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შესავალი 

მდგრადი ეკონომიკური და ურბანული განვითარებისთვის სივრცით მიდგომებზე დაფუძნებული 

საჯარო პოლიტიკის გატარება მთავრობისა და აკადემიური წრეებისგან სუბეროვნული დონის 

ტერიტორიულ ერთეულებზე ყურადღების გამახვილებას მოითხოვს. ეროვნული, რეგიონული თუ 

ადგილობრივი (მუნიციპალური) კონტექსტიდან გამომდინარე, განვითარების პოლიტიკის 

დაგეგმვისთვის სუბეროვნული დინამიკის გათვალისწინება სულ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება.  

საქართველოს შავიზღვისპირა რეგიონი მოიცავს ოთხი მსხვილი ერთეულის - აფხაზეთისა და 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების, სამეგრელო-ზემო სვანეთისა და გურიის მხარეების 

ტერიტორიას. აქედან ერთი ამჟამად რუსეთის ფედერაციის მიერაა ოკუპირებული და 

ცენტრალული მთავრობის კონტროლქვეშ არ იმყოფება. აქედან გამომდინარე, წარმოდგენილი 

ანალიზი შეეხება მხოლოდ დარჩენილ სამ ტერიტორიულ ერთეულს. ამ უკანასკნელთ ქვეყნის 

სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში ყოველთვის მნიშვნელოვანი როლი ენიჭებოდათ. ამასთან, 

მათ ტერიტორიაზე ბუნებრივი, მატერიალური და ადამიანური რესურსების მნიშვნელოვანი 

კონცენტრაციაა - აქ წარმოდგენილია ქვეყნის მოსახლეობის 21 პროცენტი, ხოლო მათ მიერ 

შექმნილი დამატებითი ღირებულება 18%-ს შეადგენს (Geostat, 2018).  

ამასთან, განსახილველი ტერიტორია ერთგვაროვანი არაა თავისი გეოგრაფიული, ბუნებრივი 

პირობებით, არც - ეკონომიკური პროფილით და არც განსახლების სისტემის თავისებურებით. 

საქართველოს ერთ-ერთი უმსხვილესი ურბანული ცენტრის - ბათუმის - გარდა, რეგიონში 

წარმოდგენილია საშუალო ზომის ქალაქები (50 ათას მოსახლემდე) ზუგდიდი და ფოთი, ასევე - 

მუნიციპალური სტატუსის მქონე მცირე ურბანული დასახლებები (ხობი, ლანჩხუთი, ოზურგეთი, 

ქობულეთი). ამ დასახლებათა ეკონომიკური პოტენციალი და სტრუქტურა ერთმანეთისგან 

განსხვავდება და, აქედან გამომდინარე, რთული დასადგენია, რა როლს თამაშობენ ისინი რეგიონში.  

დამოუკიდებლობის მიღების შემდგომ, აღწერილი ქალაქების ეკონომიკურმა სტრუქტურამ 

უდიდესი ცვლილებები განიცადა - მათ უმეტესობაში, ეკონომიკის ძველი სექტორების საქმიანობა 

ან შეწყდა, ან - მინიმუმამდე დავიდა, ამასთან, თითქმის არ გამოძებნილა გაუმჯობესებისკენ 

მიმართული ალტერნატივები. ამ სიტუაციამ ბოლო ოცდახუთი წლის მანძილზე, ბათუმის 

გამოკლებით, მოსახლეობის მნიშვნელოვანი კლებაც გამოიწვია. ამასთან, სახეზე დარჩენილი 

მოსახლეობის დიდი ნაწილი დაუსაქმებელია, ან - ეკონომიკური თვალსაზრისით, არასათანადოდ 

აქტიურია, აქვს დაბალი შემოსავალი და შესაბამისად - ცხოვრების არასახარბიელო ხარისხი. 

წარმოდგენილ სიტუაციას უფრო ისიც ართულებს, რომ ამ ქალაქებში მრავლად ცხოვრობენ 

იძულებით გადაადგილებული პირები აფხაზეთიდან და ე.წ. სამხრეთ ოსეთიდან, რაც სიტუაციას 

კიდევ უფრო ართულებს და მოსახლეობას კიდევ უფრო მეტად მოწყვლადს ხდის. აქედან 

გამომდინარე, პოზიტიური ცვლილებების უზრუნველსაყოფად, საჭიროა, ქალაქების 
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კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, რაც თავისთავად გულისხმობს ეკონომიკის პერსპექტიული 

დარგების გამოყოფას და მათ ზრდაზე მუშაობას.  

წარმოდგენილი ანგარიშის მთავარ მიზანს შავიზღვისპირა ფუნქციურ რეგიონში არსებული 

მიზიდულობის ცენტრებისთვის კონკურენტული უპირატესობის იდენტიფიცირება და 

დახასიათება წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე, კვლევა სამ ძირითად კითხვას უპასუხებს: 

 რა გეოგრაფიული არეალი უნდა განისაზღვროს, როგორც შავი ზღვისპირა რეგიონი? 

 როგორია განსახლების იერარქია რეგიონში და რომელი პუნქტები წარმოადგენენ 

მიზიდულობის მთავარ ცენტრებს? 

 რომელი დარგები წარმოადგენენ ამ ცენტრებისთვის და მთლიანად რეგიონისთვის 

კონკურენტულ უპირატესობას და რატომ? 

 

მეთოდოლოგიური ჩარჩო 

მეთოდოლოგიური თვალსაზრისით, კვლევაში მონაცემთა შეგროვებისა და ანალიზისადმი 

მრავალმხრივი მიდგომებია გამოყენებული, სტრუქტურირებული და სიღრმისეული ექსპერტული 

ინტერვიუებისა და მეორად მონაცემთა ანალიზის ჩათვლით. ამასთან, კვლევის შედეგების 

ჯვარედინი ვალიდაცია და ტრიანგულაცია სხვადასხვა მიდგომების კომბინირებით მოხერხდა. 

საკვლევი საკითხების ჩამოყალიბებასა და დახვეწაში ფართოდ იქნა გამოყენებული დელფის 

მეთოდით ჩატარებული ექსპერტული ინტერვიუების პანელი. დელფის მეთოდისთვის 

დამახასიათებელია ექსპერტთა ორ ან სამ ტალღად გამოკითხვა: პირველი ტალღის ინტერვიუები 

გამოიყენება უკუკავშირის ჩამოსაყალიბებად, ასევე - რესპონდენტთა საკვლევ თემასთან 

გასაცნობად. მომდევნო ტალღებში კი ხდება უკუკავშირის მექანიზმის გამოყენებით, კვლევის 

შედეგების დაზუსტება. წარმოდგენილ კვლევაში დელფის ინსტრუმენტი გამოყენებულია შემდეგი 

საკითხების შესწავლის მიზნით: 

 შავიზღვისპირა ფუნქციური რეგიონის საზღვრების გამოყოფა; 

 დასახლებათა იერარქიის შესაფასებელი ფაქტორების გამოკვეთა; 

 რეგიონისა და მისი მთავარი დასახლებული პუნქტებისთვის დამახასიათებელი 

კონკურენტული უპირატესობების დადგენა. 

პროქტის გუნდმა დელფის გამოკითხვის სამი ტალღა ჩაატარა. რესპონდენტები მოძიებულ იქნენ 

აკადემიური, საჯარო პოლიტიკის და სამოქალაქო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა წრეებში. 

კვლევის პირველ ტალღაში, ცამეტმა ექსპერტმა საკუთარი აზრი დააფიქსირა რეგიონის გამოყოფასა 

და ურბანული ცენტრების თაობაზე. გამოკითხვის მეორე ტალღა მიზნად ისახავდა ექსპერტებს 
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შორის უკვე ჩამოყალიბებული რწმენებისა და მოსაზრებების დადასტურებას ან განახლებას. მეორე 

ტალღაში ასევე ჩართული იყო კითხვები კონკურენტული უპირატესობებისა და მთავარი საქალაქო 

ცენტრების შესახებ. ამ შემთხვევაში, პროექტის გუნდმა გამოიყენა დელფისადმი ბაიესური 

მიდგომა. ამ მეთოდის შემთხვევაში, ექსპერტებს მათი აპრიორული რწმენები განვითარების 

შესაძლო სცენარების მიმართ ალბათური ფორმით, რიცხვების საშუალებით უნდა გადმოეცათ. ამ 

პირობებში, პროექტის გუნდმა შეაფასა, თუ რამდენად იყვნენ დარწმუნებულები ექსპერტები 

თავიანთ წინასწარ განწყობაში, ან - შეცვლილ შეხედულებებში. გამოკითხვის ბოლო ტალღაში, 

შემოწმდა უკვე გამოკვეთილი კვლევის შედეგები. 

სივრცითი მონაცემების რაოდენობრივი ანალიზი გამოყენებული იქნა რეგიონის საზღვრების 

გამოყოფისთვის. კერძოდ, გაანალიზდა 2014 წლის საქართველოს მოსახლეობის აღწერის საუბნო 

დონის დემოგრაფიული მონაცემები. საქართველოს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის 

მონაცემები საგზაო ტრანსპორტის დეპარტამენტმა მოგვაწოდა, რაც შეეხება სიმაღლის ციფრულ 

მოდელს, იგი მოპოვებული იქნა NASA-ს Earth Explorer სისტემიდან და დამუშავდა Google-ის Earth 

Engine სერვისის მეშვეობით. 

ინფორმაცია საქართველოში მოქმედი ორგანიზაციების რეესტრი 2018 წლის აპრილის 

მდგომარეობით მოპოვებული იქნა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისგან 

(საქსტატი). მონაცემებში ასევე წარმოდგენილი იყო ინფორმაცია საწარმოთა სექტორული დაყოფისა 

და ზომის შესახებ. დაბოლოს, მუნიციპალიტეტების საბიუჯეტო სახსრების შესახებ ინფორმაცია 

მოპოვებული იქნა საქართველოს აუდიტის სამსახურის მონაცემთა პორტალიდან. 

არსებული მეორადი მონაცემები უმნიშვნელოვანესია შავიზღვისპირა რეგიონისა და მისი 

ურბანული ცენტრების კონკურენტული უპირატესობების გამოსაყოფად. თუმცა, ხელმისაწვდომი 

მონაცემები შეზღუდული იყო, რადგან, პირველ რიგში, ეკონომიკური ინფორმაციის გამოთვლა არ 

ხდება არც დასახლებების და არც - მუნიციპალიტეტის დონეზე. იგივე შეზღუდვა შეეხება 

გამოშვებული პროდუქციის და დასაქმების სექტორულ მაჩვენებლებს, რომლებიც საჭიროა ე.წ. 

„shift-share“ ანალიზისთვის. აქედან გამომდინარე, კონკურენტული სექტორების დასადგენად, 

პროექტის გუნდმა შუალედური მაჩვენებლები გამოიყენა. კერძოდ, სექტორული დაყოფის 

შესაფასებლად გამოყენებული იქნა საწარმოთა რაოდენობა დასახლებული პუნქტების მიხედვით. 

ეს შედეგები გეოსაინფორმაციო სისტემების (გის) მეშვეობით დაუკავშირდა გეოგრაფიულ 

მონაცემებს და შედეგად, გამოთვლილი იქნა სექტორული ლოკალიზაციის კოეფიციენთი (Location 

Quotient) შავიზღვისპირა რეგიონისთვის. 

კვლევის შედეგების განმტკიცებისა და ღირებულებათა ჯაჭვების დასადგენად, პროექტის გუნდმა 

ჩაატარა ათი ექსპერტული ინტერვიუ სოფლის მეურნეობის, ტურიზმის, ლოგისტიკის და 

ტრანსპორტის სპეციალისტებთან. ინტერვიუების მეშვეობით მონაცემები შეგროვდა წარმოების 
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საშუალებების, მოთხოვნა-მიწოდების სტრუქტურის, სახელმწიფოს როლისა და თითოეული 

სექტორისთვის რელევანტური ღირებულებათა ჯაჭვების შესახებ. გაშიფრული ინტერვიუები 

დამუშავდა პროგრამა MAXQDA-ის გარემოში. 

 

შავიზღვისპირა ფუნქციური რეგიონი  

კონცეპტუალური ჩარჩო 

რეგიონის ცნება ერთ-ერთი საკვანძო გეოგრაფიული იდეაა. ზოგადად, ეს უკანასკნელი 

განისაზღვრება, როგორც ტერიტორია, რომელსაც გააჩნია გამოკვეთილი სივრცითი სტრუქტურა, 

რომელიც მას სხვებისგან განასხვავებს (Haggett, 1965; Abler, Adams, Gould, 1972; Morrill, 1974 

ციტირებულია Klapka, Halas and Tonev, 2013, გვ. 94). ლიტერატურაში შემოთავაზებულია რეგიონთა 

კატეგორიზაცია, თუმცა წარმოდგენილი კვლევისთვის ინტერესის მთავარ საგანს სამი - 

ფორმალური, ფუნქციური და გეოგრაფიული რეგიონები წარმოადგენენ. 

ფორმალური რეგიონის გამოყოფა ხდება ადმინისტრაციული საზღვრების მეშვეობით. ასეთი 

ტერიტორიული ერთეული გამოიყენება ადმინისტრაციული, სააღწერო და მონაცემთა მოგროვების 

მიზნებისთვის. შედეგად, მონაცემები როგორც წესი, ფორმალური რეგიონის დონეზე გვაქვს. 

წარმოდგენილი სიტუაცია საქართველოს სინამდვილისთვისაც ჭეშმარიტია, სადაც არასაკმარისი 

რეგიონული დაგეგმვის პოლიტიკიდან გამომდინარე, მონაცემები სწორედ ფორმალური რეგიონის 

დონეზეა აგრეგირებული  

მეორეს მხრივ, ფუნქციური რეგიონი სპეციფიური ქმედითი კავშირებით განისაზღვრება. როგორც 

კლაპკა, ჰალასი და ტონევი (2013, გვ. 96 ) აღნიშნავენ, „ფუნქციური კავშირების <…> მაქსიმიზაცია 

რეგიონს შიგნით ხდება, ხოლო მინიმუმამდეა დაყვანილი მის საზღვრებს მიღმა, შესაბამისად, 

[ფუნქციური რეგიონის პირობებში] შიდა ურთიერთკავშირებისა და სხვა რეგიონებისგან 

გამოყოფიც პრინციპები  სრულდება“. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების 

ორგანიზაცია (2002) ფუნქციურ რეგიონს განსაზღვრავს, როგორც „ტერიტორიულ ერთეულს, 

რომელიც წარმოიშობა სოციალური და ეკონომიკური ურთიერთობების ორგანიზებით, რომელიც 

არ ასახავს გეოგრაფიულ თავისებურებებს, ან - ისტორიულ მოვლენებს. აქედან გამომდინარე, 

[ფუნქციური რეგიონი] წარმოადგენს ტერიტორიების ფუნქციურ დაყოფას“. 

ფუნქციური რეგიონები, აქედან გამომდინარე, როგორც წესი განისაზღვრება შრომითი ბაზრების 

კონცეფციით (OECD, 2002; Karlsson, Olsson, 2006; Cörvers, Hensen and Bongaerts 2009) და მობილობით 

(Klapka, Halas and Tonev, 2013; Konjar, Lisec and Drobne, 2010). თუმცა ბოლოდროინდელი 

მიდგომების მიხედვით, ფუნქციური რეგიონის (და კერძოდ, ფუნქციური ურბანული რეგიონის) 
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გამოსაყოფად გაათვალისწინებელია მოსახლეობის ყოველდღიური ცხოვრების ასპექტების ფართო 

სპექტრი (Sýkora and Mulíček, 2009; Dunford, 2009; Tomaney, 2009). მიუხედავად იმისა, რომ 

ფუნქციური რეგიონების გათვალიწინება კონკრეტული ტერიტორიის სივრცითი დინამიკის 

შესასწავლად აუცილებელია, საქართველოს გეგმარებითმა სისტემამ იგი მხოლოდ 2018 წელს მიიღო 

(საქართველოს მთავრობა, 2018). 

