელი;9
ხოლორაცშეეხება„ელიტის“მარნეულისფილიალს,აქპროგრამებისჩამონათვალიმრავალრიცხოვანია: ბუღალტერი, რესტორნის მენეჯერი, სასტუმროს მენეჯერი, ღონისძიებათა მომწყობი, ინფორმაციული ტექნოლოგი, კორესპონდენტი, პრაქტიკოსი ექთანი, ფარმაცევტის
თანაშემწე, ექთნის თანაშემწე, კბილის ტექნიკოსი, მასაჟისტი, ოფის მენეჯერი, აღმრზდელიპედაგოგი.10
2018/2019სასწავლოწლისდასაწყისისთვისრეგიონში267ზოგადსაგანმანათლებლოსკოლაა,
სადაცჯამში69606მოსწავლეირიცხება.11

7

http://vet.ge/educational_institutions/state/?college_id=17
http://www.collegearsi.ge/sag_programebi.html
9
www.mcm.edu.ge
10
http://www.cceliti.ge/main/modules/4/16
11
წყარო: საქსტატი
8
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ბიზნესაქტივობა
ქვემო ქართლის რეგიონში, საქსტატის 2019 წლის 1 თებერვლის მონაცემებით სულ 13 161
საწარმოა.მათგან23საწარმო(0.2%)მსხვილიზომისაა,84საწარმო(0.6%)საშუალოზომის,
12342 (93.8%) მცირე ზომის, ხოლო საწარმოთა 5.4%-ისთვის (712 საწარმო) ზომების შესახებ
მონაცემებიარარისაღრიცხული.
გრაფი
ფიკი8.

ქვემოქართლშიმოქმედიბიზნესსუბ
ბი
იექტებისგანაწილებაზომებისმიხედ
ხედვით
5,4

0,6
0,2

93,8

წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური
საკუთრებისფორმებისმიხედვითრეგიონშიმოქმედიკომპანიებიშემდეგნაირადარისგადანაწილებული:საწარმოთა86.2%(11346საწარმო)ინდივიდუალურიმეწარმისსტატუსითფუნქციონირებს,13.3%(1753საწარმო)შეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებასწარმოადგენს,0.2%(22საწარმო)სააქციოსაზოგადოებაა,0.1%-0.1%-ითააწარმოდგენილიამხანაგობა,
კოოპერატივიდასოლიდარულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოება,თითოეულკატეგორიაში,
შესაბამისად,17,14და9საწარმო.
გრაფიკი9.



ქვემოქარ
ოქართლისრეგიონშიმოქმედიბიზნესსუბ
ბი
იექტებისგანაწილება
საკუთრებისფორ
ბისფორმებისმიხედვით,2019
0,2

0,1
0,2

13,2
0,1

86,2

წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური
საქმიანობისსფეროებისმიხედვითქვემოქართლისრეგიონისკომპანიებიშემდეგნაირადაა
განაწილებული:ყველაზემეტიკომპანია,ისევეროგორცსხვარეგიონებში,აქაცსაცალოდა
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საბითუმო ვაჭრობის სფეროებშია თავმოყრილი და კომპანიების ნახევარზე მეტს, 58%-ს შეადგენს.მეორეყველაზემრავალრიცხოვანისაწარმოებითწარმოდგენილიდარგირეგიონში
–დამამუშავებელიმრეწველობაა9%წილით;მესამედარგიატრანსპორტიდადასაწყობება
8%წილით;მეოთხედარგიაგანთავსებისსაშუალებებითუზრუნველყოფადამშენებლობა,თითოეული 4% კომპანიათა წილით. კომპანიათა 3%-3%-ია წარმოდგენილი უძრავ ქონებასთან
დაკავშირებულსაქმიანობებსადასხვასახისმომსახურებებში;ხოლო2%-2%-იათავმოყრილი
პროფესიულ,სამეცნიეროდატექნიკურსაქმიანობებში,ჯანდაცვისდასოციალურიმომსახურებისსაქმიანობებსადაადმინისტრაციულდადამხმარემომსახურებებში.
გრაფიკი10. ქვემოქართლშიმოქმე
მედიბიზნესსუბიექტებისგანაწილე
ლებასაქმიანობის


სფეროებისმიხედვ
ვით,2019
ით,2019
6
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4
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წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

დარგებშიზომებისმიხედვითკომპანიებისგანაწილებაშემდეგია:მსხვილიკომპანიების17%17% დამამუშავებელ მრეწველობასა და საცალო და საბითუმო ვაჭრობის სფეროებშია თავმოყრილი,13%–განათლებაში,9%–კიჯანდაცვასადასოციალურმომსახურებებში.საშუალო
ზომის კომპანიების შემთხვევაშიც ყველაზე მეტი დამამუშავებელ მრეწველობაშია  და მათი
წილი23%-სშეადგენს.საშუალოკომპანიათა19%საცალოდასაბითუმოვაჭრობასწარმოადგენს,ხოლო13%მშენებლობისსფეროშიაწარმოდგენილი.რაცშეეხებამცირეზომისკომპანიებს,მათიგანაწილებაყველაზეკონცენტრირებულსამდარგშიასეთია:ყველაზემეტი,58%
წარმოდგენილია საბითუმო და საცალო ვაჭრობის სფეროში; მეორე ადგილზეა დამამუშავებელი მრეწველობა 9% წილით; ხოლო მესამე, კომპანიათა კონცენტრაციის 8%-იანი წილით
ტრანსპორტიდადასაწყობებაა.
უფრო დეტალურად, საწარმოთა ზომების მიხედვით განაწილება საქმიანობის სფეროებში,
ქვემოთმოცემულცხრილშიაწარმოდგენილი:
ცხრილი3.

საწარმოთაგანაწილებაზო
ბაზომებისადადარგებისმიხედვით
საქმიანობისსფერო

საბითუმოდასაცალოვაჭრობა
დამამუშავებელიმრეწველობა
ტრანსპორტიდადასაწყობება
განთავსებისსაშუალებებითუზრუნველყოფა
მშენებლობა
უძრავქონებასთანდაკავშირებული
სხვასახისმომსახურება
პროფესიული,სამეცნიეროდატექნიკური
ჯანდაცვადასოციალურიმომსახურება

მცირე
58%
9%
8%
4%
4%
3%
3%
2%
2%

ქვემოქართლი
საშუალო მსხვილი
19%
17%
23%
17%
5%
4%
0%
0%
13%
0%
2%
0%
1%
0%
0%
0%
10%
9%

სულ
58%
9%
8%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
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ადმინისტრაციულიდადამხმარემომსახურება
სხვადარგები
სოფლის,სატყეოდათევზისმეურნეობა
განათლება
ინფორმაციადაკომუნიკაცია
საფინანსოდასადაზღვევოსაქმიანობები
სამთომოპოვებითიმრეწველობა
ხელოვნება,გართობადადასვენება

2%

2%

4%

2%

1%
1%
1%
1%
1%
1%

5%
4%
1%
0%
0%
6%

4%
13%
0%
0%
9%
9%

1%
1%
1%
1%
1%
1%

პრიორიტეტული დარგები
შეფასების მოდელმა ქვემო ქართლში დარგებს შემდეგი ქულები მიანიჭა მოდელში გათვალისწინებულიკრიტერიუმებით:
ცხრილი4.

დარგებისშეფასება,ქვემოქართლი

დარგი
საბითუმოდასაცალოვაჭრობა;ავტომობილებისდამოტოციკლების
რემონტი
დამამუშავებელიმრეწველობა

ქვემოქართლი
0.188574168
0.138415465

ტრანსპორტირებადადასაწყობება

0.133261853

პროფესიული,სამეცნიეროდატექნიკურისაქმიანობები

0.112417343

სამთომოპოვებითიმრეწველობადაკარიერებისდამუშავება
ელექტროენერგიის,აირის,ორთქლისდაკონდიცირებულიჰაერის
მიწოდება
სოფლის,სატყეოდათევზისმეურნეობა

0.111296081
0.104931996
0.086334631

სხვასახისმომსახურება
განთავსებისსაშუალებებითუზრუნველყოფისდასაკვებისმიწოდების
საქმიანობები
ჯანდაცვადასოციალურიმომსახურებისსაქმიანობები

0.05966263

0.055147548

ინფორმაციადაკომუნიკაცია

0.039057682

მშენებლობა

0.036121286

განათლება
წყალმომარაგება;კანალიზაცია,ნარჩენებისმართვადა
დაბინძურებისაგანგასუფთავებისსაქმიანობები
ადმინისტრაციულიდადამხმარემომსახურებისსაქმიანობები

0.031317943

ხელოვნება,გართობადადასვენება

0.027668746

უძრავქონებასთანდაკავშირებულისაქმიანობები

0.022726855

0.056768744

0.030218843
0.030116328

როგორცცხრილიდანვხედავთ,ქვემოქართლშიწამყვანიდარგებია:
1.საბითუმოდასაცალოვაჭრობა;ავტომობილებისდამოტოციკლებისრემონტი
2.დამამუშავებელიმრეწველობა
3.ტრანსპორტირებადადასაწყობება
4.პროფესიული,სამეცნიეროდატექნიკურისაქმიანობები
5.სამთომოპოვებითიმრეწველობადაკარიერებისდამუშავება
თითოეულიესდარგიქვედარგებსმოიცავსდაიმისათვის,რომუკეთესიწარმოდგენაშევიქმნათსაგრანტომიმართულებებზე,საჭიროავნახოთ,როგორიაბიზნესაქტივობაქვედარგებში.
ამისათვის გაანალიზებულია თითოეული დარგის ქვედარგებში კომპანიების კონცენტრაცია.
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კვლევითი პროექტის არეალიდან გამომდინარე, ამგვარი ანალიზი არ ტარდება ვაჭრობის
დარგზე. გარდა ამისა, სამთომოპოვებითი მრეწველობა და კარიერების დამუშავება, ასევე,
ელექტრო ენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება ამოღებულია
პრიორიტეტული დარგებიდან, რადგან რამდენიმე კომპანია აღარ ფუნქციონირებს ამ დარგებში,რაცცვლისდარგებშიკომპანიებისკონცენტრაციას.ასევე,საქართველოსეკონომიკისთვისტურიზმიპრიორიტეტულიდარგია.ამფაქტორებისგათვალისწინებისშემდეგპრიორიტეტულიდარგებისჩამონათვალიასეგამოიყურება:
1.დამამუშავებელიმრეწველობა
2.ტრანსპორტირებადადასაწყობება
3.პროფესიული,სამეცნიეროდატექნიკურისაქმიანობები
4.სოფლის,სატყეოდათევზისმეურნეობა
5.განთავსებისსაშუალებებითუზრუნველყოფისდასაკვებისმიწოდებისსაქმიანობები
ქვემოთწარმოდგენილიათითოეულიპრიორიტეტულიდარგისქვედარგებისანალიზი.
დამამუშავებელიმრეწველობა
სხვარეგიონებისმსგავსად,დამამუშავებელმრეწველობაშიწამყვანიადგილიუჭირავსკვების
მრეწველობას.კვებისმრეწველობაშიკიკომპანიებისყველაზედიდიკონცენტრაციაშემდეგ
მიმართულებებშია: პურისა და პურ-ფუნთუშეულის წამოება, რძის გადამუშავება და ყველის
წარმოება,ხორცისგადამუშავება.
დამამუშავებელმრეწველობაში,ასევე,კომპანიებისდიდიწილიმოდისპლასტმასისსამშენებლო ნაკეთობების წარმოებაზე, ქვის ჭრასა და დამუშავებაზე, კირისა და ბათქაშის, ბეტონის
წარმოებაზე,ცემენტისწარმოებაზე.
კომპანიების8%კიკონცენტრირებულიაავეჯისწარმოებაში.
ტრანსპორტირებადადასაწყობება
ამ დარგში კომპანიების 93% მოდის მგზავრთა გადაყვანაზე, საქალაქო და საგარეუბნო სამგზავროსახმელეთოტრანსპორტზე,ხოლო7%–დასაწყობებასადადამხმარესატრანსპორტო
საქმიანობაზე.
პროფესიული,სამეცნიეროდატექნიკურიმომსახურება
ამდარგშიკომპანიებისუმეტესინაწილი,41%არქიტექტურულდასაინჟინროსაქმიანობასმისდევს.30%–იურიდიულდასაბუღალტროს,შემდეგკიმოდისსარეკლამო,ფოტოგრაფიულიდა
მთარგმნელობითიმომსახურება.
სოფლის,სატყეოდათევზისმეურნეობა
ამ დარგში კომპანიების 93% კონცენტრირებულია „მემცენარეობა და მეცხოველეობა, ნადირობადააღნიშნულსფეროებშიმომსახურებისგაწევაში“,უფროკონკრეტულადკი,ერთწლიანიკულტურებისმოყვანაში(38%),მეცხოველეობაში(33%),შერეულსოფლისმეურნეობასადა
მეცხოველეობისდამხმარესაქმიანობებში.
განთავსებისსაშუალებებითუზრუნველყოფისდასაკვებისმი
ისმიწოდებისსაქმიანობები
ამდარგშიკომპანიების89%მოდისრესტორნებსადასაკვებისმიწოდებაზე,ხოლო11%-სასტუმროებზე.
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რეგიონის ზოგადი აღწერა
მდებარეობა
სამეგრელო – ზემო სვანეთის რეგიონი დასავლეთ საქართველოში ძირითადად კოლხეთის
დაბლობზემდებარეობს.რეგიონსდასავლეთით ესაზღვრება შავი ზღვა,ჩრდილო-დასავლეთით – აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა, ჩრდილოეთით – რუსეთის ფედერაცია, აღმოსავლეთით – იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის რეგიონები, ხოლო სამხრეთით
–გურიისრეგიონი.სამეგრელო-ზემოსვანეთისფართობია7,5ათასიკვ.კმ.,ქვეყნისტერიტორიის10,8%.1

ადმინისტრაციულიმოწყობა
მხარეშიშედის498დასახლებულიპუნქტი–8ქალაქი,2დაბადა487სოფელი.რეგიონშიმაღალმთიან დასახლებებს (1000 მ-ზე ზევით) მიეკუთვნება მესტიის მუნიციპალიტეტის 136 და
მარტვილისმუნიციპალიტეტის1სოფელი.
სამეგრელო-ზემოსვანეთისრეგიონშიმოქმედებს9ადმინისტრაციულიერთეული:
1.ქალაქიფოთი
2.აბაშისმუნიციპალიტეტი
3.ზუგდიდისმუნიციპალიტეტი
4.მარტვილისმუნიციპალიტეტი
5.მესტიისმუნიციპალიტეტი
6.სენაკისმუნიციპალიტეტი
7.ჩხოროწყუსმუნიციპალიტეტი
8.წალენჯიხისმუნიციპალიტეტი
9.ხობისმუნიციპალიტეტი.
რეგიონულდონეზესახელმწიფოსაღმასრულებელხელისუფლებასწარმოადგენსსახელმწიფორწმუნებული–გუბერნატორი,რომლისადმინისტრაციაქალაქზუგდიდშიაგანთავსებული.
ქალაქიზუგდიდითბილისიდან325კმ-ითარისდაშორებული.2

