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  წინ ამდ ებ არ ე დოკ უმ ენტ ი შექმ ნილ ია ორგ ან იზ აციების „ცოდნ ის ა და გამ ოცდ ილებ ის 
ტრანსფერის“ და "რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის თვითმმართველობის რესურს ცენტრის"

მიერ, საქართველოს სტრატ ეგ იულ ი კვლევ ებ ისა და განვ ითარებ ის ცენტრის
(CSRDG)მხარდაჭ ერ ით,პროექტ ის„სამ ოქ ალ აქ ოსაზ ოგ ად ოებ ისგანვ ითარებ ის

ინიციატივ ა”ფარგ ლებშ ი.

„სამ ოქ ალ აქ ო საზ ოგ ად ოებ ის განვ ითარებ ის ინიციატ ივ ა“ ხორც იელდ ებ ა კონრ ადადენაუერის
ფონდ ის(KAS)მიერსამ ოქ ალ აქ ოსაზ ოგ ად ოებ ისინს ტი უტთ ან(CSI),კონსულტაციისდა 
ტრენინგ ისცენტ რთან(CTC),საქ ართ ველოსსტრატ ეგ იულ იკვლევებისადაგანვითარებ ის

ცენტ რთან(CSRDG)დაგან ათლ ებ ისგანვ ითარებ ისდადას აქმ ების
ცენტრთან(EDEC)თანამშ რომლ ობ ით.

პროექტსაფინანს ებსევრ ოკ ავშ ირ ი,ხოლ ოთანად ამფ ინანს ებ ელ იაკონრ ადადენ აუერ ის
ფონდ ი.

  დოკ უმ ენტ ისშინაარს ზესრულ იადპას უხ ისმ გებ ელ ნი არიანორგ ან იზ აციები„ცოდნ ის ადა 
გამოცდ ილებ ისტრანს ფერი”და"რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის თვითმმართველობის
რესურს ცენტრი" და შესაძლოაიგიარგამ ოხ ატ ავდ ესევრ ოკ ავშ ირ ის,სხვადონ ორ ებისა

დაკონსორციუმის პარტნიორთა შეხ ედ ულ ებ ებს.

ეს კვლევა გამოიცა ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მხარდაჭერით, 
პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა” ფარგლებში. მის 
შინაარსზე პასუხისმგებელია „საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითა-
რების ცენტრი“ და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირისა და კონრად 
ადენაუერის ფონდის შეხედულებებს.

„სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“ ხორციელდება კონრად ადე-
ნაუერის ფონდის (KAS) მიერ, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტთან (CSI), სა-
ქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრთან (CSRDG), კონ-
სულტაციის და ტრენინგის ცენტრთან (CTC) და განათლების განვითარების და დასაქ-
მების ცენტრთან (EDEC) თანამშრომლობით.

პროექტს აფინანსებს ევროკავშირი, ხოლო თანადამფინანსებელია კონრად ადენაუ-
ერის ფონდი.

„სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“
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  შესავალი

აღნიშნულიდოკუმენტიწარმოადგენსპროექტის_„რაჭისრეგიონისგანვითარებამცირედასაშუა
ლობიზნესისხელშეწყობისგზით“_ანგარიშს.მასშიწარმოდგენილია20142019წლებშიცენ
ტრალური,რეგიონულიდაადგილობრივიხელისუფლებისმიერმცირედასაშუალოსაწარმოების
ხელშეწყობისმიზნითგანხორციელებულიიმპროგრამებისადაინიციატივებისმონიტორინგისშე
დეგები,რომლებიცთანხვედრაშია20142021წლებისათვისრაჭალეჩხუმისადაქვემოსვანეთის
რეგიონულიგანვითარებისსტრატეგიისპრიორიტეტებთან.
ანგარიშში წარმოდგენილიარაჭის რეგიონის 20142019 წლების ზოგადი ეკონომიკური მიმო
ხილვამცირედასაშუალოსაწარმოებისგანვითარებისმიმართულებით,რეგიონულიგანვითარე
ბისსტრატეგიითნაკისრივალდებულებებიდამათიშესაბამისობასხვასახელმწიფოსტრატეგიების
პრიორიტეტებთან,კერძოსექტორისგანვითარებისსააგენტოებიდანმიღებულიმონაცემებისანა
ლიზი,მათწარმომადგენლებთანდარეგიონულიდაადგილობრივიხელისუფლებისპასუხისმგე
ბელპირებთან,ასევე,რაჭაშიმოქმედმცირედასაშუალოსაწარმოებისწარმომადგენლებთანჩა
ტარებულიინტერვიუებისშედეგები.

  მონიტორინგის მიზანი

პროექტისმიზანიარაჭაში,ამბროლაურისადაონისმუნიციპალიტეტებში,მცირედასაშუალომე
წარმეობისგანვითარებისკუთხით,რაჭალეჩხუმისადაქვემოსვანეთისრეგიონისგანვითარების
სტრატეგიისმეხუთემიზნით20142021წლებშიგანსაზღვრულიამოცანებისშესრულებისმონი
ტორინგი.რეგიონულიგანვითარებისსტრატეგიისმეხუთემიზანიმცირედასაშუალომეწარმეო
ბისგანვითარებისხელშეწყობასგულისხმობს.ამისათვისდოკუმენტშირვაძირითადიამოცანაა
დასახული:
1. მცირედასაშუალობიზნესისსაჭიროებებისადაგანვითარებისპერსპექტივებისკვლევა;
2. ბიზნესგანათლებასა და სხვადასხვა საკონსულტაციო მომსახურებებზე მცირე და საშუალო
ბიზნესისხელმისაწვდომობისგაზრდასპეციალურიპროგრამებისსაშუალებით;

3. შრომითირესურსებისმომზადებისადაგადამზადებისსისტემისშექმნისმხარდაჭერა;
4. რეგიონისმუნიციპალიტეტებშიგადამზადებისცენტრებისადაბიზნესინკუბატორებისშექმნისადა
განვითარებისხელშეწყობა;

5. პროფესიული განათლების მიმართულებით რეგიონის საჭიროებების განსაზღვრა და
პროფესიულიგანათლებისცენტრებისსაჭიროპროფილისადარაოდენობისპროგნოზირება;

6. მცირედასაშუალობიზნესისმხარდაჭერასაინვესტიციოპროექტებისმომზადებაშიდა მათი
დაკავშირებაპოტენციურუცხოელინვესტორებთან;

7. ახალიბაზრებისადაშესაძლებლობებისმოძიებაშიადგილობრივიბიზნესისმხარდაჭერა;
8. თანამედროვეორგანიზებულისავაჭროქსელებისგანვითარებისხელშეწყობა.
მონიტორინგისმიზანია,20142019წლებშიზემოთჩამოთვლილიმიმართულებებითრაჭისრე
გიონისპროგრესისანალიზი.ამისათვისარასამთავრობოორგანიზაცია„ცოდნისდაგამოცდილე
ბისტრანსფერის“მკვლევრებისმიერშემუშავდათვისებრივიმეთოდოლოგია,რომელმაცპირველ
ეტაპზე სამაგიდო კვლევისა და ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენ
ლებთან ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუების გზით გამოიკვლია პროგრესი სტრატეგიით
ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების საქმეში ონისა და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტებში.
მონიტორინგისმეორეეტაპზერაჭაშიმცირედასაშუალომეწარმეებთანჩატარებულიინტერვიუე
ბის საფუძველზედოკუმენტშიგაანალიზებულიაადგილობრივი ბიზნესგარემოდაგამოკვეთილია
რეგიონულისტრატეგიითნაკისრიაქტივობებისშესრულებისმნიშვნელობაადგილობრივიბიზნე
სისთვის. შეგროვებულ მონაცემთა ანალიზის საფუძველზე შემუშავებულია რეკომენდაციები ცენ
ტრალურიდაადგილობრივიხელისუფლებისათვისსტრატეგიითნაკისრივალდებულებებისეფექ
ტიანადშესასრულებლად.
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  მეთოდოლოგია

აღნიშნულიანგარიშითვისებრივიკვლევისათვისდამახასიათებელმეთოდებსეყრდნობა,როგო
რიცაა: მეორად წყაროებზე დაფუძნებული სამაგიდო კვლევა და ნახევრად სტრუქტურირებული
სიღრმისეულიინტერვიუები.

  სამაგიდო კვლევა

სამაგიდოკვლევისძირითადმიზანსწარმოადგენდა20142021წლებისათვისრაჭალეჩხუმისა
დაქვემოსვანეთისრეგიონისგანვითარებისსტრატეგიითნაკისრივალდებულებებისანალიზიმცი
რედასაშუალომეწარმეობისგანვითარებისკუთხით.გარდაამისა,სამაგიდოკვლევისფარგლებ
შიგაანალიზდასხვადასხვასახელმწიფოსტრატეგიისდოკუმენტისამოცანებისადააქტივობების
შესაბამისობამცირედასაშალომეწარმეობისგანვითარებისკუთხითრაჭალეჩხუმისადაქვემო
სვანეთისსტრატეგიითნაკისრვალდებულებებთან.აღნიშნულიმიზნითგაანალიზდა:
� 20162020წლებისათვისმცირედასაშუალომეწარმეობისგანვითარებისსტრატეგიისპრიო
რიტეტები;

� 20152020წლებისსაქართველოსსოფლისმეურნეობისგანვითარებისსტრატეგიისპრიორი
ტეტები;

� 20172020წლებისსოფლისგანვითარებისსტრატეგიისპრიორიტეტები;
� 20182021წლებისრეგიონულიგანვითარებისპროგრამისპრიორიტეტები.
სამაგიდოკვლევისფარგლებში შევისწავლეთონისადა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტებში2014
2019 წლებში სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში მხარდაჭერილი ინიციატივები. დოკუმენტში
გაანალიზებულიასსიპ„აწარმოესაქართველოშის“,სოფლისადასოფლისმეურნეობისგანვითარების
სააგენტოს (სსმგს), სსიპ საქართველოს ინოვაციებისადა ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ2014
2019წლებშიგანხორციელებულიმცირედასაშუალომეწარმეობისხელშემწყობიინიციატივები.

  სიღ რმი სეუ ლი ინ ტერ ვიუე ბი

2019წლისდეკემბერსადა2020წლისიანვარშიმცირედასაშუალომეწარმეობისგანვითარების
კუთხით20142021წლებისათვისრაჭალეჩხუმისადაქვემოსვანეთისრეგიონისგანვითარების
სტრატეგიითნაკისრივალდებულებებისშესრულებისმონიტორინგისადაარსებულიგამოწვევების
შესასწავლად ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუები ჩატარდა ცენტრალური ინსტიტუტებისა
დარეგიონულიდაადგილობრივიხელისუფლებისწარმომადგენლებთან(იხილეთდანართი#2).
ცენტრალურდონეზეინტერვიუებისათვისშეირჩაისინსტიტუტები,რომლებიცსახელმწიფოპროგ
რამებისსაშუალებითმხარსუჭერენკერძოსექტორისგანვითარებასრეგიონებში.რეგიონულდა
ადგილობრივდონეზეინტერვიუებიდაიგეგმარეგიონულიდაადგილობრივიეკონომიკისგანვითა
რებაზეპასუხისმგებელინსტიტუტებთან.
ცენტრალურიინსტიტუტებისწარმომადგენლებთანსიღრმისეულიინტერვიუებისმიზანსწარმოად
გენდაონისადაამბროლაურისმუნიციპალიტეტებშიმათიიმსაქმიანობისმიმოხილვა,რომელიც
რეგიონისგანვითარებისსტრატეგიითნაკისრივალდებულებებისშესრულებასუწყობსხელს.ასე
ვე,მნიშვნელოვანიიყოიმისიდენტიფიცირება,ითვალისწინებენთუარაცენტრალურიინსტიტუტები
რაჭისრეგიონშისაქმიანობისდროსრეგიონისგანვითარებისსტრატეგიითნაკისრვალდებულე
ბებსდააქცევენთუარაყურადღებასმათშესრულებას.
ადგილობრივიხელისუფლებისადაინსტიტუტებისწარმომადგენლებთანინტერვიუებისმთავარმი
ზანსწარმოადგენდამცირედასაშუალომეწარმეობისგანვითარებისკუთხით20142021წლებში
რეგიონისგანვითარებისსტრატეგიითნაკისრივალდებულებებისშესრულებისმონიტორინგი.ად
გილობრივდონეზეგადაწყვეტილებისმიმღებპირებთანინტერვიუებისდროსდასმულიშეკითხვები
შეეხებოდამცირედასაშუალომეწარმეობისგანვითარებისკუთხითნაკისრითითოეულივალდებუ
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ლებისშესრულებისდროსგამოვლენილპროგრესსადაგამოწვევებს.შეკითხვებიასევეეხებოდა
მცირედასაშუალომეწარმეობისგანვითარებისკუთხითცენტრალურიდაადგილობრივიინსტიტუ
ტებისკოორდინაციისადაკომუნიკაციისხარისხს(იხილეთდანართი#2).
პროექტისმეორეეტაპზერაჭისრეგიონშიარსებულიბიზნესგარემოსკვლევისმიზნითსაქართვე
ლოსსტატისტიკისეროვნულისამსახურისბიზნესრეგისტრისმონაცემებიდანსაწყისეტაპზეშეირ
ჩაონისადაამბროლაურისმუნიციპალიტეტებშიმოქმედისაწარმოებირეგიონულისტრატეგიით
გამოკვეთილპრიორიტეტულსექტორებში (კვების მრეწველობა,ტურიზმი, სოფლისმეურნეობა).
ინტერვიუების ჩასატარებლადმომზადდაინტერვიუსსახელმძღვანელო,რომელიცმოიცავდაშე
კითხვებს მეწარმეობის განვითარების კუთხით რაჭის მუნიციპალიტეტებში არსებულ გამოწვევებ
ზე,პროდუქციისადამომსახურებისწარმოებისადამიწოდებისგასაუმჯობესებლადმცირედასა
შუალო მეწარმეების ხედვაზე. ამბროლაურისადაონის მუნიციპალიტეტებში ჩატარდა ნახევრად
სტრუქტურირებულისიღრმისეულიინტერვიუებიმცირედასაშუალობიზნესის21წარმომადგენელ
თან(იხილეთცხრილი#1).2020წლის18ივნისს„ცოდნისადაგამოცდილებისტრანსფერის“
მკვლევარებმარაჭალეჩხუმქვემოსვანეთისთვითმმართველობისრესურსცენტრისინტერვიუერის
თანდასწრებით,რესურსცენტრისოფისშიშვიდისიღრმისეულიინტერვიუჩაატარესამბროლაურ
შიმოქმედმცირედასაშუალოზომისსაწარმოებისხელმძღვანელებთან.19ივნისსმკვლევრებმა
ონისმუნიციპალიტეტისგამგეობისშენობაშიინტერვიუებიონისმუნიციპალიტეტშიმოქმედოთხმცი
რედასაშუალოსაწარმოსხელმძღვანელთანგამართეს.„ცოდნისადაგამოცდილებისტრანსფერ
მა“ამბროლაურსადაონშისულ11ინტერვიუ,ხოლორესურსცენტრისინტერვიუერმა2020წლის
ივნისისბოლომდე10ინტერვიუჩაატარა.
ცხრილი 1. ძირითადი ინფორმაცია რესპონდენტების შესახებ1

სექტორი საწარმოს
რაოდენობა

ამბრო
ლაური ონი

საწარმოსზომა
მცირე საშუალო

სოფლის მეურნეობა(ღვინის
წარმოებადამსხვილფეხა
რქოსანიპირუტყვისმოშენება)

3 2 1 2 1

კვების მრეწველობა
(მეფუტკრეობა,პურისწარმოება,
ტყისველურიპროდუქტების
შეგროვება(ხეტყისგარდა)და
ხორცისპროდუქტებისწარმოება)

11 10 1 10 1

ტურიზმი(სასტუმროებიდა
რესტორნები) 7 5 2 6 1

სულ 21 17 4 18 3

ინტერვიუებისშედეგადშეგროვებულმონაცემთაანალიზისსაფუძველზეგამოვლინდაპროგრესი
რეგიონისგანვითარებისსტრატეგიითნაკისრივალდებულებებისშესრულებისსაქმეშიდაარსებული
გამოწვევები,ასევე,ცენტრალურიდაადგილობრივიხელისუფლებისწარმომადგენლების,კერძო
სექტორის მოსაზრებები მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების ხელისშემშლელი და
ხელშეწმყობიფაქტორებისშესახებ.