ფუნქციური რეგიონები ჰეტეროგენულია და მათში უნიკალური მორფოლოგიური 

თავისებურებებია ჩამოყალიბებულია. აქედან გამომდინარე, რეგიონები საქალაქო ბირთვებით 

ინტერესის განსაკუთრებულ ობიექტს წარმოადგენენ. ამ შემთხვევაში, ბირთვი გარშემო მყოფ 

არეალებს მომსახურებით უზრუნველყოფს და ამგვარად, საბაზრო აქტივობის ადგილს 

წარმოადგენს.  

სანაპირო რეგიონების კონცეფცია მეტწილად ზღვასთან სიახლოვით განისაზღვრება. თუმცა, მისი 

საერთო განმარტება არ არსებობს. ევროკავშირის განმარტების მიხედვით, სანაპირო რეგიონი 

„წარმოადგენს NUTS 3 დონის გეოგრაფიული კლასიფიკაციის მქონე რეგიონს, რომელსაც აქვს 

სანაპირო და მისი მოსახლეობის ნახევარზე მეტი მაინც ცხოვრობს ზღვიდან 50 კილომეტრში 

(EUROSTAT, 2018). საქართველოს სანაპირო რეგიონის განსაზღვრება არ გააჩნია, თუმცა 

ნორმატიულად განსაზღვრული „სანაპირო ზონის“ ტერმინი არსებობს, რომელიც ძირითადად, 

ზღვისა და სანაპიროს შორის მიწათსარგებლობის საკითხებს შეეხება. 

ფუნქციური, ფორმალური და გეოგრაფიული რეგიონების თავსებადობა მნიშვნელოვანი საკითხია, 

როდესაც საქმე პროცესების მართვასთან გვაქვს. გასათვალისწინებელია, რომ ეკონომიკური 

თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციების შემთხვევაში, ქვეყნების ფუნქციური 

რეგიონები ქვედა დონის ტერიტორიული ერთეულების (მუნიციპალიტეტების) საზღვრებს 

ემთხვევა, ხოლო გეოგრაფიული - ამ შემთხვევაში, სანაპირო რეგიონების საზღვრები კი - უფრო 

მაღალი დონის (სუბეროვნულ) ტერიტორიულ ერთეულებს შეესაბამება  

 

რეგიონული განვითარების საქართველოში: სტრატეგიები და სამართლებრივი 

ჩარჩოები 

ბოლო წლებში, საქართველოს მთავრობამ სოციალურ-ეკონომიკური და განვითარების 

სტრატეგიების რეგიონულ (სუბეროვნულ) და ადგილობრივ (მუნიციპალურ და საქალაქო) დონეზე 

შესამუშავებლად მრავალი ნაბიჯი გადადგა. თუმცა, განვითარების სივრცითი სქემის გეგმების 

განხორციელება ვერ მოხერხდა საქართველოს კონსტიტუციაში არსებული შემზღუდველი 

ჩანაწერის გამო, რომლის მიხედვითაც ასეთი დოკუმენტის მიღება ქვეყნის ტერიტორიული 

მთლიანობის აღდგენამდე აკრძალულია. წინამდებარე თავში განხილულია ერთ-ერთი ასეთი 
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ინიციატივა - „ქვეყნის სწრაფი განვითარების ოთხპუნქტიანი გეგმა: სივრცითი დაგეგმარება“, 

რომელიც საქართველოს მთავრობის დაკვეთით შეიქმნა და რეკომენდებულია სივრცითი დაგეგმვის 

პროექტების სახელმძღვანელო დოკუმენტად, მათ შორის - მუნიციპაური და საქალაქო 

მიწათსარგებლობის გეგმებისთვის. 

ეროვნულ დონეზე სივრცითი და ეკონომიკური განვითარების მთავარ სტრატეგიულ დოკუმენტს 

წარმოადგენს სოციალურ-ეკონომიკური სტრატეგია „საქართველო 2020“. იგი აყალიბებს 

განვითარების ძირითად გეგმებს, თუმცა მოქმედებს მხოლოდ ფორმალურ ადმინისტრაციულ 

დონეზე. დასახელებული დოკუმენტის გარდა, საქართველოს მთავრობამ შეიმუშავა ისეთი გეგმები, 

როგორებიცაა ტურიზმის განვითარების სტრატეგია 2025, სოფლის განვითარების სტრატეგია 2017-

2020, ენერგეტიკის განვითარების სტრატეგია 2016-2017 და ა.შ. სუბეროვნულ დონეზე, თითოეულ 

ფორმალურ რეგიონს (მხარეს) განვითარების საკუთარი სტრატეგია გააცნია. მიუხედავად იმისა, 

რომ რეგიონის დონეზე ისინი ამომწურავ ინფორმაციას გვაძლევენ, რეკომენდაციების ზოგადი 

ბუნების გამო, მათ ხსირად აკრიტიკებენ. მიზეზად კი სახელდება ის, რომ ადგილობრივ დონეზე 

მსგავსი ტიპის დოკუმენტების შემუშავების შესაძლებლობები არ არსებობს (ADB, 2016, გვ.11). 

ამასთან, კიდევ ერთ ფაქტორს ისიც წარმოადგენს, რომ ამ დონეზე საჭირო ინფორმაცია არ არსებობს, 

ან - არასაკმარისია მონაცემთა შეგროვების მექანიზმების არარსებობის გამო. 

ზემოთხსენებული ოთხპუნქტიანი გეგმა მსგავსი ტიპის დოკუმენტებს შორის პირველია, რომლის 

ფარგლებშიც ქვეყნის სივრცითი სტრუქტურა იქნა შემუშავებული მაღალი დონის ტერიტორიული 

ერთეულების გამოყოფის გზით. კერძოდ, წარმოდგენილ სტრატეგიაში უგულებელყოფილია 

არსებული ფორმალური რეგიონები და მუნიციპალიტეტები გაერთიანებულია უფრო მაღალი 

დონის სივრცით სისტემებში. დოკუმენტი გვთავაზობს რეგიონის გამოყოფას შავიზღვისპირა 

ზოლშიც, რომელიც სანაპირო მუნიციპალიტეტებს გააერთიანებს. 
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ილუსტრაცია 2: ახალი რეგიონი შავი ზღვის სანაპიროზე. 

წყარო: საქართველოს მთავრობა, ქვეყნის სწრაფი განვითარების ოთხპუნქტიანი გეგმა 

მსგავსი მიდგომა ასევე გამოყენებულია 2018-2019 წლების რეგიონული განვითარების პროგრამაში 

(საქართველოს მთავრობა, 2018), რომელშიც ხაზგასმულია, რომ საქართველოს განვითარების 

პრობლემების გადაწყვეტა არც ფორმალური და არც გეგმარებითი რეგიონების დონეზე არაა 

შესაძლებელი. სამაგიეროდ, შემოთავაზებულია შავი ზღვისპირა სივრცის ცნება. დოკუმენტის 

თანახმად, ამ ზონას გააჩნია ტურიზმის, სოფლის მეურნეობის, საზღვაო-სატრანსპორტო და 

თევზსარეწი ინდუსტრიის პოტენციალი, ამასთან - წარმოადგენს მნიშვნელოვან სატრანზიტო 

დერეფანს თურქეთისა და აზერბაიჯანისთვის.  

 

 

ილუსტრაცია 3: ახალი ფუნქციური რეგიონები 
წყარო: რეგიონული განვითარების პროგრამა საქართველოსთვის 2018-2019 

  

ბათუმი 

სოხუმი 

ფოთი 

თბილისი 

ქუთაისი 
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სამართლებრივი თვალსაზრისით, საქართველოს ამჟამად არსებული სივრცითი დაგეგმვის სისტემა 

ეფუძნება 2005 წლის საქართველოს კანონს „სივრცითი მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის 

საფუძვლების“ შესახებ. ეს უკანაკსნელი განსაზღვრავს ურბანული განვითარების ძირითად 

პრინციპებს, გეგმარებითი დოკუმენტების იერარქიასა და ტიპებს თითოეული ტერიტორიული 

ერთეულისთვის. ამასთან, წარმოდგენილი იერარქია ფორმალური რეგიონებისთვის გეგმას არ 

ითვალისწინებს. სამაგიეროდ, იგი გვთავაზობს, ე.წ. გეგმარებითი რეგიონის შექმნას, რომელიც 

ისტორიულ-კულტურული ან ეკონომიკური კრიტერიუმების მეშვეობით უნდა ჩამოყალიბდეს, ან - 

უნდა გადაჭრას რომელიმე სპეციფიური სივრცითი პრობლემა.  

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ადგილობრივ მთავრობას ავალდებულებს, 

მოამზადონ მათ მმართველობაში მყოფი ტერიტორიების სივრცითი დაგეგმვის დოკუმენტები. 

თუმცა, გეგმარებითი რეგიონის დელიმიტირება უკვე ქვეყნის მთავრობის პრეროგატივაა და უნდა 

დამტკიცდეს ქვეყნის პარლამენტის მიერ.  

რეგიონულ დონეზე, სამეგრელო-ზემო სვანეთისა და გურიის რეგიონებს 2014-2021 წლების 

განვითარების გეგმები გააჩნიათ, ხოლო აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას 2016-2021 წლების 

განვითარების სტრატეგია და სივრცითი განვითარების სქემა აქვს. მუნიციპალურ დონეზე, 

ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიები არ არსებობს, სამაგიეროდ, ფოთსა და ბათუმს უკვე 

დამტკიცებული აქვთ მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმები.  

 

 

 

შავიზღვისპირა ფუნქციური რეგიონის დელიმიტაცია 

რეგიონის გამოყოფისთვის საჭიროა, ჩამოყალიბდეს ის ფაქტორები და კრიტერიუმები, რომლის 

საფუძველზეც უნდა მოხდეს ტერიტორიების მიკუთვნება. დელფის მეთოდით ექსპერტების 

გამოკითხვა სწორედ ამ პრინციპების შემუშავებაში დაგვეხმარა. ამ მიდგომის მეშვეობით მოხდა, 

როგორც გეგმარების საკმაოდ მკაცრი პრინციპების დაცვა, ასევე - სტატისტიკური ინფორმაციის 

სიმწირის პირობებში, საჭირო ინდიკატორების შემუშავება. 
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რეგიონის გამოყოფის პირველი ვერსია 

ემთხვეოდა ამჟამად არსებული სამთავრობო 

სტრატეგიების მიდგომას და მას სანაპირო 

მუნიციპალიტეტების საზღვრებში 

ათავსებდა. წარმოდგენილ ვერსიას 

ექსპერტთა პანელში მხარდაჭერა არ 

დაუმსახურებია, პასუხების დაზუსტებისას, 

მართვის ფაქტორი ხაზგასმული იყო: 

მართალია, ახალი ტერიტორიული დაყოფის 

ფორმალიზება შეუძლებელია, თუმცა ეს 

შეიძლება არსებული მუნიციპალიტეტების 

ფორმალური გაერთიანების საფუძველზე 

განხორციელდეს.  

შავიზღვიპირა რეგიონის გამოყოფის მეორე 

ვარიანტად განისაზღვრა ორი ფაქტორი: ა) 

ათკილომეტრიანი ბუფერი ზღვის სანაპირო 

ხაზიდან და ბ) მოსახლეობისა და 

სამრეწველო ობიექტების სიმჭიდროვე. 

პირველი ფაქტორი შემოთავაზებული იქნა მოსახლეობის განაწილების სივრცითი ანალიზის 

საფუძველზე. 2014 წლის მოსახლეობის აღწერის მიხედვით, ზღვიდან 10-კილომეტრიანი ზოლი 

უფრო მეტადაა ურბანიზებული (66%), ვიდრე - თავად საქართველო, ამასთან, აქ უფრო მეტი 

ადამიანი ცხოვრობს, ვიდრე ზღვისგან დაშორების სხვა, მომდევნო ზონებში (იხ. ცხრილი 1). მეორე 

ფაქტორი ეკონომიკურ განზომილებაზე გვაძლევს წარმოდგენას - საწარმოთა სივრცითი 

განაწილებით შეგვიძლია, ვიმსჯელოთ, რომ მათი კონცენტრაცია მოსახლეობისას ემთხვევა. 

 
I ზონა 

(0-10 კმ.) 

II ზონა 

(11-20 კმ.) 

III ზონა 

(21 -30 კმ.) 

IV ზონა 

(31-40 კმ.) 

V ზონა 

(41-50 კმ.) 

მოსახლეობა 340, 473 84, 151 126,882 84, 448 90, 503 

საქალაქო 

მოსახლეობა და 

ურბანიზაციის 

კოფიციენტი 

224, 091 

(66%) 

19, 630  

(23%) 

58, 043  

(46%) 

22, 393  

(27%) 

15, 514  

(17%) 

საწარმოთა 

რ-ნობა 
11, 865 715 1, 002 477 282 

ცხრილი. 1: მოსახლეობისა და რეგისტრირებული საწარმოების განაწილება შავიზღვისპირა რეგიონში 
წყარო: საქსტატი, 2018 

ილუსტრაცია 4: შავიზღვისპირა ფუნქციური რეგიონის 

გამოყოფის ვარიანტი #1 
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რეგიონის ამ ვერსიამ ექსპერტების 

გამოკითხვისას 13-დან 3 ქულა მიიღო. თუმცა, 

იმ რესპონდენტებმაც კი, რომლებმაც 

წარმოდგენილ ვერსიას მხარი არ დაუჭირეს, 

გამოყოფისას გამოყენებული ფაქტორებს 

მაღალი მნიშვნელობები მიანიჭეს. 

შავიზღვიპირა რეგიონის მესამე განსაზღვრება 

ეფუძნება მსოფლიო ბანკის (2013, გვ. 14) მიერ 

შემუშავებულ ბაზრებთან წვდომის ინდექსს. 

ამ მიდგომის მიხედვით, საქართველოს 

ქალაქებისა და რეგიონების 

კონკურენტუნარიანობა პირდაპირ კავშირშია 

მათ მდებარეობასთან ეროვნულ ბაზრებთან,  

სატრანსპორტო ქსელებთან და საერთაშორისო 

საზღვრებთან. ინდექსში გამოყენებულია 

შემდეგი მაჩვენებლები - მანძილი 

თბილისამდე და ე.წ. დიდ ოთხეულამდე (100 

ათასზე მეტი მოსახლეობის მქონე 

ქალაქებთან), სიახლოვე საზღვაო პორტებთან 

და საგზაო ინფრასტრუქტურასთან 

(აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტობანი). ამ 

შემთხვევაში, მაჩვენებლები გამოთვლილია 

ქალაქებისთვის 50-კილომეტრიანი 

ბუფერული ზონებისა და გზებისთვის 20-

კილომეტრიანი ზოლებისთვის. წინამდებარე 

კვლევაში შავიზღვისპირა რეგიონის 

გამოსაყოფად შემდეგი მაჩვენებლებია 

გამოყენებული: ა) ბათუმსა და სხვა საპორტო 

ქალაქებთან მისაწვდომობის 50-

კილომეტრიანი ბუფერული ზონა და ბ) 

საერთაშორისო გზებსა და რკინიგზასთან 

მისაწვდომობის 20-კილომეტრიანი ზოლი. ამ 

ვერსიამ 13-დან 7 ქულა მიიღო და ამასთან, მიჩნეული იქნა ყველაზე რელევანტურ ვარიანტად.  