1
2

წყარო: http://szs.gov.ge/geo/static/144
წყარო: http://szs.gov.ge/geo/static/144
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ბუნებრივიგარემო
რეგიონის ტერიტორიის ძირითადი ნაწილი ხასიათდება სუბტროპიკული კლიმატით, ხოლო
ჩრდილოეთინაწილი–სუბალპურიდაალპურიკლიმატით.რეგიონიმოიცავსკოლხეთისდაბლობს,რომელიცხასიათდებაჭარბადნოტიოსუბტროპიკულიჰავითდაგანიცდისშავიზღვის
ძლიერგავლენას.
რეგიონისზომიერიკლიმატი,ბუნებრივისილამაზედადაცულიფაუნარეგიონშიზამთრისადა
ზაფხულისტურიზმისგანვითარებისსაშუალებასიძლევა.3

ტურიზმიდაკურორტები
სამეგრელო-ზემოსვანეთსაქვსტურიზმის,როგორცმნიშვნელოვანიეკონომიკურისექტორის
განვითარების მაღალი პოტენციალი, რასაც განაპირობებს ისეთ ფაქტორთა ერთობლიობა,
როგორიცააკოლხეთისადასვანეთისუძველესიკულტურა,უნიკალურიკულტურულ-ისტორიულიძეგლები,მუზეუმები,მღვიმეებიდაგამოქვაბულები,საჯომარდოდასაპიკნიკოადგილები,ჭარბტენიანიკოლხეთისდაბლობიდამისიიშვიათიბუნება,რეგიონისგეოგრაფიულითავისებურება – ლანდშაფტური მოზაიკა და ბიოლოგიური მრავალფეროვნება, ზემო სვანეთის
მყინვარები, შავი ზღვის აკვატორია და განვითარებადი კურორტული ზონები. ყოველივე ეს
განსაკუთრებულპირობებსქმნისსხვადასხვასახისტურიზმის(საავტომობილო,საცხენოსნო,
საფეხმავლო ტურიზმი, ეკოტურიზმი, საზღვაო-სანაოსნო, სამდინარო-სანაოსნო, სამონადირეოტურიზმი,სამოყვარულოთევზჭერა,ფრინველებზედაკვირვება,აგროტურიზმი,შემეცნებითიტურიზმი,პილიგრიმულიტურიზმი,ექსტრემალურიტურიზმიდასხვ.)განვითარებისათვის.
ტურისტული თვალსაზრისით, უნიკალურ ობიექტს წარმოადგენს კოლხეთის ეროვნული პარკი,რომელიცსამეგრელოსდასავლეთნაწილშიმდებარეობსდარომლისსახმელეთო ნაწილისფართობი28571ჰა-ს,ხოლოზღვისაკვატორია–1574ჰა-სშეადგენს.1996წელსკოლხეთისეროვნულპარკსრამსარისკონვენციითსაერთაშორისომნიშვნელობისსტატუსიმიენიჭა.
კოლხეთისეროვნულიპარკისვიზიტორთაცენტრიდასხვაინფრასტრუქტურასაგანგებოდისე
დაპროექტდა, რომ მისი მშენებლობის პროცესში გამოყენებული მასალა და ტექნოლოგიები
უვნებელი ყოფილიყო გარემოსა და იმ ადამიანებისათვის, რომლებიც მის დასათვალიერებლად მოდიან. პარკს კარგი პერსპექტივა აქვს ეკოტურიზმის განვითარების თვალსაზრისით.
მასობრივიმიგრაციისპერიოდში,აქმრავალიშვიათფრინველზედაკვირვებააშესაძლებელი,
პარკისტერიტორიაზემოწყობილიაფრინველთასათვალთვალოკოშკები,ხოლოტურისტთა
განთავსებაშესაძლებელიაროგორცეროვნულპარკშიარსებულვიზიტორთასახლში,ისეფოთის, გრიგოლეთისა და ანაკლიის სასტუმროებში. სანაპირო დიუნების და იმნათის ტორფნარისგასწვრივშემუშავებულიაფეხითსავალიმარშრუტები.თუმცა,ჭარბტენიანიტერიტორიებისდათვალიერებისსაუკეთესოსაშუალებასკატარღებიდანავებიწარმოადგენს.კოლხეთის
ეროვნულპარკშივიზიტსუფროსაინტერესოსხდისმისმიმდებარეტერიტორიებზეარსებული
არქეოლოგიურიდაკულტურისძეგლები:ლაზიკისძველიდედაქალაქიარქეოპოლისი(ჩვ.წ.აღ.
მდეII-IXსაუკუნეებისწარწერებითადაფრესკებით),მარტვილისსამონასტროკომპლექსი,ხობისმონასტერი,ცაიშისეკლესია,ხობისდედათამონასტერიდაკორცხელისმონასტერი.ეკოტურიზმისთანმდევისახეების–სამონადირეო,სათევზაო,საცხენოსნოდააქტიურიტურიზმისსხვასახეებისდანერგვა-განვითარებისკარგსაფუძველსიძლევაენგურისწყალსაცავიდა
მდინარისშუადაზემოწელი,აგრეთვემარტვილისმღვიმეებიდატობავარჩხილისტბები.მდ.
ენგურზე არის შესანიშნავი პირობები სპორტული ნაოსნობისა და რაფტინგის განვითარებისათვის.
ზემოსვანეთისაქვეყნოდცნობილიბუნებრივისილამაზისადგილია,მასაქვსარაჩვეულებრივი ლანდშაფტი, რაც ბოლო წლებში მნიშვნელოვნად განვითარებულ ინფრასტრუქტურასთან
ერთად,სულუფრომეტტურისტსადადამსვენებელსიზიდავს.
რეგიონში გვხვდება, როგორც საზღვაო ისე სამთო-სათხილამურო კურორტები. აშენდა ჰაწვლისდათეთნულდისსამთო-სათხილამუროკურორტები.რეგიონშიასევეარისსაზღვაოკურორტები–ანაკლიადაგანმუხური.ახალიბულვარიდადამხმარეინფრასტრუქტურაშენდება
ფოთში,მალთაყვისსანაპიროზოლზე.“4
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ბუნებრივირესურსები
სამეგრელო–ზემოსვანეთისმხარეწყლისრესურსებისსიუხვითგამოირჩევა.რეგიონშიაღრიცხულია2441დიდიდამცირემდინარე.უგრძესიმდინარეებია:ხობისწყალი(150კმ),ტეხური(101კმ),აბაშისწყალი(66კმ),ხოლოტრანზიტულიმდინარეების–ენგურის,რიონისდა
ცხენისწყლის სიგრძე სამეგრელოს ტერიტორიაზე შესაბამისად – 94 კმ, 88 კმ, და 44 კმ-ია.
წყალსატევებიდანპალიასტომისტბასდაჯვრისწყალსაცავსგამორჩეულისამეურნეოდაგარემოსდაცვითიმნიშვნელობააქვთ.მიწისქვეშაწყლებისმოცულობარეგიონისწყლისრესურსების საერთო მარაგის 25% შეადგენს. მთიანი ზონის რელიეფის ძლიერი დახრილობის და
ნალექების დიდი რაოდენობის გამო სამეგრელოს მდინარეები წარმოადგენენ ელექტროენერგიისმდიდარწყაროს.მათიჰიდროენერგეტიკულირესურსებისსიმძლავრეთასაერთოჯამი
3.3მლნ.კვტანუსაქართველოსმთლიანითეორიულიჰიდროენერგორესურსების13%აღწევს.
მიწისფონდშისასოფლო-სამეურნეოსავარგულებზე39.2%მოდის,ბუჩქნარებზე–3.5%,ჭაობებზე–2.0%,წყლით,არხებითდაგზებითდაკავებულტერიტორიაზე–7.3%,შენობებზე–2.1%,
ხოლოდანარჩენგამოუყენებელმიწებზე–8.3%.კოლხეთისდაბლობზეგავრცელებულიატორფი და ჭაობიანი ტყეები.  რეგიონი მდიდარია ეკონომიკური და სოციალური მნიშვნელობის
მქონებუნებრივიწიაღისეულით.
თერმული წყლების საბადოებია წალენჯიხის, ჩხოროწყუს, ზუგდიდის, ხობის, მარტვილის და
სენაკისმუნიციპალიტეტებში.
რეგიონში არსებობს ტორფის 4 ძირითადი საბადო: ანაკლიის – ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში,ჭურიისადანაბადის–ხობისმუნიციპალიტეტში,ოცანცალეშის–მარტვილისმუნიციპალიტეტში.გარდაამისარეგიონშიცნობილიატორფისმცირემასშტაბურიგამოვლინებები–ჩათაუკალის–ზუგდიდისრაიონში,ჩხოფისდაეწერისმარტვილისმუნიციპალიტეტში,წაკიპულის
–წალენჯიხისმუნიციპალიტეტში.საერთომარაგიშეადგენს48მლნ.ტონას.სულამსფეროს
ეკონომიკურიპოტენციალიშეადგენს333.2მლნ.დოლარს.რეგიონშიმოიპოვებაფერადილითონებიც, რომელთა საპროგნოზო რესურსიშეადგენს:ოქროსი–103.7ტონას,ტყვიის–300
ათას ტონას, თუთის – 370 ათასი ტონა, სპილენძის – 376 ათასი ტონა, კობალტის – 6 ტონა,
ვერცხლის–8.4ტონა.სულამსფეროსეკონომიკურიპოტენციალიშეადგენს2985.86მლნ.აშშ
დოლარს. მარტვილის, მესტიის და ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტებში მოიპოვება მოსაპირკეთებელიქვები–მაგმურიქანებისსაბადოები,რომლთამარაგებისეკონომიკურიპოტენციალი
შეადგენს 317 მლნ. აშშ დოლარს. მოსაპირკეთებელი ქვები – მარმარილოს საბადოები მდებარეობსმესტიისმუნიციპალიტეტშიდამარაგებისეკონომიკურიპოტენციალიშეადგენს441
მლნ.აშშდოლარს.მოსარპიკეთებელიქვები–კირქვისსაბადოებიამესტიის,მარტვილისდა
წალენჯიხისმუნიციპალიტეტებში,რომელთამარაგებისეკონომიკურიპოტენციალიშეადგენს
75მლნ.აშშდოლარს.სახერხიქვისდაღორღისნედლეული–კირქვისსაბადოებიამარტვილის,სენაკისჩხოროწყუსდაწალენჯიხისმუნიციპალიტეტებში.მათიმარაგებისეკონომიკური
პოტენციალიშეადგენს248მლნ.აშშდოლარს.სამშენებლოქვიშა-ხრეშისსაბადოებიასენაკის, აბაშის, ჩხოროწყუსა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტებში. მარაგების ეკონომიკური პოტენციალიშეადგენს952მლნ.აშშდოლარს.საკირეკირქვებისსაბადოებიამესტიის,სენაკის,
ზუგდიდისდაწალენჯიხისმუნიციპალიტეტებში.შეფასებულიმარაგებისეკონომიკურიპოტენციალიშეადგენს79მლნ.აშშდოლარს.სააგურეთიხისსაბადოებიაწალენჯიხის,ჩხოროწყუს,
ზუგდიდის,სენაკის,მარტვილის,ხობისდააბაშისმუნიციპალიტეტებში.შეფასებულიმარაგები
შეადგენს შეფასებული მარაგების ეკონომიკური პოტენციალი შეადგენს 249.8 მლნ. აშშ დოლარს.თაბაშირისადაანჰიდრიტისსაბადოებიაწალენჯიხისმუნიციპალიტეტში.შეფასებული
მარაგებიშეადგენს12584ათასტონას,ხოლოშეფასებულიმარაგებისეკონომიკურიპოტენციალიშეადგენს319მლნ.დოლარს.ბარიტესსაბადოებიამესტიის,წალენჯიხის,მარტვილისდა
ზუგდიდისმუნიციპალიტეტებში.მარაგებისრაოდენობაარარისშეფასებული.
გარდაზემოთაღნიშნულისარეგიონშიარსებობსმიწისქვეშამტკნარისასმელი,სამკურნალო
წყლებისადასამკურნალომინერალებისადაქვებისმარაგი.რეგიონისეკონომიკურიპოტენციალი: ბალანსური მარაგები შეადგენს 3439.4 მლნ. აშშ დოლარს. პროგნოზული რესურსები
შეადგენს2996.9მლნ.აშშდოლარს.რეგიონისჯამურიეკონომიკურიპოტენციალიშეადგენს
6436.3მლნ.აშშდოლარს.5

5

http://szs.gov.ge/geo/static/63
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რეგიონის მაკრო მახასიათებლები
დემოგრაფია
მოსახლეობისრაოდენობადასიმჭიდრო
როვე
სამეგრელო–ზემოსვანეთისრეგიონშისაქსტატის2019წლის1იანვრისმონაცემებითრეგიონშისაქართველოსმოსახლეობის8.6%ცხოვრობსდამათირიცხვიჯამში316195-სუდრის.
გრაფიკი1.

მოსახლეობარეგიო
ონ
ნებისმიხედვით(%),2019
13,59
11,59
9,4
8,6
8,44
6,95
4,18
2,96
2,52
0,81
0
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წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

სამეგრელო–ზემოსვანეთისრეგიონისმოსახლეობისყველაზედიდინაწილიზუგდიდისმუნიციპალიტეტშიცხოვრობს.მათირიცხვი101815-სშეადგენსდამოსახლეობის32%-სწარმოადგენენრეგიონში.მეორეყველაზემრავალრიცხოვანი–ქალაქიფოთია,41624მაცხოვრებლით
დარეგიონში13%წილით.მესამეყველაზედასახლებულიასენაკისმუნიციპალიტეტი36040მოსახლითდარეგიონში11%წილით.მასმოსდევსმარტვილისმუნიციპალიტეტიმოსახლეობის
10%-იანიწილითდა32184მაცხოვრებლით.მოსახლეობისრიცხოვნობითმეხუთეადგილზეა
ხობისმუნიციპალიტეტი28733მაცხოვრებლითადარეგიონში9%წილით.მეექვსედასახლებულიმუნიციპალიტეტიაწალენჯიხის,24269მოსახლითდა8%წილით.მასმოსდევსჩხოროწყუს
მუნიციპალიტეტი21710მოსახლითდა7%წილით.სიდიდითმერვემუნიციპალიტეტიააბაშის,
20341მოსახლეობითდარეგიონში6%წილით.ყველაზენაკლებიმოსახლე,რეგიონისმოსახლეობის3%,მესტიისმუნიციპალიტეტშიცხოვრობსდამათირიცხვი9479-სშეადგენს.
ცხრილი1.



მოსახლეობისრაოდე
ენ
ნობასამეგრელო–ზემოსვანეთისრეგიონ
ონის
მუნიციპალიტეტებში

მუნიციპალიტეტი
სამეგრელო-ზემოსვანეთი
ქ.ფოთი
აბაშისმუნიციპალიტეტი
ზუგდიდისმუნიციპალიტეტი
მარტვილისმუნიციპალიტეტი
მესტიისმუნიციპალიტეტი
სენაკისმუნიციპალიტეტი
ჩხოროწყუსმუნიციპალიტეტი
წალენჯიხისმუნიციპალიტეტი
ხობისმუნიციპალიტეტი

რაოდენ
ნო
 ბა წილისაქართველოს წილირეგიონის
(ათასი)
მოსახლეობაში
აში
მოსახლეობაში
316.2
41.6
1.1%
13.2%
20.3
0.5%
6.4%
101.8
2.7%
32.2%
32.2
0.9%
10.2%
9.5
0.3%
3.0%
36.0
1.0%
11.4%
21.7
0.6%
6.9%
24.3
0.7%
7.7%
28.7
0.8%
9.1%

წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური,2019წ.1იანვარი
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ხოლო დაქირავებით დასაქმებულების წილი რეგიონში დასაქმებულთა შორის 35%-ს შეადგენს.
გრაფიკი4.