1 2017წლიდანმონაცემებიქვეყნდებასაწარმოთაზომისგანსაზღვრისახალიმეთოდოლოგიით,რომლისმიხედვითაც:
 მსხვილი ზომის საწარმოებს განეკუთვნება ყველა ორგანიზაციულ‐სამართლებრივი ფორმის საწარმო, სადაც
დასაქმებულთასაშუალოწლიურირაოდენობააღემატება250(ძველიმეთოდოლოგიით–100)კაცსანსაშუალო
წლიურიბრუნვისმოცულობა60მლნ.(ძველიმეთოდოლოგიით–1.5მლნ.)ლარს.

 საშუალო ზომის საწარმოებსმიეკუთვნებაყველაორგანიზაციულ‐სამართლებრივიფორმისსაწარმო,რომელშიც
დასაქმებულთასაშუალოწლიურირაოდენობამერყეობს50‐დან249კაცისჩათვლით(ძველიმეთოდოლოგიით–
20დან99კაცისჩათვლით),ხოლოსაშუალოწლიურიბრუნვისმოცულობა–12მლნ.ლარიდან60მლნ.ლარამდე
(ძველიმეთოდოლოგიით–0.5მლნ.ლარიდან1.5მლნ.ლარამდე).

 მცირე ზომის საწარმოებს მიეკუთვნება ყველა ორგანიზაციულ‐სამართლებრივი ფორმის საწარმო, რომელშიც
დასაქმებულთასაშუალოწლიურირაოდენობაარაღემატება49(ძველიმეთოდოლოგიით–19)დასაქმებულსდა
საშუალოწლიურიბრუნვისმოცულობაარაღემატება12მლნ.ლარს(ძველიმეთოდოლოგიით–0.5მლნ.).



5

   1. რაჭის ძირითადი ეკონომიკური მაჩვენებლების  
   ცვლილება 2014-დან 2019 წლამდე
2014წელთანშედარებით,2018წელსრაჭალეჩხუმისადაქვემოსვანეთისრეგიონშიინფლაციის
გათვალისწინებით2 ბიზნესსექტორის ბრუნვის მოცულობა 103%ით გაიზარდა. ეს მაჩვენებელი
ქვეყნისმასშტაბითყველაზემაღალიადაამავეპერიოდშისაქართველოსრეგიონებისსაშუალო
ბრუნვისზრდასორჯერაღემატება.აღსანიშნავია,რომბიზნესსექტორშიდასაქმებულთარაოდენობა
35%ით3,ხოლორეგისტრირებულისუბიექტებისრაოდენობა2.3ჯერგაიზარდა4.ასევე,იზრდება
მრეწველობისროლირეგიონისეკონომიკაში:2018წელსმრეწველობაშიშექმნილმადამატებულმა
ღირებულებამ2014წლისფასებში21,8მლნლარიშეადგინა,რაცოთხჯერაღემატება2014წლის
ანალოგიურმაჩვენებელს.თუმცა მრეწველობაშიდასაქმებულთა საშუალოთვიური ანაზღაურება
34%ით შემცირდა. რაჭალეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონი, სამცხეჯავახეთთან ერთად,
ერთადერთირეგიონია, სადაც მრეწველობის სექტორში დასაქმებულთა ანაზღაურება შემცირდა
2014 წლიდან 2018 წლის ჩათვლით. დამატებით, სამცხეჯავახეთში ანაზღაურების ვარდნა
3ჯერმცირეიყო(11%)5.მსგავსისურათიარისდაქირავებითდასაქმებულთასაშუალოთვიური
ხელფასებისმიხედვითაც.

2014 წლიდან 2018 წლის ჩათვლით საქართველოში საშუალო ანაზღაურება (ინფლაციის
გათვალისწინებით) 31%ით გაიზარდა, ხოლო რაჭალეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში
ხელფასის ზრდა 26%ია, რასაც ჩამორჩება მხოლოდ ქვემო ქართლისა და მცხეთამთიანეთის
რეგიონები6.

რეგიონში ფიქსირებულ აქტივებში განხორციელებული ინვესტიციების მოცულობა 16,6ჯერ
გაიზარდა.2014წლიდან2017წლისჩათვლითწლიურიინვესტიციებისზომაარაღემატებოდა
მილიონლარს(20162017წლებშიკიასიათასლარსშეადგენდა),2018წელსკიგანხორციელდა
14,8მილიონილარისინვესტიციაფიქსირებულაქტივებში,რაცსავარაუდოდიყოგამომწვევიმიზეზი
მრეწველობაშიდასაქმებულთარაოდენობისგაზრდის:2014წელს280ადამიანიიყოდასაქმებული
რეგიონშიამსფეროში,ხოლო2018შიკი_692.7შიდაპროდუქტისზრდამ2014–2018წლებში
(ინფლაციისგათვალისწინებით)საშუალოდ10.4%სმიაღწია,რაციმერეთისრეგიონისშემდგომ
ყველაზე მაღალია. აღსანიშნავია, რომ მშპს ზრდაში ყველაზე დიდი კონტრიბუცია შეიტანეს
ისეთმა სექტორებმა, როგორებიცაა: სამთომოპოვებითი მრეწველობა (464%იანი ზრდა),
დამამუშავებელი მრეწველობა (249%იანი ზრდა) და ტრანსპორტი და დასაწყობება (638%
იანიზრდა).რეგიონისმშპსმაღალიზრდისმიუხედავად,საშუალოთვიურიანაზღაურება2014
2018 წლებში საშუალოდ 2.1%ით იზრდებოდა, რაც საქართველოში ანაზღაურების საშუალო
ზრდასთან შედარებით მესამედით (32,7%ით) ნაკლებია. გამომდინარე იმ ფაქტიდან, რომ
რეგიონისმოსახლეობისრაოდენობა20142019წლებში9.3%ითშემცირდა,დემოგრაფიული
ცვლილებებიშესაძლოაიყოსსაშუალოანაზღაურებისდაბალიზრდისერთერთიმთავარიმიზეზი.8
შემცირებულიმოსახლეობაწარმოადგენსდანაკარგსრეგიონისეკონომიკურიაქტიურობისათვის,
რაცზღუდავსკომპანიებისადასხვადასხვასაქმიანობისზრდისადაგაფართოებისპოტენციალს.
მოსახლეობის ის ნაწილი კი, რომელიც რეგიონს ტოვებს, ძირითადად გამოირჩევა საშუალოზე
მაღალიპროდუქტიულობითადამასაშადამე,ხელფასითაც.

2 გამოთვლილია 2014 წლის მუდმივი ფასებით, სამომხმარებლო ფასების ინდექსი აღებულია ჯეოსტატის ფასების
სტატისტიკიდან.
P2014=

P2018
(1+π2015)×(1+π2016)×(1+π2017)×(1+π2018)

3 საქსტატი,საწარმოთასტატისტიკურიგამოკვლევა,რეგიონულიჩაშლა
4 საქსტატი,ბიზნესრეგისტრი
5 საქსტატი,მრეწველობისსტატისტიკა
6 საქსტატი,სამუშაოძალისგამოკვლევა
7 საქსტატი,მრეწველობისსტატისტიკა
8 საქსტატი,მოსახლეობადადემოგრაფია,რეგიონულიჩაშლა
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   2. რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონის   
   ამოცანები მცირე და საშუალო მეწარმეობის  
   განსავითარებლად 2014-2021 წლებისათვის და  
   მათი შესაბამისობა სხვადასხვა სტრატეგიებთან

2.1რეგიონისპრიორიტეტებიმცირედასაშუალოსაწარმოებისგანვითარების
მიმართულებით

ამნაწილშიმიმოხილულიარაჭალეჩხუმისადაქვემოსვანეთისრეგიონისგანვითარებისსტრატე
გიითგათვალისწინებულიისამოცანებიდასტრატეგიულიაქტივობები,რომლებიცგავლენასმოახ
დენსრეგიონშიმცირედასაშუალომეწარმეობისგანვითარებაზე2022წლამდე.
20142021წლებისათვისრაჭალეჩხუმისადაქვემოსვანეთისრეგიონისგანვითარებისსტრატე
გიაშიაღნიშნულია,რომრეგიონშიმრეწველობისსექტორისგანვითარებისთვისმნიშვნელოვანია
ინვესტიციებისმოზიდვაშიძალისხმევისჩადება,ხარისხსადაპროდუქციისექსპორტზეორიენტირე
ბულიწარმოებისწახალისება,ფინანსურრესურსებზეხელმისაწვდომობისგაზრდადაადგილობ
რივიმუშახელისკვალიფიკაციისამაღლებაზესისტემურიზრუნვა.
სტრატეგიაში 14 პრიორიტეტული მიზანია გამოკვეთილი, მათ შორის მეხუთეა რეგიონში მცირე
დასაშუალობიზნესისგანვითარებისხელშეწყობა.აღნიშნულიპრიორიტეტულიმიზნისმიხედვით
20142021წლებისგანმავლობაშიგანსაზღვრულიაშემდეგიამოცანები:
ა)მცირედასაშუალობიზნესისსაჭიროებებისადაგანვითარებისპერსპექტივებისკვლევა;
ბ)ბიზნესგანათლებასადასხვადასხვასაკონსულტაციომომსახურებებზემცირედასაშუალობიზნე
სისხელმისაწვდომობისგაზრდასპეციალურიპროგრამებისსაშუალებით;

გ)შრომითირესურსებისმომზადებისადაგადამზადებისსისტემისშექმნისმხარდაჭერა;
დ)რეგიონისმუნიციპალიტეტებშიგადამზადებისცენტრებისადაბიზნესინკუბატორებისშექმნისადა
განვითარებისხელშეწყობა;

ე)პროფესიულიგანათლებისმიმართულებითრეგიონისსაჭიროებებისგანსაზღვრადაპროფესიუ
ლიგანათლებისცენტრებისსაჭიროპროფილისადარაოდენობისპროგნოზირება;

ვ)მცირედასაშუალობიზნესებისმხარდაჭერასაინვესტიციოპროექტებისმომზადებაშიდამათი
დაკავშირებაპოტენციურუცხოელინვესტორებთან;

ზ)ახალიბაზრებისადაშესაძლებლობებისმოძიებაშიადგილობრივიბიზნესებისმხარდაჭერა;
თ)თანამედროვეორგანიზებულისავაჭროქსელებისგანვითარებისხელშეწყობა.
რეგიონულიგანვითარებისსტრატეგიაასევეითვალისწინებსკვებისმრეწველობის,სამთომოპო
ვებითიმრეწველობისადახისდამუშავებისხელშეწყობას,ტურიზმისადასოფლისმეურნეობისგან
ვითარებას,რაცუმნიშვნელოვანესიაროგორცარსებულიმცირედასაშუალოსაწარმოებისგანსა
ვითარებლად,ასევეახალიბიზნესებისშესაქმნელად.

2.2რაჭალეჩხუმისადაქვემოსსვანეთისრეგიონულიგანვითარებისსტრატეგიის
შესაბამისობასხვადასხვასტრატეგიებთან

აღნიშნულქვეთავშიწარმოდგენილიააღმასრულებელიხელისუფლებისმიერ შემუშავებულიდა
განხორციელებული ის სტრატეგიები და ძირითადი მიმართულებები, რომლებიც ხელს უწყობს
მცირედასაშუალოსაწარმოებისგანვითარებასრეგიონებშიდაშეესაბამებარაჭალეჩხუმისადა
ქვემოსვანეთისრეგიონულიგანვითარებისსტრატეგიისპრიორიტეტებს20142021წლებისათვის.

ცენტრალური ხელისუფლების მიერ შემუშავებულია და ხორციელდება შემდეგი სტრატეგიები:
„საქართველოსმცირედასაშუალომეწარმეობისგანვითარებისსტრატეგია20162020წლები
სათვის“,„20152020წლებისსაქართველოსსოფლისმეურნეობისგანვითარებისსტრატეგია“,
„20172020წლებისსოფლისგანვითარებისსტრატეგია“,„20182021წლებისრეგიონულიგან
ვითარებისპროგრამა“.
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აღსანიშნავია,რომ ბიზნესგანათლების მიმართულებარეგიონულსტრატეგიასთან ერთადყველა
ზემოთ ჩამოთვლილი სტრატეგიის პრიორიტეტს წარმოადგენს. ეროვნულ სტრატეგიებში ასევე
მნიშვნელოვნადარისმიჩნეულისაინვესტიციოგეგმებისშემუშავებადაუცხოელინვესტორებთან
დაკავშირება,ადგილობრივისაწარმოებისმხარდაჭერაახალიბაზრებისადაშესაძლებლობების
მოძიებაში და კვების მრეწველობის მხარდაჭერა. რამდენიმე ეროვნული სტრატეგია ასევე
ითვალისწინებსშრომითირესურსებისმომზადებისადაგადამზადებისმხარდაჭერას.შედარებით
ნაკლებადპრიორიტეტულიასაწარმოებისბიზნესსაჭიროებებისადაგანვითარებისპერსპექტივების
კვლევა,ტურიზმისადასავაჭროქსელებისგანვითარება.
ქვემოთმოცემულცხრილშიწარმოდგენილიააღნიშნულისტრატეგიებისპრიორიტეტებისთანხვედრა
რაჭალეჩხუმიქვემოსვანეთისრეგიონისგანვითარებისსტრატეგიისძირითადმიმართულებებთან,
ხოლოდანართშიმოცემულიამათისრულიჩამონათვალი:

ცხრილი 2: რეგიონული და ცენტრალური ხელისუფლების სტრატეგიების პრიორიტეტების თანხვედრა

რაჭალეჩხუმიქვემოსვანეთის
რეგიონისგანვითარებისსტრატეგია
20142021
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მცირედასაშუალობიზნესის
საჭიროებებისკვლევა 

ბიზნესგანათლებისადასხვადასხვასა
კონსულტაციომომსახურებებზეხელმი
საწვდომობისგაზრდა

   

შრომითირესურსებისმომზადებისადა
გადამზადებისსისტემისმხარდაჭერა;
გადამზადებისცენტრებისადაბიზნე
სინკუბატორებისშექმნაგანვითარების
ხელშეწყობა

 

რეგიონისსაჭიროებათაგანსაზღვრა
პროფესიულიგანათლებისმიმართუ
ლებით



მცირედასაშუალობიზნესებისმხარ
დაჭერასაინვესტიციოპროექტების
მომზადებაშიდამათიდაკავშირება
პოტენციურუცხოელინვესტორებთან

  

ადგილობრივიბიზნესებისმხარდაჭერა
ახალიბაზრებისადაშესაძლებლობე
ბისმოსაძიებლად

  

თანამედროვეორგანიზებულისავაჭრო
ქსელებისგანვითარებისხელშეწყობა

კვებისმრეწველობისგანვითარების
ხელშეწყობა   

ტურიზმისგანვითარება 

სოფლისმეურნეობისგანვითარება  
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   3. ცენტრალური ინსტიტუტებიდან მიღებული  
   მონაცემების ანალიზი

ცენტრალურიხელისუფლებისმეწარმეობისმხარდამჭერიპროგრამებინაწილობრივხელსუწყობს
რაჭალეჩხუმისადაქვემოსვანეთის20142021წლებისრეგიონულიგანვითარებისსტრატეგიის
შესრულებასმცირედასაშუალოსაწარმოებისგანვითარებისმიმართულებით.