ინტერვიუების მეორე რაუნდმა უფრო მეტად დაადასტურეს რეგიონის მესამე ვარიანტის 

საფუძვლიანობა. ამასთან, შეტანილი იქნა შემდეგი ცვლილებები: 

ილუსტრაცია 5: შავიზღვისპირა ფუნქციური რეგიონის 
გამოყოფის ვარიანტი #2 

ილუსტრაცია 6: შავიზღვისპირა ფუნქციური რეგიონის 

გამოყოფის ვარიანტი #3 
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 გამომდინარე მობილობის საკითხიდან, რეგიონის მიმდებარე მთიანი არეალები, კერძოდ - 

ტერიტორიები, რომელთა სიმაღლე ზღვის დონიდან 800 მეტრს აღემატება, ამოღებული 

იქნა; 

 რეგიონის აღმოსავლეთ საზღვარი მიუყვება 50-კილომეტრიან ბუფერულ ზონას, რომელიც 

გამორიცხავს ქალაქ სამტრედიას-  იმერეთის რეგიონის ყველაზე დასავლეთით მდებარე 

ადმინისტრაციულ ცენტრს; 

 50-კილომეტრიან რადიუსში მდებარე ოკუპირებული ტერიტორიები ასევე ჩათვლილია 

რეგიონში, რათა ხაზი გაესვას აქ არსებულ ყოველდღიური ცხოვრების დინამიკას. 

ხაზგასასმელია, რომ ექსპერტული პანელი რეგიონის საზღვრების გამოსაყოფად ყველაზე ხშირად, 

მობილობის რაოდენობრივი მონაცემების გამოყენებას უსვამდა ხაზს. კერძოდ, შემოთავაზებული 

იყო ყოველდღიური მიგრაციისა და მგზავრობის ხანგრძლივობის მონაცემები, რაც ამჟამად არაა 

ხელმისაწვდომი და ცალკე კვლევას მოითხოვს. 

შემუშავებული ფუნქციური რეგიონი მოიცავს ზუგდიდის, ხობის, ფოთის, ლანჩხუთის, 

ოზურგეთის, ქობულეთის, ბათუმის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებს. რეგიონის ფართთობი 

4.7 ათას კვადრატულ კილომეტრს შეადგენს, რომლის მხოლოდ 7% უჭირავს საქალაქო 

დასახლებებს, ორი თვითმმართველი ქალაქის - ფოთის და ბათუმის ჩათვლით. აქ ასევე 

წარმოდგენილია 9 ქალაქი, 10 დაბა და 564 სოფელი. რეგიონის ტერიტორიაზე ცხოვრობს 676 ათასი 

ადამიანი, რაც ქვეყნის მოსახლეობის 18%-ს შეადგენს. ურბანიზაციის დონე 46%-ია, რაც ქვეყნის 

საშუალო მაჩვენებელს (57%) მნიშვნელოვნად ჩამორჩება. 

შავიზღვისპირა ფუნქციური რეგიონის სივრცითი სტრუქტურა ჰეტეროგენულია - მოსახლეობის 

50% ცხოვრობს ზღვის სანაპიროდან 10 კილმეტრში, სადაც 19-დან 6 ქალაქია თავმოყრილი. ეს 

არეალი ეკონომიკური აქტივობის ბირთვადაც შეგვიძლია, მოვიაზროთ. რეგიონის სხვა 

მნიშვნელოვანი ორი ღერძი საერთაშორისო (E60) და რესპუბლიკური მნიშვნელობის გზების 

გასწვრივაა განლაგებული. ეს დერეფნები სოფლებისა და მცირე ქალაქების აგლომერაციით 

ხასიათდება. დაბოლოს, მესამე „იარუსის“ ზონა შეიძლება, ჩაითვალოს შეკრების ზონის ნაწილად, 

სადაც ძირითადად სასოფლო-სამეურნეო მიწები, ან - დაცული ტერიტორიებია განლაგებული. 

საბჭოთა მემკვიდრეობისა და ვაკე რელიეფის გამო, რეგიონში საგზაო ინფრასტრუქტურა საკმაოდ 

კარგადაა განვითარებული, რაც დასახლებულ პუნქტებს შორის მობილობის საკმაოდ მაღალ 

პოტენციალს ქმნის.  
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ილუსტრაცია 7: კვლევის შედეგად გამოვლენილი შავიზღვისპირა ფუნქციური რეგიონი 

რეგიონის ეკონომიკური განვითარების შესახებ მონაცემები საკმაოდ მცირე, თუმცა 

რეგისტრირებული საწარმოების რაოდენობათა ანალიზი აჩვენებს, რომ ქვეყნის მასშტაბით, 

რეგიონი ამჟამად კონკურენტული ათ ეკონომიკურ სფეროშია, რომლებიც ძირითადად, საზღვაო 

ტრანსპორტს, თევზჭერას, ლოგისტიკას, ტრანსპორტს, ტურიზმსა და მომსახურებას შეეხება (იხ. 

ცხრილი 2). 
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ლოკალიზაციის 

კოეფიციენტი 
ტიპოლოგია 

4.25 წყლის ტრანსპორტი 

2.59 თამბაქოს ნაწარმის წარმოება 

2.54 თევზჭერა და აკვაკულტურა 

2.25 დასაქმებასთან დაკავშირებული საქმიანობები 

2.18 დასაწყობება და დამხმარე სატრანსპორტო საქმიანობები 

1.91 წყლის დაგროვება, დამუშავება და განაწილება 

1.62 სახმელეთო ტრანსპორტი და ტრანსპორტირება მილსადენებით 

1.51 განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფა 

1.35 
სოციალური მომსახურების საქმიანობები საცხოვრებლით  

უზრუნველყოფის გარეშე  

1.34 აზარტული თამაშების საქმიანობები 
ცხრილი 2: შავიზღვისპირა რეგიონში მოქმედი სექტორული ანალიზი ლოკალიზაციის მიხედვით.  
წყარო: საქსტატი, 2018 

 

შავიზღვისპირა ფუნქციური რეგიონის მიზიდულობის ცენტრები და 

მათი კონკურენტული უპირატესობები 

კონცეპტუალური ჩარჩო 

ფუნქციური რეგიონები, ზომისა და მოსახლოების რაოდენობის მიუხედავად, ყალიბდება 

მიზიდულობის ცენტრების გარშემო (Klapka, Halas and Tonev, 2013). ეს შეიძლება იყოს ერთი ან 

რამდენიმე ქალაქი (ქალაქთა ქსელი), რომელიც შრომის ბაზრისა და მაღალი ეკონომიკური 

აქტივობის კერას წარმოადგენს. მიუხედავდ იმისა, რომ ტერმინი „მიზიდულობის ცენტრი“ ხშირად 

გამოიყნება სამეცნიერო თუ პოლიტიკის დოკუმენტებში, მისი უნივერსალური განმარტება არ 

არსებობს. როგორც წესი, მიზიდულობის ცენტრის დასადგენად გამოიყენება სტატისტიკური 

მეთოდები, რომელიც გულისხმობს ფორმალური ზღვარის დადგენას. კერძოდ, ის ადგენს, ერთი 

დასახლების აქტიური მოსახლეობის რა პროცენტული რაოდენობა უნდა იყოს დასაქმებული 

მეორეში დასახლებაში, რომ ის ჩაითვალოს მიზიდულად. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, თუ ერთი 

ქალაქი მეორეში გზავნის მუშათა დადგენილ რაოდენობას, მაშინ მასპინძელი ქალაქი მიიჩნევა 

მიზიზულობის ცენტრად (Antikainen, 2005). 

დღევანდელი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში, ქალაქების კონკურენტუნარიანობამ, როგორც 

გლობალურ, ისე ეროვნულ დონეზე, განსაკუთრებული აქტუალურობა შეიძინა. ურბანული 

კონკურენტუნარიონობის კონცეფცია დომინირებს ეკონომიკურ განვითარებასთან დაკავშირებულ 

აკადემიურ და პოლიტიკურ ნაშრომებში. თუმცა, იგი განსხვავდება თითოეული კონკრეტული 
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შემთხვევისთვის და განპირობებულია ქალაქის საკუთარ პრიორიტეტებით, მახასიათებლებითა და 

განვითარების დონით (WEF, 2016). 

მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის (WEF) კონკურენტუნარიონობის საკითხებზე 1  გლობალური 

დღის წესრიგის საბჭოს ანგარიში „ქალაქების კონკურენტუნარიონობა“ (2016. გვ 5) განმარტავს, რომ 

„ქალაქის კონკურენტუნარიანობა შეიძლება განისაზღვროს როგორც ფაქტორების ერთობლიობა, 

კერძოდ, პოლიტიკის, ინსტიტუციების, სტრატეგიებისა და პროცესების, რომლებიც განსაზღვრავენ 

ქალაქის მდგრადი პროდუქტიულობის დონეს. მდგრადობა მოიცავს ეკონომიკურ, სოციალურ და 

გარემოს საკითხებს.“ სხვა განმარტებით (Malecki, 2002), ქალაქის კონკურენტუნარიანობა „<...> 

შეიძლება განიხილებოდეს, როგორც დასახლების უნარი მიიზიდოს, იქონიოს, გააკონტროლოს და 

გარდაქმნას რესურსები და <…> დაიპყროს და გააკონტროლოს ბაზარი; თანამშრომლობის, 

კონკურენციისა და განვითარების პროცესში, სხვა ქალაქებთან შედარებით უფრო სწრაფად, 

ეფექტიანად და მდგრადი გზით შექმნას ღირებულება.“ 

კონკურენტუნარიანობის ყველაზე გავლენიანი მკვლევარი მაიკლ პორტერია (1990). მისი „ალმასის“ 

მოდელი აფასებს ფირმების კონკურენტუნარიანობას ინდუსტრიის კონკრეტული დარგებისთვის 

ცალ-ცალკე და შედეგად, ავრცობს შეფასებებს ეროვნულ ეკონომიკაზე. მოდელის ძირითადი იდეა 

მდგომარეობს იმაში, რომ ის შესაძლებლობას ქმნის იმ ერთიანი გარემოს შეფასებისა, რომელშიდაც 

შეიქმნა და შენარჩუნდა ეკონომიკის თითოეული დარგის კონკურენტული უპირატესობა (ibid). 

პორტერის კონკურენტუნარიანობის მოდელი გამოიყენება როგორც ქალაქებისთვის ასევე მისი 

ცალკეული უბნებისთვისაც (Porter, 1995; Begg 1999). 

ამდენად, ქალაქის საერთო კონკურენტუნარიანობა ფასდება მისი მრეწველობის კონკურენტული 

უპირატესობებით. უფრო მეტიც, ბეგი (1999) ამტკიცებს, რომ „ქალაქში ბრძოლისუნარიანობა 

ფორმირდება ქალაქების, როგორც ადგილმდებარეობის, თავისებურებებისა და ფირმების 

სიძლიერეებისა და სისუსტეების ურთიერთქმედებით და მათში სხვა ეკონომიკური ფაქტორების 

აქტივობებით.“ სხვაგვარად რომ განვმარტოთ, ცალკეული ქალაქის კონკურენტული უპირატესობის 

იდენტიფიცირება ნიშნავს კომპლექსური კონტექსტის მახასიათებლების შესწავლას. 

მიუხედავად ამისა, ურბანული მიზიდულობის ცენტრებს შორის კონკურენცია აბოსულუტური არ 

არის. ის დიდწილად განპირობებულია ეროვნული ურბანული სისტემით და ასევე ქალაქის ზომით, 

ფუნქციითა და სტატუსით. ამასთან, რაც უფრო მეტი ერთგვაროვანი ურბანული ფორმირებებია, 

მით უფრო იზრდება მათ შორის კონკურენცია (Begg, 1999). ამგვარად, „ურბანული აქტივების 

ეფექტიანი გამოყენება მოითხოვს ურბანულ სისტემაში მონაწილე ქალაქების არსებული 

განსხვავებებისა და მსგავსობების გამოაშკარავებას; ასევე, სარგებლის მიღებას იმ მახასიათებლების 

                                                 
1 ორიგინალი: The World Economic Forum’s Global Agenda Council on Competitiveness 
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ექსპლუატაციით, რომლებიც ქალაქებს განახვავებს ერთმანეთისაგან და საკუთარ იდენტობას 

უქმნით (ibid. გვ.6.).“ 

ამ თვალსაზრისით, ფუნქციური რეგიონის მიზიდულობის კერების კონკურენტული 

უპირატესობის შესწავლა ასევე ნიშნავს იმას, რომ შეაფასდეს მათი ტაქსონომია, და 

ურთიერთმიმართების ხასიათი. 

 

საქართველოს ურბანული სისტემა და მისი კონკურენტუნარიანობა 

ორ ათწლეულზე მეტია, რაც საქართველო ურბანიზებულ ქვეყანათა რიგს მიეკუთვნება; ბოლო 

მონაცემებით, ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის 58% (საქსტატი, 2018) ქალაქის ტიპის დასახლებაში 

ცხოვრობს. საქართველოს ადგილობრივი თვითთმართველობის კოდექსი (2014, მუხლი 4) 

განასხვავებს ქალაქის კატეგოტიის დასახლების ორ ტიპს: დაბას და ქალაქს. ქალაქია „დასახლება, 

რომლის ტერიტორიაზედაც განლაგებულია სამრეწველო საწარმოები და ტურისტულ, სამკურნალო 

და სოციალურ-კულტურულ დაწესებულებათა ქსელი და რომელიც ასრულებს ადგილობრივი 

ეკონომიკურ-კულტურული ცენტრის ფუნქციებს.“ ამასთან, მისი მოსახლეობა უნდა აღემატებოდეს 

5000 ადამიანს. ხოლო დაბა წარმოადგენს დასახლებას, „რომლის ტერიტორიაზედაც განლაგებულია 

სამრეწველო საწარმოები ან/და ტურისტული და საკურორტო დაწესებულებები ან/და სამკურნალო 

და სოციალურ-კულტურული დაწესებულებები და რომელიც ასრულებს ადგილობრივი 

ეკონომიკურ-კულტურული ცენტრის ფუნქციებს (ibid.). ამასთან, ამავე კანონის მიხედვით, 

საქალაქო კატეგორიის დასახლების სტატუსი შესაძლებელია მიენიჭოს იმ დასახლებებს, თუ ისინი 

თვითთმართველ ერთეულად მოიაზრებიან ან გააჩნიათ სწრაფი განვითარების პერსპექტივა. ამ 

განმარტებებზე დაყრდნობით, საქართველოში არის 54 ქალაქი და 37 დაბა, რომლებიც 

მნიშვნელოვნად განსხვავდებიან ერთმანეთისგან როგორც მოსახლეობის რაოდენობით, ისე  

განვითარების დონით. 

ამ თვალსაზრისით, ცალკე გამოიყოფა საქართველოს დედაქალაქი თბილისი, სადაც მთელი ქვეყნის 

მოსახლეობის თითქმის 50% ცხოვრობს და სადაც ასევე იქმნება დამატებითი ღირებულების (GVA) 

50%-ზე მეტი (საქსტატი, 2018). თბილისს მოსდევს ქუთაისი, რომლის მოსახლეობა 150 000-ზე მეტია 

(ibid). ამ ქალაქების შემდეგ, მხოლოდ ორი ქალაქია (რუსთავი და ბათუმი), რომელთა მოსახლეობაც 

100 000-ს აღემატება. დანარჩენი ქალაქები კი მცირე ქალაქებს (50 000 მოსახლემდე) მიეკუთვნებიან. 
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მასთან, საქართველოს რეგიონები და ქალაქები არამხოლოდ მოსახლეობის რაოდენობით 

განსხვავდებიან ერთმანეთისგან, არამედ მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) წარმოების 

მიხედვითადაც (საქსტატი, 2018). საშუალოდ ურბანიზებული რეგიონები  (ქალაქად მცხოვრები 

მოსახლეობის 35-50%) და დიდი წამყვანი ქალაქებით - ქუთაისი იმერეთში, რუსთავი ქვემო 

ქართლში, ბათუმი აჭარაში და ზუგდიდი სამეგრელოში -  გამოირჩევიან მშპ-ს მნიშვნელოვნად 

მაღალი მაჩვენებლით (მსოფლიო ბანკი, 2013. გვ.9). ნავარაუდევია, რომ საქართველოს ქალაქებმა 

შესაძლოა გაზარდონ თავიანთი კონკურენტუნარიანობა აგლომერაციების ან „საქალაქო 

სისტემების“ ჩამოყალიბებით მათი თანდაყოლილი უპირატესობების საფუძველზე (ibid). 