დაქირავებითდასაქმებულთაწილი,2017(%)
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წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური


ერთსულმოსახლეზესაშუალოშემოსავლებისმიხედვით,სამეგრელო–ზემოსვანეთისრეგიონშიერთსულმოსახლეზესაშუალოთვიურიშემოსავლები256.4ლარსშეადგენს(2018წლის
მონაცემი). ეს მონაცემი საქართველოს საშუალო მაჩვენებელს (284.7 ლარი) საგრძნობლად
ჩამორჩება.

გრაფ
ფი
იკი5.

შემოსავალიერთსულმოსახლეზე,2018
341
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წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური


სამეგრელო–ზემოსვანეთისრეგიონისმოსახლეობის87%-სფულადიშემოსავლებიდატრანსფერებიშეადგენენ,ხოლო13%-სარაფულადიშემოსავლები.ფულადიშემოსავლებიდანყველაზემეტი,41.2%დაქირავებულიშრომიდანმიღებულიშემოსავალია,25.6%მოდისპენსიებზე,
სტიპენდიებსადადახმარებებზე,შემოსავლების9.3%-სმოსახლეობათვითდასაქმებიდანიღებს,9.1%საჩუქრადმიღებულიფულია,8.9%-სმოსახლეობასოფლისმეურნეობისპროდუქციისგაყიდვიდანიღებს,4.8%უცხოეთიდანმიღებულიგზავნილებია,ხოლოქონებიდან(გაქირავებიდანდაანაბრებიდანპროცენტი)მიღებულიშემოსავალიმხოლოდ1%-სუდრის.
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ხელოვნება,გართობადადასვენება

0.104475608

სოფლის,სატყეოდათევზისმეურნეობა

0.085486582

დამამუშავებელიმრეწველობა
განთავსებისსაშუალებებითუზრუნველყოფისდასაკვებისმიწოდების
საქმიანობები
პროფესიული,სამეცნიეროდატექნიკურისაქმიანობები

0.082442506

ინფორმაციადაკომუნიკაცია

0.055787567

სამთომოპოვებითიმრეწველობადაკარიერებისდამუშავება

0.047045883

მშენებლობა

0.044518838

განათლება

0.023534569

ჯანდაცვადასოციალურიმომსახურებისსაქმიანობები

-0.003580116

0.074427353
0.06260523

პრიორიტეტულიდარგებისგამოსავლენადყურადღებითგაანალიზდადარგებიდამასშიმოქმედიკომპანიები.დარგი„ელენერგიის,აირის,ორთქლისდაკონდიცირებულიჰაერისმიწოდება“ ამოღებულ იქნა პრიორიტეტული დარგებიდან რამდენიმე მიზეზით: მასში მოქმედ სამ
კომპანიასთან დაკავშირების შემდეგ გაირკვა, რომ მათ საქმიანობა დროებით შეჩერებული
აქვთ.ასევე,ესდარგიპირდაპირარისდამოკიდებულისახელმწიფოსმიერმოსახლეობისგაზიფიკაციაზედამასშიმხოლოდრამდენიმეკომპანიამოქმედებს.ჩამონათვალიდანამოღებულია „ხელოვნება, გართობა, დასვენებაც“, რადგან დარგი ძირითადად სპორტული კლუბების
დააზარტულითამაშებისმიმწოდებლებისგანშედგება.ასევე,კვლევისარეალისგათვალისწინებით,პრიორიტეტულიდარგებისჩამონათვლიდანამოღებულიავაჭრობა.ამკორექტირებებისგათვალისწინებით,სამეგრელო-ზემოსვანეთისპრიორიტეტულიდარგებისჩამონათვალიასეგამოიყურება:
1.ადმინისტრაციულიდადამხმარემომსახურებისსაქმიანობები
2.სხვასახისმომსახურება
3.ტრანსპორტირებადადასაწყობება
4.უძრავქონებასთანდაკავშირებულისაქმიანობები
5.სოფლის,სატყეოდათევზისმეურნეობა
ამდარგებშიპრიორიტეტულიქვედარგებისგამოსავლენადშეფასდაქვედარგებშიკომპანიებისკონცენტრაცია.ქვემოთწარმოდგენილიაამანალიზისშედეგები:

ადმინისტრაციულიდადამხმარემომსახურებისსაქმიანობები
ამდარგშიკომპანიებისუმეტესობასაიჯაროდასალიზინგოსაქმიანობითაადაკავებული.უფროკონკრეტულადკი:ავტომობილებისდამსუბუქიავტოსატრანსპორტოსაშუალებებისიჯარა
დალიზინგი,სამშენებლოდასამოქალაქომშენებლობისტექნიკისდამოწყობილობებისიჯარადალიზინგი.
შემდეგმოდის„შენობებისდატერიტორიისმომსახურებისსაქმიანობები“,სადაცკომპანიების
უმეტესობაბაზარს„შენობებისსაერთოდასუფთავებას“სთავაზობს.
კომპანიების15%კიტურისტულისააგენტოებია.

სხვასახისმომსახურება
აქკომპანიების77%საპარიკმახეროებიდასილამაზისსალონებია.18%–კომპიუტერების,საათებისადაძვირფასეულობის,ასევე,პირადისაგნებისრემონტია.

ტრანსპორტირებადადასაწყობება
ამდარგშიკომპანიებისუმეტესობა,74%სახმელეთოტრანსპორტირებითაადაკავებული,უფროკონკრეტულადკი–საქალაქოდასაგარეუბნოსამგზავროსახმელეთოტრანსპორტითდა
სატვირთოსაგზაოტრანსპორტით.
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რაცშეეხებადასაწყობებას,მასზეკომპანიების26%მოდის–ამქვედარგშიკომპანიებისუმეტესინაწილიტრანსპორტირებისსხვადამხმარესაქმიანობებითარისდაკავებული.

უძრავქონებასთანდაკავშირებულისაქმიანობები
ამდარგშიკომპანიებისუმეტესინაწილისსაქმიანობაასაკუთარიანიჯარითაღებულიქონებისგაქირავება-მართვა.

სოფლის,სატყეოდათევზისმეურნეობა
ამდარგშიკომპანიების60%„მემცენარეობადამეცხოველეობა,ნადირობადააღნიშნულსფეროებშიმომსახურებისგაწევაშია“კონცენტრირებული.ესუკანასკნელიკი,თავისმხრივ,შემდეგისტრუქტურისაა:კომპანიების35%ხილის,კენკროვნებისდაციტრუსებისმოყვანითაადაკავებული,23%–სოფლისმეურნეობისდამხმარესაქმიანობასეწევა,17%–მეცხოველეობას,
ხოლო12%–ერთწლიანიკულტურებისმოყვანას.
იმისგამო,რომტურიზმისტრატეგიულიმნიშვნელობისდარგიასაქართველოსთვის,პრიორიტეტული დარგების ჩამონათვალში დარგი „განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და
საკვებისმიწოდებისსაქმიანობებიც“შევიდა.
მიუხედავადიმისა,რომკრიტერიუმებისმიხედვითდამამუშავებელიმრეწველობავერმოხვდა
პრიორიტეტული დარგების ჩამონათვალში მისი ანალიზი მაინც მნიშვნელოვანია, რომ ვნახოთ,სადშეიძლებაშეიქმნასდამატებითიღირებულება.

დამამუშავებელიმრეწველობა
ამდარგში,სხვარეგიონებისმსგავსად,კომპანიებისუმეტესობაკვებისმრეწველობაშიაკონცენტრირებული.ხოლოკვებისმრეწველობაშიკიკომპანიებისუმეტესინაწილი(39%)ხილის,
ბოსტნეულის გადამუშავებას და დაკონსერვებას ეწევა. ეს ძალზე საინტერესო სტატისტიკაა
დაგანხვავდებაყველარეგიონისგან,სადაცკვებისმრეწველობაშიყველაზედიდიწილიპურფუნთუშეულის კომპანიებზე მოდის რაოდენობის მიხედვით. პურფუნთუშეულის მწარმოებელ
კომპანიებზე სამეგრელო-ზემო სვანეთში კომპანიების 34% მოდის. კომპანიების 9% ფქვილს
აწარმოებს,ხოლო–10%კისანელებლებს.
დამამუშავებელმრეწველობაშიმოქმედიკომპანიების10%რეზინისდაპლასტმასისნაწარმს
აწარმოებს,9%–სხვაარალითონურპროდუქტს,ხოლო8%–ავეჯს.
რაცშეეეხებაინტერვიუებიდანმიღებულსაინტერესოინფორმაციას,ქვემოთმოყვანილიაამონარიდები რეგიონში მოქმედ მეწარმეებთან ჩატარებული ინტერვიუებიდან. ამ ამონარიდებშირამდენიმესაინტერესოიდეაიკითხება:

„(ბიზნესის:შექმნაზეარმიფიქრიასხვათაშორის,მაგრამვისურვებდისერვისცენტრები
რომიყოსუფროგამართული,უფროკარგიხარისხისსათადარიგონაწილებიდახელმისაწვდომიფასებითდაასევევისურვებდითსაწვავისფასებირომიყოსდაბალი“,ინდ
მეწარმეირაკლიდოლბაია,მგზავრებისგადაყვანა.
„ვისურვებდით რომ იყოს ადგილობრივი წარმოების თევზის საკვები. რადგან არ არის,გვიწევსჰოლანდიიდანშემოტანა.მიუხედავადიმისარომჩვენიწარმოებისთევზის
ფქვილიგადისთურქეთში,შემდეგყიდულობსჰოლანდიადამერეგვიწევსჩვენყიდვა,
ასევთქვათმესამეხელიდან,ათმაგფასში“,კოოპერატივიჯოღო,სოფლისმეურნეობა
„კარგიიქნებარომიყოსადგილობრივითევზისსპეც.საკვებისწარმოება”შპსფორეჯი1,
მტკნარიწყლისაკვაკულტურა
„ბოთლები და ჩამოსასხმელი ჭურჭელი შემოგვაქვს საზღვარგარეთიდან კარგი იქნება
ადგილზეცრომგვქონდესყიდვისსაშუალება”,შპსმადა,ხილისდაბოსტნეულისგადამუშავება
“არისკომპანიებირომლებიცტრაქტორებითგეხმარებიანმიწისდამუშავებაში,მაგრამ
რამდენჯერაცდამჭირდავერცერთხელვერვისარგებლეამსერვისითხანგაფუჭებული
იყო,ხან–რაღაცპრობლემააქვთდაკარგიიქნება,თუმიხედავსვინმეამპრობლემას.
ძალიანცუდისიტუაციააამმხრივტრაქტორებითმომსახურებისკუთხით.უნდამიხედოს
ვინმემამმომსახურებისსფეროს”,შპსკოლხურიკომპანია,სოფლისმეურნოებისდამხმარესაქმიანობა.
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რეგიონის ზოგადი აღწერა
მდებარეობა
კახეთისაქართველოსაღმოსავლეთსაზღვრისპირარეგიონია.მასჩრდილოეთიდანრუსეთის
ფედერაცია ესაზღვრება, აღმოსავლეთიდან და სამხრეთიდან კი – აზერბაიჯანის რესპუბლიკა. კახეთის ფართობი 11,310 ათასი კვ. კმ-ია, რაც საქართველოს ტერიტორიის 17,5%-ია და
საქართველოსრეგიონებსშორისყველაზედიდიტერიტორიაა.კახეთისადგილმდებარეობა,
კერძოდ,თბილისთანსიახლოვედააზერბაიჯანის
რესპუბლიკასთანსაერთოსაზღვარი,განაპირობებსამრეგიონისსატრანსპორტოარტერიის
როლსდაქვეყნებსშორისეკონომიკურითანამშრომლობისკარგსაფუძველსქმნის.1

ადმინისტრაციულიმოწყობა
რეგიონში 9 ქალაქი (ახმეტა, გურჯაანი, დედოფლისწყარო, თელავი, ლაგოდეხი, საგარეჯო,
სიღნაღი,ყვარელი,წნორი)და276სოფელია,ადმინისტრაციულიცენტრიაქალაქითელავი.
კახეთში სულ 8 ადმინისტრაციული ერთეულია. კახეთის რეგიონი მოიცავს შემდეგ მუნიციპალიტეტებს:
1.ახმეტის
2.გურჯაანის
3.დედოფლისწყაროს
4.თელავის
5.ლაგოდეხის
6.საგარეჯოს
7.სიღნაღის
8.ყვარლის
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ბუნებრივიგარემო
კახეთში ტენიან სუბტროპიკულსა და კონტინენტურს შორის გარდამავალი ჰავაა. რეგიონის
კლიმატიგანიცდისროგორცმშრალიშუააზიური,კასპიისზღვისმშრალიჰაერისმასების,ასევე დასავლეთიდან შავი ზღვის ტენიანი ჰაერის გავლენას. ზამთრის საშუალო ტემპერატურა
დაახლოებით0°C-ია;ზაფხულშიის+23-30°C-საღწევს.
კახეთის რეგიონი რუსეთისგან გამოყოფილია კავკასიონის მაღალი ქედით. რეგიონის შუაგულში, დასავლეთიდან აღმოსავლეთისკენ მდებარეობს გაცილებით დაბალი გომბორის
ქედი. ქედებს შორის მოთავსებულია ალაზნის ველი, რომელზეც მოედინება რეგიონის ორი
მთავარიმდინარიდანერთ-ერთი,ალაზანი.გომბორისქედისსამხრეთითმიედინებარეგიონის მეორე მთვარი მდინარე, იორი, რომელიც ასევე თითქმის დასავლეთიდან აღმოსავლეთისკენ მიემართება და ქმნის ივრის დაბლობს. ეს ორი ქედი, ორი მდინარე და ორი ველი განაპირობებს კახეთის რეგიონის სასოფლო-სამეურნეო წარმოების მახასიათებლებსა
და პოტენციალს და განასხვავებს კახეთის რეგიონს საქართველოს სხვა რეგიონებისგან.
საქართველოს ტყეების ფართობის 11-12% კახეთის რეგიონშია. კახეთის ტერიტორიის 30%
ტყითარისდაფარულიდაამმხრივმესამეადგილზეასაქართველოსსხვარეგიონებთანშედარებით.რეგიონისტყეების98%მთისტყეებისკატეგორიასმიეკუთვნება,რომელთაცუდიდესიეკოლოგიურიდაეკონომიკურიმნიშვნელობააქვს.ტყისმასივისდაახლოებით85%ფოთლოვანია,სადაცსჭარბობსწიფელი,მუხა,რცხილა.ალაზნისხეობისზედამონაკვეთშიასევე
გვხვდებანეკერჩხალი,ვერხვი,მურყანი,წაბლიდაურთხმელი.საზოგადოდ,ტყეებიგვხვდება
ზღვისდონიდან500-2000მეტრისსიმაღლეზე,რისშემდეგაციწყებაალპურიზონა.
კახეთის მხარე სასოფლო–სამეურნეო რეგიონია, რომლის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენსმევენახეობა.აქვაზის80-მდეჯიშიაგავრცელებული.საგარეჯოსადადედოფლისწყაროს
რაიონებშინავთობისგარკვეულიმარაგებია.2