3.1სააგენტო„აწარმოესაქართველოში“

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სააგენტო „აწარმოე საქართველოში“ 2014 წლიდან
ახორციელებს სახელმწიფო პროგრამას „აწარმოე საქართველოში“, რომელსაც აქვს შემდეგი
მიმართულებები: ინდუსტრიული, მიკრო და მცირე მეწარმეობის, კინოინდუსტრიის, სასტუმროს
ინდუსტრიისა და აწარმოე უკეთესი მომავლისათვის. სააგენტოდან მიღებული ინფორმაციით,
რაჭის რეგიონიდან ბენეფიციარების აბსოლუტური უმრავლესობა ფიქსირდება მიკროდა მცირე
მეწარმეობისნაწილში,ინდუსტრიისკომპონენტშიმხოლოდორიბენეფიციარია,ხოლოდანარჩენ
კომპონენტებშისაერთოდარარის.ექსპორტისწახალისებისმიმართულებით(რაცარწარმოადგენს
სახელმწიფოპროგრამის_“აწარმოესაქართველოში”ნაწილს)მხარდაჭერაასევემიღებულიაქვს
ღვინისორსაწარმოს.

20152018წლებშიმიკროდამცირემეწარმეობისკომპონენტშირაჭისრეგიონშიგაიცა2 118
231ლარისმოცულობის654გრანტი.გაცემულიგრანტებისმოცულობისმიხედვითგამოიკვეთა
უმსხვილესისაქმიანობისშემდეგი10სფერო,რომელთათვისაცჯამშიგაიცა1 244036ლარი.

დიაგრამა 1: მიკრო და მცირე მეწარმეობის კომპონენტის უმსხვილესი საქმიანობის სფეროები 
გაცემული გრანტების მიხედვით
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რეგიონულიგანვითარებისსტრატეგიაშიგათვალისწინებულისექტორულიპრიორიტეტებისმიხედ
ვითმიკროდამცირემეწარმეობისკომპონენტმამხარიდაუჭირაშემდეგსექტორებსადაქვესექ
ტორებს:
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ცხრილი 3: რეგიონული განვითარების სტრატეგიით განსაზღვრული პრიორიტეტული სექტორების 
მხარდაჭერა 

სექტორი ქვესექტორი გაცემული
გრანტების
რაოდენობა

გაცემული
გრანტის

მოცულობა
საკვებისა და 
სასმელის 
მრეწველობა

ფიჭისდამზადება 1 9700

მეღვინეობა 26 174805

საცხობი 18 102125

საკონდიტრო 10 64080

ხილისსაშრობი 3 19000

ტყლაპისწარმოება 1 9500

ხილისგადამუშავება 2 13500

ჩირი 3 12835

საკვებიპროდუქტებისწარმოება 1 5000

ნახევარფაბრიკატებისწარმოება 2 13500

პური 1 5000

ვაშლისძმარი 1 3690

ალკოჰოლურისასმელები 1 14700

ლორისწარმოება 1 5000

                                   452435
ხის დამუშავება ხისსაამქრო 12 89700

სკებისდამზადება 1 5000

ავეჯისწარმოება 6 52700

ხისკიბეები 1 5000

სადურგლოსახელოსნო 1 5000

157400
სამთო-მოპოვებითი 
მრეწველობა

ქვისსაამქრო 2 15185

სამშენებლომასალებისსაამქრო 4 26190

სამშენებლომასალებისწარმოება 2 20000

                                                                                          61375

ინდუსტრიის კომპონენტში რაჭაში 2016 წელს მხარდაჭერა გაეწია ორ საწარმოს სასმელი
წყლისწარმოებისადასასტუმროსსფეროში.რაცშეეხებაექსპორტისმიმართულებას,2018და
2019წლებშიმხარდაჭერამიიღოღვინისორმასაწარმომჩინეთსადაჰოლანდიაშიგამართულ
გამოფენებზედასასწრებად.
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3.2სოფლისადასოფლისმეურნეობისგანვითარებისსააგენტო

საქართველოსგარემოსდაცვისადა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლისადა სოფლის
მეურნეობის განვითარების სააგენტო (სსმგს) სოფლის მეურნეობის სექტორის განვითარებას
მხარს უჭერს შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის, სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის,
ბაზარზეწვდომისადამოქნილობის(AMMAR)თანადაფინანსებისპროგრამის,გადამამუშავებელი
და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტის, სახელმწიფო პროგრამა „დანერგე
მომავალისა“დაახალგაზრდამეწარმისპროექტებისსაშუალებით.

სააგენტოდანმიღებულიინფორმაციისმიხედვით,20132019წლებშიყველაზემეტიბენეფიციარი
რაჭისრეგიონიდანიყოშეღავათიანიაგროკრედიტისპროექტისფარგლებში.აღნიშნულპერიოდში
პროექტისფარგლებშირაჭაშიმოქმედმცირედასაშუალოსაწარმოებზეგაიცა2 669341ლარის
მოცულობისთანადაფინანსება.გაცემულითანადაფინანსებისმიხედვითლიდერობსმევენახეობა
მეღვინეობისსექტორი,რომელზეცმთლიანითანადაფინანსების78%იაგაცემული.შეღავათიანი
აგროკრედიტის პროექტის ფარგლებში თანადაფინანსებული სექტორები შემდეგნაირად
გამოიყენება:

დიაგრამა 2: 2013-2019 წლებში შეღავათიანი აგროკრედიტის 10 უმსხვილესი სექტორი გაცემული 
თანადაფინანსების მიხედვით
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თვალშისაცემია განსხვავება ამბროლაურისა და ონის მუნიციპალიტეტებს შორის პროექტის
ფარგლებშიგაცემულითანადაფინანსებისსრულირაოდენობისმიხედვით:

დიაგრამა 3: შეღავათიანი აგროკრედიტის თანადაფინანსების განაწილება ამბროლაურისა და ონის 
მუნიციპალიტეტებში 
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სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მოქნილობის (AMMAR) თანა
დაფინანსების პროგრამის ფარგლებში 20182019 წლებში გაცემულია მხოლოდ ორი თანა
დაფინანსება243715ლარისოდენობითკენკროვნებისღირებულებითიჯაჭვისერთბენეფიციარზე.

გადამამუშავებელიდაშემნახველისაწარმოებისთანადაფინანსებისპროექტისფარგლებში2016
2019 წლებში გაცემული თანადაფინანსების მოცულობამ 5 ბენეფიციარზე 2 731 093 ლარი
შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ დაფინანსებული ხუთივე მცირე და საშუალო საწარმო ლორის
წარმოებითარისდაკავებულიდაყველამათგანიამბროლაურისმუნიციპალიტეტშიმდებარეობს.

პროგრამა „დანერგე მომავალის“ ფარგლებში 20162018 წლებში სამ ბენეფიციარზე კაკლის
ბაღებისმოსაშენებლადგაიცა68803ლარისოდენობისთანადაფინანსება.აღნიშნულიპროგრამის
ყველაბენეფიციარიამბროლაურისმუნიციპალიტეტშისაქმიანობს.

ახალგაზრდამეწარმისპროექტისფარგლებში20182019წლებში10ინდივიდუალურმეწარმეზე
404420ლარისთანადაფინანსებაგაიცა.ბენეფიციარებიდან6მევენახეობითარისდაკავებული,
2მეღვინეობით,1ჩირისადა1კომბინირებულისაკვებისწარმოებით.აღნიშნულიპროექტისფარ
გლებშიმხოლოდ1მეწარმეადაფინანსებულიონისმუნიციპალიტეტში,დანარჩენებიამბროლაურს
წარმოადგენენ.
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   4. ინტერვიუები კერძო სექტორის მხარდამჭერი  
   ინსტიტუტების, რეგიონული და ადგილობრივი    
   ხელისუფლების წარმომადგენლებთან

პროექტის ფარგლებში ჩატარდა ინტერვიუები ცენტრალური ხელისუფლების იმ  ინსტიტუტების
წარმომადგენლებთან,რომლებიცხელსუწყობენმცირედასაშუალოსაწარმოებისგანვითარებას
საქართველოს რეგიონებში. შეხვედრები შედგა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სააგენტოსთან„აწარმოესაქართველოში“,ამავესამინისტროსინოვაციებისადატექნოლოგიების
სააგენტოსთან,სახელმწიფოპროგრამა„აწარმოესაქართველოში“მიკროდამცირემეწარმეობის
მხარდამჭერი კომპონენტის ქვეკონტრაქტორთან „სკაუტური მოძრაობა საქართველოში“, ასევე,
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლისა და სოფლის მეურნეობის
განვითარებისსააგენტოსთან.რაჭისრეგიონშიშეხვედრებიშედგაგუბერნატორისადმინისტრაციაში,
ამბროლაურისა და ონის მუნიციპალიტეტების მერიებში, სოფლისა და სოფლის მეურნეობის
განვითარებისსააგენტოსსაინფორმაციოსაკონსულტაციოცენტრში.

ინტერვიუები შეეხო იმ საკითხებს, რომლებიც პრიორიტეტულად არის მიჩნეული 20142021
წლებისთვის რაჭალეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონული განვითარების სტრატეგიაში
მცირედასაშუალოსაწარმოებისგანვითარებისკუთხით,შესაბამისისააგენტოებისპროგრამების
მიმდინარეობასრაჭისრეგიონში,არსებულგამოწვევებსადაპრობლემებს.

4.1პროგრამებისმიმდინარეობა

სახელმწიფოპროგრამა„აწარმოესაქართველოშის“მიკროდამცირემეწარმეობისკომპონენტი
სადმიდაინტერესებარაჭისრეგიონშიეტაპობრივადიზრდებოდა,რაცგამოიხატებოდაპროგრამის
ფარგლებშიმიღებულიგანაცხადებისზრდით.

ასევე,უფრომეტადმოთხოვნადიდაპოპულარულიხდებასოფლისადასოფლისმეურნეობისგანვი
თარებისსააგენტოსპროგრამები.მნიშვნელოვანსიახლესწარმოადგენს2019წლისზაფხულიდან
პროგრამებთანდაკავშირებულინებისმიერიტიპისსაქმიანობისადასერვისისადგილზეწარმოების
შესაძლებლობა,რაცგამოიწვიასერვისცენტრებისსააგენტოსდაქვემდებარებაშიგადასვლამ.

ინოვაციებისადატექნოლოგიებისსააგენტოსმცირესაგრანტოდათანადაფინანსებისგრანტების
კომპონენტშირაჭისრეგიონიდანბენეფიციარებიარჰყავს.მიმდინარეეტაპზესააგენტოსმთავარი
აქტივობარეგიონშიარისპროექტი„ინტერნეტიგანვითარებისათვის“,რომელშიცჩართულიარა
ჭალეჩხუმშიმცხოვრები350ოჯახი.

რაჭისრეგიონშისოფლისმეურნეობისმიმართულებითძირითადად,სოფლისადასოფლისმეურ
ნეობისსააგენტოსრეგიონულიწარმომადგენლობასაქმიანობს.აღნიშნულისამსახურიინტენსიურად
მუშაობსადგილობრივფერმერებთან,რათამიაწოდოსმათინფორმაციასოფლისმეურნეობისკუთ
ხითარსებულისიახლეებისშესახებ,გაუწიოსსხვადასხვატიპისკონსულტაციადააუხსნასსხვადასხვა
დარგის(მევენახეობა,მემცენარეობა,ვეტერინარია)სპეციფიკა.სოფლისადასოფლისმეურნეობის
სააგენტოსრეგიონულიწარმომადგენლობასატელეფონოკონსულტაციებსაცუწევსფერმერებსდა
ცდილობსშესაძლებლობებისფარგლებშისაჭიროკონსულტაციანებისმიერფერმერსმიაწოდოს.

ტურიზმისმიმართულებით,რაჭაში,ამბროლაურისადაონისმუნიციპალიტეტებშიფუნქციონირებს
ტურისტულისაინფორმაციოცენტრები.ისინიაგროვებენინფორმაციასრეგიონშიმოქმედსასტუმ
როებზედაშემდეგ,სხვადასხვასერვისითდაინტერესებულტურისტებსაკავშირებენმათთან.ტუ
რისტულისაინფორმაციოცენტრისბაზაშიმოსახვედრადსაჭიროარეგიონშიმოქმედმასასტუმრომ
თავადგამოთქვასამბაზაშიმოხვედრისინტერესიანსურვილი,სხვაშემთხვევაშიცენტრისთანამ
შრომლებისხვადასხვაონლაინპლატფორმისგამოყენებითახორციელებენარსებულიდაახალი
ტურისტულისერვისებისიდენტიფიცირებასდაშეჰყავთმონაცემთაბაზაში.ტურისტულისაინფორ
მაციოცენტრებიმუნიციპალიტეტისტურისტულიპოტენციალისწარმოჩენაზეარიანპასუხისმგებელ
ნიდაბეჭდავენრეგიონისრუკებსადასაინფორმაციობროშურებს, ასევე, ხვდებიანსხვადასხვა
კომპანიებსდამუნიციპალიტეტისტურისტულპოტენციალსაცნობენმათ.ამბროლაურისმუნიციპა
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ლიტეტში აღინიშნა,რომტურისტული საინფორმაციოცენტრისთანამშრომლები საერთაშორისო
გამოფენებშიციღებენმონაწილეობასდარაჭისტურისტულიპოტენციალისშესახებინფორმაციას
აწვდიანდაინტერესებულპირებს.

მცირედასაშუალომეწარმეობისმხარდასაჭერადარცონისადაარცამბროლაურისმუნიციპალი
ტეტშიმუნიციპალურიპროგრამებიარხორციელდება.რეგიონში,მცირედასაშუალომეწარმეობა
სახელმწიფოპროგრამების(„აწარმოესაწართველოში“,„დანერგემომავალი“დაა.შ)დახმარე
ბითვითარდება.საერთაშორისოპარტნიორებისპროექტებსშორისონისადაამბროლაურისმუ
ნიციპალიტეტებშიავსტრიისგანვითარებისსააგენტოსმიერმხარდაჭერილპროექტს„მდგრადი
მთისტურიზმიდაორგანულისოფლისმეურნეობა“,ასევე,ევროკავშირისადაგაეროსგანვითარე
ბისფონდისსხვადასხვაინიციატივასასახელებენ.

აღსანიშნავია,რომამბროლაურისმუნიციპალიტეტისმერიამსცადამცირედასაშუალობიზნესის
განვითარებისათვისმცირეგრანტებიადგილობრივიბიუჯეტიდანგაეცა,თუმცამერიისწარმომად
გენლებმააღნიშნეს,რომამპროცესისორგანიზებართულიდაგანსახორციელებლადპრობლემუ
რიიქნებოდა,ამიტომუარითქვესპროგრამისდანერგვაზე.პრობლემებსშორისმოსახლეობაში
არსებულიუნდობლობადანიჰილიზმიგამოიკვეთა,ასევე,ამბროლაურისმუნიციპალიტეტშიარსე
ბულიუნარებისნაკლებობასრულყოფილადდარისკებისმაქსიმალურიდაზღვევითშეემუშავები
ნათდაგანეხორციელებინათახალიინიციატივა.