ილუსტრაცია 8: საქართველოს გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი 2017-2018 
წყარო: მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი, 2018 
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როდრიგეს-პოზესა და ჰარდის (2017) მიხედვით, საქართველოს ფირმების კონკურენტუნარიანობა 

მნიშვნელოვნად განპირობებულია გარე - ფაქტორებით, თუმცა, გარკვეული ეფექტი ადგილობრივ 

მახასიათებლებსაც გააჩნია. დასახელებული მკვლევარები ამტკიცებენ, რომ მართალია, 

საქართველოს პოზიცია გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსში უმჯობესდება (იხ. ილ.7), 

ადგილობრივი ფირმები საქართელოს რეგიონებში, ფინანსური რესურსების, არასაკმარისი 

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურუსისა და, ყველაზე მთავარი, გამოცდილი მუშახელის 

დეფიციტის გამო. 

 

შავიზღვისპირა ფუნქციური რეგიონის მიზიდულობის ცენტრები 

იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოში მიზიდულობის ცენტრის ფორმალური განმარტება 

(და საზღვარი) არ არსებობს, მის განსასაზღვრად შემუშავდა ფაქტორების სია, რომლის მიზანია, 

დაადგინოს, თუ რომელი დასახლებები უნდა ჩაითვლონ მიზიდულობის ცენტრებად და, ამასთან 

ერთად, გამოავლინოს მათი იერარქია და სივრცითი ორგანიზაცია.  

ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ მიზიდულობის ცენტრების დასადგენად ყველაზე 

მნიშვნელოვანი ფაქტორებია: 1) ეკონომიკური აქტოვობა და 2) სატრანსპორტო ქსელების 

ხელმისაწვდომობა. მოსახლეობის რაოდენობა, როგორც ფაქტორი, ამ შემთხვევაში, გამოკითხული 

ექსპერტების მიერ ნაკლებად მნიშვნელოვნად იქნა მიჩნეული. ამ თვალსაზრისით, რესპოდენტებმა 

მიიჩნიეს, რომ შავიზღვისპირა ფუნქციური რეგიონის დემოგრაფიული მდგომარეობის 

გათვალისწინებით, ძირითადი მიზიდულობის ცენტრის გამოსავლენად შემოთავაზებული ზღვარი 

- 100 000 მოსახლე - ზედმეტად მაღალია, რადგან მას მხოლოდ ბათუმი დააკმაყოფილებდა. ხოლო 

სხვა მნიშვნელოვანი დასახლებები (მაგალითად ფოთი, ზუგდიდი) ავტომატურად მიზიდულად, 

ანუ მეორე ან/და მესამე-საფეხურის ცენტრებად მოგვევლინებოდა. ექსპერტებმა ასევე გამოთქვეს 

მოსაზრება, რომ მეორე დონის ცენტრები შესაძლებელია მოიცავდნენ 20-50 ათასიან დასახლებებს; 

ხოლო მესამე დონის ცენტრები - 20 ათასზე ნაკლებიანს. 

ეკონომიკური ფაქტორის თალსაზრისით, მთავარ ინდიკატორად საწარმოების კონცენტრაცია 

დასახელდა. შავიზღვისპირა ფუნქციური რეგიონის სივრცითმა ანალიზმა აჩვენა, რომ რაც უფრო 

ურბანიზებულია ტერიტორია, მით მეტი საწარმოა იქ დარეგისტრირებული (Geostat, 2018). კიდევ 

ერთი ინდიკატორი, რომელიც გამოყენებულია მიზიდულობის ცენტრის გამოსავლენად, არის 

ქალაქის ბიუჯეტი ერთ სულ მოსახლეზე. თუმცა, ვინაიდან შავიზღვისპირა ფუნქციური რეგიონის 

ყველა  ქალაქს არ გააჩნია ცალკე ბიუჯეტი და მონაცემები ხელმისაწვდომია მხოლოდ 

მუნიციპალურ დონეზე, შედარება შესრულდა მუნიციპალიტეტის მთლიან ბიუჯეტში ქალაქის 

მოსახლეობის წილის გაანგარიშებით. ექსპერტებმა ასევე დაასახელეს სხვა ინდიკატორები, 
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რომელთა გათვალისწინებაც დააზუსტებდა ურბანული ცენტრის როლს რეგიონში. თუმცა, ეს 

მაჩვენებელები (მიგრაციის მონაცემები, რეგისტრირებული საწარმოების ბრუნვა და ზომა, 

ტურისტებისა და ვიზიტორების რაოდენობა და ბუნებრივი პირობები) ქალაქების დონეზე 

ხელმისაწვდომი არ არის.  

როგორც უკვე აღინიშნა, სატრანსპორტო ქსელების ხელმისაწვდომობა ერთ-ერთი ძირითადი 

ფაქტორია მიზიდულობის ცენტრის გამოსავლენად. ამ თვალსაზრისით, ყველაზე მნიშვნელოვან 

კრიტერიუმს რკინიგზასთან (20-კილომეტრიანი ბუფერული ზონა) და საერთაშორისო ან ეროვნულ 

მაგისტრალთან (20-კილომეტრიანი ბუფერული ზონა) სიახლოვე წარმოადგენს. საკვლევ არეალში 

ყველა ძირითადი ცენტრი ამ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ ზუგდიდი-

ფოთი, ზუგდიდი-ბათუმის მიმართულებით პირდაპირი სარკინიგზო კავშირი არ არსებობს. ეს 

შეიძლება აიხსნას იმით, რომ ამ დასახლებებს შორის არსებობს კოლხეთის ეროვნული პარკი, 

რომლის გარემოსდაცვითი რეგულაციებიც ზღუდავს პირდაპირი კავშირების მშენებლობას.  

მიუხედავად იმისა, რომ პორტთან სიახლოვე (50 კმ-იანი ბუფერული ზონა) იყო შავიზღვისპირა 

ფუნქციური რეგიონის გამოყოფის ძირითადი ფაქტორი, მიზიდულობის ცენტრების დადგენისას, 

მას ექსპერტებმა ასეთი კრიტიკული მნიშვნელობა არ მიანიჭეს. ეს შესაძლებებილია, მიუთითებდეს 

იმას, რომ 1) პორტი და მისი დამხმარე საწარმოები არ ქმნიან სამუშაო ადგილების მნიშვნელოვან 

რაოდებოას რეგიონში და ვერ იზიდავენ დასაქმებულებს სხვა დასახლებებიდან; 2) ადგილობრივი, 

შავიზღვისპირა ფუნქციური რეგიონის ფირმები არ აწარმოებენ საკმარისი რაოდენობის ან ხარისხის 

საქონელს და, ამდენად არ სარგებლობენ პორტის - როგორც საერთაშორისო საერთაშორისო 

ბაზარზე გასასვლელის - მომსახურებით. შედეგად, ამ მიმართულებით ნაკადები სუსტი და 

განუვითარებელია. 

ექსპერტების შეფასებით, მიზიდულობის ცენტრის ფორმალური სტატუსი - არის თუ არა ის 

ადმინისტრაციული ცენტრი - გადამწყვეტ როლს არ თამაშობს. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ ამჟამად, 

შავიზღვისპირა ფუნქციური რეგიონის ადმინისტრაციულ ცენტრებში თავმოყრილია ყველა 

ძირითადი მომსახურების ობიექტი, სამთავრობო ინსტიტუციებისა და მსხვილი კომერციული 

ობიექტების ჩათვლით. ამდენად, ეს დასახლებები მუდმივად იზიდავენ მოსახლეობას თავისი 

მომსახურების არეალებიდან.  

მნიშვნელობის კუთხით ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი შეფასება მიიღო დასახლებაში უმაღლესი 

განათლების დაწესებულების არსებობის ფაქტორმა. ეს შესაძლოა აიხსნეს იმით, რომ 

უნივერსიტეტები იზიდავენ ახალგაზრდებს მიმდებარე ტერიტორიებიდან, რომლებმაც, 

პროფესიული განათლების მიღების შემდეგ, შესაძლოა, უპირატესობა მიანიჭონ იმავე ქალაქში 

დასახლდენენ, სადაც დასაქმების უფრო მეტი შესაძლებლობაა. ამჟამად, უნივერსიტეტები 

მოქმედებს ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. 
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ცხრილი 3: ძირითადი (პირველი რიგის) მიზიდულობის ცენტრების გამოსავლენად გამოყენებული 
კრიტერიუმები და მათი წონები 
 

ზემოთ აღწერილი მაჩვენებლების მიხედვით, ბათუმი, ფოთი და ზუგდიდი შავიზღვისპირა 

ფუნქციური რეგიონის მთავარი მიზიდულობის ცენტრებია. მეორე დონის ცენტრებად 

განისაზღვრა: ოზურგეთი, სენაკი, ქობულეთი და ჩაქვი; ხოლო მესამე დონის ცენტრებად - აბაშა, 

ხობი, ჩოხატაური, ნასაყირალი და ოჩხამური.  

გარდა ამისა, ექსპერტები თანხმდებიან, რომ 2030 წლისთვის, ფოთსა და ზუგდიდთან ერთად, 

ანაკლიაც ჩამოყალიბდება ძირითადი მიზიდულობის ცენტრად. ბათუმი შეინარჩუნებს მოწინავე 

პოზიციას 92%-იანი სავარაუდო მაჩვენებლით, ფოთი და ზუგდიდი 55%- და 51%-იანი ალბათობით 

შესაბამისად, ხოლო ანაკლია ალბათობის მხოლოდ 27%-იანი მაჩვენებლით. ანაკლიის განვითარება 

პოლიტიკური პროექტია, რაც შესაძლოა, გავლენას ახდენდეს პროექტის განხორციელებისადმი 

ექსპერტების დამოკიდებულებაზე.  

სივრცითი წყობის თვალსაზრისით, ახალი ქალაქის - ანაკლიის გაჩენის ფაქტორმა, შესაძლოა 

ზეგავლენა იქონიოს როგორც ფოთის, ასევე ზუგდიდის განვითარებაზე. ამ მოსაზრებას ამყარებს 

ექსპერტების არც თუ ისე მყარი პოზიცია აღნიშნული დასახლებების განვითარების მიმართ. 

როგორც ცნობილია, ახალი „სმარტ ქალაქი“ და სპეციალური ეკონომიკური ზონა გაშენდება ახალი 

ღრმაწყლოვანი პორტის მიმდებარედ (ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი, 2018). ის 

გარკვეულწილად კონკურენციას გაუწევს მეზობელ ფოთს და, ანალოგიურად, ახალი ეკონომიკური 

ცენტრის განვითარებამ შესაძლოა ადამიანური რესურსი მოიზიდოს ახლომდებარე ზუგდიდიდან, 

რამაც, თავის მხრივ, ამ უკანასკნელის განვითარებისთვის საფრთხის შემცველია. 

კრიტერიუმი წონა 

საწარმოების რაოდენობა 1 

რკინიგზასთან სიახლოვე   

(20 კმ. ბუფერული ზონა) 
0.909091 

საერთაშორისო ავტომაგისტრალთან სიახლოვე 

(20 კმ. ბუფერული ზონა) 
0.818182 

უმაღლესი საგანმანათლებლო ერთეულის არსებობა 0.769231 

მუნიციპალური ბიუჯეტი ერთ სულ მოსახლეზე  

(ერთ ურბანულ ცენტრზე) 
0.7 

პორტთან სიახლოვე  

(20 კმ. ბუფერული ზონა) 
0.636364 

აეროპორტთან სიახლოვე  

(20 კმ. ბუფერული ზონა) 
0.545455 

დასახლების ფორმალური სტატუსი  

(ადმინისტრაციული ცენტრი) 
0.545455 

თავისუფალი ეკონომიკური ზონის არსებობა 0.545455 
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გამოვლენილი ძირითადი მიზიდულობის ცენტრებისათვის, შეფასდა ეკონომიკის 

კონკურენტუნარიანი დარგები/სფეროები და, ამასთან, გამოავლინდა ის მიმართულებებიც, 

რომლებიც განვითარდება 2030 წლისათვის. შეფასებისათვის გამოყენებული იყო საქართველოს 

რეგიონული განვითარების პროგრამაში 2018-2019 მოცემული ქვეყნისათვის პრიორიტეტული 

შემდეგი მიმართულებები: 

 მრეწველობა 

 მომსახურეობის სერვისები 

 ინოვაცია და ტექნოლოგიები 

 ტურიზმი 

 სოფლის მეურნეობა 

 ლოჯისტიკა და ტრანსპორტი 

 განათლება 

 ჯანდაცვა 

 

გამოკითხულ ექსპერტებს ასევე შეეძლოთ დაემატებინათ მეტი სპეციფიკა ან/და განესაზღვრათ 

ქვე-კატეგორიები.  

ეკონომიკური დარგების მსგავსი მსხვილი კატეგორიზაცია განპირობებული იყო იმით, რომ 

შესაძლებელი ყოფილიყო, ამ დარგების შიგნით, მიზიდულობის ცენტრების ერთმანეთთან 

ურთიერთმიმართებისა და ღირებულებათა ჯაჭვებში მონაწილების შეფასება. 

კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ ბათუმს კონკურენტუნარიანი უპირატესობები გააჩნია ტურიზმის, 

ლოჯისტიკისა და ტრანსპორტის და, ასევე, მომსახურეობისა და სერვისების მიმართულებით. 

ფოთი კონკურენტუნარიანია ლოჯისტიკასა და ტრანსპორტში და ზუგდიდი მოწინავეა სოფლის 

მეურნეობის სექტორში. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ექსპერტების ერთხმად თანხმდებიან, რომ 

ბათუმში ტურიზმი და ლოჯისტიკა და ტრანსპორტი ფოთში, ძირითადი მიმართულებებია, 

რადგანაც, ამ დარგებმა გამოკითხვისას ყველაზე მაღალი ქულები დააგროვეს. შედეგები ასევე 

აჩვენებს, რომ ბათუმს აქვს კონკურენტუნარიანი დარგების ფართო სპექტრი, ხოლო ფოთი 

მონოფუნქციონალური ქალაქია. ზუგდიდში წარმოდგენილმა ეკონომიკურმა სექტორებმა, კი 

პირიქით, მიიღო ყველაზე დაბალი შეფასებები, რაც ქალაქის ეკონომიკის განვითრების დაბალ 

დონეზე მიუთითებს.  

კითხვაზე, თუ რომელი ინდუსტრია იქნება შესაბამის ქალაქებში კონკურენტუნარიანი 2030 

წლისათვის, ექსპერტები კვლავ დარწმუნებულები იყვნენ ბათუმზე, სადაც ტურიზმის სექტორი 

82%-იანი, ლოჯისტიკა და ტრანსპორტი - 73%-იანი, ხოლო და მომსახურების სერვისების 70%-იანი 

ალბათობით განვითარდება. ანალოგიურად, ფოთი შეინარჩუნებს კონკურენტუნარიანობას 

ლოჯისტიკასა და ტრანსპორტში (77%) და გააუმჯობესებს მომსახურებისა (60%) და მრეწველობის 

(47%) მიმართულებებს. ფოთის ლოჯისტიკის სექტორის განვითარების დადებითი პროგნოზი 

მიუთითებს იმაზე, რომ ანაკლია, რომელიც ლოჯისტიკის ცენტრად ყალიბდება, ფოთს 
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კონკურენციას ვერ გაუწევს ან/და ექსპერტები არ პროგნოზირებენ ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის 

სრულად ამოქმედებას 2030 წლამდე. თავის მხრივ, ზუგდიდიც შეინარჩუნებს 

კონკურენტუნარიანობას სოფლის მეურნეობის დარგში, თუმცა, მისი განვითარების პროგნოზი 

საგრძნობლად დაბალია (61%). ეს შედეგი, შესაძლებელია, ასახავდეს ექსპერტების 

დამოკიდებულებას ზოგადად სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარებისადმი, რაც 

დამოკიდებულია გარე ფაქტორებზე, ვიდრე უშუალოდ ქალაქ ზუგდიდის საკუთარ კონკრეტულ 

უპირატესობებზე. 