ტურიზმიდაკურორტები
კახეთისრეგიონშიკონცენტრირებულიაისტორიულიდაკულტურულიძეგლებიდამემკვიდრეობა,კულინარიულიდაღვინისუნიკალურინიმუშები–რაცრეგიონსტურისტულმიმზიდველობას ანიჭებს, რასაც კიდევ უფრო აძლიერებს თბილისთან სიახლოვე და ტრანსპორტირებისთვისმოსახერხებელი ადგილმდებარეობა. რეგიონში 30-ზე მეტი სასტუმრო ფუნქციონირებს,
რომელთაშორისცნობილიბრენდებიცააწარმოდგენილი.რეგიონშივიზიტორისგანთავსების
ღირებულება10-15ლარიდან–350ლარამდემერყეობს.3
დაცულიტერი
იტორიებიდანაკრძალები.კერ
ი
ძოდ,ახმეტის
კახეთისრეგიონშიმრავლადარისდა
მუნიციპალიტეტშიმდებარეობს:ბაწარა-ბაბანეურისნაკრძალიდაილტოსაღკვეთილიდაიგი
სამიდამოუკიდებელიუბნისგან,ბაწარისადაბაბანეურისნაკრძალებისადაილტოსაღკვეთილისგანშედგება.ახმეტისმუნიციპალიტეტშივეათუშეთისსახელმწიფონაკრძალიც,რომელიც
თუშეთისდაცულიტერიტორიებისნაწილსწარმოადგენსდაგამორჩეულადმდიდარიაისტორიულ-კულტურულიძეგლებით.4,5აღსანიშნავია,ასევე,ლაგოდეხისდაცულიტერიტორიები.
მუზეუმებით.აქმდეთ
კახეთიასევეგამორჩეულიაისტორიულითუსხვადვასხვამნიშვნელობისმუ
ბარეობს: ნატო ვაჩნაძის, იოსებ ნონეშვილისა და სხვა საზოგადო მოღვაწეთა სახლ-მუზეუმები.6
კახეთისრეგიონიმთლიანადდაასევემისშემადგენლობაშიშემავალიმთა-თუშეთისმხარე,
კულინარიულიმრა
ლი
ვალფეროვნებითადაუნიკალურობითგამოირჩევა:სხვადასხვასახეობის
ყურძენი და შესაბამისად, ღვინო; ხინკალი; დამბალხაჭო – რომელიც იუნესკოს ქართული
კულტურისარამატერიალურიძეგლებისსიაშია;ხინკალი,კახურიშოთი,ჩურჩხელა,გუდისყველიდასხვაგასტრონომიულიუნიკალურიპროდუქტებიკახეთისრეგიონსგანსაკუთრებითმიმზიდველსხდისკულინარიულიტურიზმისთვალსაზრისით.
კახეთისრეგიონშიბოლოპერიოდშიკარგადგანვითარდატურისტულიადგილმდებარეობები,
ადგილობრივიმარნები,სასტუმროებიდავენახები/შატოები.

2

http://kakheti.gov.ge/geo/static/87/regions/
http://gov.ge/files/275_38368_341843_136617.09.13%E2%80%931.pdf
4
http://apa.gov.ge/ge/protected-areas/cattestone/tushetis-daculi-teritoriebis-administracia/tushetis-daculi-teritoriebis-damatebiti-girsshesanishnaobani
5
http://akhmeta.gov.ge/ge/nakrzalebi-da-daculi-teritoriebi?person=1
6
http://www.gurjaani.ge/tourism/
3
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კურორტებიდან
ანგანსაკუთრეებითაღსანიშნავიაახტალა,რომელიცსაქართველოშიტალახით
სამკურნალოერთადერთიკურორტია.იგიმდებარეობსგურჯაანისმუნიციპალიტეტში.თბილისიდანდაშორებულია100კმ-ით.კურორტახტალისფსევდოვულკანურიტალახისსაბადომდებარეობსზღვისდონიდან412მ.სიმაღლეზე.
ახტალახასიათდებასუბტროპიკულიმშრალიჰავით,რომლისძირითადმაჩვენებლადითვლება სითბო და ტენიანობის დეფიციტი. კურორტზე სამკურნალო ტალახს უწოდებენ ახტალას.7
ასევეაღსანიშნავიასაგარეჯოსმუნიციპალიტეტშიმდებარეუჯარმა,რომელიცბალნეოლოგიურკურორტსწარმოადგენს.
ქრისტიანულიდაკულტურულიძეგლებიკახეთსგამორჩეულტურისტულღირებულებასსძენს.
აქ მდებარეობს ისეთი ცნობილი ძეგლები, როგორებიცაა დავით-გარეჯის სამონასტრო კომპლექსი,ალავერდისმონასტერი,იყალთოსაკადემია,შუამთისმონასტერი,ბოდბისდედათა
მონასტერიდაკულტურულიმემკვიდრეობისსხვაღირსშესანიშნავიძეგლები.

ბუნებრივირესურსები
მტკნარიწყლის
იწყლისრესურსებთანერთად,კახეთისრეგიონისთვისტყე
ტყეები
ბიერთ-ერთიმთავარიბუნებრივირესურსია,რომელიცმოსახლეობასუზრუნველყოფსშეშით,სამშენებლომასალით,
ტყისმეორადიპროდუქტებითადასანადირო-სარეწაონადირ-ფრინველით.
კახეთისრეგიონში,ასევე,შემდეგიბუნებრივირესურსებიახელმისაწვდომი:სხვადასხვასახისკირქვა(ცემენტი,კირი,ღორღის,ქვიშიანი,გაჯი),სააგურეთიხა,პორფირიტულიბრექჩია,
სახურავიფიქალი,მარმარილო,დიაბაზი,ქვიშაქვა,გამარმარილებულიკირქვა.8

რეგიონის მაკრო მახასიათებლები
დემოგრაფია
მოსახლეობისრაოდენობადასიმჭიდ
იდროვე
საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახურის2018წლის1იანვრისმონაცემებითკახეთში საქართველოს მოსახლეობის 8.44% ცხოვრობს და მათი რიცხვი ჯამში  314 681 ადამიანს
შეადგენს.
გრაფიკი1.

მოსახ
ახლეობარეგიონებისმიხედვით(%)
13,59
11,59
9,4
8,6
8,44
6,95
4,18
2,96
2,52
0,81
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წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

რეგიონისმოსახლეობის18%თელავისმუნიციპალიტეტშიცხოვრობსდამათირიცხვი56700-ს
შეადგენს.მეორე ყველაზე დასახლებულიმუნიციპალიტეტი–გურჯაანია, 53100მოსახლითა
და რეგიონის მოსახლეობაში 17% წილით, ხოლო მესამე ყველაზე დასახლებული მუნიციპალიტეტისაგარეჯოა,52300მოსახლითადაასევე17%წილით.ლაგოდეხისმუნიციპალიტეტში
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41400ადამიანიცხოვრობსდამათიწილირეიგონისმოსახლეობასშორის13%-ია.ახმეტისა
და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში, რეგიონის მოსახლეობის 10%-10% ცხოვრობს, რომელთა
რიცხვიშესაბამისად30000-იათითოეულიმუნიციპალიტეტისთვის.29700ადამიანიცხოვრობს
სიღნაღისმუნიციპალიტეტში,რაცრეგიონის9%-სშეადგენს,ხოლოყველაზენაკლებიმოსახლეობა კახეთის რეგიონში დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ცხოვრობს. მათი რიცხვი
21 100-იადარეგიონისმოსახლეობის7%-სშეადგენს.
ცხრილი2.

მოსახ
სახლეობისრაოდენობაკახეთისრეგიონ
ონისმუნიციპალიტეტებში
რაოდენ
ნო
 ბა წილისაქართველოს წილირეგიონის
(ათასი)
მოსახლეობაში
აში
მოსახლეობაში
314.7
8.4%


მუნიციპალიტეტი
კახეთი
ახმეტისმუნიციპალიტეტი

30.2

0.8%

10%

გურჯაანისმუნიციპალიტეტი

53.1

1.4%

17%

დედოფლისწყაროსმუნიციპალიტეტი

21.1

0.6%

7%

თელავისმუნიციპალიტეტი

56.7

1.5%

18%

ლაგოდეხისმუნიციპალიტეტი

41.4

1.1%

13%

საგარეჯოსმუნიციპალიტეტი

52.3

1.4%

17%

სიღნაღისმუნიციპალიტეტი

29.7

0.8%

9%

ყვარლისმუნიციპალიტეტი

30.3

0.8%

10%

წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური,2018წ.1იანვარი

კახეთისრეგიონშიმოსახლეობისსიმჭიდროვეერთკვადრატულკილომეტრზე27.7-სუდრის.
გრაფიკი2.

მოსახლეობისსიმ
სსიმჭ
 იდროვე
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წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

მოსახლ
ლე
ეობისგანაწილებაქალაქადდასოფლად
კახეთისრეგიონში9ქალაქიდა276სოფელია.2019წლის1იანვრისსაქსტატისმონაცემებით
კახეთისმოსახლეობის23%საქალაქოდასახლებაშიცხოვრობს.ქალაქადმცხოვრებიმოსახლეობისრაოდენობა71000ადამიანია,ხოლოსოფლადკი241500ადამიანი.საქართველოში
სოფლადმოსახლეობისსაშუალოდ43.6%ცხოვრობს,ხოლოკახეთისმაჩვენებელიმთლიანი
ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს მნიშვნელოვნად აღემატება და სოფლად მცხოვრები მოსახლეობისწილიაქ77%-სშეადგენს.
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მოსახლეობისსოციალურ-ეკონომიკურიმდგომარეობა
კახეთისრეგიონში,საქართველოსსაშუალომაჩვენებელს(56.65%)მნიშვნელოვნადაღემატებადა71.38%-სშეადგენს.(დასაქმებულთაწილი15+მოსახლეობაში).თუმცა,დასაქმებულთა
შორის51.47%თვითდასაქმებულია.
გრაფიკი3.



თვითდა
ას
 აქმებულთაწილიდასაქმებულმოსახლე
ეობაშისაქართველოს
რეგიონებისმიხედ
ხედვით,2018
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წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური


ხოლორაცშეეხებადაქირავებითდასაქმებულთარაოდენობასკახეთისრეგიონში,ისსაკმაოდდაბალიადადასაქმებულთა27.84%-სშეადგენს.

გრაფიკი4.

დაქირავებითდასაქ
აქმებულთაწილი,2017(%)
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წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური


ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავლის მიხედვით კახეთის რეგიონში 287.1 ლარს შეადგენს, რაც
საქართველოსსაშუალომაჩვენებელს(284.7ლარი)ცოტათიაღემატება.
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გრაფიკი7.

შემწეობისმიმღ
ღებოჯ
ებოჯახთაწილიშინამეურნებობებშირე
შირეგიონებისმიხედვით
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წყარო:საქსტატი,ჯანდაცვადასოც.უზრუნველყოფა2017;
საქსტატი–მოსახლეობისსაყოველთაოაღწერა,2014

შრომისბაზარი–განათლებადაუნარები
კახეთისრეგიონში2017-2018სასწავლოწლისმონაცემებით1სახელმწიფოდა2კერძოუმაღლესისაგანმანათლებლოდაწესებულებაფუნქციონირებს.იაკობგოგებაშვილისთელავისსახელმწიფოუნივერსიტეტშისწავლებაუმაღლესიგანათლებისსამივესაფეხურზემიმდინარეობს,სულ5ფაკულტეტზე:ჰუმანიტარულმეცნიერებათაფაკულტეტი,აგრარულმეცნიერებათა
ფაკულტეტი,განათლებისმეცნიერებათაფაკულტეტი,ზუსტდასაბუნებისმეტყველომეცნიერებათაფაკულტეტი,სოციალურმეცნიერებათა,ბიზნესისადასამართლისფაკულტეტი.უნივერსიტეტშიასევეფუნქციონირებსპროფესიულიგანათლებისმიმართულებაც,სადაცბაგა-ბაღის
აღმზრდელი პედაგოგის, დეკორატიული გამოყენებითი ქსოვილების სპეციალისტისა და თექისოსტატისპროფესიებიისწავლება.9
ამავეპერიოდისთვისკახეთისრეგიონში3კერძოდა3საჯაროპროფესიულისასწავლებელი
ფუნქციონირებდა, რომლებშიც ჯამში 1121 სტუდენტი ირიცხებოდა. აქედან 449 ქალი და 672
კაცი.რაცშეეხებამასწავლებელთარიცხოვნობას,სულამ6პროფესიულსასწავლებელში224
პედაგოგია,რომელთაგან161ქალიადა63მამაკაცი.
პროფესიულ სასწავლებლებში ძირითადად მეღვინეობა-მევენახეობასთან და სოფლის მეურნეობასთანდაკავშირებულიპროფესიებიისწავლება.მაგალითად,კაჭრეთშიმდებარეკოლეჯი „აისი” სტუდენტებს შემდეგ პროფესიებში სთავაზობს მომზადებას: მევენახეობა-მეღვინეობა,მეხილეობა,მეთევზეობა,მეცხოველეობა,სატყეოსაქმე,მეფუტკრეობა,ინფორმაციის
ტექნოლოგია, ელექტროობა, ფილამწყობი, ქვის სამუშაოების წარმოება, თაბაშირ-მუყაოს
კონსტრუქციისმონტაჟი,ტუროპერატორი,კულტურულიმემკვიდრეობისგიდი,პრაქტიკოსიექთანი,ფარმაცევტისთანაშემწე,თმისსტილისტი,თექისოსტატიდასხვა.
ასევე, საკმაოდ მრავალფეროვანია თელავში მდებარე პროფესიული კოლეჯი „პრესტიჟის”
კურსების ჩამონათვალიც: ვეტერინარული მომსახურების სპეციალისტი (წვრილ ცხოველთა,
სასოფლო-სამეურნეოცხოველებისადაფრინველების,ეგზოტიკურიცხოველების,ფრინველებისადათევზებისდასხვა),მეღვინე,მზარეულიმეორესაფეხური,მზარეულიმესამესაფეხური,
კომპიუტერულიქსელებისადასისტემებისტექნიკოსი,ინფორმაციულიტექნოლოგი,ოფისის
მენეჯერი(მდივან-რეფერენტი),ბუღალტერი,ელექტრიკოსი,მეფილე-მომპირკეთებელი,ზეინკალ-სანტექნიკოსი,დურგალი,თექისხელოსანი,სტილისტი(ქალი,მამაკაცი),სასტუმროსაქმისმწარმოებელი,გიდი,რძისგადამამუშავებელი.
საგარეჯოში მდებარე პროფესიული კოლეჯი „ფერმერთა სკოლა” მთლიანად აგრარული მიმართულებითსპეციალიზდება.
კახეთისრეგიონში2018-2019სასწავლოწლისთვის193ზოგადსაგანმანათლებლოსკოლაფუნქციონირებს,რომლებშიცჯამში42707მოსწავლეირიცხება.
9
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ბიზნესაქტივობა
საქსტატის 2019 წლის 1 თებერვლის მონაცემების თანახმად, კახეთის რეგიონში სულ 10 755
მეწარმესუბიექტიფუნქციონირებს.აქედან94,2%(10135საწარმო)მცირეზომისაა,0,5%(56საწარმო)საშუალოზომის,მხოლოდ0,1%-იამსხვილისაწარმო(8კომპანია).კომპანიათა5,2%ის(556კომპანია)ზომისშესახებკიმონაცემებიარარისაღრიცხული.
გრაფიკი8.