4.220142021წლებისრეგიონულიგანვითარებისსტრატეგიისგანხორციელების
მონიტორინგიდაანგარიშგება

ონისადა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტებში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები
აღნიშნავენ,რომადგილობრივიბიუჯეტისდიდინაწილიინფრასტრუქტურულიპროექტებისდაფი
ნანსებისკენარისმიმართული.ესარისორივემუნიციპალიტეტისპრიორიტეტიდა,შესაბამისად,
სხვაპროგრამებისადაღონისძიებებისგანსახორციელებლადრესურსიარრჩება.ონისადაამ
ბროლაურისმუნიციპალიტეტისწარმომადგენლებიამბობენ,რომმათისაქმიანობათანხვედრილია
20142021წლებისრეგიონულიგანვითარებისსტრატეგიასთან,თუმცაყოველწლიურისამოქმედო
გეგმისადასტრატეგიისშესრულებისწლიურიანგარიშიარცერთმუნიციპალიტეტშიარმზადდება.

სახელმწიფოპროგრამებირაჭაშისხვადასხვაპროექტისათუღონისძიებისგანხორციელებისასარ
ხელმძღვანელობენ20142021წლებისრეგიონულიგანვითარებისსტრატეგიისმიზნებით,ამოცა
ნებითადაპრიორიტეტებით,თუმცაგარკვეულწილადითვალისწინებსრეგიონულიგანვითარების
სტრატეგიისმიმართულებებს.რეგიონისეკონომიკურგანვითარებაზეორიენტირებულმთავარაქ
ტორებსშორისარარისკომუნიკაციადაკოორდინაცია20142021წლებისრეგიონულიგანვითა
რებისსტრატეგიითნაკისრივალდებულებებისშესრულებისმონიტორინგისადაშეფასებისკუთხით.
არხდებარეგიონშიმიღწეულიპროგრესისერთმანეთისათვისგაზიარებადაკოორდინირებული
შემდგომინაბიჯებისდაგეგმვასაერთოწარმატებისმისაღწევად.

ონშიაღინიშნა,რომმერიამუნიციპალიტეტისსაშუალოვადიანიგანვითარებისსტრატეგიასქმნის,
რომელიცადგილობრივსაჭიროებებსეფუძნებადაამდოკუმენტისშექმნისპროცესში20142021
წლებისრეგიონული განვითარების სტრატეგია მათთვის სახელმძღავენელოდოკუმენტი არ ყო
ფილა. შესაბამისად, ონის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების სტრატეგიის შესა
ბამისობა20142021წლებისრეგიონულიგანვითარებისსტრატეგიასთანუზრუნველყოფილიარ
ყოფილა.ონის მერიაში მიაჩნიათ,რომ, პირველრიგში, ცალცალკე სტრატეგია უნდა შეიქმნას
თითოეულმუნიციპალიტეტშიდაშემდეგმთლიანირეგიონისგანვითარებისსტრატეგიაშემუშავდეს.

4.3ბიზნესისსაჭიროებებისადაგანვითარებისპერსპექტივებისკვლევარაჭისრეგიონში

სააგენტოს „აწარმოე საქართველოში“ ბიზნესის საჭიროებებისა და განვითარების პერსპექტივების
კვლევაარჩაუტარებია,სოფლისადასოფლისმეურნეობისგანვითარებისსააგენტომმცირემასშტაბის
გამოკითხვებიჩაატარა,ხოლორეგიონშიმდებარეექსტენციისცენტრიატარებსგამოკითხვებსარსებული
ნაკლოვანებებისგამოსავლენად.სსმგსსაკვებისადასოფლისმეურნეობისორგანიზაციასთან(FAO)
გაფორმებულიმემორანდუმისფარგლებშიგეგმავსასეთისახისკვლევისჩატარებას.
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ამბროლაურისადაონისმუნიციპალიტეტებშიაღნიშნავენ,რომბიზნესისსაჭიროებებისადაგანვითარების
პერსპექტივების კვლევა 20142019 წლებში მუნიციპალიტეტების მიერ განხორციელებული არ
ყოფილა. აღინიშნა, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტის სიმცირიდან გამომდინარე, მუნიციპალიტეტებში
ძირითადად ინფრასტრუქტურული პროექტები ხორციელდება და კვლევების განსახორციელებლად
სახსრებიარრჩება.ამასთანავე,მუნიციპალიტეტებისწარმომადგენლებისთქმით,თანამშრომლებსარ
აქვთსაკმარისიცოდნადაგამოცდილებაიმისათვის,რომკვლევისდაგეგმვასადა/ანგანხორციელებაში
მიიღონმონაწილეობა.ამასთანერთადჭირსახალი,კვალიფიციურიკადრებისდამატება,რომლებიც
სრულყოფილადაითვისებენშესაბამისმიდგომებსადატექნოლოგიებს.

ონისა და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტებში საჭიროებებისა და განვითარების პერსპექტივების
კვლევას არც ტურისტული საინფორმაციო ცენტრები და სოფლისა და სოფლის მეურნეობის
სააგენტოს რეგიონული წარმომადგენლობა აწარმოებენ. ტურისტული საინფორმაციო ცენტრები
აგროვებენ სხვადასხვა მონაცემს ტურიზმის სექტორში არსებული ბიზნესებისა და მომსახურების
მიმწოდებლებისშესახებ,თუმცაარხდებაამინფორმაციისდამუშავებატურიზმისსფეროშიარსებული
საჭიროებებისადა განვითარების პერსპექტივების კვლევისათვის. სხვადასხვა მონაცემთა ბაზებს
ქმნის ასევე სოფლისა და სოფლის მეურნეობის სააგენტოს რეგიონული წარმომადგენლობაც,
თუმცაამბაზებისსისტემურიდამუშავებადამონაცემთაგაანალიზებაარხდება.9

4.4ბიზნესგანათლებასადასხვადასხვასაკონსულტაციომომსახურებაზერაჭაში
მოქმედიმცირედასაშუალობიზნესისხელმისაწვდომობა

სახელმწიფოპროგრამა„აწარმოესაქართველოში“მიკროდამცირემეწარმეობისკომპონენტში,
რომელიც ორ ეტაპად ხორციელდება, ბიზნესიდეების ეტაპის გამარჯვებულებს უტარდებოდათ
ტრენინგი ბიზნესგეგმების შემუშავებაში; საგრანტო კომპონენტის გამარჯვებულ მეწარმეებს კი _

ტრენინგიბიზნესისწარმოებისადამართვის,ასევე,საგადასახადოვალდებულებებისშესრულების
საკითხებში.საჭიროებისშემთხვევაში,მათასევემიეწოდებოდათინდივიდუალურიკონსულტაციები
ტექნოლოგიების დანერგვის, მარკეტინგის, ფინანსების მართვისა და მეღვინეობის თემებზე
ჯგუფურიდაინდივიდუალურიფორმატით.რეგიონულმეწარმეებსასევეაქვთსაშუალებადაესწრონ
საერთაშორისოდონორიორგანიზაციებისმიერორგანიზებულტრენინგებს.

რაცშეეხებასსმგსსპროგრამებს,„დანერგემომავალი“კომპონენტისკენკროვნებისადაბაღების
მიმართულებისბენეფიციარებისათვისტრენინგებისავალდებულოა.ასევე,2018წელსგამოვლენილი
ტრეინინგის საჭიროებების მიხედვით USAIDის სასოფლოსამეურნეო წარმოების ეფექტიანობის
აღდგენის (REAP) პროექტის დახმარებით, ჩატარდა სწავლება მენეჯმენტისა და მარკეტინგის
მიმართულებით.სააგენტოსმხარდაჭერით,ასევეჩატარდაბიოწარმოებისტრენინგიამბროლაურში.

20142019წლებისგანმავლობაში,ონისადაამბროლაურისმუნიციპალიტეტებსრაჭაშიმოქმედი
მცირე და საშუალო მეწარმეებისათვის ბიზნესგანათლებასა და სხვადასხვა საკონსულტაციო
მომსახურებაზე წვდომის ხელმშეწმყობი პროგრამებიდა/ან პროექტები არ განუხორციელებიათ.
ონის მუნიციპალიტეტში აღინიშნა, რომ სხვადასხვა ტიპის საკონსულტაციო სერვისის მიწოდება
როგორც მეწარმეების, ასევე მეწარმეობით დაინტერესებული პირებისათვის გააუმჯობესებდა
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკურ გარემოს. მერიის თანამშრომლების თქმით, დიდია მოთხოვნა
ბიზნესგანათლებაზე, მოსახლეობას სურს იცოდეს, თუ როგორ მოამზადონ ბიზნესგეგმები, სად
მოიძიონ ინფორმაცია არსებული შესაძლებლობების შესახებ. შესაძლებელია, რომ შეიქმნას
საჯაროსამართლისიურიდიულიპირი(სსიპ),რომელიცეკონომიკურსამსახურსდაექვემდებარება
და მოსახლეობას ბიზნესშესაძლებლობების იდენტიფიცირებასა და გამოყენებაში დაეხმარება.
ამისათვის კი, პირველ რიგში, თავად ონის მუნიციპალიტეტში უნდა გაჩნდნენ კვალიფიციური
კადრები,ვინცმაღალიხარისხითშეძლებენასეთიტიპისკონსულტაციებისგაწევას.

9 ინტერვიუს დროს სოფლისა და სოფლის მეურნეობის სააგენტოს რეგიონულმა წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ
მონაცემთაბაზებიხელმისაწვდომიამოქალაქეებისათვისსამინისტროდანგამოთხოვისშემთხვევაში.
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4.5შრომითირესურსისმომზადებაგადამზადება

ონისადაამბროლაურისმუნიციპალიტეტებისმერიაშიაღნიშნავენ,რომ20142019წლებშიშრო
მითირესურსისმომზადებაგადამზადებისრაიმეპროგრამისადა/ანპროექტისათვისმხარდაჭერა
არგამოუცხადებიათ.

მიუხედავადიმისა,რომამბროლაურისმუნიციპალიტეტშიპროფესიულისასწავლებელიარსებობს,
ადგილობრივიხელისუფლებისწარმომადგენლებიარერთვებიანმისსაქმიანობაშიდაარცადგი
ლობრივი კოლეჯი აწვდის ინფორმაციას ადგილობრივ ხელისუფლებას გადამზადებული კადრე
ბისათუსამუშაოძალისკვალიფიკაციისკუთხითამბროლაურშიარსებულიგამოწვევებისშესახებ.

რაცშეეხებაონისმუნიციპალიტეტს,აქპროფესიულიკოლეჯიარფუნქციონირებსდაარცმუნიციპა
ლიტეტიფლობსინფორმაციასადგილობრივიშრომითირესურსისსაჭიროებებისშესახებ.

4.6რაჭაშიმოქმედისაწარმოებისმხარდაჭერაახალიბაზრებისადა
შესაძლებლობებისმოსაძიებლად

სააგენტო„აწარმოესაქართველოში“ეხმარებარეგიონშიმოქმედმეწარმეებსსაქართველოსადა
საზღვარგარეთსხავადასხვაბაზრობებზედასწრებაში.ასევე,სააგენტოსექსპორტისდეპარტამენტი
საშუალებასაძლევსქართველმეწარმეებსმონაწილეობამიიღონმასშტაბურსაერთაშორისოგამო
ფენებში.ამმიმართულებითსააგენტომმხარიდაუჭირარაჭაშიმოქმედორმცირედასაშუალოზომის
ღვინისსაწარმოს.ამასთანერთად,„სკაუტურიმოძრაობასაქართველოში“კონსულტაციასუწევდა
მიკროდამცირებიზნესისკომპონენტისბენეფიციარებსელექტრონულიგაყიდვებისსფეროში.

სსმგსსამმიმართულებაზეცალკებიუჯეტიარაქვსდამხოლოდUSAIDისსასოფლოსამეურნეო
წარმოებისეფექტიანობისაღდგენის(REAP)პროექტისფარგლებშიუზრუნველყორაჭაშიმოქმედი
რამდენიმემცირედასაშუალოსაწარმოსსაერთაშორისოგამოფენაზედასწრება.

ამბროლაურისადაონისმუნიციპალიტეტებშიღონისძიებებიანპროექტები,რომლებიცხელსშეუწ
ყობდარაჭაშიმოქმედბიზნესებსახალიბაზრებისადაშესაძლებლობებისმოძიებაში,ადგილობ
რივიხელისუფლებისმიერარხორციელდება.ძირითადმიზეზადადგილობრივიბიუჯეტისსიმწირე
დაარსებულიბიზნესებისსისუსტესახელდება.

ბაზრებზეწვდომისკუთხით,რაჭისმეწარმეებსდახმარებასსახელმწიფოპროგრამებიუწევენ,რომ
ლებიც პერიოდულადსაქართველოსმასშტაბით ჩატარებულსავაჭროგამოფენაგაყიდვებში მო
ნაწილეობასსთავაზობენმათ.სოფლისადასოფლისმეურნეობისგანვითარებისსააგენტოსრე
გიონულიწარმომადგენლისთქმით,სააგენტოფერმერებსსაქართველოსსხვადასხვარეგიონებში
გამართულბაზრობებზეწვდომაშიუწყობსხელს,ხოლოსაერთაშორისობაზარიგაყიდვებისკუთ
ხით რაჭველი ფერმერებისთვის ჯერჯერობით განსაკუთრებულღირებულებას არ წარმოადგენს,
რადგან რაჭაში წარმოებული პროდუქციის დიდი ნაწილი საერთაშორისო ხარისხის სტანდარტს
ჯერჯერობითარშეესაბამება.

4.7ცენტრალურიხელისუფლებისპროგრამებისთანამშრომლობარაჭისრეგიონულ
დაადგილობრივხელისუფლებასთანპროგრამისდაგეგმვის,კომუნიკაციისადა
მისიგანხორციელებისპროცესში

სახელმწიფოპროგრამა„აწარმოესაქართველოში“არითვალისწინებსრეგიონულიდაადგილობ
რივიხელისუფლებისპირდაპირჩართულობასპროგრამისგანხორციელებაში,თუმცამუნიციპალი
ტეტებისჩართულობამნიშვნელოვანიაპროგრამისშესახებინფორმაციისგავრცელებისსაქმეშიდა
ამმიმართულებითამბროლაურისმერიასთანიყოწარმატებულითანამშრომლობა.ასევე,რაჭის
მუნიციპალიტეტებიეხმარებიანპროგრამისგანხორციელებასსამუშაოშეხვედრებისათვის,კონფე
რენციებისათვისდატრენინგებისათვისშესაბამისისივრცეებისგამოყოფით.სსმგსსპროგრამების
შემთხვევაშიადგილობრივსაკონსულტაციოცენტრებსაქვთმჭიდროკავშირიდათანამშრომლობა
რეგიონულდაადგილობრივხელისუფლებასთან.

მცირე და საშუალო მეწარმეობის კუთხით, სტრატეგიით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების
მიმართულებით,ცენტრალურდაადგილობრივხელისუფლებასშორისსუსტიდაფრაგმენტულიკო
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მუნიკაციაა.სახელმწიფოპროგრამებისხვადასხვასაგრანტოკონკურსისათუპროგრამისგანხორ
ციელებისდროს,რომელიცხელსუწყობსმეწარმეობისგანვითარებას,რეგიონულიგანვითარების
სტრატეგიითარხელმძღვანელობენ.ცენტრალურისახელმწიფოპროგრამებისწარმომადგენლე
ბისთქმით,მათიძირითადისახელმძღვანელოდოკუმენტისახელმწიფოდაარარეგიონულისტრა
ტეგიებია.მათივეთქმით,რეგიონულისტრატეგიებიშესაბამისობაშიასახელმწიფოსტრატეგიებთან,
ამიტომუშუალოდრეგიონულიგანვითარებისსტრატეგიითხელმძღვანელობააუცილებლობასარ
წამოადგენს.