ამდენად, შავიზღვისპირა ფუნქციური რეგიონში გამოიყოფა სამი ძირითადი ბირთვი - ბათუმი, 

ფოთი და ზუგდიდი. მართალია, ეს ქალაქები ერთმანეთთან კონკურენციაში არ შედიან, თუმცა, 

ამვადროულად, მათ შორის მყარი კავშირები გამოვლენილი კონკურენტული მიმართულებების 

შიგნით არ ფიქსირდება. ამდენად, ისინი არ ქმნიან ერთიან სივრცით სისტემას და, შესაბამისად, არ 

სარგებლობენ რეგიონური - ადგილმდებარეობით განპირობებული - უპირატესობებით. 

 

კონკურენტული უპირატესობები და მათი ღირებულებათა ჯაჭვები 

ქვემოთ წარმოდგენილია ტურიზმის, სოფლის მეურნეობის, ლოჯისტიკისა და ტრანსპორტის 

სექტორების კონკურენტუნარიანი უპირატესობების ანალიზი, რომელიც ეფუძნება მაიკლ 

პორტერის მიერ შექმნილ კონცეპტუალურ „ალმასის მოდელს“. აღნიშნული მიდგომის ფარგლებში 

ყურადღება არის გამახვილებული შემდეგ კომპონენტებზე: 1. წარმოების ფაქტორები 2. 

დაკავშირებული და მხარდამჭერი ინდუქტრიები 3. შიდა მოთხოვნის ფაქტორები 4. სტრატეგია, 

სტრუქტურა და კონკურენცია 5. სახელმწიფოს როლი 

ანგარიში მომზადებულია დარგების ექსპერტებთან ჩატარებული სიღრმისეული გამოკითხვების 

საფუძველზე. შეგროვებული ემპირიული ინფორმაცია დამუშავდა და გაანალიზებულია 

კომპიუტერული დახმარებით მიღებული მონაცემთა ანალიზის პროგრამული უზრუნველყოფით, 

კერძოდ, პროგრამით “MAXQDA”. 

ძირითადი თემატური თავები წარმოადგენს შავიზღვისპირა ფუნქციურ რეგიონში არსებული 

ძირითადი მიზიდულობის ცენტების კონკურენტული უპირატესობების სიღრმისეულ ანალიზს და 

ღირებულებათა ჯაჭვს. 
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ტურიზმის ინდუსტრიის კონკურენტული უპირატესობები და 

ღირებულებათა ჯაჭვი 

წარმოების ფაქტორები 

ფიზიკური გარემო და ბუნებრივი რესურსები 

აჭარის რეგიონის ფიზიკური გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების კუთხით, თითოეულმა 

გამოკითხულმა ექსპერტმა დიდი ყურადღება დაუთმო შავი ზღვის მხარის მთავარ როლს 

ტურიზმის განვითარებაში. გარდა ამისა, ისინი მთიან აჭარასა და დაცულ ტერიტორიებს 

(მტირალას ეროვნული პარკი, კინტრიშის დაცული ტერიტორიები, მაჭახელას ეროვნული პარკი, 

ქობულეთის დაცული ტერიტორიები), აგროტურიზმის, ეკოტურიზმისა და სათავგადასავლო 

ტურიზმის განვითარების შესაძლებლობების  თვალსაზრისით დამატებით ღირებულ რესურსებად 

თვლიან.  

 

საქართველოს დაცული ტერიტორიების სააგენტო, 2018 

შენიშვნა: მონაცემები არ არის ხელმისაწვდომი ქობულეთის დაცული ტერიტორიისათვის 

 

ნარატივებზე დაყრდნობით, ბუნებრივი რესურსებით მდიდარ მაღალმთიან აჭარაში მდებარე 

დაცული ტერიტორიები თავისი ველური ბუნებითა და დიდებული სილამაზით უნიკალურ 

ტურისტულ გარემოს ქმნიან ვიზიტორებისათვის და მათ ავთენტურ, მაღალხარისხიან, ბუნების 

აღმოჩენაზე დაფუძნებულ ტურიზმს სთავაზობენ (მაგ. მწვანე ტბა). უფრო მეტიც, მაღალმთიანი 

აჭარის ფერდობებზე ხელმისაწვდომია და ტურისტების ინტერესებზე სრულად მორგებულია 

სხვადასხვა კონცხები, ჩანჩქერები, ეთნოგრაფიული მუზეუმები (მაგ. მაჭახელას ხეობა).  

შავი ზღვა გამოირჩევა მაგნიტური ქვიშით, რომელიც ჯერ კიდევ აუთვისებელი რესურსია. აქედან 

გამომდინარე, ექსპერტები იძლევიან რეკომენდაციას, რომ მოხდეს მისი სამედიცინო და 

გამაჯანსაღებელი პოტენციალის ტურიზმის განვითარებაში ინტეგრირება უფრო მეტი ვიზიტორის 

მოზიდვის მიზნით. 
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ილუსტრაცია 9: აჭარაში დაცულ ტერიტორიებზე ვიზიტორთა რაოდენობა წლების მიხედვით (2014-2018) 
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ადამიანური რესურსი 

ექსპერტთა უმრავლესობა აღნიშნავს, რომ აჭარის რეგიონში, ბათუმის ჩათვლით, ტურისტული 

მომსახურების სფეროში ჩართული პერსონალის კვალიფიკაცია არ შეესაბამება ტურიზმის 

მომსახურების სექტორში მოთხოვნილ სტანდარტებს. აღსანიშნავია, რომ ტურისტული 

მომსახურების სისტემის შემადგენელი ყველა ძირითადი კომპონენტი, როგორიცაა სასაზღვრო 

პუნქტი, მძღოლები, გიდები, სასტუმროს მიმღები პერსონალი, მიმტანები კაფეში / რესტორანში და 

ა.შ. უნდა იყვნენ სათანადოდ გადამზადებულები და კვალიფიციურები, იმისათვის რომ 

მოემსახურონ დამსვენებლებს.   

ამასთან, ექსპერტების მიერ გამოკვეთილ პერსონალის ერთ-ერთ ძირითად სისუსტეს წარმოადგენს 

ინგლისური ენის არასათანადო ცოდნა, რაც თავის მხრივ, ტურისტებთან კომუნიკაციის პროცესში 

ბარიერს იწვევს. ასევე მნიშვნელოვანია უნარ-ჩვევების ამაღლება ინტერნეტ ტექნოლოგიებში, რაც, 

ერთი მხრივ, ხელს შეუწყობს ინფორმაციის გავრცელებას განთავსების საშუალების, კვების 

ობიექტების და ა.შ. კუთხით, ხოლო მეორე მხრივ, გაამარტივებს ტურისტული ნაკადების მართვას. 

შედეგად, მსგავსი კომპეტენცია საგრძნობლად გააძლიერებს ტურისტებისათვის შეთავაზებული 

სერვისების ხარისხს.  უნდა აღინიშნოს, რომ ბრენდირებულ სასტუმროებში მსგავსი სახის 

პრობლემები ნაკლებად არის გამოკვეთილი, რადგან ისინი უზრუნველყოფენ 

მაღალკვალიფიციური,  ტურიზმის მომსახურების ინდუსტრიაში ყველა საჭირო უნარ-ჩვევების 

მქონე პერსონალის დაქირავებას.   

გამოკითხულ ექსპერტთა აზრით, ტურიზმის სფეროს მომსახურების სექტორში იგრძნობა 

სტაბილური განვითარების ტენდენცია ხარისხიან სერვისებზე მზარდი მოთხოვნისა და ბაზარზე 

არსებული მრავალფეროვანი მომხმარებლის თვალსაზრისით. მეტი სიზუსტისათვის, ძლიერი 

"მონიტორინგი" (აისახება კომპანიის გაყიდვებზე), ისევე როგორც უკუკავშირი სოციალურ მედიაში 

(საჯარო განხილვა, კომენტარები) ხშირად გამოიყენება უკმაყოფილი ვიზიტორების მხრიდან 

მოგზაურობის შემდეგ. უნდა აღინიშნოს, რომ სახელმწიფო, კერძო და არასამთავრობო 

ორგანიზაციების მიერ უზრუნველყოფილი ტრენინგების ფართო სპექტრმა მნიშვნელოვნად შეუწყო 

ხელი განვითარების აღნიშნულ პროცესებს (იხ. თავი დაკავშირებული და დამხმარე ინდუსტრიები 

/ ინსტიტუციები). 

 “ არ ვართ ჯერ გამოსული ამ გავლენიდან ინგლისურთან დაკავშირებით უფრო რთულად არის 

საქმე” 

„ჩვენ ქართველებს ძალიან გვიჭირს მომსახურეობის სფეროში მუშაობა ... ბათუმში ათბალიანი 

სისტემიდან მომსახურეობის სფერო შეგვიძლია შევაფასოთ ალბათ სამი ან ოთხი ქულით, იმიტომ 

რომ ყველა კვლევა ამბობს ამას, რომ ძაან დაბალია მომსახურეობის სფერო, მომსახურეობის ხარისხი 

... მაგრამ იცით რა პროგრესი არის ამ მიმართულებითაც, მენეჯერები არის ეს კვების ობიექტები თუ 
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ადმინისტრაციული ერთეული იქნება, თუ მუზეუმი იქნება ყველა ცდილობს, რომ რაღაცნაირად 

განავითაროს ეს სფერო და თავის თანამშრომელს ჩაუტაროს ან ტრეინინგი, ან კვალიფიკაცია 

აუმაღლდეს.“ 

“დილიდან სამოც გრადუსიანი ჭაჭით არ დაიწყოს ტურისტთან ურთიერთობა და თვითონ 

ძირეულად ჩვენი სტუმართმოყვარეობა მივაწოდოთ სხვანაირად, აი ხშირ შემთხვევაში მოსწონთ, 

მაგრამ ძალიან ბევრ შემთხვევაში შოკია მათთვის და შეიძლება რაღაც გაუთვალისწინებელიც 

მოხდეს.”  

 

ინფრასტრუქტურა  

ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, ექსპერტები ხაზს უსვამენ საგზაო ინფრასტრუქტურის 

განვითარების საჭიროებას, რაც, თავის მხრივ, სხვა სარგებელთან ერთად, მნიშვნელოვნად 

შეამცირებს დასახლებებს შორის გადაადგილების ხანგრძლივობას და ამასთან, მოგზაურობა 

ბევრად უფრო კომფორტული გახდება ვიზიტორებისათვის.  

ბათუმის შემთხვევაში, ექსპერტების მხრიდან აღინიშნა საცობის პრობლემა, რაც  დამატებით 

დისკომფორტს და დაბრკოლებას იწვევს ტურისტებისთვის, რომლებიც ქალაქს დასასვენებლად 

სტუმრობენ. ამ კონტექსტში, ექსპერტები ასევე განიხილავენ ქალაქის შემოვლითი გზის 

მშენებლობას, რაც საგრძნობლად განმუხტავს ქალაქში აქტიურ სატრანსპორტო მოძრაობას. 

ნარატივებზე დაყრდნობით, ექსპერტებმა ასევე აღნიშნეს რეგიონში რეკრეაციულ-გასართობი 

ინფრასტრუქტურის განვითარების აუცილებლობა და მნიშვნელობა. ამ საკითხის შეფასებისას 

ისინი ხაზს უსვამენ იმას, რომ წინა წლებისგან განსხვავებით, აღნიშნული გამოწვევა მეტ-ნაკლებად 

არის გადაჭრილი (მაგალითად, ბათუმის ბულვარი სეზონს მოწესრიგებული ხვდება).  

„ერთი პრობლემა კიდევ ზემო აჭარისკენ რომ მიდიხარ, ხულოსკენ, რომ მიდიხარ ... ძაან რეალურად 

შეიძლება რომ საათნახევარში იქ იყო, მაგრამ სადღაც სამი საათი გჭირდება გზაში, იმიტომ რომ.. გზა 

არის გაფუჭებული“.  

"...საციცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ქალაქის შემოვლითი გზა, რომელიც ტრანზიტულ ნაკადებს 

გადაამისამართებს იქეთ  და განტვირთავს ქალაქს“. 

 

ფინანსური კაპიტალი 

სხვადასხვა სახის ფინანსური კაპიტალის წყაროები გამოვლინდა გამოკითხული ექსპერტების მიერ, 

მათ შორის ბანკები, სახელმწიფო პროგრამები (მაგ., აწარმოე საქართველო), საერთაშორისო 
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განვითარებაზე ორიენტირებული გრანტები, ადგილობრივი და საერთაშორისო ინვესტიციები. 

ყველა რესპონდენტი დადებითად აფასებს ადგილობრივი და საერთაშორისო პროგრამების 

ფარგლებში ტურიზმის სფეროში დაფინანსებულ პროექტებს. 

ექსპერტების აზრით, ბათუმში ადგილობრივი და საერთაშორისო ინვესტიციების ერთ-ერთი 

ნათელი მაგალითია ბრენდირებული სასტუმროები, რომლებიც გამოირჩევიან მაღალი 

სტანდარტებითა და მომსახურების ხარისხით. აღსანიშნავია, რომ ერთ-ერთი რესპონდენტი ხაზს 

უსვამს იმ ფაქტს, რომ აჭარაში ტურიზმის სეზონურობა (დაახლოებით 3-4 თვე) ინვესტიციების 

მოზიდვაში დამატებით ხარვეზებს ქმნის. 

[მკვლევრის მიერ მოწოდებული დამატებითი ინფორმაცია] აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიხედვით, 2016 წელს კერძო ინვესტიციებმა 428 მლნ. 

დოლარი შეადგინა, რომელშიც ტურიზმის წილი დაახლოებით 32%-ს შეადგენდა. აღსანიშნავია, 

რომ წინა წლებში ინდიკატორები ბევრად უფრო დაბალია ბოლო წლების მაჩვენებლებთან 

შედარებით (მაგ: 2012 – 152 მლნ. დოლარი; 2014 – 276 152 მლნ.).  

აწარმოე საქართველოს პროგრამის ფარგლებში აჭარის რეგიონში 110 შინამეურნეობა დაფინანსდა 

დაახლოებით 975 000 ლარით.  

„გაეროს განვითარების პროგრამა აჭარაში ახორციელებს  სოფლის მეორნეობის განვითარების 

პროგრამას, რომლის ფარგლებში სოფლად ტურიზმის განვითარებაში ისინი ოჯახებს ეხმარებიან 

გარკვეული მიმართულებით. რაღაც  ღვინის ტურიზმია თუ აგროტურიზმი. ასევე სახელმწიფო 

პროგრამა რომ იყო, „აწარმოე საქართველოში“ აი იმის ფარგლებში  კი იყო, რაღაც ისეთი კარგი 

პრეცედენტები.“ 

"სახელმწიფო პროგრამა აწარმოე საქართველოში, რომელსაც აქტიურად იყენებენ და ტურიზმის 

მიმართულებით, ბევრი პროექტი იქნა დაფინანსებული. ასე რომ, მაღალმთიან აჭარაში 

გესთჰაუსების მოწყობის თუ კვების ობიექტების მოწყობის მიმართულები. 

 

დაკავშირებული და მხარდამჭერი ინდუსტრიები/ინსტიტუციები 

აღსანიშნავია, რომ ცნობადი ბრენდების ისეთი მწარმოებლები, როგორებიცაა კოკა-კოლა, 

ნატახტარი და ა.შ. მნიშვნელოვნად აჩქარებენ ტურიზმის სფეროში ადგილობრივი ინიციატივების 

განხორციელებას მათი ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ხარჯზე. კერძოდ, სამომავლო 

პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბებისათვის, ისინი მომსახურების მიმწოდებლებს 

უზრუნველყოფენ (კაფე, ბარი, კვების ობიექტები) სკამებით, მაგიდებით, მაცივრებით, ქოლებით, 

და ა.შ. 
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ექსპერტთა ნარატივები მიუთითებს, რომ ტურიზმს გააჩნია სრული მხარდაჭერა პროდუქტების 

მიწოდებაში განთავსების ობიექტებში, კვების ობიექტებში და ა.შ. ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ 

მიმწოდებლები აღნიშნულ რეგიონს ან საქართველოს სხვა მხარეებს წარმოადგენენ. რესპონდენტები 

ასევე ყურადღებას ამახვილებენ პროდუქტების სიმრავლეზე, მათ შორის სასოფლო-სამეურნეო 

პროდუქციაზე, რომელიც იმპორტირებულია მეზობელი ქვეყნებიდან.  