კახეთშიმოქმე
მედიბიზნესსუბიექტებისგანაწილე
ლებაზომებისმიხედვით
0,1

5,2

0,5

94,2

წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

საკუთრებისფორმებისმიხედვითკახეთშიმოქმედიკომპანიებიშემდეგნირადარისგადანაწილებული: კომპანიათა უდიდესი, 86,4% (9290 კომპანია) ნაწილი ინდივიდუალურ მეწარმეს
წარმოადგენს,12,6%(1360კომპანია)–შეზღუდულიპასუხისმგებლობისკომპანიას,0,4%(385
კომპანია)ამხანაგობას,0,2%(25კომპანია)კოოპერატივს,ასევე0,2%(22კომპანია)სოლიდარულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებას,0,1%(16კომპანია)სააქციოსაზოგადოებას,ხოლო
0,04%(სულ4კომპანია)უცხოურისაწარმოსფილიალს.
გრაფიკი9.



კახეთისრეგიონ
ონშიმოქმედიბიზნესსუბიექტებისგა
ბისგანაწილებასაკუთრების
ფორმებისმიხედ
ხედვით,2019
0,2
0,1

0,2

0,4
0,1

12,6

86,4

წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

საინტერესოა კომპანიების განაწილება საქმიანობის სფეროების მიხედვით. სხვა რეგიონებისაგანგანსხვავებით,კახეთისრეგიონში,მისისპეციფიკიდანგამომდინარემეღვინეობა-მე-
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ვენახეობისდარგშიმოღვაწეკომპანიებიუფრომეტადააკონცენტრირებული.კონკრეტულად,
სექტორებშიბიზნესისდეკომპოზიციაშემდეგია:ყველაზემეტიკომპანია,ისევეროგორცსხვა
რეგიონებში,კახეთშიცსაცალოდასაბითუმოვაჭრობისსფეროებშიათავმოყრილიდაკომპანიებისმთლიანირაოდენობის60,7%-სშეადგენს.მეორეყველაზეკონცენტრირებულიდარგი
– დამამუშავებელი მრეწველობაა 11,4%-იანი წილით, სადაც ყურძნის გადამუშავება მნიშვნელოვანროლსთამაშობს.სიდიდითმესამედარგიგანთავსებისსაშუალებებითუზრუნველყოფისდასაკვებისმიწოდებისსაქმიანობებია3,8%-იანიწილით.ასევე3,8%-იანიწილითმესამე
დარგია ტრანსპორტი და დასაწყობება, რომელსაც მოსდევს მშენებლობა 3,5%-იანი წილით.
მეექვსეყველაზედიდიდარგისოფლის,სატყეოდათევზისმეურნეობაა2,9%წილით,მეშვიდე
–სხვასახისმომსახურებაა,მერვე–უძრავქონებასთანდაკავშირებულისაქმიანობებია2,3%
წილით,ხოლომეცხრეყველაზეკონცენტრირებულიდარგიშესაბამისადპროფესიული,სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობებია 1,9% წილით. ყველა სხვა დარგი ერთად, კომპანიების
რაოდენობისმიხედვით,ჯამურად7,3%-სშეადგენს.
გრაფ
ფი
იკი10. კახეთისრეგიონშიმოქმედიბიზნეს
ნესსუბიექტებისგანაწილებასაქმ
მი
იანობის


სფეროებისმიხედვით,2019
7,3

1,9
2,3
2,4
2,9

3,5

3,8

3,8

60,7

11,4

წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

რაც შეეხება კომპანიების განაწილებას დარგებში ზომების მიხედვით, იგი ასე გამოიყურება:
მსხვილიკომპანიების50%კონცენტრირებულიაგადამამუშავებელმრეწველობაში,37,5%განათლებაში,ხოლო12,5%ელექტროენერგიის,აირის,ორთქლისდაკონდიცირებულიჰაერის
მიწოდების დარგში. საშუალო კომპანიების უდიდესი ნაწილი 26,79% ასევე დამამუშავებელ
მრეწველობაშია თავმოყრილი, 16,07% მშენებლობის დარგშია, ხოლო 10,71% ხელოვნება,
გართობა და დასვენების სფეროში მუშაობს. რაც შეეხება მცირე კომპანიების განაწილებას
ყველაზეკონცენტრირებულსამდარგში,იგიასეთია:61,17%კომპანიებისასაცალოდასაბითუმოვაჭრობისდარგშიმოღვაწეობს,11,28%დამამუშავებელმრეწველობაშია,ხოლომესამე
ადგილზეთანაბრად,3,81%-იანიწილებითტრანსპორტისადადასაწყობებისდაგანთავსების
საშუალებებითუზრუნველყოფა/საკვებისმიწოდებისსაქმიანობებია.

დასახელება
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კახეთი,სულ
მცირე საშუალო მსხვილი

სულ

სოფლის,სატყეოდათევზისმეურნეობა

2.89%

5.36%

0.0%

2.9%

სამთომოპოვებითიმრეწველობა

0.43%

3.57%

0.0%

0.5%

დამამუშავებელიმრეწველობა

11.28%

26.79%

50.0%

11.4%

ელექტროენერგიის,აირის,ორთქლისდა
კონდიცირებულიჰაერისმიწოდება

0.01%

0.00%

12.5%

0.0%

წყალმომარაგება;კანალიზაცია,ნარჩენებისმართვა
დადაბინძურებისაგანგასუფთავებისსაქმიანობები

0.17%

5.36%

0.0%

0.2%

მშენებლობა

3.42%

16.07%

0.0%

3.5%

საბითუმოდასაცალოვაჭრობა;ავტომობილებისდა
მოტოციკლებისრემონტი

61.17%

8.93%

0.0%

60.7%

ტრანსპორტიდადასაწყობება

3.81%

0.00%

0.0%

3.8%

განთავსებისსაშუალებებითუზრუნველყოფისდა
საკვებისმიწოდებისსაქმიანობები

3.81%

3.57%

0.0%

3.8%

ინფორმაციადაკომუნიკაცია

0.69%

0.00%

0.0%

0.7%

საფინანსოდასადაზღვევოსაქმიანობები

0.76%

0.00%

0.0%

0.8%

უძრავქონებასთანდაკავშირებულისაქმიანობები

2.28%

1.79%

0.0%

2.3%

პროფესიული,სამეცნიეროდატექნიკურისაქმიანობები 1.90%

0.00%

0.0%

1.9%

1.58%

0.00%

0.0%

1.6%

0.10%

1.79%

0.0%

0.1%

განათლება

1.01%

1.79%

37.5%

1.1%

ჯანდაცვადასოციალურიმომსახურებისსაქმიანობები

1.73%

8.93%

0.0%

1.8%

ხელოვნება,გართობადადასვენება

0.55%

10.71%

0.0%

0.6%

სხვასახისმომსახურება

2.41%

5.36%

0.0%

2.4%

0.00%

0.00%

0.0%

0.0%

0.00%

0.00%

0.0%

0.0%

ადმინისტრაციულიდადამხმარემომსახურების
საქმიანობები
სახელმწიფომმართველობადათავდაცვა;
სავალდებულოსოციალურიუსაფრთხოება

შინამეურნეობების,როგორცდამქირავებლის,
საქმიანობები;არადიფერენცირებულისაქონლის
დამომსახურებისწარმოებაშინამეურნეობებისმიერ
საკუთარიმოხმარებისათვის
ექსტერიტორიულიორგანიზაციებისდაორგანოების
საქმიანობები

პრიორიტეტული დარგები
როგორცკვლევისმეთოდოლოგიაშიითქვა,დარგებისშესაფასებლადსპეციალურიმოდელია
გამოყენებული.ამმოდელისმიხედვითკახეთშიდარგებიშემდეგნაირადშეფასდა:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

დარგი
წყალმომარაგება;კანალიზაცია,ნარჩენებისმართვადა
დაბინძურებისაგანგასუფთავებისსაქმიანობები
საბითუმოდასაცალოვაჭრობა;ავტომობილებისდამოტოციკლების
რემონტი
დამამუშავებელიმრეწველობა
პროფესიული,სამეცნიეროდატექნიკურისაქმიანობები
განათლება
ტრანსპორტირებადადასაწყობება
ხელოვნება,გართობადადასვენება
განთავსებისსაშუალებებითუზრუნველყოფისდასაკვებისმიწოდების
საქმიანობები
ინფორმაციადაკომუნიკაცია
უძრავქონებასთანდაკავშირებულისაქმიანობები
მშენებლობა
სოფლის,სატყეოდათევზისმეურნეობა
სხვასახისმომსახურება
სამთომოპოვებითიმრეწველობადაკარიერებისდამუშავება

კახეთი
-----0.252068787
0.237973971
0.216096126
0.201848794
0.191899209
0.16301886
0.148869515
0.131807696
0.1255033
0.107689214
0.093022834
0.079560128
0.069402172

155

15 ჯანდაცვადასოციალურიმომსახურებისსაქმიანობები
16 ადმინისტრაციულიდადამხმარემომსახურებისსაქმიანობები
ელექტროენერგიის,აირის,ორთქლისდაკონდიცირებულიჰაერის
17
მიწოდება

0.067667089
0.018084199
0.003691123

შეფასებისმოდელმა,განვითარებისარსებულიდონისადაგანვითარებისპოტენციალითშემდეგიდარგებიგამოარჩიაკახეთში:
1.საბითუმოდასაცალოვაჭრობა;ავტომობილებისდამოტოციკლებისრემონტი
2.დამამუშავებელიმრეწველობა
3.პროფესიული,სამეცნიეროდატექნიკურისაქმიანობები
4.განათლება
5.ტრანსპორტირებადადასაწყობება
6.ხელოვნება,გართობადადასვენება
7.განთავსებისსაშუალებებითუზრუნველყოფისდასაკვებისმიწოდებისსაქმიანობები
საბითუმო და საცალო ვაჭრობა ამოვიღეთ ჩამონათვალიდან „აწარმოე საქართველოსთან“
ჩატარებული ინტერვიუების საფუძველზე – სააგენტოსთან შეთანხმებით, კვლევის ამოცანად
განისაზღვრაპრიორიტეტულიდარგებისგამოვლენა,გარდავაჭრობისადასოფლისმეურნეობისპირველადიწარმოებისა.დეტალურიანალიზისშედეგად,ხელოვნებაგართობისდარგი
გაერთიანდატურისტულკლასტერში.
დარგებისდამათიქვედარგებისპოტენციალისშესაფასებლადკიდევუფროდეტალურადშევისწავლეთდარგებისსტრუქტურა.დეტალურიანალიზისთვისგამოვიყენეთდარგშიკომპანიებისრაოდენობა.ანალიზისშედეგიმოცემულიაცხრილში4.
იმისგამო,რომდამამუშავებელიმრეწველობაუმსხვილესიდარგია,საჭიროამისიშესწავლა
ქვედარგებისდონეზე.
დამამუშავებელიმრეწველობისმთავარიქვედარგებიქვემოთ,ცხრილი3-შიამოცემული:
ცხრილი3.
1
2
3
4
5

დამამუშავებელიმრეწველობისქვედარგები

ქვედარგი
კვებისპროდუქტებისწარმოება
სასმელებისწარმოება
რეზინისდაპლასტმასისწარმოება
არალითონურიმინერალურიპროდუქტებისწარმოება
ავეჯისწარმოება

32%
22%
12%
8%
6%

კვლევისთვისმნიშვნელოვანიიყოგვენახა,ძირითადადრამიმართულებებშიარიანკონცენტრირებულიკომპანიებითითოეულქვედარგში.
კვებისპროდუქტებისწარმოებაშიკომპანიებიუმეტესადშემდეგმიმართულებებშიარიანკონცენტრირებული:
– პურ-ფუნთუშეულისდაცომეულიპროდუქტებისწარმოება
– რძისპროდუქტებისწარმოება
– ხორცისგადამუშავება,დაკონსერვებადახორცისპროდუქტებისწარმოება
– საფქველ-ბურღულეული პროდუქტების, სახამებლების და სახამებელი პროდუქტების
წარმოება
– ხილისდაბოსტნეულისგადამუშავებადადაკონსერვებაპურ-ფუნთუშეულისდაცომეულისწარმოება
სასმელებისწარმოებაშიორიმთავარიმიმართულება,ღვინისდალუდისწარმოება.
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რეზინისდაპლასტმასისწარმოებაშიწამყვანი,სხვარეგიონებისმსგავსად,პლასტმასისსამშენებლონაკეთობებისწარმოებაა.
არალითონურმინერალურპროდუქციასრაცშეეხება,აქწამყვანიაბეტონის,ცემენტის,ბათქაშისწარმოებადაქვისდამუშავება.
პოტენციალისმქონედარგებზედეტალურიინფორმაციამოცემულიაქვემოთ,ცხრილში4.
ცხრილი4.
დარგი

პოტენციალისმქონედარგები,ქვედარგებიდამიმართულებები
ქვედარგი

ქვედარგისმიმართულება
პურ-ფუნთუშეულისდაცომეული
პროდუქტებისწარმოება
რძისპროდუქტებისწარმოება
ხორცისგადამუშავება,დაკონსერვებადა
ხორცისპროდუქტებისწარმოება
კვებისმრეწველობა
საფქველ-ბურღულეულიპროდუქტების,
სახამებლებისდასახამებელი
პროდუქტებისწარმოება
ხილისდაბოსტნეულისგადამუშავებადა
დაკონსერვება
დამამუშავებელი
ღვინისწარმოება
მრეწველობა
ლუდისწარმოება
სასმელებისწარმოება
უალკოჰოლოარომატიზებულიდა/ან
დამტკბარისასმელებისწარმოება
რეზინისდაპლასტმასის პლასტმასისსამშენებლონაკეთობების
ნაწარმისწარმოება
წარმოება
ბეტონისპროდუქციისწარმოება
არალითონური
სამშენებლომიზნებისათვის
მინერალური
ქვისჭრა,დამუშავებადამოპირკეთება
პროდუქტების
წარმოება
ცემენტის,კირისდაბათქაშისწარმოება
ავეჯისწარმოება

არქიტექტურულისაქმიანობები
არქიტექტურულიდა
საინჟინროსაქმიანობები; საინჟინროსაქმიანობებიდამათთან
ტექნიკურიგამოცდები
დაკავშირებულიტექნიკური
დაანალიზი
კონსულტირება
სააღრიცხვო,საბუღალტროდასააუდიტო
იურიდიულიდა
პროფესიული,
საქმიანობები;საგადასახადო
სააღრიცხვო
სამეცნიეროდა
კონსულტირება
საქმიანობები
ტექნიკური
სხვაიურიდიულისაქმიანობები
საქმიანობები
სარეკლამოსაქმიანობა
სარეკლამოსააგენტოებისსაქმიანობა
დაბაზრისგამოკვლევა
ფოტოგრაფიულისაქმიანობები
სხვაპროფესიული,
სამეცნიეროდატექნიკური მთარგმნელობითი(წერილობითიდა
საქმიანობები
ზეპირი)საქმიანობები
საგანმანათლებლო
ცენტრები,