ამმიდგომისსაპირისპიროდადგილობრივიხელისუფლებისწარმომადგენლებიაცხადებენ,რომ
სახელმწიფოპროგრამებიადგილობრივსპეციფიკაზეარარისმორგებულიდა,მაგალითად,კა
ხეთისათვისრელევანტურიმიდგომებითრაჭაშიმუშაობენ,რასაცშედეგიარმოაქვს.ამასთანავე,
მეწარმეობისგანსავითარებლადარსებულისხვადასხვასაგრანტოკონკურსისდროსსაპროექტო
წინადადებებისშერჩევისპროცესშიადგილობრივიხელისუფლებაარერთვება.ადგილობრივიხე
ლისუფლებისწარმომადგენლები,ხშირშემთხვევაში,ფლობენდეტალურინფორმაციასაპლიკან
ტებისშესახებ,იცნობენამადამიანებსდაიციანმათისამუშაოგამოცდილებისშესახებ,შესაბამი
სად,ნაკლებიარისკი,რომრაიმემნიშვნელოვანიინფორმაციაშეფასებისკომიტეტისყურადღების
მიღმადარჩეს.სწორედამიტომადგილობრივიხელისუფლებისჩართულობასახელმწიფოპროგ
რამების განხორციელების პროცესში მათ უფრო ეფექტიანს გახდის. ამასთანავე, ადგილობრივი
ხელისუფლებისწარმომადგენლებისაზრით,ნებისმიერისახელმწიფოპროგრამისდაგეგმვისპრო
ცესში,პრიორიტეტებიმათთანმჭიდროთანამშრომლობითუნდაგანისაზღვრებოდეს,რათახელი
შეეწყოსმუნიციპალიტეტისსპეციფიკაზემორგებულგანვითარებას.

4.8რეგიონისადამუნიციპალიტეტებისმთავარიგამოწვევებირეგიონული
განვითარებისსტრატეგიითნაკისრივალდებულებებისშესრულებისკუთხით

ონისა და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტებში რეგიონული განვითარების სტრატეგიით ნაკისრი
ვალდებულებებისშესრულებისკუთხითმთავარიგამოწვევებიაფინანსებისსიმწირე,მონიტორინ
გისადაშეფასებისარასაკმარისიცოდნადაგამოცდილებადამოსახლეობისპასიურობაჩაერთონ
ადგილობრივდონეზეგადაწყვეტილებისმიღებისპროცესში.

ადგილობრივიხელისუფლებისწარმომადგენლებისთქმით,მუნიციპალურიბიუჯეტისსიმწირიდან
გამომდინარე, ძირითადი პრიორიტეტი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებაა, შე
საბამისად,არრჩებასაკმარისირესურსისტრატეგიითნაკისრისხვავალდებულებებისშესასრუ
ლებლად. ერთერთ მთავარგამოწვევად ასევედასახელდა საჯარო მოხელეების არასაკმარისი
რაოდენობა,მწირიცოდნადაგამოცდილებარათაგანახორციელონსტრატეგიისშესრულებისმო
ნიტორინგი.ონისადა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტების მერიებში აღინიშნა,რომ სტრატეგიის
შესრულების მონიტორინგის კუთხითრეგიონში ერთიანი სისტემური მუშაობა არ მიმდინარეობს,
ასევე,თანამშრომლებიარფლობენმონიტორინგისმეთოდოლოგიასადამისსაწარმოებლადსა
ჭიროუნარებს.ონისმუნიციპალიტეტისმერიაშიაღინიშნა,რომმიღწეულიპროგრესისგასაზომად
მნიშვნელოვანია,რომნებისმიერისტრატეგიულიდოკუმენტისშემუშავებისდროსიქმნებოდესმო
ნიტორინგისსქემაც,რომელიცგასაგებადიქნებაახსნილიმერიისთანამშრომლებისათვისდასა
ვალდებულოგახდებაშესასრულებლად.

მოსახლეობის პასიურობა ჩაერთონ ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცეს
ში ერთერთ მთავარ გამოწვევას წარმოადგენს ადგილობრივი ხელისუფლებისათვის. ონისა და
ამბროლაურისადგილობრივი ხელისუფლებისწარმომადგენლებისთქმით,რეგიონულისტრატე
გიითნაკისრივალდებულებებისშესრულებისმოთხოვნამოსახლეობისმხრიდანაცუნდამოდიო
დეს,თუმცა მოქალაქეებიდახმარებისთხოვნითაც კი იშვიათადმიმართავენ მუნიციპალიტეტების
მერიებს.ონისმუნიციპალიტეტშივერიხსენებენშემთხვევას,როდესაცმოქალაქემმერიასსამეწარ
მეოსაქმიანობაშიდახმარებისათვისრჩევისაანკონსულტაციისთვისმიმართა.მათითქმით,ასეთი
პრეცედენტებისსიმრავლისშემთხვევაში,მუნიციპალიტეტიმაქსიმალურადეცდება,რომმეწარმეო
ბისგანვითარებისკუთხითმუშაობაშიმეტიძალისხმევაჩადოს.
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   5. ბიზნესგარემო რაჭის რეგიონში

5.1.მცირედასაშუალომეწარმეებისმიერბიზნესგარემოსზოგადიშეფასება

მცირედასაშუალომეწარმეებიბიზნესისგანვითარებისპერსპექტივასრაჭაშიპოზიტიურადაფასე
ბენ.გამოკითხულიმეწარმეებისუმრავლესობა(19)უახლოესმომავალშიბიზნესისგაფართოებას
აპირებს.რესპონდენტებისთქმით,ამგადაწყვეტილებასხელსუწყობსამბროლაურსადაონშიტუ
რიზმისგანვითარებისტენდენცია,რაცმათპროდუქციასათუმომსახურებაზეზრდისმოთხოვნას.
სასტუმრობიზნესისმეპატრონეებმაგანსაკუთრებითაღნიშნეს,რომტურიზმისსექტორშიგაჩნდამა
ღალიკონკურენცია,რამაცმათგაფართოებისადაგანვითარების,კონკურენტულიუპირატესობის
უკეთესადგამოკვეთისდამატებითისტიმულიმისცა.ღვინისსაწარმოებისმეპატრონეებმააღნიშნეს,
რომმათოპტიმიზმსმსოფლიოშიქართულიღვინისადმიგაზრდილიინტერესიიწვევს.ამასთანავე,
ამბროლაურისმუნიციპალიტეტისღვინოები,მაგალითად,„ხვანჭკარა“,საქვეყნოდააცნობილიდა
შესაბამისად,მომხმარებელსაქაურიღვინისშეძენისმაღალიმზაობააქვს.რესპონდენტებმაასევე
აღნიშნეს,რომრაჭაშიმიწისპროდუქტიულობადაწარმოებულიპროდუქციისხარისხიმაღალია.
მეფუტკრეებისთვის ოპტიმიზმის საფუძველია რაჭის, განსაკუთრებით კი ონის მუნიციპალიტეტის,
პოტენციალიბიოპროდუქტებისწარმოებისკუთხით.მათითქმით,ონისმუნიციპალიტეტში,ფაქტობ
რივად, არაფერი იწამლება, აქტიურად არ იყენებენ შხამქიმიკატებს,რაც ხელსაყრელგარემოს
ქმნისორგანულიპროდუქციისსაწარმოებლად.

ძირითადფაქტორებსშორის,რამაცშესაძლოა,მცირედასაშუალომეწარმეებსგანვითარებასადა
გაფართოებაშიხელიშეუშალოს,მსოფლიოპანდემიადა,შესაბამისად,ქვეყანაშიარებულიარაპ
როგნოზირებადი/არასტაბილურიგარემო,ფინანსებზეწვდომისსირთულედარეგიონშიკვალიფი
ციურიახალგაზრდაკადრებისნაკლებობადასახელდა.

COVID19ის გამო შექმნილმა სიტუაციამ მცირედა საშუალო ბიზნესს არასტაბილური  გარემო
შეუქმნა.რესპონდენტებისთქმით,2020წლისთებერვალიმაისისპერიოდშიპროდუქციისფასები
გაიზარდადაგაყიდვებმაიკლო.ამასთანავე,ქვეყანაშიტურისტებისნაკადისშემცირებამსაფრთხე
შეუქმნაარამხოლოდტურიზმს,არამედსხვასფეროებშიმოქმედმცირედასაშუალოსაწარმოებ
საც, რადგან მომხმარებელთა რაოდენობამ და, შესაბამისად, მომსახურებასა თუ პროდუქციაზე
მოთხოვნამმნიშვნელოვნადიკლო.

მცირედასაშუალომეწარმეობისგანვითარებასასევეაფერხებსფინანსურრესურსებზეხელმისაწ
ვდომობისსირთულე.რესპონდენტებისთქმით,საპროცენტოგანაკვეთიიმდენადმაღალია,რომ
სესხისაღებასურჩევნიათ,რამდენიმეწელიმოიცადონ,თავადდააგროვონფინანსურირესურსი
დაშემდეგგაფართოვდნენ.მათითქმით,ბანკებშიიმდენადმაღალიპროცენტია,რომთუგამოუვა
ლიმდგომარეობაარაქვთ,ურჩევნიათ,სესხიარაიღონ.

რესპონდენტებისდიდმანაწილმააღნიშნა,რომრაჭაშიკვალიფიციურიკადრებისმოძიებართუ
ლია,ახალგაზრდობაიქცხოვრებითარინტერესდებადა,შესაბამისად,მიგრაციისმაჩვენებელი
საკმაოდმაღალია. მცირედასაშუალომეწარმეებისთქმით, ახალგაზრდები ამბროლაურისადა
ონისმუნიციპალიტეტებსტოვებენ,საცხოვრებლადთბილისშიგადადიანდაუკანაღარბრუნდებიან.
ესდასახელდაერთერთმთავარმიზეზადთურატომუჭირსმცირედასაშუალობიზნესსადგილობ
რივი,კვალიფიციურიკადრებისმოძიება.

5.2.მცირედასაშუალომეწარმეობისგანვითარებისხელისშემშლელი
ფაქტორებირაჭაში

ბიზნესის მხარდამჭერი სერვისების არარსებობა

რესპონდენტებისთქმით,რაჭაშიმცირედასაშუალომეწარმეობისგანვითარებასსხვადასხვატიპის
ბიზნესისმხარდამჭერისერვისებისარარსებობაუშლისხელს.ამბროლაურისადაონისმუნიციპა
ლიტეტშიმოქმედიმცირედასაშუალოსაწარმოებისხელმძღვანელებმააღნიშნეს,რომრაჭაშიარ
არსებობსისეთიტიპისსაკონსულტაციოსერვისები,რომლებიცმათბიზნესპროექტებისმომზადე
ბაში,ახალიბაზრებისადაშესაძლებლობებისმოძიებასადაპოტენციურუცხოელპარტნიორებთან
დაკავშირებაშიდახმარებოდა.
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ბიზნესის მხარდამჭერი სერვისების არსებობის საჭიროება განსაკუთრებით გამოიკვეთა სოფლის
მეურნეობის სექტორში მოქმედი მცირედა საშუალო მეწარმეებისათვის. მათ ბიზნესსაქმიანობას
პროდუქციის გაყიდვების ბაზრებზე წვდომის სირთულე უქმნის საფრთხეს. მეფუტკრეებისთქმით,
წარმოებულიპროდუქციისგასაღებისბაზარზეგატანაუჭირთ,რადგანწარმოებისპარალელურად,
გასაღებისბაზრებისმოსაძიებლადდასაკუთარიპროდუქციისმარკეტინგისათვისდროდარესურსი
არჰყოფნით.რესპონდენტებმააღნიშნეს,რომმსგავსიტიპისბიზნესისმხარდამჭერისერვისისარ
სებობამათსაქმიანობასმნიშვნელოვნადგააუმჯობესებდა.ღვინისმწარმოებლებმააღნიშნეს,რომ
რაჭაშიღვინისფესტივალი,რომელზეც უცხოელიინვესტორები ჩამოვიდოდნენდამათნაწარმს
გაეცნობოდნენ,არიმართება.რესპონდენტებიფიქრობენ,რომუცხოელინვესტორებთანკავშირე
ბისარარსებობისგამო,უამრავპოტენციურმომხმარებელსკარგავენ.

ბიზნესისმხარდამჭერისხვადასხვასაკონსულტაციოსერვისისარარსებობაგამოწვევააყველასექ
ტორისმცირედასაშუალობიზნესისთვის.რესპონდენტებმააღნიშნეს,რომგანსაკუთრებითსჭირ
დებათდაუჭირთბიზნესგეგმებისშედგენადაპროდუქციისმარკეტინგისთვისსაჭიროსერვისების
რაჭაშიმიღება.სარეკლამობანერის,ბროშურისათუმენიუსდასაბეჭდადთბილისშიუხდებათწას
ვლა,რაცდამატებითფინანსურთუდროითრესურსებთანაადაკავშირებული.

აღსანიშნავია, რომ სხვადასხვა საკონსულტაციო მომსახურებებზე მცირე და საშუალო ბიზნესის
ხელმისაწვდომობის გაზრდა 20142021 წლების რეგიონული განვითარების სტრატეგიის ერთ
ერთპრიორიტეტსწარმოადგენს.აღნიშნულიმიმართულებითსაჭიროარეგიონულიდაადგილობ
რივიხელისუფლებისმეტიძალისხმევადაეროვნულსააგენტოებთანკოორდინაციით,შესაბამისი
პროგრამებისგანხორციელება.

რაჭაში შრომითი რესურსის მომზადება-გადამზადების სისტემის არარსებობა

რაჭაში,მცირედასაშუალობიზნესსახალგაზრდა,კვალიფიციურიკადრებისმოძიებაუჭირს.ასევე,
ამბროლაურისადაონისმუნიციპალიტეტშირეპონდენტებსარეგულებათადგილი,რომელიცმათ,
საჭიროებისშემთხვევაში,შრომითირესურსისმომზადებაგადამზადებისშესაძლებლობასმისცემს.
ძირითად შემთხვევაში, საწარმოები თავად უზრუნველყოფენ ახალი კადრების კვალიფიკაციის
ამაღლებას,ხშირადთბილისიდანჩამოჰყავთსპეციალისტები,რომლებიცგარკვეულიდროისგან
მავლობაშიმათთანამშრომლებსამზადებენ.

მიუხედავადიმისა,რომამბროლაურისმუნიციპალიტეტშიარსებობსპროფესიულიკოლეჯი,რეს
პონდენტებისუმეტესობასარსმენიამისისაქმიანობისშესახებ.რამდენიმერესპონდენტმააღნიშ
ნა,რომთავადსცადაკოლეჯთანდაკავშირება,რათაკადრიგადაემზადებინა,დაჰპირდნენ,რომ
შეეხმიანებოდნენ,თუმცააღარდაჰკავშირებიან.გამოკითხულიმცირედასაშუალომეწარმეების
უმრავლესობასკოლეჯითავადარასდროსშეხმიანებია.მხოლოდერთრესპონდენტს,რომელიც
თავადასწავლისკოლეჯში,ჰქონდაპროფესიულსასწავლებელთანთანამშრომლობისგამოცდი
ლება.აღნიშნულმასაწარმომკოლეჯისოთხიკურსდამთავრებულიდაასაქმა.ერთერთირესპონ
დენტისსაწარმოშიკიპროფესიულიკოლეჯისპედაგოგიმუშაობს,თუმცაესადამიანისაწარმოში
კოლეჯთანთანამშრომლობისსაფუძველზეარდასაქმებულა.რესპონდენტებისნაწილმააღნიშნა,
რომმომავალშიაქტიურადეცდებაახალიკადრებისმოსაძიებლადკოლეჯთანთანამშრომლობას,
თუპროფესიულისასწავლებისმხრიდანაციქნებამზაობათანამშრომლობასთანდაკავშირებით.