ექსპერტები დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ აჭარის რეგიონში აგროტურიზმის განვითარების აშკარა 

პოტენციალს. ისინი აჭარის აგროტურიზმს განიხილავენ, როგორც ტურიზმის დარგის ერთ-ერთი 

უმთავრეს დამხმარე ეკონომიკას, რომლის გაფართოებაც მნიშვნელოვნად გააძლიერებს 

მითითებულ ინდუსტრიას.  

"ეროვნული ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციიდან სჭირდება სხვანაირი მიდგომა, უფრო 

ისეთი კომპლექსური და სუბსიდირებული, იმიტომ რომ ამას მარტო ადამიანები ვერ შეძლებენ“ 

ნარატივების მიხედვით, იქედან გამომდინარე, რომ სოფლის მეურნეობა  ტურიზმის ინდუსტრიის 

მოკავშირე სექტორს წარმოადგენს და მჭიდროდ უკავშირდება მას, მათი თანმხვედრი განვითარება 

საგრძნობლად შეუწყობს ხელს ადგილობრივი ტურიზმის გაფართოებასა და ადგილობრივი 

მოსახლეობის ეკონომიკური კეთილდღეობის გაზრდას.  

"სოფლის მეურნეობის განვითარებაც ერთერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია და ესეც 

გარკვეულწილად მიბმული არის ტურიზმის განვითარებაზე, თუკი ჩვენ გვექნება მძლავრი სოფლის 

მეურნეობა, განვითარებული სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი ამით უფრო მეტწილად იხეირებს, რა 

თქმა უნდა ამით იხეირებს მოსახლეობა“. 

გარდა ამისა, ეს ფაქტი ხელს შეუწყობს ადგილობრივი სოფლის მეურნეობის პროდუქტების 

წარმოებას, რაც დროთა განმავლობაში ჩაანაცვლებს იმპორტირებულ პროდუქციას. ერთ-ერთი 

ექსპერტის აზრით, სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში მოთხოვნისა და მიწოდების სათანადო 

ბალანსი მნიშვნელოვნად დადებით გავლენას მოახდენს კაფეებში/რესტორნებში და ასევე 

განთავსების ობიექტებში არსებულ ფასებზე. საბოლოო ჯამში, ეს ხელს შეუწყობს აჭარის რეგიონში 

ფასების სტაბილურობას, რაც ექსპერტების გადმოსახედიდან დღესდღეობით საკმაოდ მაღალია. 

ადგილობრივი და საერთაშორისო ინსტიტუტები 

აჭარის რეგიონში ფუნქციონირებს ტრენინგ-ცენტრების ფართო სპექტრი, რომლებიც 

ორიენტირებულები არიან მომსახურების ხარისხის ამაღლებაზე, პერსონალის უნარების 

გაუმჯობესებაზე, და ა.შ. ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 

უზრუნველყოფს მრავალი სხვადასხვა სახის ტრენინგების ჩატარებას, მათ შორის ინგლისური ენის 

კურსებს მაღალმთიან აჭარაში.  
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სატრანსპორტო სისტემა 

ერთიანი სატრანსპორტო სისტემა არ არის ხელმისაწვდომი აჭარის რეგიონში; აქედან გამომდინარე, 

რთულია გადაადგილება მუნიციპალიტეტებს შორის, აგრეთვე ტურისტული ატრაქციების 

მონახულება, განსაკუთრებით მაღალმთიან აჭარაში (მაგ. დაცული ტერიტორიები); 

მუნიციპალური ტრანსპორტი არ არის მორგებული და ადაპტირებული ტურისტებზე. 

ტურისტებისთვის სატრანსპორტო რუკები არ არის ხელმისაწვდომი. ამას ემატება მოუწესრიგებელი 

პარკირების სისტემა, რომელიც ტურისტებისათვის არამარტო უხერხულობას წარმოშობს, არამედ 

მისი ორივე, როგორც ოფიციალური და არაოფიციალური სახით არსებობა ქმნის ქაოტურ და 

დამაბნეველ სიტუაციას.  

 „ტურისტების ნაწილი ასე ვთქვათ  მხოლოდ ზღვისთვის არ ჩამოდის და აინტერესებს, რომ წავიდეს 

პიკნიკზე, დაცული ტერიტორიები ნახოს. და ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად , რაც თითქმის 

წარმოუდგენელია.“ 

" აი რას ვგულისხმობ იგივე არის საჭირო არის გაჩერებები და საჭირო არის ამ გაჩერებებზე 

გამოცხადება, თვითონ შიგნით ან ინგლისურ ენაზე ან ქართულ ენაზე, ან თვითონ წარწერის 

გაკეთება, მორბენალი სტრიქონივით, რომ არის ავტობუსებში". 

"ჩვენ რაღაც ჩვენი ძალებით ვცდილობთ, შევიმუშაოთ სატრანსპორტო რუკები მერე ამ რუკებს 

ვაძლევთ ტურისტებს, რომ რაღაცნაირად გაიკვლიონ გზა ..... აი ეს არის ერთერთი მთავარი 

პრობლემა.“ 

შიდა მოთხოვნა 

საერთაშორისო ვიზიტორები გამოირჩევიან თავიანთი მრავალფეროვანი მოთხოვნებით, მათ შორის 

აგროტურიზმის თვალსაზრისით. გამოკითხულ ექსპერტთა შეფასებით, არსებული მოთხოვნიდან 

გამომდინარე, აგროტურიზმს აჭარაში საკმაოდ დიდი პოტენციალი აქვს და ამასთან, რეგიონში მისი 

კარგად განვითარებისათვის საჭირო რესურსებიც ხელმისაწვდომია „აგროტურიზმი მომავალია, ასე 

რომ ვთქვათ“. საერთაშირისო ვიზიტორების მხრიდან არსებული მოთხოვნა ბიძგის მიმცემ 

ფაქტორს წარმოადგენს ტურისტული სერვისებისა და ასევე, ალტერნატიული/ინოვაციური ახალი 

პროდუქტების შეთავაზებების უწყვეტ განვითარებაში.  

ექსპერტების პერსპექტივების გათვალისწინებით, შიდა ტურისტების მოთხოვნები საკმაოდ 

განსხვავებულია საერთაშორისო სტუმრებისაგან განსხვავებით. შიდა ტურისტები ძირითადად 

იყენებენ არსებული სერვისების მცირე რაოდენობას და არ შეაქვთ წვლილი აღნიშნული 

ინდუსტრიის განვითარებაში.  

კონკურენცია 

გამოკითხულმა ექსპერტებმა განაცხადეს, რომ ბათუმის სასტუმროების სექტორი ვერ ახერხებს 

არსებული მოთხოვნის სრულად დაკმაყოფილებას, მეტიც, ტურისტების რაოდენობა 
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მნიშვნელოვნად აჭარბებს ხელმისაწვდომ განთავსების საშუალებებს. აღნიშნული სიტუაციიდან 

გამომდინარე, კონკურენცია ფასების კუთხით ოპერირებად ტურისტულ კომპანიებს შორის არ 

ფიქსირდება. მიუხედავად ამისა, სასტუმროების წარმომადგენლები კვლავაც დიდ ყურადღებას 

უთმობენ მომსახურების ხარისხს და ცდილობენ ტურისტებს მაღალი ხარისხის მომსახურება 

შესთავაზონ.  

სახელმწიფოს როლი 

ექსპერტები ხაზს უსვამენ სახელმწიფოს მნიშვნელოვან როლს ტურიზმის განვითარების პროცესში 

და აქვე, ახდენენ რამდენიმე ისეთი რეკომენდაციის შემოთავაზებას, რომლებიც უახლოეს წლებში 

უნდა განხორციელდეს. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია დიდ ყურადღებას 

აქცევს ტურიზმის სფეროში დასაქმებული პერსონალის გადამზადებას და ზოგადად მომსახურების 

ხარისხის ამაღლებას;  

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს ტურიზმის სფეროში 

პროფესიული პროგრამების განვითარებას, რაც მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს 

მაღალკვალიფიციური და შესაბამისი პერსონალის მომზადებას. 

ექსპერტთა ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია უკავშირდება უსაფრთხოების საკითხების 

გათვალისწინებას და შესაბამისი რეგულაციების მიღებას, განსაკუთრებით განთავსების 

ობიექტებში. საჭიროა განვითარებაზე ორიენტირებული რეგულაციების მიღება როგორც 

ტურიზმში, ასევე სამშენებლო ინდუსტრიაში.  
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ილუსტრაცია 9: ტურიზმის ღირებულებათა ჯაჭვი  
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ტრანსპორტისა და ლოჯისტიკის სექტორის კონკურენტული 

უპირატესობები (ქალაქ ფოთის მაგალითზე) 

გარემო ფაქტორები 

გარემო და ბუნებრივი რესურსები 

გამოკითხულ ექსპერტთა აზრით საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობა, ევროპისა და აზიის 

გასაყარზე და წამყვანი როლი სხვადასხვა საქონლის სხვადასხვა მიმართულებით გადაადგილებაში, 

მისი ყველაზე ძლიერი უპირატესობაა. ამ მოქმედებების მთავარი წერტილები ბათუმისა და ფოთის 

ფართო მოხმარების სანაპირო და მოქმედი საზღვაო პორტებია, რომლებიც ლოჯისტიკისა და 

ინფრასტრუქტურის უმნიშვნელოვანეს პუნქტებად განიხილება. 

რადგანაც შავი ზღვა ღირებული ბუნებრივი რესურსია, ღრმაწყლოვანი პორტების არარსებობა 

ნაკლად განიხილება; მასთან ნაწილობრივ ანთროპოგენური და გეოლოგიური პროცესები, 

როგორებიცაა სანაპირო გადაადგილებების ჩახშობა ხელს უწყობს მეტი ტევადობის გემების 

ოპერირებას. კონკრეტულად ფოთის ნავსადგურში შესასვლელი არხი უნდა გაიზმინდოს და 

გაღრმავდეს გადაადგილების შესანარჩუნებლად. ბათუმისა და ფოთის ნავსადგურები მე-19 და მე-

20 საუკუნეების ინფრასტრუქტურის მეპატრონეების დასასრულად მიიჩნევა, რაც არ პასუხობს 

თანამედროვე ინფრასტრუქტურული ოპერაციების გამოწვევებსა და მზარდ ზომებს. 

აქედან გამომდინარე, ექსპერტთა უმრავლესობა თანხმდება, რომ ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის 

განვითარება ანაკლიის რაიონში, რომელსაც აქვს საკმარისი ჰიდროლოგიური და ფიზიკური 

გეოგრაფიული პარამეტრები და პროექტი ათწლეულობის განმავლობაში განიხილებოდა, 

მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს საქართველოსა და რეგიონის ზოგადად, კონკრეტულად შავი 

ზღვის სანაპიროს, ლოჯისტიკურ და ინფრასტრუქტურულ შესაძლებლობებს. 

გეოპოლიტიკური ფაქტორები 

გამოკითხულ ექსპერტთა შორის რამდენიმემ, მათი ინტეგრირებული შეჯამებების მიზეზად 

ლოჯისტიკისა და ინფრასტრუქტურული ოპერაციების შესახებ, გამომწვევ ფაქტორად 

გეოპოლიტიკური გარემო დაასახელა. მეორე მხრივ, ერთმა ექსპერტმა აღნიშნა, რომ „კარგი საბაზრო 

ურთიერთობების ქონა ისეთ ქვეყნებთან როგორიცაა თურქეთი, ირანი, ცენტრალური აზიის 

ქვეყნები და ჩინეთი, ჩვენ ვხვდებით ევროპის, აზიისა და ჩინეთის გასაყარზე და ამ უკანასკნელთან 

გაგვაჩნია (ევროკავშირი) თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულება (DCFTA). ეს ჩვენ გვაძლევს 

უნიკალურ შესაძლებლობას რომ ვიყოთ არა ლოჯისტიკურ დერეფანში, არამედ ლოჯისტიკურ 

ცენტრში, სადაც ტვირთი გროვდება და ხარისხდება და ქმნის დამატებით ღირებულებას. სხვა 

მხრივ, მხარეებს შორის გეოპოლიტიკური დაპირისპირება ხშირია მოუგვარებად პრობლემებზე და 

რეგიონის გეოგრაფიული უპირატესობის გამოყენება შეზღუდულია. გარდა ამისა, თურქეთი, 
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საქართველოსთვის ყველაზე მსხვილი სავაჭრო პარტნიორი, (იხ.დიაგრამა 1), განიხილება 

კონკრეტულად აჭარის რეგიონის ინფრასტრუქტურულ და გეოპოლიტიკურ პარტნიორად. 

 

ილუსტრაცია 10: საქართველოს უდიდესი სავაჭრო პარტნიორები იმპორტისა და ექსპორტის პროცენტული 
მაჩვენებლებით  

წყარო: საქასტატი 2018   

 

ადამიანური რესურსები 

ბათუმსაც და ფოთსაც საკმარისი თანდაყოლილი ცოდნა და ადამიანური კაპიტალი გააჩნიათ 

საზღვაო ვაჭრობაზე. კონკრეტულად, ფოთს აქვს საინჟინრო პერსონალის, მტვირთავებისა და სხვა 

პორტის თანამშრომლების ათწლეულზე მეტი გამოცდილება, რომელიც შეიძლება „ანაკლიის 

პორტში გადავიდეს, თუ ეს საჭიროა“. 

მეორეს მხრივ, გამოკითხულ ექსპერტთა უმრავლესობა თანხმდება, რომ არსებული 

გამოწვევებისთვის ლოჯისტიკისა და ინფრასტრუქტურის განათლება უფრო აკმაყოფილებს 

პროფესიული განათლებისა და ტრენინგის ქართულ სტანდარტებს. პირველი პრობლემა არის 

რელევანტური უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების დეფიციტი. 

ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი სტუდენტებს სთავაზობს ლოჯისტიკის კურსებს, 

მაგრამ ერთ-ერთი ექსპერტის აზრით, ამ კურსის დამსწრეთა უმრავლესობა გეგმავს მეზღვაურობასა 

და გემებზე მუშაობას, ვიდრე მუშაობას ლოჯისტიკური განხრით.  

თბილისის ტექნიკური და ავიაციის უნივერსიტეტები რამდენიმე მცირე სასწავლო 

დაწესებულებებს შორისაა, რომლებიც პროფესიონალებს ასწავლიან კვალიფიციურ ლოჯისტიკისა 

და ინფრასტრუქტურის კურსებს. 

სხვა ექსპერტებმა ხაზი გაუსვეს კონკრეტულ ლოჯისტიკურ პროფესიებსა და უნარებს. „არსებობს 

საწყობები, რომლებიც საჭიროებენ საქონლის კონსოლიდაციას, დახარისხებას, ყველაფერს 
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სჭირდება კონკრეტული ცოდნა და საჭიროა მათი ძალიან სწრაფად განხორციელება და თუ არ ხართ 

ამაში გამოცდილები მაშინ მათ ვერ განახორციელებთ, ეს ძალიან კონკრეტული ამოცანებია.“ სხვა 

ინტერვიუებში ასევე აღინიშნა პერსონალის უნარ-ჩვევების მოთხოვნები.  

ინფრასტრუქტურა 

რეგიონში არსებობს ოთხივე ტრადიციული სატრანსპორტო ქსელი - რკინიგზა, საერთაშორისო 

საავტომობილო გზა, საზღვაო პორტი და აეროპორტი. ოთხივე შედარებით აქტიურად იყენებენ 

ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების შესაძლებლობებს.  