ტრენინგცენტრები
სატრანსპორტოსაშუალებებისმძღოლებისმო
სამზადებელისკოლების
განათლება
საქმიანობები
განათლებაკულტურის

სფეროში
ზოგადისაბაზოდასაშუ
ალოგანათლება
პროფესიულიგანათლება 
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ტრანსპორტიდა
დასაწყობება

განთავსების
საშუალებებით
უზრუნველყოფის
დასაკვების
მიწოდების
საქმიანობები

სახმელეთოტრანსპორ- საქალაქოდასაგარეუბნოსამგზავრო
ტიდატრანსპორტირება სახმელეთოტრანსპორტი
მილსადენებით
სატვირთოსაგზაოტრანსპორტი
სახმელეთოტრანსპორტთან
დასაწყობებადადამხმა- დაკავშირებულიმომსახურება
რესატრანსპორტოსაქმი- ტრანსპორტირებისსხვადამხმარე
საქმიანობები
ანობები
დასაწყობებადაშენახვა
სასტუმროებიდაგანთავსებისმსგავსი
განთავსებისსაშუალებებ- საშუალებებირესტორნებით
ითუზრუნველყოფა
სასტუმროებიდაგანთავსებისმსგავსი
საშუალებებირესტორნებისგარეშე
რესტორნებიდასაკვებითმობილური
საკვებითდასასმელებით მომსახურებისსაქმიანობები
მომსახურება
საკვებითმომსახურებისსხვასაქმიანობები

ჩამოთვლილიდარგებისამკლასტერშიშეიძლება,გაერთიანდეს:
 კვებისმრეწველობისკლასტერი,სა
ი
დაცშევლენ:პურ-ფუნთუშეულისდაცომეულიპროდუქტებისწარმოება,რძისპროდუქტებისწარმოება,ხორცისგადამუშავება,დაკონსერვებადახორცისპროდუქტებისწარმოება,საფქველ-ბურღულეულიპროდუქტების,სახამებლების და სახამებელი პროდუქტების წარმოება, ხილის და ბოსტნეულის გადამუშავება
დადაკონსერვება,განთავსებისსაშუალებებითუზრუნველყოფა,საკვებითდასასმელით
მომსახურება,ტრანსპორტიდადასაწყობება
ი: კვების მრეწველობა, ღვინის წარმოება, განათ პროფესიული განათლების კლასტერი:
ლება,განთავსებისსაშუალებებითუზრუნველყოფა.
ი სადაც შევლენ: კვების მრეწველობა, ხელოვნება, გართობა და
 ტურისტული კლასტერი,
დასვენება,განთავსებისსაშუალებებითუზრუნველყოფისდასაკვებისმიწოდებისსაქმიანობები.
მიკროდამცირემეწარმეებისთვისცხრილ4-შიჩამოთვლილდარგებშიშესაძლებლობებიარსებობსშემდეგიმიმართულებებით:
 პროდუქტისდივერსიფიკაცია
 მომსახურებისდივერსიფიკაცია
 ჯვარედინიგანვითარება
 ვერტიკალურიინტეგრაცია
ინტერვიუებიდანმიღებულისაყურადღებოინფორმაცია
კახეთისგუბერნატორთანჩატარებულიინტევიუშემდეგინფორმაციასიძლევაკახეთშიდარგების განვითარებაზე და ძირითად ტენდენციებზე: „რეგიონისთვის ეკონომიკურად მომგებიანი დარგებიდან ძირითადია სოფლის მეურნეობა და უპირატესად მევენახეობა-მეღვინეობა.
ინტენსიურად შენდება და ვითარდება ახალი ვენახები, იზრდება ღვინის ხარისხი, იზრდება
ექსპორტის პოტენციალი, ჩნდება ბევრი ახალი მცირე და საშუალო მეღვინე. რაც მთავარია,
დარგიხდებათვითკმარიდარამდენიმეწელიაუკვესახელმწიფოსუბსიდირებააღარჭირდება.თანდათანუფრომომგებიანიხდება.
მეორე, სოფლის მეურნეობის ასევე საინტერესო და პერსპექტიული მიმართულებაა კაკლოვანი კულტურები – ნუში, ფისტა – რომლებიც ინტენსიურად შენდება და მაღალსმოსავლიანი
კულტურებია.ამასთან,ესკულტურებიისეთნიადაგზეშენდება,რომელიცვენახისთვისგამოუსადეგარიადაშესაბამისად,აუთვისებელი.
ასევესაინტერესოტრენდიაზეთისხილისმოყვანადაგადამუშავება.აქტიურადშენდებაახალიზეთისხილისბაღები.
მეხილეობა-მებაღჩეობა ტრადიციული მიმართულებაა სოფლის მეურნეობის. ადგილობრივი
ფერმერებისეზონურიხილისმოყვანასდარეალიზაციასეწევიან(საზამთრო,ატამი,ნესვიდა
ა.შ.)
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მეცხოველეობადაკერძოდ,მეცხვარეობა–ერთ-ერთიმნიშვნელოვანისაექსპორტოსაქონელია. მატყლი ამ ეტაპზე ადგილობრივად არ გადამუშავდება, თუმცა გადის ექსპორტზე ქარხნებშიბელორუსშიდაიტალიაში“.
კერძოსექტორთანჩატარებულმაინტერვიუებმაგამოავლინაშემდეგიბიზნესშესაძლებლობებიკახეთში:
– ყურძნისკონცენტრატისდამზადება
– მეხორცულიჯიშისპირუტყვისმოშენება
– პლასტმასის სამშენებლო ნაკეთობებისთვის საჭირო მასალის ადგილობრივად დამზადება
– ქვიშა-ღორღისდამაქუცმაცებელიდანადგარებისმოწოდებადამონტაჟი,შეკეთება
– ბოთლისსაცობები,ადგილობრივიდაფასოება
– თეთრეულისწარმოებასასტუმროებისადარესტორნებისთვის
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შეჯამება

ამ თავში შეჯამებულია საქართველოს 9 რეგიონში, პრიორიტეტული დარგების გამოვლენის
მიზნით,ჩატარებულიკვლევადამიმოხილულიამცირედასაშუალოსაწარმოებისგანვითარებისევროპულიგამოცდილება.

პრიორიტეტული დარგები საქართველოს 9 რეგიონში
საქართველოს9რეგიონშიჩატარებულმაკვლევამ,რომლისმეთოდოლოგიაცმოცემულიადანართში1,გამოავლინაისდარგები,რომლებიცსხვადასხვამაჩვენებლისმიხედვითმოწინავეებია.
ცხრილში1მოცემულიაკვლევისშედეგებისშეჯამება:

იმერეთი

შიდაქართლი

აჭარა

სამცხე-ჯავახეთი

კახეთი

მცხეთა-მთიანეთი

ქვემოქართლი

რაჭა-ლეჩხუმიდა
ქვემოსვანეთი

სამეგრელოზემო
სვანეთი

საქართველოს9რეგიონშიგამოვლენილიპრიორიტეტულიდარგები

გურია

ცხრილი1.









































დამამუშავებელიმრეწველობა



















ელექტროენერგიის,აირის,
ორთქლისდაკონდიცირებული
ჰაერისმიწოდება





















წყალმომარაგება;კანალიზაცია,
ნარჩენებისმართვადა
დაბინძურებისაგან
გასუფთავებისსაქმიანობები





















მშენებლობა























სოფლის,სატყეოდათევზის
მეურნეობა
სამთომოპოვებითიმრეწველობა
დაკარიერებისდამუშავება
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საბითუმოდასაცალოვაჭრობა;
ავტომობილებისდა
მოტოციკლებისრემონტი





















ტრანსპორტირებადადასაწყობება





















განთავსებისსაშუალებებით
უზრუნველყოფისდასაკვების
მიწოდებისსაქმიანობები





















ინფორმაციადაკომუნიკაცია

































































































































































უძრავქონებასთანდაკავშირებული
საქმიანობები
პროფესიული,სამეცნიეროდა
ტექნიკურისაქმიანობები
ადმინისტრაციულიდადამხმარე
მომსახურებისსაქმიანობები
განათლება
ჯანდაცვადასოციალური
მომსახურებისსაქმიანობები
ხელოვნება,გართობადა
დასვენება
სხვასახისმომსახურება


რეგიონებში,ხშირად,მსგავსიდარგებიაგანვითარებული.თუმცა,განსხვავებაგვხვდებაქვედარგებისდონეზე,მაგალითად,ერთრეგიონშიგანვითარებულიახილისდამუშავება,ხოლო
მეორეში–რძისპროდუქტებისწარმოება.საინტერესოა,რომყველარეგიონშიგანვითარებულიაპლასტმასისსამშენებლონაკეთობების–ძირითადადკარ-ფანჯრისწარმოება.ამგვარი
ტრენდიდარგისგამსხვილებისშესაძლებლობაზემიუთითებს.
შიდა ქართლსა და სამეგრელო-ზემო სვანეთში დარგი „განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების საქმიანობები“ შევიყვანეთ პრიორიტეტული დარგების
ჩამონათვალში,რადგანმიუხედავადმათისუსტიმაჩვენებლებისა(სხვადარგებთანშედარებით),ტურიზმისქვეყნისდათითოეულირეგიონისსტრატეგიულდარგსწარმოადგენს.
დარგები, რომლებიც ვერ მოხვდნენ ვერცერთი რეგიონის პრიორიტეტული დარგების ჩამონათვალშიშემდეგია:
1.სამთომოპოვებითიმრეწველობადაკარიერებისდამუშავება
2.ელექტროენერგიის,აირის,ორთქლისდაკონდიცირებულიჰაერისმიწოდება
3.წყალმომარაგება;კანალიზაცია,ნარჩენებისმართვადადაბინძურებისაგანგასუფთავებისსაქმიანობები.
4.ინფორმაციადაკომუნიკაცია
ამ დარგების, გარდა „ინფორმაცია და კომუნიკაციისა“, განვითარების წახალისება, დიდი
ალბათობით, ცდება მიკროგრანტების პროგრამას. თუმცა, მიკროგრანტების პროგრამამ შესაძლოა სარგებელი მოუტანოს რეგიონებში ისეთი დარგის განვითარებას, როგორიცაა ტექნოლოგიები და კომპიტერული მეცნიერება.  თუ მიკროგრანტების პროგრამა ამ დარგს პრიორიტეტადგამოაცხადებს,სასურველია,ჯერშეფასდეს,რათანაკვეთაიქნება„საქართველოს
ინოვაციებისდატექნოლოგიებისსააგენტოს“პროგრამებთანდარამდენადეფექტურია,ორი
სააგენტოსრესურსიერთიდაიმავემიზნისმიღწევასმოხმარდეს.

კვლევის არგუმენტაცია
კვლევამ გამოავლინა ის დარგები, რომლებიც დასაქმების, ბრუნვის, შუალედური მოხმარების,დამატებულიღირებულების,ინვესტიციების,საშუალოხელფასისდადარგშიკომპანიებისკონცენტრაციისმიხედვითმნიშვნელოვანდარგსწარმოადგენს.კვლევაშიასახულია,როგორცდარგებისსტატუსკვო,ისეამკრიტერიუმებისმიხედვითდარგისზრდა.კვლევა,ცხადია,
ვერასახავსიმდარგებსანქვედარგებს,რომლებიცსაერთოდარარსებობსრეგიონებში,თუმ-
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ცა,გარკვეულიპირობებისშექმნისშემდეგ,შესაძლოა,გაჩნდეს,განვითარდესდაეკონომიკაში,მისდასაქმებაშიდაკეთილდღეობისზრდაშიმნიშვნელოვანიროლიშეასრულოს.
ეკონომიკისდარგობრივისტრუქტურისგამრავალფეროვნების–ახალიდარგებისგაჩენისდა
განვითარებისსაფუძველიარსებულიეკოსისტემაა.ეკონომიკისდარგებშიარსებითისტრუქტურულიცვლილებებიუმეტესწილადხდებადარგშიმსხვილიინვესტიციებისჩადების,სახელმწიფოს ეკონომიკური პოლიტიკის (ინდუსტრიული პოლიტიკის) თუ საგანმანათლებლო რეფორმებისშედეგად.
რეგიონებშიარსებულისტრუქტურულიპრობლემებიარქმნისინოვაციურიბიზნესისწამოწყებისთვისნოყიერნიადაგს.რეგიონებშიჯერკიდევარარისდაძლეულიინფრასტრუქტურული
გამოწვევები–წყლის,ელექტროენერგიის,გაზისმიწოდება,გზები,კომუნიკაციები.გარდაამისა, რეგიონების უმეტესობაში დეფიციტურია კვალიფიციური ხელი, არ არსებობს პროფესიულიგანათლებისდაწესებულებებიდაბაზარსარმიეწოდებაცოდნა,რომელიცინოვაციური,
ახალიდარგისგაჩენისსაფუძველიშეიძლება,გახდეს.გარდაამისა,მსოფლიოგამოცდილება
ცხადყოფს,რომმცირედასაშუალობიზნესს,განსაკუთრებითსაქართველოსმსგავსქვეყნებში,უჭირსგანსაკუთრებულიწვლილიშეიტანოსქვეყნისეკონომიკაშიინოვაციურობის,ტექნოლოგიურიპროგრესისდასიახლისთვალსაზრისით.თუგავითვალისწინებთზემოთაღწერილ
სისტემურპრობლემებს,ამგვარიამოცანაკიდევუფრორთულადგანსახორციელებელიხდება
საქართველოსრეგიონშიმოქმედიმცირედასაშუალომეწარმეებისთვის.
ცხადი ინდუსტრიული პოლიტიკის არსებობის გარეშე შეუძლებელია, გამოვლინდეს და პრიორიტეტი მიენიჭოს ისეთ  დარგებს, რომელიც დღეს რეგიონებში არ არსებობს რაიმე ფორმით.ასეთიპოლიტიკადახედვაკიდღესსაქართველოშიარარსებობს.მისგარეშემიკროდაფინანსებისმიზნებისთვისისეთიდარგებისგამოვლენა,რომლებიცდღესსაერთოდარარის
განვითარებულირეგიონში,ფრაგმენტულიდაუკონტექსტოიქნებოდადადიდიალბათობით,
წარუმატებლობისთვისგანწირული–ახალიდარგისგანსავითარებლადაუცილებელიაშესაბამისი ეკოსისტემის შექმნა, დარგის განვითარებისთვის აუცილებელი კომპონენტების არსებობა. სწორედ ამ არგუმენტის გამო, მიზანშეწონილად ჩავთვალეთ, წინამდებარე კვლევის
ფარგლებში გამოვლენილიყო ის დარგები, რომლებიც უკვე გარკვეულწილად განვითარებულიადავითარდებარეგიონებში.