20142021წლებისრეგიონულიგანვითარებისსტრატეგიისპრიორიტეტსგადამზადებისცენტრე
ბისშექმნისადაგანვითარებისხელშეწყობა,ასევე,პროფესიულიგანათლებისმიმართულებითრე
გიონისსაჭიროებათაგანსაზღვრაწარმოადგენს.ნათელია,რომესმიმართულებამნიშვნელოვან
გამოწვევასწარმოადგენსმცირედასაშუალოსაწარმოებისგანვითარებისათვისდასაჭიროააქ
ტიურიქმედებებისგანხორციელებაკერძოსექტორისმოთხოვნისადაპროფესიულიგანათლების
მიწოდებისთანხვედრისუზრუნველსაყოფად.

არასამართლიანი კონკურენცია

მეფუტკრეები და ღვინის მწარმოებლები მათი ბიზნესის ხელისშემშლელ მნიშვნელოვან ფაქტო
რადრაჭაშიარსებულარასამართლიანკონკურენციასასახელებენ.რესპონდენტებიამბობენ,რომ
რაჭაშიუხარისხოთაფლისადაფალსიფიცირებულიღვინისრეალიზაციახდება,ხოლოამპრობ
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ლემისაღმოსაფხვრელადარავინმუშაობს.ამბროლაურშიახსენესფალსიფიცირებულიყურძნის
გასაღებისშემთხვევებიც,რაზეც,რესპონდენტებისაზრით,ვერხდებასახელმწიფოსმხრიდანქმე
დითირეაგირება.მეფუტკრეებსადამეღვინეებსმიაჩნიათ,რომსახელმწიფოსმხრიდანრეგიონ
ში წარმოებული პროდუქციის ხარისხის კონტროლიდა ქმედითი მონიტორინგის მექანიზმი უნდა
არსებობდეს, წინააღმდეგშემთხვევაში,რაჭულიღვინისადათაფლისრეპუტაციაშეილახებადა
მომხმარებელთარაოდენობაცშემცირდება.

გასართობ-დასასვენებელი სივრცეებისა და  დიდი სავაჭრო ცენტრების არარსებობა

სასტუმრობიზნესისითვისმნიშვნელოვანდაბრკოლებასწარმოადგენსრაჭაშიგასართობიდადა
სასვენებელისივრცეებისადადიდისავაჭროობიექტებისდეფიციტი.მათიარარსებობისგამოტუ
რისტიმალევეტოვებსსასტუმროსდადასასვენებლადსხვალოკაციაზეგადადის.რესპონდენტების
თქმით,ტურისტებიწინასწარგანსაზღვრულიდროისგანმავლობაშივერრჩებიანრაჭაში,რადგან
გასართობიადგილებისდეფიციტისგამომალევესწყინდებათდატოვებენრაიონს.ონისმუნიცი
პალიტეტშიაღინიშნა,რომდიდისავაჭროქსელისარარსებობისგამოტურისტებივერახერხებენ
მათთვისსასურველინივთებისათუპროდუქტებისშეძენასონში,რაცდამსვენებლებისგაღიზიანე
ბასადაუკმაყოფილებასიწვევს.

რეგიონისსაკურორტოდასარეკრეაციოობიექტებისინფრასტრუქტურისმოწესრიგებადათანამედ
როვეორგანიზებულისავაჭროქსელებისგანვითარებისხელშეწყობა20142021წლებისრეგიო
ნულიგანვითარების სტრატეგიის პრიორიტეტს წარმოადგენს. საჭიროა სამომავლოპროექტებში
განსაკუთრებულიყურადღებამიექცესგასართობიდადასასვენებელისივრცეებისგანვითარებას,
საჭიროებისშემთხვევაში,საჯაროდაკერძოსექტორისპარტნიორობისგზით.სავაჭროქსელების
განვითარების მიმართულებით აუცილებელია რაჭაში მათი წარმომადგენლობების არარსებობის
მიზეზებისანალიზიდაშესაბამისიღონისძიებებისგატარება.

სოფლის გზებზე არსებული პრობლემები

რესპონდენტთაუმრავლესობააღნიშნავს,რომმუნიციპალიტეტშისაგზაოინფრასტრუქტურაგა
მართულია,თუმცასოფლისმეურნეობისსექტორშიმოქმედიმეწარმეებისავარგულებამდემისას
ვლელიგზებისგაჭრისსაჭიროებასგამოკვეთენ.მათითქმით,ბიზნესსაქმიანობასგანსაკუთრებით
აფერხებსისგარემოება,რომსაძოვრებსათუსათიბებამდემიღწევაჭირს.მეფუტკრეებისთქმით,
მთაშისკებისადაჭურჭლისმიტანამწვავეპრობლემაა,რადგანგზაგაკვალულიარარის,ასევე
პრობლემაასათიბებამდემიღწევაც,რაცმესაქონლეობისგანვითარებასაფერხებსრაჭაში.ამ
ჟამად,მთისსავარგულებამდემისვლადიდგამოწვევასწარმოადგენს,რადგანგზებზეტექნიკა
ზიანდებადა,ამასთანავე,ზოგიერთიმონაკვეთისგავლაადამიანისსიცოცხლისთვისსახიფათოა.
სოფლებსშორისდამაკავშირებელიშიდაგზების მოუწყობლობა პრობლემაატურიზმის სექტო
რისთვის,რადგანტურისტსმანქანითმომსახურებისხარჯებიმნიშვნელოვნადეზრდება.ამასთა
ნავე,სატრანსპორტოსაშუალებაცზიანდებადაშესაძლებელია,რომკონკრეტულლოკაციამდე
მისასვლელადმანქანაცკივერიშოვოსდატურისტიისეწავიდესრაჭიდან,რომსასურველიად
გილებივერმოინახულოს.

შიდასასოფლოდასამთოგზებისრეაბილიტაციადარეგულარულიმოვლისუზრუნველყოფა2014
2021წლებისრეგიონულიგანვითარების სტრატეგიის პრიორიტეტია. მიუხედავადბოლოწლებ
ში განხორციელებული და ამჟამად მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტებისა, გამოწვევები
კვლავსახეზეა.საჭიროამცირედასაშუალოსაწარმოებისადატურიზმისგანვითარებისსაჭიროე
ბებისგათვალისწინებარაჭისრეგიონისინფრასტრუქტურისმოწესრიგებისსაქმეში.

საზოგადოებრივი ტრანსპორტი

მცირედასაშუალომეწარმეებმააღნიშნეს,რომსოფლებში,საზოგადოებრივიტრანსპორტისგაუ
მართავობადაბრკოლებასუქმნისმათბიზნესსაქმიანობას,რადგანმომხმარებლებსშესაძლებლო
ბა არ აქვთ მათი პროდუქციის შესაძენადთუ მომსახურების მისაღებად სოფლებიდან მუნიციპა
ლიტეტისცენტრშიჩამოვიდნენ.საზოგადოებრივიტრანსპორტისგაუმართავობაასევეპრობლემაა
მუნიციპალიტეტის ცენტრშიდასაქმებული სოფლის მცხოვრებლებისთვისაც,რომლებსაც სამუშაო
დღისდასრულებისშემდეგსახლშიდასაბრუნებლადდამატებითიძალისხმევისგაღებაუხდებათ.
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აღნიშნული პრობლემის გამო მათი ნაწილი ქალაქში დასაქმების შესაძლებლობას არ განიხი
ლავს.აღსანიშნავია,რომსოფლებიდანსაზოგადოებრივიტრანსპორტიკვირაშიმხოლოდერ
თხელ,ბაზრისდღეს,დადისამბროლაურსადაონში,რაც,რესპონდენტებისთქმით,მომხმარებ
ლებისრაოდენობასსაგრძნობლადამცირებსქალაქში.მუნიციპალურიტრანსპორტისპრობლემა
შემაწუხებელია ტურისტებისთვისაც, რომლებსაც სხვადასხვა სოფელში სტუმრობის სურვილი
აქვთ,თუმცა საკუთარი მანქანის უქონლობისგამო, სასურველიადგილების მხოლოდნაწილის
ნახვასახერხებენ.

20142021 წლების რეგიონული განვითარების სტრატეგია ითვალისწინებს საზოგადოებრივი
ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებასა და ავტოსადგომების კეთილმოწყობას. მომა
ვალშისაჭიროასაზოგადოებრივიტრანსპორტითმომსახურებისუზრუნველყოფისინოვაციურიგზე
ბისგამონახვა,რათამცირედანახარჯებითგახდესშესაძლებელირაჭისრეგიონისსოფლებისდი
დირაოდენობითმუნიციპალურცენტრებთანდაკავშირება.

ცხოვრების მაღალი ხარჯები

მცირედასაშუალობიზნესისწარმომადგენლებისთქმით,მათიბიზნესსაქმიანობისთვისერთერთ
მთავარგამოწვევასრაჭაშიარსებულისიღარიბედაცხოვრებისმაღალიხარჯებიწარმოადგენს.
რესპონდენტებისთქმით,ადგილობრივმოსახლეობასარაქვსიმისშესაძლებლობა,რომმათმიერ
წარმოებულიპროდუქციითანმიწოდებულისერვისითისარგებლოს.მეწარმეებისაზრით,რაჭაში
მოსახლეობის ცხოვრების ხარჯები, საშუალო შემოსავალზე მნიშვნელოვნად მაღალია. ხშირად,
ადამიანებიანთავადაწარმოებენამათუიმპროდუქციას,ანმიზერულთანხასხარჯავენდაისიც,
სასიცოცხლოდმნიშვნელოვანპროდუქტსათუმომსახურებაზე.მცირედასაშუალომეწარმეებიფიქ
რობენ,რომთურაჭაშიმოსახლეობისშემოსავლებიარგაიზარდა,მათმიერწარმოებულიპრო
დუქციისათუმომსახურებისმომხმარებელიძირითადადუცხოელიტურისტიიქნება,COVID19მა
კინათლადაჩვენაბიზნესისტურიზმზედამოკიდებულებისარამდგრადობა.

5.3.მცირედასაშუალომეწარმეებისმიერბიზნესისმხარდამჭერისახელმწიფო
პროგრამებისშეფასება

რესპონდენტების უმრავლესობას სახელმწიფო პროგრამებიდან „აწარმოე საქართველოშის“
შესახებ აქვს ინფორმაცია. მათდიდ ნაწილსთავადაც უსარგებლია აღნიშნული პროგრამითდა
დადებითადაფასებსმისმუშაობას.თუმცარესპონდენტებმააღნიშნეს,რომსაზოგადოებაშიარსებობს
შეკითხვებიპროექტებისშერჩევისკრიტერიუმებთანდაშეფასებისპროცესთანდაკავშირებით,რაც
მეტგამჭირვალეობასსაჭიროებს.ასევე,მიუხედავადიმისა,რომსაზოგადოებამიცისაღნიშნული
პროგრამისშესახებ,რესპონდენტებსმიაჩნიათ,რომმოქალაქეებისთვისაღნიშნულიპროგრამის
სხვადასხვასპეციფიკისგაცნობასათანადოდარხდება.ფერმერს/გლეხსარაქვსსაკმარისიცოდნა
დატექნიკურირესურსიიმისათვის,რომსწორადშეავსოსსააპლიკაციოგანაცხადიდასჭირდება
მეტიდახმარება.სწორედამიტომგრანტითვერსარგებლობენისინი,ვისთვისაცესაუცილებელია.
სახელმწიფო პროგრამებიდან ასევე ნახსენები იყო „დანერგე მომავალი“. რესპონდენტების
დიდინაწილისახელმწიფოპროგრამებადმიიჩნევდასხვადასხვასაერთაშორისოდონორისათუ
ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ რეგიონში დაფინანსებულ ინიციატივებს,
მაგალითად,ავსტრიისგანვითარებისსააგენტოსმიერმხარდაჭერილპროექტს„მდგრადიმთის
ტურიზმიდაორგანული სოფლის მეურნეობა“,თუმცა აღნიშნავდნენ,რომ ამ პროგრამებისადა
პროექტებისშესახებსაზოგადოებისინფორმირებულობისდონედაბალია.

5.4.ინფორმაციარაჭალეჩხუმქვემოსვანეთისრეგიონისგანვითარების
20142021წლებისსტრატეგიისშესახებ

გამოკითხულ რესპონდენტებს რაჭალეჩხუმქვემო სვანეთის რეგიონის განვითარების 2014
2021წლებისსტრატეგიისადამისიგანხორციელებისშესახებინფორმაციაარჰქონდათ.მათი
უმრავლესობისთქმით, ასეთიდოკუმენტი შეიძლება არსებობდეს,თუმცა პირადად მათ აღნიშ
ნულისტრატეგია არუნახავთდა არც არავისგაუცვნიადოკუმენტის შინაარსი მათთვის. მცირე
დასაშუალომეწარმეებსუჭირთუპასუხონშეკითხვას_არსებობსთუარარეგიონში,ანთუნდაც
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მათმუნიციპალიტეტში,მცირედასაშუალომეწარმეობისგანვითარებისერთიანიხედვა/გეგმა.ის
მეწარმეები,რომლებიცფიქრობდნენ,რომრეგიონისმცირედასაშუალომეწარმეობისგანვი
თარებისხედვა/გეგმაარსებობს,ვერასახელებდნენაღნიშნულიხედვით/გეგმითგანსაზღვრულ
პრიორიტეტებს.