ფოთის პორტში პირდაპირ გამავალ სარკინიგზო კავშირის არსებობა - მე-19 და მე-20 საუკუნეების 

ადგილობრივი ქართველი საზოგადო მოღვაწისა და ბენეფიციარის ნიკო ნიკოლაძის მემკვიდრეობა 

- სატრანსპორტო დერეფნის კონკურენტუნარიან უპირატესობად განიხილება. „მიუხედავად იმისა, 

რომ ამ კავშირის ხარისხი სხვა საკითხია, ფიზიკური კავშირი არსებობს და ეს მნიშვნელოვანია.“ 

ბათუმის აეროპორტი კიდევ ერთი საშუალებაა, რაც რეგიონს გააჩნია. იგი ემსახურება 

საერთაშორისო მგზავრებს და რადგანაც თურქეთის მხარისათვის იგი შიდა აეროპორტად 

განიხილება (თურქული კომპანია TAV ოპერირებს გრძელვადიანი კონტრაქტით), თურქი 

საზღვრისპირა მცხოვრები მგზავრები მას ხშირად იყენებენ, ამიტომ აეროპორტი შეიძლება 

ჩაითვალოს ადგილობრივ საკვანძო ცენტრად. 

თუმცა, ექსპერტები ძირითადად დაინტერესებულნი იყვნენ გათუმისა და ფოთის პორტების 

ოპერირების დაბალი მოცულობით (მაქსიმალური ტევადობის 1/3-დან 1/4-მდე) – „გასაგებია, რომ ეს 

ფიზიკური გეოგრაფიული პრობლემის გამოა, რომ ამ პორტების გამოცდილება ჯერ კიდევ 

გამოწვევაა.“ 

პორტებისა და მათი შემოგარენის ინფრასტრუქტურა, აეროპორტი, საავტომობილო, სარკინიგზო და 

საგზაო ქსელები განიხილება ერთ-ერთ უმსხვილეს დასასაქმებელ ადგილებლად კონკრეტულ 

არეალში. მათი ყველაზე დიდი ნაწილი უკავია საზღვაო ვაჭრობას, ნავსადგურებს, გემებსა და 

ინფრასტრუქტურას. 

სულ მცირე ორი ინტერვიუ აღნიშნავს სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის მოძველების საკითხს. 

საქართველოს რკინიგზამ განაახლა და შეიძინა ახალი ლოკომოტივები, რომლებიც მაქსიმუმ 160 

კმ/სთ სიჩქარეს ანვითარებენ, მაგრამ ექსპერტთა აზრით ამის განხორციელება 

ინფრასტრუქტურული პირობების გამო შეუძლებელია. ანალოგიურად, კიდევ ერთმა მოპასუხემ 

განაცხადა, რომ მგზავრებისთვის თბილისიდან ბათუმამდე მგზავრობა 5 საათში გადაჭარბებულია 

და 2 საათის მოკლებით მგზავრობა ბევრად სასიამოვნო იქნება. 
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სახელმწიფოს როლი 

საქართველოს ლოჯისტიკისა და ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობა ეფუძნება 

აღმოსავლეთ-დასავლეთის სავაჭრო გზაჯვარედინზე მდებარე პოზიციებს და შავი ზღვის 

სანაპიროზე არსებულ ვითარებას, რომელიც დიდწილად მთავრობის სხვადასხვა დონეზეა 

წახალისებული. 

ლოჯისტიკა და ინფრასტრუქტურული განვითარება ერთ-ერთია იმ რამდენიმე სფეროდან, სადაც 

კონსესუსი მიღწეულია ექსპერტთა შორის სახელმწიფოს მმართველობითი მარეგულირებელი 

როლის შესახებ. ამჟამად სახელმწიფო დიდ ყურადღებას უთმობს ინფრასტრუქტურულ პროექტებს 

(გზები, ტერმინალები, გადაადგილება). თუმცა, არსებობს გრძელვადიანი დაგეგმვის დეფიციტი, 

რომელიც ინარჩუნებს კერძო აქტორებს, მათ შორის მსხვილი კერძო კორპორაციებისა და გარე 

სახელმწიფო პირებს. 

ფინანსური კაპიტალი 

ლოჯისტიკა, ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტი მიჩნეულია მაღალ რისკად - მაღალ 

ანაზღაურებად ბიზნესად. „თუ საპორტო ვაჭრობა ვითარდება, თუ ტვირთი ნამდვილად იქ იქნება, 

თუ ბაზრამდე მიაღწევს, არასდროს იქნება პრობლემა კაპიტალზე.“ განსხვავებით, ტურიზმი და 

სოფლის მეურნეობა, სადაც მცირე და საშუალო საწარმოები ცენტრალურ როლს თამაშობენ 

ლოჯისტიკასა და ინფრასტრუქტურაში, ის დარგებია სადაც ფინასური კაპიტალი, ბანკები, 

სახელმწიფო - როგორც აქტორი და ასევე პირდაპირი და არაპირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 

უფრო მაღალია. 

„შესაძლებელია დიდი ინტერესი იყოს გლობალური საერთაშორისო საფინანსო ან კერძო 

ინსტიტუციების მხრიდან, იმიტომ, რომ ყველამ იცის საქართველოს მოხერხებული გეოგრაფიული 

ადგილმდებარეობის მნიშვნელობა. მაგრამ ყველა ფრთხილობს, რათგან მათ არ იციან რა სტრატეგია 

გააჩნია მთავრობას.“ 

ექსპერტები მხარს უჭერენ მთავრობის ინტერესს ინფრასტრუქტურასა და ლოჯისტიკაში, როგორც 

ეკონომიკური განვითარების ძირითადი მოდელის მთავარი ასპექტებს სახელმწიფოში. ზოგიერთი 

ხედავს მთავრობის მარეგულირებელ როლს გრძელვადიანი სტრატეგიის დოკუმენტების შექმნასა 

და მათ განხორციელებას სხვა აქტორების ჩართვით. ზოგიერთ შემთხვევაში მთავრობა 

განიხილებოდა, როგორც პასუხისმგებელი ბიზნესში ინფრასტრუქტურული ინვესტიციების 

განხორციელების. „საკმაო დროა გასული იმაზე საუბარში, რომ ჩვენ გვჭირდება უნივერსალური 

დოკუმენტები, გრძელვადიანი სამომავლო გათვლები და სტრატეგიები, მაგრამ ჩვენ ხშირად ეს არ 

გამოგვდის.“ 
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მთავრობის პოლიტიკის შესახებ საუბრისას რესპოდენტებს შორის განმეორებადი თემა იყო 

შეუსაბამობა. განსხვავებული და სწრაფად ცვალებადი მთავრობების დასახული იდეები და 

პრიორიტეტები, რომელთა ნაწილიც ნაკლებად არის განსაზღვრული ინფრასტრუქტურის 

თვალსაზრისით, განიხილება როგორც ხარვეზი. 

ერთმა ექსპერტმა ტრანსპორტის სამინისტროს დაბრუნების იდეა ჩამოაყალიბა. „ეს არ უნდა 

განიხილებოდეს, როგორც რაიმე სახის მონსტრი, არამედ კომპაქტური, ჭკვიანი პიროვენული 

გადაწყვეტილებების მიმღები ორგანო. გარდა ამისა, გვჭირდება სატრანსპორტო პოლიტიკა.“ 

ზოგიერთ სფეროში, როგორიცაა რკინიგზა, ნეპოტიზმი აღინიშნა, როგორც დამაბრკოლებელი 

ფაქტორი, კერძოდ საქართველოს რკინიგზის შემთხვევაში; ფოთის ტერმინალებში არსებული 

ბიუროკრატიული მექანიზმები, რომლებიც გადაუდებელი ტვირთების გადაადგილების შეწყვეტას 

ითხოვდნენ, ასევე აღინიშნა შემაფერხებელ ფაქტორად. 

 

  



41 
 

სოფლის მეურნეობის დარგის კონკურენტული უპირატესობები და 

ღირებულებათა ჯაჭვი (ქალაქ ზუგდიდის მაგალითზე) 

წარმოების ფაქტორები 

ფიზიკური გარემო და ბუნებრივი რესურსები 

გამოკითხული ექსპერტების მიხედვით, ნიადაგი წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან 

ფაქტორს სოფლის მეურნეობის კულტურების მოსაყვანად და ზოგადად სოფლის მეურნეობის 

დარგის განვითარებისათვის. ისინი აღნიშნავენ, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში არსებული 

ნიადაგის სტრუქტურა გამოსადეგია, როგორც კენკროვანი კულტურების, თხილის, სიმინდის, 

ციტრუსისა და ჩაის მოსაყვანად, ასევე სასათბურე მეურნეობის წარმოებისათვის. მეორე მხრივ, 

ნიადაგი ნაკლებად და/ან არ არის მორგებული ყურძნის და ა.შ. წარმოებაზე.  

სოფლის მეურნეობის სფეროში მომუშავე ყველა გამოკითხული ექსპერტი თანხმდება იმაზე, რომ 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კლიმატური პირობები სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის 

ხელსაყრელია. კერძოდ, არსებული ტენიანი და ნესტიანი კლიმატი ყველაზე შესაფერისია 

ციტრუსის, თხილის, ჩაისა და სხვადასხვა კენკრის მარცვლებისთვის. მეორე მხრივ, ექსპერტები 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ნესტიანობის მაღალ დონეს კლიმატური პირობების უარყოფით 

კომპონენტად თვლიან.  

ექსპერტების უმრავლესობა აღნიშნავს, რომ მცირემიწიანობის პრობლემა, რომელიც ერთ-ერთი 

გამოკვეთილი პრობლემა არის საქართველოში, ასევე ერთ-ერთ ხელისშემშლელ ფაქტორს 

წარმოადგენს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, რასაც ამავე დროს დანაწევრებული მიწების 

პრობლემაც ემატება.  

„ჯერ როგორც მთელ საქართველოში ასევე მიწის სიმცირე არის ძალიან... მცირე მიწიანობით 

გამოვირჩევით, ეს ერთი.“  

„კიდევ ერთი ხელის შემშლელი ფაქტორი, მაგალითად, დიდ ფართობზე თუ უნდათ რაიმეს 

გაკეთება ამის შესაძლებლობა არ აქვს. დანაწევრებული როდესაც არის, სხვადასხვა ტერიტორიაზე 

აქვთ... ეხლა, აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ძალიან ბევრჯერ შევხვდი ესეთ 

სიტუაციას, რომ აქვთ მიწები, მაგრამ სხვდასხვა ტერიტორიაზე.“ 

ექსპერტები ასევე აღნიშნავენ, რომ არსებობს პრობლემები მიწების რეგისტრაციასთან 

დაკავშირებით, რადგან  ეს პროცესი არ არის მარტივი და მაგალითისათვის, ფერმერების დიდ 

ნაწილს სამთაბარო მიწები ჯერ კიდევ არ აქვთ რეგისტრირებული.   

ერთ-ერთი გამოკვეთილი გამოწვევა მიწების კუთხით, რომელიც მცირე ფერმერებს გააჩნიათ არის 

მოძველებული ტექნიკის ჩანაცვლება თანამედროვე ტიპის ტექნიკით. ასევე, ხელმისაწვდომობა 
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სპეციალურ მექანიზაციაზე, რომელიც მათთვის ფასისა და მცირე რაოდენობის გამო პრობლემას 

წარმოადგენს. აღნიშნულის საპიროსპიროდ, დიდი კომპანიები რომლებიც ინვესტიციებს 

ახორციელებენ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, ყიდულობენ მიწების დიდ ფართობებს.  

„ფერერო დიდი ხანია აქ არის, მართალია ფერერომ ადგილობრივი კომპანია დააარსა ფერეროა ისევ, 

ახლა კი ჰქვია ჯორჯიან რაღაცა, თუმცა ფერერო აკეთებს იქ ინვენსტიციას.“ 

გეოგრაფიული მდებარეობის მნიშვნელობას ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის შემთხვევაში, 

ექსპერტები უპირატესობად განიხილავენ. ისინი აღნიშნავენ, რომ ექსპორტისათვის შავიზღვისპირა 

რეგიონი ხელსაყრელია საზღვაო ფაქტორის გათვალისწინებით, რაც ამარტივებს მეწარმეებისათვის 

საკუთარი პროდუქციის საზღვარგარეთ გატანას.  

  სასოფლო-

სამეურნეო მიწა 
სახნავი 

მრავალწლოვანი 

ნარგავები 

ბუნებრივი სათიბები და 

საძოვრები 

საქართველო 1.19 0.60 0.34 3.40 

სამეგრელო- 

ზემო სვანეთი 
0.71 0.45 0.37 0.71 

ქ. ზუგდიდი 0.05 0.03 0.09 0.03 

ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტ

ი 

0.80 0.34 0.52 0.64 

ცხრილი 4: შინამეურნეობების სარგებლობაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო მიწის საშუალო ფართობი 
მიწათსარგებლობის ფორმების მიხედვით (ჰა)  

  სასოფლო-

სამეურნეო 

მიწა 

სახნავი 
მრავალწლოვანი 

ნარგავები 

ბუნებრივი სათიბები და 

საძოვრები 

საქართველო 1.37 0.71 0.40 3.83 

სამეგრელო- ზემო 

სვანეთი 
0.87 0.50 0.53 0.85 

ქ. ზუგდიდი 0.05 0.03 0.09 0.03 

ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტი 
1.01 0.42 0.65 1.13 

ცხრილი 5: მეურნეობების სარგებლობაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო მიწის საშუალო ფართობი 
მიწათსარგებლობის ფორმების მიხედვით (ჰა) 
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  სარგებლობაში 

არსებული 

მიწის 

საშუალო 

ფართობი 

სარგებლობაში არსებული 

ნაკვეთების საშუალო 

რაოდენობა 

სარგებლობაში 

არსებული 

ნაკვეთების საშუალო 

ფართობი 

საქართველო 51.33 4.07 12.63 

სამეგრელო- ზემო 

სვანეთი 
67.39 4.03 16.71 

ქ. ზუგდიდი - - - 

ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტი 
51.48 4.85 10.62 

შენიშვნა: "-" მოვლენა არ არსებობს. 

ცხრილი 6: სასოფლო-სამეურნეო საწარმოების სარგებლობაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო და 
არასასოფლო-სამეურნეო მიწის საშუალო ფართობი (ჰა) 

ინფრასტრუქტურა 

ექსპერტების უმეტესობა, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის 

განვითარებისათვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტად ასახელებს გზის ინფრასტრუქტურას. 

მიუხედავად იმისა, რომ გზების ინფრასტრუქტურა ბოლომდე არ არის მოწესრიგებული, ბოლო 

წლებში აქტიურად მიმდინარეობს მისი განვითარების სამუშაოები. ეს ყოველივე დადებითად 

აისახება დასახლებებს შორის გადაადგილებისათვის საჭირო დროის შემცირებაზე (მაგ: 

პროდუქტის გასაღების მიზნით), უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ან რეგიონში არსებულ 

სასოფლო-სამეურნეო ტიპის ბაზრებზე ხელმისაწვდომობას, მუნიციპალურ და რეგიონულ 

ცენტრებთან მარტივი დაკავშირება სოფლის მეურნეობისათვის საჭირო ცოდნის გაზიარებასა და 

ახლის შეძენას უწყობს ხელს, ასევე გზის ფაქტორი მნიშვნელოვანია სასოფლო-სამეურნეო 

კულტურების მოყვანისათვის საჭირო აქტივობების განხოციელებისათვის, მათ შორის 

აუცილებელი ტექნიკით უზრუნველყოფის მხრივ, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების მოვლის 

საშუალებების შესყიდვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. 

“არამარტო ბაზარი რო გაყიდოს, მაგრამ ტრაქტორი ხომ უნდა შემოიყვანოს, სასუქი ხომ უნდა 

იყიდოს.” 