რეკომენდაციები მიკროგრანტების პროგრამისთვის
საიმისოდ,რომმიკროგრანტებისპროგრამამხელიშეუწყოსრეგიონებშიმცირედასაშუალო
ბიზნესის გამრავალფეროვნებას, ინოვაციებს, ჩვენი რეკომენდაციაა, კვლევის მიერ გამოვლენილდარგებშიშემოსულიგანაცხადისგანხილვისასპრიორიტეტიმიენიჭოსაპლიკანტებს,
რომელთაბიზნესიცპრიორიტეტულდარგშიგეგმავს:
 პროდუქტისდივერსიფიკაციას
 მომსახურებისდივერსიფიკაციას
 ჯვარედინგანვითარებას
 ვერტიკალურინტეგრაციას
ამგვარად,ერთიმხრივ,მცირდებადარგისრისკისფაქტორი,მეორემხრივ,კიშესაძლებელი
ხდებადარგშიინოვაციების,სიახლისწახალისება.

მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ევროპული
მიდგომა
ევროკავშირიმცირედასაშუალომეწარმოებისგანვითარებასგანსაკუთრებულყურადღებას
უთმობს.ამმიმართულებითმისიმთავარიამოცანებია:
– ბიზნესისთვისხელსაყრელიგარემოსშექმნა
– მეწარმეობისპრომოცია
– ახალბაზრებზეწვდომისდაინტერნაციონალიზაციისხელშეწყობა
– ფინანსებზეწვდომაშიხელშეწყობა
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– მცირედასაშუალობიზნესისმხარდაჭერაკონკურენტუნარიანობისდაინოვაციებისმიმართულებით
– მცირედასაშუალობიზნესისმხარდამჭერიქსელებისშექმნადამასებისთვისკრიტიკულიინფორმაცისმიწოდება
– სტარტაპებისდაკომპანიებისზრდისმხარდაჭერა
– მცირედასაშუალოსაწარმოებიფინანსდებასხვადასხვაპროგრამითდაინიციატივით.
მცირედასაშუალოსაწარმოებისგანვითარებისთვისსაჭიროპირობებისშექნაზედაგაუმჯობესებაზეკიზრუნავსევროკავშირის‘SmallBusinessAct’(SBA)დაEntrepreneurship2020ActionPlan.
ევროკავშირიმცირედასაშუალობიზნესისგანვითარებასხელსუწყობსრამდენიმესტრატეგიით:
– ბიზნესისთვისხელსაყრელიგარემოსშექმნა
– მეწარმეობისპრომოცია
– ახალბაზრებზეწვდომისდაინტერნაციონალიზაციისხედვა
– ფინანსებზეწვდომაშიხელშეწყობა
– სმე-ისმხარდაჭერაკონკურენტუნარიანობისდაინოვაციებისმიმართულებით
– სმე-ისმხარდამჭერიქსელებისშექმნადასმეებისვისკრიტიკულიინფორმაცისმიწოდება
– სტარტაპებისდაკომპანიებისზრდისმხარდაჭერა
ევროკავშირს,მცირედასაშუალომეწარმოებისგანვითარებისმრავალჭრილიანი,ინტეგრირებულიმიდგომააქვს,თუმცა,მისიპოლიტიკაარითვალისწინებსიმგანსხვავებს,რაცარსებობსახალიდაძველიწევრებისმცირედასაშუალოსაწარმოებსშორის.
ევროკავშირისქვეყნებშიმცირედასაშუალოსაწარმოებისდიდინაწილიმიკროსაწარმოა.ისინიბიზნესსთვითგადარჩენისთვისმიმართავენ.ასეთბიზნესებს,როგორცწესი,ეკონომიკის
ინოვაციურგანვითარებაშიდიდიწვლილივერშეაქვთ.საქართველოსმცირედასაშუალოსაწარმოებისსექტორისსტრუქტურაარგანსხვავდებაამტრენდისგანდაშესაბამისად,არარეალისტურია,მისგანგანსაკუთრებულინოვაციებსველოდოთ.
ევროპულიმცირედასაშუალოსაწარმოებისდაახლოებით¾ხუთძირითადსექტორშიათავმოყრილი:ესენია„საბითუმოდასაცალოვაჭრობა“,„დამამუშავებელიმრეწველობა“,„მშენებლობა“,„მომსახურება“და„განთავსებადაკვებითმომსახურება“.დამატებულიღირებულების,
დასაქმების და საწარმოების რაოდენობის მიხედვით, დამამუშავებელი წარმოება ყველაზე
მნიშვნელოვანიდარგიასაშუალოზომისსაწარმოებისთვის,ხოლოვაჭრობა–მცირედამიკროსაწარმოებისთვის.
მცირედასაშუალოსაწარმოებისდა,განსაკუთრებით,მიკროსაწარმეობისუმეტესობაადგილობრივბაზრებსემსახურება.მათიმხოლოდმცირენაწილითუასპარეზობსსაერთაშორისო
ბაზარზეანინოვაციებისკატალიზატორადგვევლინება.ტენდენცია,რომსაწარმოსზომადიდადგანსაზღვრავსმისშესაძლებლობას,გავიდესსაერთაშორისობაზარზე,არამხოლოდევროპაშიგვხვდება,არამედმთელმსოფლიოში.
საგულისხმოა,რომმცირედასაშუალოსაწარმოებისინოვაციურიდატექნოლოგიურიშესაძლებლობები განსხვავდება  ევროკავშირის ძველ და ახალ წევრებში. ევროკავშირის ძველი
წევრებისმცირედასაშუალოსაწარმოებიმეტადმზადარიან,ევროკავშირისფინანსურიდა
ტექნიკური მხარდაჭერის ასათვისებლად. ამ განსხვავებებს განაპირობებს ისეთი სისტემური
ხარვეზები ახალ წევრ ქვეყნებში, როგორიცაა, მაგალითად, უნარებისა და ტექნოლოგიების
დეფიციტი.

მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური მხარდაჭერა
ევროკავშირში
ევროკავშირიადგილობრივიფინანანსურიინსტიტუტებისგავლითუწევსფინანსურდახმარებას მცირე და საშუალო ბიზნესს. დაფინანსების ფორმები სხვადასხვაგვარია,  სესხი, გარანტია, კაპიტალის დაფინანსება, გრანტი. უმეტეს შემთხვევაში დაფინანსებაზე – მოცულობაზე,
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ვადაზე,საპროცენტოგანაკვეთზედასხვაპირობებზეგადაწყვეტილებასადგილობრივისაფინანსოინსტიტუტებიიღებენ–ვენჩურულიფონდები,ბიზნესისანგელოზები,სოციალურიინვესტორები.
დაფინანსებისპროგრამები,ძირითადად,ევროპისსაინვესტიციობანკის(EIB)დაევროპისსაინვესტიციოფონდის(EIF)მიერხორციელდება.
მცირედასაშუალობიზნესისფინანსურიმხარდაჭერისას,ძირითადად,დარგობრივიშეზღუდვაარარსებობს.თუმცა,მთავარკრიტერიუმებადხშირადგვხვდებამწვანეენერგია,ინოვაციურობა,ტექნოლოგიურისიახლე,მდგრადიეკონომიკურიგანვითარება–ესკრიტერიუმები
ევროკავშირის განვითარების სტრატეგიასთან, გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებსთან
თანხვედრაშია.
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დანართი 1.
დარგი

პრიორიტეტული დარგები, გურია
ქვედარგი

ქვედარგისმიმართულება
სატვირთოავტომობილებისიჯარადა
ლიზინგი

საიჯაროდასალიზინგო
საქმიანობები

ადმინისტრაციულიდადამხმარე
მომსახურების
საქმიანობები

სხვაპირადიმოხმარებისდა
საყოფაცხოვრებოსაქონლისიჯარა
დალიზინგი
სასოფლო-სამეურნეოტექნიკისდა
მოწყობილობებისიჯარადალიზინგი
ობიექტებისკომპლექსურიდამხმარე
მომსახურება

შენობებისდატერიტორიის
მომსახურებისსაქმიანობები შენობებისსაერთოდასუფთავება

ტერიტორიისმომსახურებისსაქმიანობები
ტურისტულისააგენტოები,
ტურ-ოპერატორებიდასხვა
დაჯავშნისმომსახურებადა ტურისტულისააგენტოებისსაქმიანობები
მათთანდაკავშირებული
საქმიანობები
ხილისდაბოსტნეულისგადამუშავებადა
დაკონსერვება
პურ-ფუნთუშეულისდაცომეული
კვებისმრეწველობა
პროდუქტებისწარმოება
კვებისსხვაპროდუქტებისწარმოება
რეზინისდაპლასტმასის
პლასტმასისსამშენებლონაკეთობების
ნაწარმისწარმოება
წარმოება
დამამუშავებელი

პროფესიული,
სამეცნიეროდა
ტექნიკურისაქმიანობები

მინისდამინისნაწარმისწარმოება
სხვაარალითონური
მინერალურიპროდუქტების ნაკეთობებისწარმოებაბეტონის,
წარმოება
ცემენტისდაბათქაშისაგან
ქვისჭრა,დამუშავებადამოპირკეთება
ლითონისსამშენებლოკონსტრუქციების
წარმოება
ლითონისმზანაწარმის
ლითონისჭედვა,წნეხა,შტამპვადა
წარმოება,მანქანებისდა
გლინვა;ფხვნილოვანიმეტალურგია
მოწყობილობებისგარდა
ლითონისსხვამზაპროდუქტების
წარმოება
იურიდიულისაქმიანობები
იურიდიულიდასააღრიცხვო
სააღრიცხვო,საბუღალტროდასააუდიტო
საქმიანობები
საქმიანობები;საგადასახადოკონსულტირება
არქიტექტურულიდასაინჟინრო
არქიტექტურულიდა
საინჟინროსაქმიანობები; საქმიანობებიდამათთანდაკავშირებული
ტექნიკურიგამოცდებიდა ტექნიკურიკონსულტაციები
ანალიზი
ტექნიკურიგამოცდებიდაანალიზები
შენობებისდანაგებობების საცხოვრებელიდაარასაცხოვრებელი
მშენებლობა
შენობებისმშენებლობა

მშენებლობა
სამოქალაქომშენებლობა

საავტომობილოგზებისდარკინიგზის
მშენებლობა
საინჟინრონაგებობებისმშენებლობა
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სხვასპეციალიზებულისამშენებლო
სამუშაოები
მშენებლობა

სპეციალიზებული
სამშენებლოსამუშაოები

ელექტროტექნიკური,საზეინკლოდასხვა
სამშენებლოსამონტაჟოსამუშაოები
არსებულინაგებობებისაღებადა
სამშენებლომოედნისმომზადება
მოსაპირკეთებელისამშენებლო
სამუშაოები

შემოქმედებითი,
სახელოვნებოდაგართობის
ხელოვნება,გარსაქმიანობები
თობადადასვესაქმიანობებისპორტის,
ნება
გართობისდადასვენების
სფეროში
განთავსებისსაშუალებებით
განთავსებისსაუზრუნველყოფა
შუალებებითუზრუნველყოფისდა რესტორნებიდასაკვებით
საკვებისმიწოდემობილურიმომსახურების
ბისსაქმიანობები
საქმიანობები
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დანართი 2.
დარგი

პრიორიტეტული დარგები, იმერეთი
ქვედარგი

მიმართულება
ხორცისგადამუშავება,დაკონსერვებადა
ხორცისპროდუქტებისწარმოება

კვებისპროდუქტების
წარმოება

ხილისდაბოსტნეულისგადამუშავებადა
დაკონსერვება
საფქველ-ბურღულეულიპროდუქტების,
სახამებლებისდასახამებელი
პროდუქტებისწარმოება
პურ-ფუნთუშეულისდაცომეული
პროდუქტებისწარმოება

ავეჯისწარმოება
დამამუშავებელი

ცეცხლგამძლენაწარმისწარმოება
ფაიფურისდაკერამიკისსხვა
ნაკეთობებისწარმოება

სხვაარალითონური
მინერალურიპროდუქტების
ნაკეთობებისწარმოებაბეტონის,
წარმოება
ცემენტისდაბათქაშისაგან
ქვისჭრა,დამუშავებადამოპირკეთება
რეზინისნაწარმისწარმოება
რეზინისდაპლასტმასის
ნაწარმისწარმოება
პლასტმასისნაწარმისწარმოება
ლითონისჭედვა,წნეხა,შტამპვადა
ლითონისმზანაწარმის
გლინვა;
წარმოება,მანქანებისდა
მოწყობილობებისგარდა
ფხვნილოვანიმეტალურგია
ტანსაცმლისდამზადება

ხელოვნება,
გართობადა
დასვენება

სხვასახის
მომსახურება

ტრანსპორტიდა
დასაწყობება

შემოქმედებითი,
სახელოვნებოდაგართობის 
საქმიანობები
საქმიანობებისპორტის,
გართობისდადასვენების
სფეროში

გართობისდადასვენებისსაქმიანობები

საპარიკმახეროებისდასხვასილამაზის
სხვაპერსონალური
სალონებისმომსახურება
მომსახურებისსაქმიანობები
გამაჯანსაღებელისაქმიანობები
სახმელეთოტრანსპორტიდა საქალაქოდასაგარეუბნოსამგზავრო
სახმელეთოტრანსპორტი
ტრანსპორტირება
მილსადენებით
სატვირთოსაგზაოტრანსპორტი
დასაწყობებადადამხმარე
სატრანსპორტო

საქმიანობები
სამშენებლოპროექტებისშემუშავება
შენობებისდანაგებობების
საცხოვრებელიდაარასაცხოვრებელი
მშენებლობა
შენობებისმშენებლობა

მშენებლობა
სამოქალაქომშენებლობა
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საქმიანობებისპორტისსფეროში

საავტომობილოგზებისდარკინიგზის
მშენებლობა
საინჟინრონაგებობებისმშენებლობა
სამოქალაქომშენებლობისსხვა
სამუშაოები

არსებულინაგებობებისაღებადა
სამშენებლომოედნისმომზადება

მშენებლობა

სპეციალიზებული
სამშენებლოსამუშაოები

ელექტროტექნიკური,საზეინკლოდასხვა
სამშენებლოსამონტაჟოსამუშაოები
მოსაპირკეთებელისამშენებლო
სამუშაოები
სამშენებლომანქანებისდა
მოწყობილობებისიჯარა
ოპერატორთანერთად
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დარგი

დამამუშავებელი
მრეწველობა

პრიორიტეტული დარგები, შიდა ქართლი
ქვედარგი

მიმართულება

კვებისმრეწველობა

ხორცისგადამუშავება,დაკონსერვებადა
ხორცისპროდუქტებისწარმოება
ხილისდაბოსტნეულისგადამუშავებადა
დაკონსერვება
საფქველ-ბურღულეულიპროდუქტების,
სახამებლებისდასახამებელი
პროდუქტებისწარმოება
პურ-ფუნთუშეულისდაცომეული
პროდუქტებისწარმოება

ხისდაკორპისნაწარმის
წარმოება,ავეჯისგარდა;
ნაკეთობებისწარმოება
ჩალისდაწნული
მასალებისაგან
რეზინისდაპლასტმასის
ნაწარმისწარმოება

ხისხერხვადარანდვა
პროდუქციისწარმოებახის,კორპის,
ჩალისდაწნულიმასალებისაგან
პლასტმასისსამშენებლონაკეთობების
წარმოება