5.5.მცირედასაშუალომეწარმეებისთვისსასურველიინიციატივები,რომელთა
განხორციელებასაცისურვებდნენბიზნესისგანვითარებისხელშესაწყობად

მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლების აზრით, სახელმწიფომ რაჭაში ბიზნესის
განვითარებისხელშესაწყობადშემდეგიძირითადინაბიჯებიუნდაგადადგას:

1. რაჭისტურისტულიპოტენციალისგაზრდა,რაჭისპოპულარიზაციისადარაჭაშიტურისტების
მოზიდვისგზით.რესპონდეტებისაზრით,სახელმწიფომუნდაშექმნასრაჭისბრენდი,ხელი
შეუწყოსმისი,როგორცზაფხულის,ასევეზამთრისკურორტადპოზიციონირებას.აღსანიშ
ნავია,რომრეგიონისგანვითარების20142021წლებისსტრატეგიაითვალისწინებსრე
გიონისბრენდისშექმნას,თუმცაძირითადიაქცენტიგაკეთებულიარეგიონშიწარმოებული
პროდუქტებისშესახებმომხმარებლებისინფორმირებაზე.საჭიროარაჭის,როგორცტურის
ტულირეგიონის,ბრენდისგანვითარებისკონცეფციისშექმნადაშესაბამისიღონისძიებების
განხორციელება;

2. ადგილობრივი ბიზნესის მხარდასაჭერად სახელმწიფომ უნდა შექმნას პროგრამები,
შესაძლებლობები,რომელიც მცირედა საშუალომეწარმეებსდაბალპროცენტიანი სესხებისა
თუ კრედიტების აღების შესაძლებლობას მისცემს. რესპონდენტებს მიაჩნიათ, რომ 2020
წლისმდგომარეობით,მცირემეწარმეებსდაბალპროცენტიანსესხებზეხელმისაწვდომობაარ
აქვთ,ამიტომერიდებიანსაბანკო/საკრედიტოსესხებისაღებას,რაცმათიბიზნესსაქმიანობის
გაფართოებასაფერხებს;

3. ადგილობრივი ბიზნესის განსავითარებლად სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს რეგიონში
არსებულიშრომითირესურსისკვალიფიკაციისამაღლება,მოსახლეობისწვდომისგაუმჯობესება
პროფესიულსწავლებაზედაადგილობირივიბიზნესისხელმისაწვდომობისგაზრდამომზადება
გადამზადების სისტემაზე. მცირე და საშუალო მეწარმეების აზრით, რაჭაში კვალიფიციური
კადრებისპოვნისსირთულესშესაძლოასუსტიპროფესიულიკოლეჯიდაკადრებისმომზადება
გადამზადებისსისტემისარარსებობაგანაპირობებს.რესპონდენტებსმიაჩნიათ,რომრეგიონში
პროფესიულიგანათლებისგაძლიერება,ბიზნესისგანვითარებასშეუწყობსხელს;

4. იმისათვის, რომ განვითარდეს ადგილობრივი ბიზნესი სახელმწიფომ რაჭაში რეკრეაციული
ინფრასტრუქტურის ჩამოყალიბებას უნდა შეუწყოს ხელი, რაც პირველ რიგში, ტურისტების
მოზიდვას წაახალისებს. მათი გაზრდილი რაოდენობა კი ადგილობრივი ბიზნესისთვის
მომხმარებლების გაზრდილ რაოდენობას ნიშნავს, რაც მნიშვნელოვნად გაუზრდის მოგებას
ადგილობრივბიზნესს;

5. მცირედასაშუალომეწარმეობისმხარდასაჭერადმნიშვნელოვანია,რომადგილობრივდონეზე
ხარისხიანიბიზნესსაკონსულტაციოსერვისებიდაინერგოს(კონსულტაციებიაუდიტში,ხარისხის
კონტროლში,გასაღებისბაზრებზეწვდომისხელშეწყობასადამარკეტინგში),რათამეწარმეებს
თბილისშიარმოუწიოთწასვლააღნიშნულისერვისებისმისაღებად;

6. ხელისუფლებამ სერიოზულად უნდა იმუშაოს შიდა მიგრაციის პრობლემის მოსაგვარებლად,
რათა რაჭა ახალგაზრდობისგან არ დაიცალოს, წასული მოსახლეობა დაბრუნდეს, ხოლო
ახლანდელიმცხოვრებლებიდარჩნენრეგიონში;

7. ადგილობრივიბიზნესისმხარდასაჭერად,განსაკუთრებითტურიზმისსექტორშიმოქმედიმეწარ
მეებისათვის, ბიზნესგარემოს გასაუმჯობესებლადხელისუფლებამ უნდა იზრუნოსგამართული
საზოგადოებრივისატრანსპორტოსისტემისშექმნაზე;

8. სოფლისმეურნეობისსექტორისმხარდასაჭერად,ადგილობრივმახელისუფლებამაუცილებლად
უნდაიზრუნოსსასოფლოსავარგულებამდემისასვლელიგზისკეთილმოწყობაზე.
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   6. შეჯამება

დოკუმენტისმიზანსრაჭაში,ამბროლაურისადაონისმუნიციპალიტეტებში,მცირედასაშუალომე
წარმეობისგანვითარებისკუთხით,რაჭალეჩხუმისადაქვემოსვანეთისრეგიონისგანვითარების
სტრატეგიის მეხუთე მიზნით20142021 წლებში განსაზღვრული ამოცანების შესრულების მონი
ტორინგი წარმოადგენდა.თავდაპირველად, სამაგიდოკვლევისფარგლებში გამოიკვეთა მცირე
დასაშუალოსაწარმოებისგანვითარებისმიმართულებითრეგიონულიგანვითარებისსტრატეგიით
ნაკისრივალდებულებებიდამათიშესაბამისობასხვასახელმწიფოსტრატეგიებისპრიორიტეტებ
თან.შევისწავლეთონისადაამბროლაურისმუნიციპალიტეტებში20142019წლებშისახელმწიფო
პროგრამებისფარგლებშიმხარდაჭერილიინიციატივები.გაანალიზდასსიპ„აწარმოესაქართვე
ლოშის“, სოფლისადა სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს (სსმგს), სსიპ საქართვე
ლოსინოვაციებისადატექნოლოგიებისსააგენტოსმიერ20142019წლებშიგანხორციელებული
მცირედა საშუალო მეწარმეობის ხელშემწყობი ინიციატივები. მცირედა საშუალო მეწარმეობის
განვითარებისკუთხით20142021წლებისათვისრაჭალეჩხუმისადაქვემოსვანეთისრეგიონის
განვითარებისსტრატეგიითნაკისრივალდებულებებისშესრულებისმონიტორინგისადაარსებული
გამოწვევებისშესასწავლადნახევრადსტრუქტურირებულიინტერვიუებიჩატარდაცენტრალურიინ
სტიტუტებისადარეგიონულიდაადგილობრივიხელისუფლებისწარმომადგენლებთან,თვისებრივი
კვლევისათვის დამახასიათებელი მეთოდების გამოყენებით შევისწავლეთ ბიზნესგარემო ამბრო
ლაურისადაონისმუნიციპალიტეტებში.რაჭისრეგიონშიარსებულიბიზნესგარემოსკვლევისმიზ
ნით,საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახურისბიზნესრეგისტრისმონაცემებიდანშეირჩა
ონისადაამბროლაურისმუნიციპალიტეტებში მოქმედისაწარმოებიდამათხელმძღვანელებთან
ჩატარდასიღრმისეულიინტერვიუები.

ცენტრალური,რეგიონულიდაადგილობრივიხელისუფლებისწარმომადგენლებთანინტერვიუების
ანალიზისსაფუძველზეგამოიკვეთა,რომმცირედასაშუალომეწარმეობისკუთხით20142021
წლების რეგიონული განვითარების სტრატეგიით გამოკვეთილი პრიორიტეტული მიმართულებე
ბისშესრულებისთვალსაზრისით,ცენტრალურდაადგილობრივხელისუფლებასშორისსუსტიდა
ფრაგმენტულიკომუნიკაციაა.20142021წლებისრეგიონულიგანვითარებისსტრატეგიითნაკის
რივალდებულებებისშესრულებისმონიტორინგისადაშეფასებისკუთხითრეგიონისეკონომიკურ
განვითარებაზეორიენტირებულმთავარაქტორებსშორისარარისკომუნიკაციადაკოორდინაცია.
არხდებარეგიონშიმიღწეულიპროგრესისერთმანეთისათვისგაზიარებადაშემდგომინაბიჯების
კოორდინირებულადდაგეგმვასაერთოწარმატებისმისაღწევად.ადგილობრივიხელისუფლების
წარმომადგენლებთანჩატარებულმაინტერვიუებმაგამოკვეთა,რომმეწარმეობისგანსავითარებ
ლად არსებული სხვადასხვა საგრანტო კონკურსის დროს საპროექტო წინადადებების შერჩევის
პროცესში ადგილობრივი ხელისუფლება არერთვება, შესაბამისად, სათანადოდვერხდებარე
გიონულისაჭიროებებისადასპეციფიკისგათვალისწინება.

ონისადაამბროლაურისმუნიციპალიტეტისწარმომადგენლებიამბობენ,რომმათისაქმიანობა
თანხვედრილია 20142021 წლების რეგიონული განვითარების სტრატეგიასთან, თუმცა ყო
ველწლიურისამოქმედოგეგმისადასტრატეგიისშესრულებისწლიურიანგარიშისმომზადება
არცერთმუნიციპალიტეტშიარხდება.ონისადაამბროლაურისმუნიციპალიტეტებშირეგიონული
დაადგილობრივიხელისუფლებისწარმომადგენლებისმიერრეგიონულიგანვითარებისსტრა
ტეგიითნაკისრივალდებულებებისშესრულებისმთავარგამოწვევებადდასახელდაფინანსების
სიმწირე,მონიტორინგისადაშეფასებისგანხორციელებისარასაკმარისიცოდნაგამოცდილე
ბადამოსახლეობისპასიურობა_ჩაერთონადგილობრივდონეზეგადაწყვეტილებისმიღების
პროცესში.

20142021წლებისრეგიონულიგანვითარებისსტრატეგიისმეხუთემიზანიმცირედასაშუალომე
წარმეობისგანვითარებასრვაძირითადიდასახულიამოცანისშესრულებითგეგმავს.20142019
წლებშიამრვაამოცანისშესასრულებლადამბროლაურისადაონისმუნიციპალიტეტებსადგილობ
რივდონეზეკონკრეტულიინიციატივებიჯერარგანუხორციელებიათ.ამისძირითადმიზეზადმო
სახლეობაშიარსებულიუნდობლობადანიჰილიზმიდასახელდა,ასევე,ამბროლაურისმუნიციპა
ლიტეტშიარსებულიუნარებისნაკლებობასრულყოფილადდარისკებისმაქსიმალურიდაზღვევით
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შეემუშავებინათდაგანეხორციელებინათახალიინიციატივები.აღსანიშნავია,რომრეგიონში,მცი
რედასაშუალომეწარმეობასახელმწიფოპროგრამების(„აწარმოესაწართველოში“,„დანერგე
მომავალი“დაა.შ.)დახმარებითვითარდება.

ამბროლაურისა და ონის მუნიციპალიტეტებში ბიზნესგარემოს კვლევის შედეგად გამოიკვეთა,
რომმცირედასაშუალომეწარმეებიბიზნესისგანვითარებისპერსპექტივასრაჭაშიპოზიტიურად
აფასებენ.გამოკითხულიმეწარმეებისუმრავლესობაუახლოესმომავალშიბიზნესისგაფართოე
ბასაპირებს.რესპონდენტებისთქმით,ამგადაწყვეტილებასხელსუწყობსამბროლაურსადაონში
ტურიზმისგანვითარებისტენდენცია,რაცმათპროდუქციასათუმომსახურებაზეზრდისმოთხოვ
ნას.ძირითადფაქტორებსშორის,რამაცშესაძლოა,მცირედასაშუალომეწარმეებსგანვითა
რებასა და გაფართოებაში ხელი შეუშალოს, მსოფლიო პანდემია და, შესაბამისად, ქვეყანაში
არსებული არაპროგნოზირებადი/არასტაბილური გარემო, ფინანსებზე წვდომის სირთულე და
რეგიონშიკვალიფიციურიახალგაზრდაკადრებისნაკლებობადასახელდა.მცირედასაშუალო
მეწარმეობის განვითარების ხელისშემშლელ მნიშვნელოვანფაქტორებს შორის ასევე გამოიკ
ვეთარაჭაშიბიზნესისმხარდამჭერისერვისების,შრომითირესურსისმომზადებაგადამზადების
სისტემების,გასართობდასასვენებელისივრცეებისადადიდისავაჭროცენტრებისარარსებობა,
ასევე, ღვინისა და თაფლის წარმოების სექტორში არსებული არასამართლიანი კონკურენცია,
სოფლისშიდადასასოფლოსავარგულებამდემისასვლელგზებზეარსებულიპრობლემები,სა
ზოგადოებრივიტრანსპორტისგაუმართავობადაცხოვრებისმაღალიხარჯებიამბროლაურისადა
ონისმუნიციპალიტეტებში.

მცირედასაშუალობიზნესისწარმომადგენლებისაზრით,სახელმწიფომ,რაჭაშიბიზნესგარემოს
გასაუმჯობესებლადრაჭისპოპულარიზაციისადატურისტებისმოზიდვისგზითუნდაგაზარდოსტუ
რისტულიპოტენციალი.მცირედასაშუალომეწარმეებისაზრით,სახელმწიფომრაჭაშირეკრეა
ციულიინფრასტრუქტურისგანვითარებასუნდაშეუწყოსხელი,რაც,პირველრიგში,ტურისტების
მოზიდვასწაახალისებს.სახელმწიფომუნდაშექმნასპროგრამები,რომელიცმცირედასაშუალო
მეწარმეებსდაბალპროცენტიანისესხებისათუკრედიტებისაღებისშესაძლებლობასმისცემს.სა
ხელმწიფომუნდაუზრუნველყოსრეგიონშიარსებულიშრომითირესურსისკვალიფიკაციისამაღ
ლება,მოსახლეობისწვდომისგაუმჯობესებაპროფესიულსწავლებაზე,დაადგილობრივიბიზნესის
ხელმისაწვდომობის გაზრდა მომზადებაგადამზადების სისტემებზე.  მცირე და საშუალო მეწარ
მეობის მხარდასაჭერად მნიშვნელოვანია, რომ ადგილობრივ დონეზე ხარისხიანი ბიზნესსაკონ
სულტაციოსერვისებიდანერგოს.სოფლისმეურნეობისსექტორისმხარდასაჭერადადგილობრივ
მა ხელისუფლებამ აუცილებლად უნდა უზრუნველყოს სასოფლო სავარგულებამდე მისასვლელი
გზისკეთილმოწყობა.სამეწარმეოგარემოსგასაუმჯობესებლადუნდაგაიმართოსსაზოგადოებრი
ვიტრანსპორტისსისტემადაბოლოს,ხელისუფლებამსერიოზულადუნდაიმუშაოსშიდამიგრაციის
პრობლემისმოგვარებაზე,რათარაჭაახალგაზრდებისგანდახალხისგანარდაიცალოს.
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   7. რეკომენდაციები

7.1.კერძოსექტორისჩართვისუზრუნველყოფარეგიონულიდამუნიციპალური
განვითარებისსტრატეგიებისშემუშავებაში
რეგიონულდამუნიციპალურგანვითარებისსტრატეგიებშიმცირედასაშუალოსაწარმოებისპრობ
ლემებისდამათიმოგვარებისგზებისასახვისმიზნით,საჭიროასაწარმოებისჩართვამომავალი
სტრატეგიულიდოკუმენტებისშემუშავებისპროცესში.ამისათვისსაჭიროაკერძოსექტორისმონაწი
ლეობითსამუშაოშეხვედრებისდაფოკუსჯგუფებისჩატარება,გამოკვეთილისაკითხებისსტრატე
გიისსამუშაოდოკუმენტშიასახვადასტრატეგიისსამუშაოვერსიისკერძოსექტორთანგანხილვა.
ასეთიფორმატი უზრუნველყოფს სტრატეგიების ინკლუზიურად შემუშავებასდა განხორციელების
პროცესშიმცირედასაშუალოსაწარმოებისჩართულობას,მათიმხრიდანსტრატეგიისაღსრულების
მიმდინარეობისმონიტორინგსდაპრობლემატურისაკითხებისშესახებმუნიციპალურიდარეგიონუ
ლიხელისუფლებისინფორმირებას.

7.2.კერძოსექტორისმხარდამჭერიინსტიტუტებისშექმნარაჭაში
ჩატარებულიმონიტორინგისშედეგადგამოვლინდა,რომრაჭისრეგიონსდამუნიციპალიტეტებს
მცირედა საშუალოსაწარმოების მხარდაჭერის კუთხითრეგიონულიგანვითარების სტრატეგიით
ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისრესურსებიდა ინსტიტუციური უნარები არგააჩნიათ. შე
საბამისად,სტრატეგიისამნაწილისშესრულებადიდწილადდამოკიდებულიაცენტრალურიხელი
სუფლებისშესაბამისიპროგრამებისფარგლებშირაჭისრეგიონშიგანხორციელებულაქტივობებზე.
იმპირობებში,როდესაცაღნიშნულიპროგრამებისგანმახორციელებელისააგენტოებითავიანთი
პრიორიტეტებით, კრიტერიუმებით და წესებით ხელმძღვანელობენ, რეგიონული განვითარების
სტრატეგიისამოცანებისგარკვეულინაწილიყურადღებისმიღმარჩება.შესაბამისად,აუცილებელია
რეგიონშიარსებობდესკერძოსექტორისმხარდამჭერიინსტიტუტები,რომლებიცპასუხისმგებლები
იქნებიანრეგიონულიგანვითარების სტრატეგიითგათვალისწინებული ამოცანების შესრულებაზე,
ცენტრალურიხელისუფლებისპროგრამებისგანმახორციელებელსააგენტოებთანთანამშრომლო
ბაზედაადგილობრივიმეწარმეებისათვისაღნიშნულიპროგრამებისხელმისაწვდომობისუზრუნ
ველყოფაზე, კერძო სექტორთან აქტიურ თანამშრომლობაზე და საჭირო მომსახურების შეთავა
ზებაზე. ამ ეტაპზე საჭიროა ონისა და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტებმა შექმნან მეწარმოების
განვითარებისარაკომერციულიიურიდიულიპირები,რომლებიცპასუხიმგებლებიიქნებიანკერძო
სექტორისათვის მნიშვნელოვანი მომსახურებების მიწოდებაზედარეგიონულიდამუნიციპალური
განვითარებისშესაბამისიამოცანებისშესრულებაზე.