ცემენტისწარმოება
სხვაარალითონური
ბეტონისპროდუქციისწარმოება
მინერალურიპროდუქტების
სამშენებლომიზნებისათვის
წარმოება
ქვისჭრა,დამუშავებადამოპირკეთება
ავეჯისწარმოება

არქიტექტურულიდა
საინჟინროსაქმიანობები;
ტექნიკურიგამოცდებიდა
ანალიზი
პროფესიული,
სამეცნიეროდა
ტექნიკური
საქმიანობები

არქიტექტურულიდასაინჟინრო
საქმიანობებიდამათთან
დაკავშირებულიტექნიკური
კონსულტაციები

იურიდიულიდასააღრიცხვო
საქმიანობები
სარეკლამოსაქმიანობადა
სარეკლამოსააგენტოებისსაქმიანობა
ბაზრისგამოკვლევა
სხვაპროფესიული,
სამეცნიეროდატექნიკური ფოტოგრაფიულისაქმიანობები
საქმიანობები

საიჯაროდასალიზინგო
საქმიანობები

ავტომობილებისდამსუბუქი
ავტოსატრანსპორტოსაშუალებების
იჯარადალიზინგი
სატვირთოავტომობილებისიჯარადა
ლიზინგი

ადმინისტრაციულიდადამხმარე ტურისტულისააგენტოები,
ტურ-ოპერატორებიდასხვა
მომსახურების
და
ჯავშნისმომსახურებადა ტურ-ოპერატორებისსაქმიანობები
საქმიანობები
მათთანდაკავშირებული
საქმიანობები
შენობებისდატერიტორიის
დასუფთავება-დალაგება
მომსახურებისსაქმიანობები
სხვასახის
მომსახურება
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პერსონალურიმომსახურება

საპარიკმახეროებისდასხვასილამაზის
სალონებისმომსახურება

ტრანსპორტიდა
დასაწყობება

სახმელეთოტრანსპორტიდა საქალაქოდასაგარეუბნოსამგზავრო
სახმელეთოტრანსპორტი
ტრანსპორტირება
მილსადენებით
სატვირთოსაგზაოტრანსპორტი
დასაწყობებადადამხმარე
სატრანსპორტო
დასაწყობებადაშენახვა
საქმიანობები
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ჩატარებული ინტერვიუები, გურია, იმერეთი,
შიდა ქართლი

კერძოსექტორი
1.სსსამკერვალოკომპანიაიმერი–იმერეთი
2.სსმიკროსაფინანსოორგანიზაციაკრისტალი–იმერეთი
3.შპსგაზსერვისი–იმერეთი
4.შპსიუნიქსდეველოპმენტაღმაშენებელი–იმერეთი
5.შპსდანამა–იმერეთი
6.შპსკურორტისაირმე–იმერეთი
7.შპსწყალტუბოპლაზა–იმერეთი
8.შპსიმერეთი,შპსანი–იმერეთი
9.სერვისი-7–გურია
10.შპსგზამშენი–18–გურია
11.შპსმოდერნი2009–გურია
12.შპსპირველისავაჭროსახლი–გურია
13.შპსგორმედი–შიდაქართლი
14.შპსიბოლია–შიდაქართლი
15.შპსგსქკულა–შიდაქართლი
16.სსიავნანა–შიდაქართლი
17.სსგომისსპირტისდაარისკომპანია–შიდაქართლი

საჯაროსექტორი
1.გურიაშისახელმწიფორწმუნებული,ზურაბნასარია
2.იმერეთშისახელმწიფორწმუნებულისმოადგილე,იოსებხახალიშვილი
3.შიდაქართლშისახელმწიფორწმუნებული,გიორგიხოჯევანიშვილი
4.ხაშურისმუნიციპალიტეტისმერი,გიორგიგურასპაშვილი

პროფესიულისასწავლებლები
1.საზოგადოებრივიკოლეჯი"ელიტი",ქუთაისი
2.ფაზისი,ფოთი
3.ქუთაისისსაზოგადოებრივიკოლეჯიიბერია
4.გორისსაზოგადოებრივიკოლეჯიგანთიადი

ბიზნესისმხარდამჭერიორგანიზაციები
• GIZ
• ჩოხატაურისსტრატეგიულიგანვითარებისკავშირი"იალონი"
• „აწარმოესაქართველოში“
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დარგი

პრიორიტეტული დარგების ჩამონათვალი,
სამცხე-ჯავახეთი
ქვედარგი

კვებისპროდუქტების
წარმოება

დამამუშავებელი
მრეწველობა

ხისდაკორპისნაწარმის
წარმოება,ავეჯისგარდა;
ნაკეთობებისწარმოება
ჩალისდაწნული
მასალებისაგან
რეზინისდაპლასტმასის
ნაწარმისწარმოება

ქვედარგისმიმართულება
პურ-ფუნთუშეულისდაცომეული
პროდუქტებისწარმოება
რძისპროდუქტებისწარმოება
ხორცისგადამუშავება,დაკონსერვებადა
ხორცისპროდუქტებისწარმოება
ხისხერხვადარანდვა
პროდუქციისწარმოებახის,კორპის,
ჩალისდაწნულიმასალებისაგან
პლასტმასისსამშენებლონაკეთობების
წარმოება
ცეცხლგამძლენაწარმისწარმოება

სხვაარალითონური
ნაკეთობებისწარმოებაბეტონის,
მინერალურიპროდუქტების
ცემენტისდაბათქაშისაგან
წარმოება
ქვისჭრა,დამუშავებადამოპირკეთება
ავეჯისწარმოება
განთავსების
საშუალებებით
უზრუნველყოფის
დასაკვების
მიწოდების
საქმიანობები
პროფესიული,
სამეცნიეროდა
ტექნიკური
საქმიანობები

სოფლის,სატყეო
დათევზისმეურნეობა


განთავსებისსაშუალებებით

უზრუნველყოფა

საკვებითდასასმელებით
მომსახურება
იურიდიულიდასააღრიცხვო
საქმიანობები
არქიტექტურულიდა
საინჟინროსაქმიანობები;
ტექნიკურიგამოცდებიდა
ანალიზი
სარეკლამოსაქმიანობადა
ბაზრისგამოკვლევა


იურიდიულისაქმიანობები
არქიტექტურულიდასაინჟინრო
საქმიანობებიდამათთანდაკავშირებული
ტექნიკურიკონსულტაციები
რეკლამირება

ერთწლოვანიკულტურებისმოყვანა
მემცენარეობადა
მეცხოველეობა,ნადირობა მეცხოველეობა
დააღნიშნულსფეროებში
სოფლისმეურნეობისდამხმარედა
მომსახურებისგაწევა
მოსავლისაღებისშემდგომი
საქმიანობები
მეტყევეობადახე-ტყის
ხე-ტყისდამზადება
დამზადება
თევზჭერადააკვაკულტურა

ტრანსპორტიდა
დასაწყობება



მტკნარიწყლებისაკვაკულტურა

სამგზავროსახმელეთოტრანსპორტი
სახმელეთოტრანსპორტიდა
(გარდარკინიგზისა)
ტრანსპორტირება
მილსადენებით
სატვირთოსაგზაოტრანსპორტი
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დანართი 6.

ჩატარებული ინტერვიუები, სამცხე-ჯავახეთი

1.შპს„კრისტალ+“
2.კოოპერატივი„თრიალა“
3.ინდ.მეწარმეთამაზღორჯომელიძე
4.მიკრომეწარმემალხაზთომაშვილი
5.შპსდაჩი2017
6.შპსქართულიბლოკი
7.ინდ.მეწარმეიოსებხელისუფალი
8.ინდმეწარმედავითბალახაძე
9.შპსენკვადრატი
10.შპსპოპულარი2
11.ინდ.მეწარმეხათუნაგაბრიელიანი(რესტორანი„ედემი)
12.ინდ.მეწარმემერაბიგოგოლაძე
13.შპსმამული
14.შპსგონა2018
15.შპს„მესხეთისმეფრინველეობა“
16.რძისკომბინატიწიფორა
17.შპსმტპ
18.ინდ.მეწარმეშაორი
19.ინდ.მეწარმეაკაკიმურადაშვილი
20.სამცხეჯავახეთისგუბერნატორისპირველიმოადგილეშალვაბერძენიშვილი
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დანართი 7.

დარგი
სხვასახის
მომსახურება

პრიორიტეტული დარგები და ქვედარგები
აჭარაში (ბათუმის გარდა)
ქვედარგი

ქვედარგისმიმართულება

სხვაპერსონალური
მომსახურებისსაქმიანობები
განთავსებისსაშუალებებით
უზრუნველყოფა

საპარიკმახეროებისდასხვასილამაზის
სალონებისმომსახურება
სასტუმროებიდაგანთავსებისმსგავსი
განთავსების
საშუალებები
საშუალებებით
რესტორნებიდასაკვებითმობილური
უზრუნველყოფის
მომსახურებისსაქმიანობები
დასაკვების
საკვებითდასასმელებით
საკვებისმიწოდებაღონისძიებებისათვის
მიწოდების
მომსახურება
დასაკვებითმომსახურებისსხვა
საქმიანობები
საქმიანობები
შენობებისდანაგებობების საცხოვრებელიდაარასაცხოვრებელი
მშენებლობა
შენობებისმშენებლობა
სამოქალაქომშენებლობა გზებისდაავტობანებისმშენებლობა
მშენებლობა
ელექტროტექნიკური,საზეინკლოდასხვა
სამშენებლოსამონტაჟოსამუშაოები
სპეციალიზებული
სამშენებლოსამუშაოები
სამშენებლომანქანებისდამოწყობილობებისიჯარაოპერატორთანერთად
სატვირთოსაგზაოტრანსპორტიდა
სახმელეთოტრანსპორტიდა
გადაზიდვისმომსახურება
ტრანსპორტირება
საქალაქოდასაგარეუბნოსამგზავრო
მილსადენებით
ტრანსპორტიდა
სახმელეთოტრანსპორტი
დასაწყობება
დასაწყობებადადამხმარე
სახმელეთოტრანსპორტთანდაკავშირესატრანსპორტო
ბულიმომსახურება
საქმიანობები
პურ-ფუნთუშეულისდაცომეული
პროდუქტებისწარმოება
ჩაისგადამუშავებაყავისგადამუშავება
ხორცისგადამუშავება,დაკონსერვებადა
კვებისმრეწველობა
ხორცისპროდუქტებისწარმოება
რძისპროდუქტებისწარმოება
საფქველ-ბურღულეულიპროდუქტების,
სახამებლებისდასახამებელი
პროდუქტებისწარმოება
რეზინისდაპლასტმასის
პლასტმასისსამშენებლონაკეთობების
დამამუშავებელი
ნაწარმისწარმოება
წარმოება
მრეწველობა
ქვისჭრა,დამუშავებადამოპირკეთება
სხვაარალითონური
ნაკეთობებისწარმოებაბეტონის,
მინერალურიპროდუქტების
ცემენტისდაბათქაშისაგან
წარმოება
მინისდამინისნაწარმისწარმოება
ხისდაკორპისნაწარმის ხისხერხვადარანდვა
წარმოება,ავეჯისგარდა;
ნაკეთობებისწარმოება
პროდუქციისწარმოებახის,კორპის,
ჩალისდაწნული
ჩალისდაწნულიმასალებისაგან
მასალებისაგან
ავეჯისწარმოება

მეცხოველეობა
სოფლისმეურნეობისდამხმარედა
მემცენარეობადა
სოფლის,სატყეო
მეცხოველეობა,ნადირობა მოსავლისაღებისშემდგომი
დათევზისმეურდააღნიშნულსფეროებში საქმიანობები
ნეობა
მომსახურებისგაწევა
ერთწლოვანიკულტურებისმოყვანა
მრავალწლოვანიკულტურებისმოყვანა
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სოფლის,სატყეო
დათევზის
მეურნეობა
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მეტყევეობადახე-ტყის
დამზადება
თევზჭერადააკვაკულტურა

ხე-ტყისდამზადება
დამხმარემომსახურებამეტყევეობაში
აკვაკულტურა
თევზჭერა

დანართი 8.

დარგი

პრიორიტეტული დარგები და ქვედარგები
ბათუმში
ქვედარგი

ქვედარგისმიმართულება

კომპიუტერებისდასაკომუნიკაციო
კომპიუტერების,პირადიდა
მოწყობილობებისრემონტი
საყოფაცხოვრებოსაქონლის
პირადიდასაყოფაცხოვრებოსაქონლის
რემონტი
სხვასახის
რემონტი
მომსახურება
გამაჯანსაღებელისაქმიანობები
სხვაპერსონალური
მომსახურებისსაქმიანობები საპარიკმახეროებისდასხვასილამაზის
სალონებისმომსახურება
განთავსებისსაშუალებებით

უზრუნველყოფა
განთავსების
რესტორნებიდასაკვებითმობილური
საშუალებებით
მომსახურებისსაქმიანობები
უზრუნველყოფის
დასაკვების
საკვებითდასასმელებით საკვებისმიწოდებაღონისძიებებისათვის
მიწოდების
დასაკვებითმომსახურებისსხვა
მომსახურება
საქმიანობები
საქმიანობები
სასმელებითმომსახურებისსაქმიანობები
შენობებისდანაგებობების საცხოვრებელიდაარასაცხოვრებელი
მშენებლობა
შენობებისმშენებლობა
გზებისდაავტობანებისმშენებლობა
სამოქალაქომშენებლობა გამანაწილებელისაინჟინროობიექტების
მშენებლობა
მშენებლობა
ელექტროტექნიკურიდასამონტაჟო
სამუშაოები
სპეციალიზებული
სხვასამშენებლო-სამონტაჟოსამუშაოები
სამშენებლოსამუშაოები
სამშენებლომანქანებისდა
მოწყობილობებისიჯარა
ოპერატორთანერთად
სახმელეთოტრანსპორტი
სატვირთოსაგზაოტრანსპორტი
დატრანსპორტირება
გადაზიდვისმომსახურება
მილსადენებით
ტრანსპორტიდა
ტრანსპორტირებისსხვადამხმარე
დასაწყობება
დასაწყობებადა
საქმიანობები
დამხმარესატრანსპორტო
სახმელეთოტრანსპორტთან
საქმიანობები
დაკავშირებულიმომსახურება
ხორცისგადამუშავება,დაკონსერვებადა
ხორცისპროდუქტებისწარმოება
კვებისპროდუქტების
პურ-ფუნთუშეულისდაცომეული
წარმოება
პროდუქტებისწარმოება
ყავისგადამუშავება
ავეჯისწარმოება

რეზინისდაპლასტმასის
პლასტმასისსამშენებლონაკეთობების
ნაწარმისწარმოება
წარმოება
დამამუშავებელი
ნაკეთობებისწარმოებაბეტონის,
სხვაარალითონური
მრეწველობა
მინერალურიპროდუქტების ცემენტისდაბათქაშისაგან
წარმოება
ქვისჭრა,დამუშავებადამოპირკეთება
ლითონისსამშენებლოკონსტრუქციების
წარმოება
ლითონისმზანაწარმის
წარმოებამანქანებისდა ლითონებისდამუშავებადადაფარვა;
მოწყობილობებისგარდა
მანქანათმშენებლობისძირითადი
ტექნოლოგიურიპროცესები
ტანსაცმლისწარმოება
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