7.3.პროფესიულიგანათლებისმომსახურებისპროაქტიურადმიწოდების
უზრუნველყოფა
პროფესიულიგანათლებისკერძოსექტორისსაჭიროებებზემორგებისუზრუნველსაყოფადსაჭიროა
მცირედასაშუალოსაწარმოებისუნარებისშესახებკვლევისჩატარება.კვლევისშედეგებისმიხედ
ვითსაჯარო,საგანმანათლებლოდაკერძოსექტორებისჩართულობითუნდადაიგეგმოსაქტივობე
ბი,რომლებიცუზრუნველყოფსმცირედასაშუალოსაწარმოებისათვისკრიტიკულადაუცილებელი
მოდულებისშემუშავებას,ლექტორებისიდენტიფიცირებასადაპროგრამებისკერძოსექტორისათ
ვისმიწოდებას.ასეთისქემითმუშაობაგაზრდისკერძოსექტორისჩართულობასპროფესიულსა
განმანათლებლოაქტივობებშიუნარებთანდაკავშირებულიდეფიციტისაღმოსაფხვრელადდაკერ
ძოსექტორისკონკურენტუნარიანობისგასაზრდელად.

7.4.სასოფლოსამეურნეოსავარგულებამდემისასვლელიინფრასტრუქტურის
განვითარება
მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში რაჭის რეგიონში მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული
პროექტებიგანხორციელდადახორციელდება,მიზნობრივიინიციატივებიასაჭიროსასოფლოსა
მეურნეოსავარგულებამდემიმავალიინფრასტრუქტურისმოსაწესრიგებლად.ამისათვისსაჭიროა
იმადგილებისიდენტიფიცირება,სადაცმიმდინარეობსთიბვა,ველურიხილისშეგროვება,ფუტკრის
სკებისგანლაგებადაშესაბამისიინფრასტრუქტურისეტაპობრივიმოწესრიგება.ესხელსშეუწყობს
საქონლისსაკვებითმომარაგებისგაუმჯობესებას,მეთაფლეობითდაკავებულიმეწარმეებისპრო
დუქციისთვითღირებულებისშემცირებასადახარისხისგაუმჯობესებას,ასევე,ველურიხილისშეგ
როვებისშედეგადმოსახლეობისშემოსავლებისგაზრდას.



25

დანართი 1: რეგიონული და ცენტრალური ხელისუფლების სტრატეგიების პრიორიტეტები

რაჭალეჩხუმი
ქვემოსვანეთის
რეგიონის

განვითარების
სტრატეგია
20142021

20162020
წლებისათვის
მცირედასაშუ
ალომეწარმეო
ბისგანვითარე
ბისსტრატეგიის
პრიორიტეტები

საქართველოს
სოფლისმეურ
ნეობისგანვი
თარებისსტრა
ტეგიის2015
2020წლების
პრიორიტეტები

სოფლისგანვი
თარებისსტრა
ტეგიის2017
2020წლების
პრიორიტეტები

რეგიონული
განვითარე
ბისპროგრა
მის20182021
წლებისპრიო
რიტეტები

მცი რე და სა შუ-
ა ლო ბიზ ნე სის 
სა ჭი რო ე ბე ბი სა 
და გან ვი თა რე ბის 
პერ ს პექ ტი ვე ბის 
კვლე ვა

მცირედასაშუა
ლოსაწარმოთა
ტრენინგებისსაჭი
როებათაშეფასება

ბიზ ნეს გა ნათ ლე-
ბი სა და სხვა დას-
ხ ვა სა კონ სულ ტა-
ციო მომ სა ხუ რე-
ბებ ზე მცი რე და 
სა შუ ა ლო ბიზ ნე-
სის ხელ მი საწ ვ-
დო მო ბის გაზ რ-
და სპე ცი ა ლუ რი 
პროგ რა მე ბის 
სა შუ ა ლე ბით.

ფინანსური
განათლების
გაუმჯობესება;
მცირედასაშუა
ლომეწარმეთა
ცოდნისამაღლე
ბაფინანსების
გაზრდის(fund
raising)საკითხებ
ში;მცირედა
საშუალომეწარ
მეობისთვისტექნი
კურიდახმარების
უზრუნველყოფა;
მეწარმეობაშისა
ინფორმაციოდა
საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების
(ICT)გამოყენების
უნარებისგაუმჯო
ბესება;

ფერმერთაცოდ
ნისამაღლება;
ეფექტიანისასოფ
ლოსამეურნეო
ექსტენციისმომ
სახურებისგაწე
ვა;პროფესიული
სწავლებისხარის
ხისადაუმაღლესი
განათლებისგა
უმჯობესებისხელ
შეწყობა;

ცნობიერების
ამაღლებაინო
ვაციებისადამე
წარმეობისმიმარ
თულებით,ასევე,
თანამშრომლობის
წახალისებაუნარ
ჩვევებისგან
ვითარებისადა
დასაქმებისხელ
შეწყობით;

მცირედასაშუა
ლობიზნესისადა
მიანურირესურსე
ბისგანვითარება
(ტრეინინგპროგ
რამები
მფლობელთათვის,
მენეჯერებისადა
მცირედასაშუა
ლოსაწარმოების
თანამშრომლები
სათვის);

საქართველოს
მასშტაბით
ტრენინგებისა
დასხვადასხვა
ღონისძიების
ორგანიზება
ინოვაციების
მხარდასაჭერად;

შრო მი თი რე სურ-
სე ბის მომ ზა დე-
ბი სა და გა დამ ზა-
დე ბის სის ტე მის 
მხარ და ჭე რა; რე-
გი ო ნის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე-
ტებ ში გა დამ ზა-
დე ბის ცენ ტ რე ბი-
სა და ბიზ ნე სინ კუ-
ბა ტო რე ბის შექ მ-
ნა- გან ვი თა რე ბის 
ხელ შეწყო ბა

შრომისბაზრის
საჭიროებისიდენ
ტიფიცირებადა
შესაბამისიდასაქ
მებისპროგრამე
ბისგანვითარება;
მეწარმეობაზე
ორიენტირებული
პროფესიულიგა
ნათლებისსისტე
მისგანვითარება;
არაფორმალურ
განათლებაზე
ხელმისაწვდომო
ბისზრდა;

არსებულიპრო
ფესიულისაგან
მანათლებლო
დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის
განვითარებაან/
დაახალი
პროფესიულისა
განმანათლებლო
დაწესებულებების
დაფუძნება;

სამუშაოს
მაძიებელთა
პროფესიული
მომზადება
გადამზადებადა
კვალიფიკაციის
ამაღლება.
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რე გი ო ნის სა ჭი-
რო ე ბა თა გან-
საზღ ვ რა პრო ფე-
სი უ ლი გა ნათ ლე-
ბის მი მარ თუ ლე-
ბით და 
პრო ფე სი უ ლი 
გა ნათ ლე ბის ცენ-
ტ რე ბის სა ჭი რო 
პრო ფი ლი სა და 
რა ო დე ნო ბის 
პროგ ნო ზი რე ბა.

შრომისბაზრის
მოთხოვნების
შესაბამისადგან
ვითარებულიკვა
ლიფიკაციების
საფუძველზემო
დულურიდასამუ
შაოზედაფუძნე
ბული(დუალური)
პროფესიული
პროგრამების
განხორციელება,
რომლებიცავითა
რებენსამეწარმეო
უნარებს;

შრომისბაზრის
ანალიზის,
ინფორმაციული
სისტემების
დანერგვა/
განვითარება;

მცი რე და სა შუ ა-
ლო ბიზ ნე სე ბის 
მხარ და ჭე რა სა-
ინ ვეს ტი ციო პრო-
ექ ტე ბის მომ ზა-
დე ბა ში და მა თი 
და კავ ში რე ბა პო-
ტენ ცი ურ უცხო ელ 
ინ ვეს ტო რებ თან

უცხოელინვესტო
რებსადამცირე
დასაშუალოსა
წარმოებსშორის
კავშირებისდამ
ყარებისმხარდა
ჭერა(FDISMEs
linkages)

სოფლისმეურნეო
ბაშისაინვესტიციო
შესაძლებლობების
შესახებინფორმი
რებულობისამაღ
ლება;რეგიონე
ბისთვისსოფლის
განვითარებისადა
პრიორიტეტულ
დარგებშიინვესტი
რებისგეგმებისშე
მუშავებადამათი
განხორციელების
ხელშეწყობა;

უცხოელიმყიდვე
ლებისდაკავშირე
ბაქართველმწარ
მოებლებთან;

ად გი ლობ რი ვი 
ბიზ ნე სე ბის მხარ-
და ჭე რა ახა ლი 
ბაზ რე ბი სა და შე-
საძ ლებ ლო ბე ბის 
მო ძი ე ბა ში

DCFTAისპერ
სპექტივებისადა
მოთხოვნებისშე
სახებცნობიერების
ამაღლება;მე
წარმეობისმხარ
დაჭერაDCFTA
მოთხოვნებთან
ადაპტაციაში;მცი
რედასაშუალო
საწარმოთაექს
პორტისსტიმული
რება;მეწარმეო
ბისმხარდაჭერა
საერთაშორისო
სავაჭრო
ურთიერთობების
დამყარებაში;

ეროვნულისასურ
სათოპროდუქციის
პოპულარიზაცი
ისხელშემწყობი
ღონისძიებების
გატარებადამარ
კეტინგულიპროგ
რამისგანხორცი
ელება

მცირედასაშუ
ალობიზნესის
განვითარებადა
ღრმადაყოვლის
მომცველითავი
სუფალისავაჭრო
სივრცე;

ქართული
პროდუქციისადა
მომსახურების
პოპულარიზაცია
საერთაშორისო
ბაზრებზე;

საზღვარგარეთ
ქართულიღვინის
პოპულარიზაცია
დაექსპორტის
ხელშეწყობა;
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თა ნა მედ რო ვე 
ორ გა ნი ზე ბუ ლი 
სა ვაჭ რო ქსე ლე-
ბის გან ვი თა რე-
ბის ხელ შეწყო ბა

კვების 
მრეწველობის 
განვითარების 
ხელშეწყობა

ეროვნულისასურ
სათოპროდუქციის
პოპულარიზაციის
ხელშემწყობიღო
ნისძიებებისგატა
რებადამარკეტინ
გულიპროგრამის
განხორციელება;
ადგილწარმოშო
ბისდასახელებისა
დაგეოგრაფიული
აღნიშვნისსქემე
ბისგანვითარების
მხარდაჭერა;

ფერმერული
საქმიანობის
ეკონომიკური
გაჯანსაღება,რეს
ტრუქტურირება
დამოდერნიზაცია
დივერსიფიკაციი
სადაეფექტიანი
მიწოდებისჯაჭვის
განვითარებისმეშ
ვეობით;

სასოფლოსამეურ
ნეოპროდუქტების
წარმოებისხელ
შეწყობა,სოფლის
მეურნეობისდარგ
შიახალი
საწარმოებისშექ
მნადაარსებულის
გაფართოებაიაფი
დახელმისაწვდო
მიფულადისახს
რებით,ლიზინგით,
საპროცენტო
სარგებლისთა
ნადაფინანსებით,
სესხისუზრუნველ
ყოფითადააგრო
დაზღვევით;

მეღვინეობისგან
ვითარება;

ტურიზმის 
განვითარება

სოფლადტურიზ
მისადაშესაბამისი
ტურისტულიპრო
დუქტებისგანვი
თარებასოფლის
სპეციფიკისადა
უნიკალურიკულ
ტურულიიდენტო
ბისსაფუძველზე
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ინტერვიუს
თარიღი ინსტიტუტი თანამშრომელი თანამდებობა

05.12.2019 „აწარმოე 
საქართველოში“

თეონაბაბუნაშვილი მეწარმეობისგანვითარების
დეპარტამენტისმენეჯერი

11.12.2019 ინოვაციებისა და 
ტექნოლოგიების 
სააგენტო

ანივაშაყმაძე დონორებთანურთიერთობისადა
საერთაშორისოურთიერთობების
დეპარტამენტისუფროსი

23.12.2019 ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტის მერია

ზვიადმხეიძე
გიორგიდონაძე
ასლანსაგანელიძე
გიორგიგოძიაშვილი

მამუკაგელოვნიშვილი

მუნიციპალიტეტისმერი,
ვიცემერი,
საკრებულოსთავმჯდომარე,
მერიისეკონომიკისადაქონების
მართვისსამსახურისუფროსი,
საკრებულოსსაფინანსო
საბიუჯეტოკომისიის
თავმჯდომარე

23.12.2019 ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტის 
ტურიზმის ცენტრი

ლერიგელოვნიშვილი ტურიზმისცენტრის
ხელმძღვანელი

23.12.2019 სოფლისა და 
სოფლის მეურნეობის 
განვითარების სააგენტოს 
საინფორმაციო-
საკონსულტაციო ცენტრი

ანაკანთელაძე ცენტრისხელმძღვანელი

24.12.2019 გუბერნატორის 
ადმინისტრაცია

არჩილჯაფარიძე
გიორგიგონაძე

გუბერნატორი,
გუბერნატორისმოადგილე

24.12.2019 ონის მუნიციპალიტეტის 
მერია

ეკამაისურაძე
თამთატეფნაძე

მერისმოადგილე,
მერიისეკონომიკისადაქონების
მართვისსამსახურისუფროსი

24.12.2019 ონის მუნიციპალიტეტის 
ტურიზმის ცენტრი

გვანცა
გავაშელიშვილი
ლიაბურდილაძე

ონისტურისტულისაინფორმაციო
ცენტრისდირქტორი;
ონისტურისტულისაინფორმაციო
ცენტრისსპეციალისტი.

21.01.2020 სოფლისა და 
სოფლის მეურნეობის 
განვითარების სააგენტო

ნატალია
ხარატიშვილი

სოფლისადასოფლის
მეურნეობისგანვითარების
სააგენტოსსაოპერაციო
დეპარტამენტისუფროსი

23.01.2020 საქართველოს სკაუტური 
მოძრაობა

კახააბჟანდაძე პროექტისმენეჯერი


	_Hlk47535003
	_Hlk47535158
	_Hlk47535184
	_Hlk47535198
	_Hlk47535508
	_Hlk47536233
	_Hlk47538952
	_Hlk47538995
	_Hlk47539028
	_Hlk47539073
	_Hlk47539146
	_Hlk47539169
	_Hlk47539241
	_Hlk47539287
	_Hlk47539446
	_Hlk47539459
	_Hlk47539469
	_Hlk47539479
	_Hlk47539489
	_Hlk47539505
	_Hlk47539513