„სამეგრელოში ცოტა უკეთესი მდგომარეობაა. ადრე ინფრასტრუქტურა (გზა) ძალიან ცუდი იყო და 

მიუვალი იყო, ვთქვათ, იმ ადგილებში, სადაც ფერმერული სამუშაოები ხდებოდა და ეხლა 

გაუმჯობესებულია.“ 

„ორი რამ უნდა განვითარდეს, ეს შეიძლება იყოს გზები და სარწყავ-საირიგაციო სისტემები და ის 

რაც მოსავლის მოყვანას უზრუნველყოფს... სოფლებში ახლა გზები არ არის შესული“ 

სარწყავ-საირიგაციო სისტემა, რომელიც ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობს სოფლის 

მეურნეობის წარმოებაში და მოსავლის მოყვანას უზრუნველყოფს, ცუდად არის განვითარებული 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში. სარწყავ-საირიგაციო სისტემას აქვს პრობლემები სათავე 
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ნაგებობების კუთხით, რომელიც მოშლილია. აღნიშნული პრობლების დროულ მოგვარებას ხელს 

უშლის ის ფაქტორიც, რომ არ არის გამოკვეთილი თუ ვინ არის პასუხისმგებელი ამ ნაგებობებზე.  

„არ არსებობს სარწყავ-საირიგაციო სისტემები, სათავე ნაგებობები მოშლილია, მანდაც 

იგივე  პრობლემებია, ვერ გაიგებ ის ნაგებობები სახელმწიფოს ეკუთვნნი თუ მუნიციპალიტეტს. 

პასუხისმგებელი ამაზე არავინ არ არის.  რეალურად ინფრასტრუქტურა იმისთვის რომ სოფლის 

მეურნეობა განვითარდეს არ არის.“ 

ინტერნეტზე ნაკლები ხელმისაწვდომობა შეფერხებებს წარმოშობს სოფლის მეურნეობისათვის 

საჭირო ინფორმაციის გავრცელებისა და მოპოვების კუთხით. კერძოდ, ფერმერებს არ აქვთ 

შესაძლებლობა შეზღუდული ინტერნეტის პირობებში გაეცნონ მათთვის საჭირო სიახლეებს და 

მიიღონ ინფორმაცია დარგის ფარგლებში აუცილებელ ცოდნაზე.  

ეს პრობლემა განსაკუთრებით გამოიკვეთა იმ „ინოვაციების ტალღის“ ფონზე, რასაც სხვადასხვა 

ორგანიზაციები ამჟამად ფერმერებსა თუ სხვა სოფლის მეურნეობით დაინტერესებულ პირებს 

სთავაზობენ. კერძოდ, ინტერნეტის მეშვეობით მათ აქვთ შესაძლებლობა მიიღონ სხვადასხვა სახის 

რჩევები სოფლის მეურნეობის უკეთ წარმოებისათვის, გაეცნონ სიახლეებს სხვადასხვა 

კულტურების მოყვანის მხრივ და აგრეთვე, დაუკავშირდნენ მსგავს საქმიანობაში ჩართულ 

ადამიანებს და გაცვალონ ინფორმაციები, სოციალურ ქსელებში ისარგებლონ სასოფლო-სამეურნეო 

კულტურების სპეციალიზებულ პროფესიულ ჯგუფებში გაწევრიანებით, და ა.შ. https://traktor.ge/; 

http://fermeri.ge/  

„ჩემთვის ცოტა გაუგებარია ინფრასტრუქტურამ როგორ შეიძლება აუწყოს ფეხი სოფლის 

მეურნეობას. პირიქით, ინფრასტრუტურა უნდა დალაგდეს რომ სოფლის მეურნეობამ აუწყოს ფეხი.“  

„ინტერნეტი, რომელიც ზოგიერთ სოფელში საერთოდ არ არი, როგორ გაიგოს იმ ადამიანმა ეს 

ინფორმაცია.“ 

ფინანსური კაპიტალი 

ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ადგილობრივი სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის 

ხელმისაწვდომია, როგორც საერთაშორისო დონორების, ასევე სახელმწიფო დაფინანსების 

წყაროები. ასეთი მხარდამჭერი ორგანიზაციები უზრუნველყოფენ გრანტების ფართო სპექტრს, 

რათა ფინანსური დახმარება გაუწიონ სოფლის შენამეურნეობებს მათი სოფლის მეურნეობაში 

მიღებული სარგებლისა და შემოსავლების ზრდის კუთხით. მაგალითისათვის: “USAID Zrda“, 

„აწარმოე საქართველოში“, „დანერგე მომავალი“, აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა, დანიის 

ლტოლვილთა საბჭო, „CNFA”, და ა.შ. 

https://traktor.ge/
http://fermeri.ge/
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მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ „USAID Zrda“ სამეგრელოს რეგიონში ერთ-ერთი მსხვილი 

დონორია, რომელიც ძირითადად ორინტირებულია რომ ხელი შეუწყოს ფერმერების 

პროდუქტიულობისა და შემოსავლების გაზრდას სამ ძირითად სასოფლო სამეურნეო საქმიანობაში, 

როგორიცაა ბოსტნეული, ხილი და თაფლი. „USAID Zrda“ მხარს უჭერს ფერმერების ორგანიზაციებს, 

როგორც ინდივიდუალურ ასევე კოოპერატივების წარმომადგენლებს იმისათვის, რომ 

გააუმჯობესონ სტანდარტები, ხარისხი და მოიპოვონ შესაბამისი სერტიფიკატები რეგიონის 

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის გაზრდისათვის როგორც 

ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო ბაზრებზე. 

აღსანიშნავია, რომ მსგავსი პროგრამების ფარგლებში შემოთავაზებული ფინანსური წახალისება 

მნიშვნელოვნად ეხმარება სოფლის მეურნეობაში ჩართულ ადამიანებს მათი საქმიანობის 

გაფართოებასა და განვითარებაში. თუმცა, ექსპერტები ასევე ყურადღებას ამახვილებენ ამ პროცესში 

არსებულ ერთ-ერთ ძირითად გამოწვევაზე, რასაც წარმოადგენს ფერმერების მხრიდან, როგორც 

ფინანსური, ასევე ინფრასტრუქტურული თანამონაწილეობის საჭიროება.  

ამასთან, ექსპერტების მხრიდან არსებობს არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება გრძელვადიანი 

აგროსესხების მიმართ.  ზოგიერთი მათგანი მიიჩნევს, რომ აგრო სესხები ხელმისაწვდომია დაბალი, 

მცირე პროცენტით და ასევე, კარგად ჩამოყალიბებული ბიზნეს ინიციატივის შემთხვევაში მსგავსი 

სესხის ხელმისაწვდომობა იზრდება. ამისაგან განსხვავებით, ექსპერტების მეორე ნაწილი თვლის, 

რომ ბანკებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ აგრო სესხებით სასოფლო სამეურნეო საქმიანობაში 

ჩართულ ადამიანებს, მათი პირობები არ არის ორიენტირებული აღნიშნული დარგის 

განვითარებაზე. ეს ფაქტი გამოიხატება იმაში, რომ სესხის მიმღებთათვის მოქმედებს მაღალი 

წლიური საპროცენტო განაკვეთი.  

ადამიანური რესურსები 

ექსპერტების მოსაზრებების მიხედვით, ადამიანური რესურსების კუთხით შესამჩნევია მრავალი, 

სხვადასხვა სახის პრობლემა, რაც აფერხებს სოფლის მეურნეობის დარგის წინსვლასა და 

განვითარებას. აღსანიშნავია, პროფესიონალი კადრების ნაკლებობა სოფლის მეურნეობის სფეროში 

შემდეგი მიმართულებების მიხედვით: 

 სურსათის უვნებელობა 

 ტრადიციული ცოდნის დაკარგვა 

 მცენარეებისათვის პესტიციდების გამოყენებისათვის საჭირო სპეციალური ცოდნა 

 პროფესიონალი და კომპეტენტური აგრონომების სიმცირე 

 კვალიფიციური ვეტერინარების ნაკლებობა  
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 მომსახურების განვითარების ხელშეწყობა, ხელმისაწვდომობის გაზრდა 

(დღესდღეობით ფასები მაღალია); 

მხარდამჭერი ინდუსტრიები/ინსტიტუტები 

იმ პირობებში, როდესაც ექსპერტები ასახელებენ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემად სოფლის 

მეურნეობაში ჩართული ადამიანების კვალიფიკაციას სხვადასხვა მიმართულებით, დიდი 

მნიშვნელობა ენიჭება საკონსულტაციო ცენტრების არსებობას სოფლის მეურნეობის 

განვითარებისათვის. ექსპერტების მოსაზრებების მიხედვით, საკონსულტაციო ცენტრების 

ეფექტურ ფუნქციონირებას აფერხებს სხვადასხვა ფაქტორები, მათ შორის არასაკმარისი 

თანამშრომლების რაოდენობა, დასაქმებული პირების დაბალი კომპეტენცია და დაბალი 

ხელმისაწვდომობა ცენტრებზე მათი მცირე რაოდენობისა და სოფლებიდან დაშორების 

თვალსაზრისით.  

ამასთან, ექსპერტები აღნიშნავენ, დამატებითი სამეცნიერო კვლევების საჭიროებაზე, რაზე 

დაყრდნობითაც შესაძლებელი იქნება რომ შეიქმნას პრაქტიკული სახელმძღვანელოები სხვადასხვა 

სასოფლო სამეურნეო კულტურებისათვის. ამ კუთხით აუცილებელია, რომ მსგავსი ლიტერატურა 

იყოს ხელმისაწვდომი სხვადასხვა საშუალებებით დაინტერესებული პირებისათვის. აქვე უნდა 

ითქვას, რომ დიდი კომპანიები, რომლებიც არიან ჩართულები სოფლის მეურნეობის სფეროში, არ 

აქვთ კონსულტირების პრობლემა, რადგან საქმიანობის ფარგლებში დაქირავებული ჰყავთ მაღალი 

კვალიფიკაციის მქონე აგრონომები. 

 

შიდა მოთხოვნა 

სოფლის მეურნეობის ხარისხიან პროდუქტზე მოთხოვნა ძირითადად ხდება ტურიზმის სფეროდან, 

კერძოდ სასტუმროები, კაფეები ან პირდაპირ ტურისტები. აღნიშნული, პოზიტიურად აისახება 

სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე, ხელს უწყობს ადგილობრივი, ეკოლოგიურად სუფთა 

სოფლის მეურნეობის პროდუქტების განვითარებას. ტურისტებზე მორგებულ პროდუქციას 

შეიძლება დიდი პოტენციალი ჰქონდეს ექსპორტისათვის: 1) ქართულ სოფლის მეურნეობის 

პროდუქტებს იცნობენ ქვეყნის გარეთ და მას უკვე ჰყავს ლოიალური მომხმარებელი 2) მორგებულია 

საერთაშორისო ბაზარს; 

ექსპერტების მოსაზრებით, ადგილობრივი მომხმარებელი ნელ-ნელა ინტერესდება სასოფლო-

სამეურნეო პროდუქტის ხარისხით, თუმცა მათი დიდი ნაწილი ჯერ კიდევ არ/ვერ აქცევს 

ყურადღებას ისეთ საკითხებს, როგორიცაა პროდუქციის წარმომავლობა (ადგილობრივი, 

იმპორტირებული). ამ ტიპის მოთხოვნა ხელს არ უწყობს ხარისხიანი პროდუქტის შექმნას. მეორე 
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მხრივ, ეს ფაქტი უარყოფითად აისახება საერთაშორისო მომხმარებლების (ექსპორტის შემთხვევაში) 

მხრიდან პროდუქციის მოთხოვნისა და ინტერესების მიმართ, რომლებიც დიდ ყურადღებას 

ამახვილებენ ხარისხზე. 

კონკურენცია 

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ბაზარზე ძირითადი აქტორები არიან საოჯახო მეურნეობები, 

კოოპერატივები, მცირე, საშუალო და მსხვილი სასოფლო-სამეურნეო საწარმოები, ასევე 

იმპორტირებული პროდუქტები. ქართულ ბაზარზე არსებულ კონკურენციას არაერთგვაროვანი 

გავლენა აქვს სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარებაზე. იმპორტირებული სოფლის 

მეურნეობის პროდუქტები გამოირჩევა დაბალი ფასებით, შესაბამისად ადგილობრივ ფერმერებს 

ბიძგს აძლევს განავითარონ პროდუქციის წარმოების პროცედურები, რომ შეამცირონ ხარჯები და 

გაზარდონ პროდუქტიულობა (ხარისხის შენარჩუნების კვალდაკვალ). იქიდან გამომდინარე რომ 

მსგავსი პროგრესი მოითხოვს დიდი ფინანსური და ინტელექტუალური კაპიტალის მობილიზებას,  

მათი მხრიდან ეს მცდელობა შეიძლება კრახით დასრულდეს. 

როგორც ზემოთ აღინიშნა "მიწისქვეშა" წარმოება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სასოფლო-

სამეურნეო ბაზრებზე ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა, რაც იწვევს  ფასების უსამართლო 

კონკურენციას. ამ პრობლემის გადასალახად სახელმწიფომ უნდა წარმოადგინოს დამატებითი 

რეგულაციები. 

 

სახელმწიფოს როლი 

სიღრმისეული ინტერვიუების ნარატივებზე დაყრდნობით, ექსპერტები ხშირად ყურადღებას 

ამახვილებენ სახელმწიფოს როლზე სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარების პროცესში, 

რომლის ფარგლებშიც ძირითადად გამოიკვეთა შემდეგი მიმართულებები: 

 მოქნილი სადაზღვეო მექანიზმის განვითარება; 

 ფინანსურ წყაროებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა (საპროცენტო განაკვეთის 

შემცირება); 

 სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გასაღების ბაზრებზე გატანის მხარდაჭერა; 

 მიწის რეგისტრაციის ხელშეწყობა; 

 საკონსულტაციო, ლაბორატორიული თლების მიღების საშუალებების 

ხელმისაწვდომობის გაზრდა; თანამედროვე, ინოვაციური მიდგომების შესახებ 

ინფორმაციის გავრცელება ფერმერებში; 
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 სოფლის მეურნეობის წარმოების ძირითადი ფაქტორების განვითარების სისტემური 

სტრატეგიის განახლება/ჩამოყალიბება და მონტორინგი; 

 ადგილობრივი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მხარდაჭერა (მაგ. შეღავათები 

სასტუმრო და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებებს, კვების ობიექტებსა და მაღაზიებს, 

რომლებიც ქართულ პროდუქტს გამოიყენებს, გაყიდის); 

 ზუგდიდში ერთ-ერთი გამოწვევა სოფლის მეურნეობის პროდუქტის წარმოებისათვის 

არის ფასების კონკურენცია. კერძოდ, ბაზარი გაჯერებულია დაბალფასიანი უხარისხო 

“იატაკქვეშა” პროდუქტით, რომლის გამოც მაღალ დონეზე დამზადებული ნაწარმი, 

რომელსაც ფასიც შესაბამისი აქვს ვერ იმკვიდრებს ადგილს ბაზარზე, ვერ ახერხებს 

გაფართოებას; 

 რეგისტრირებულ ორგანიზაციებს, რომლებსაც სურვილი აქვთ მაღალი ხარისხის 

პროდუქტი აწარმოონ და მათი საქმიანობა სრულ შესაბამისობაში იყოს საქართველოს 

კანონმდებლობასთან, მათ უწევთ დამატებითი ვალდებულებების შესრულება, კერძოდ, 

სურსათის უვნებლობის შემოწმებების მიღება, სტანდარტების შესაბამისი 

ინფრასტრუქტურისა და ტექნოლოგიების უზრუნველყოფა. აღნიშნული პროცედურები 

დამატებით ხარჯებს საჭიროებს, რაც პროდუქტის ფასზეც აისახება. 

 უკანონო წარმოების აკძალვა, დამატებითი რეგულაციების დამკვიდრების ხელშეწყობა. 
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ილუსტრაცია 10: სოფლის მეურნეობის ღირებულებათა ჯაჭვი  
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დასკვნები  

შავი ზღვის სანაპიროს გასწვრივ ფუნქციური რეგიონის ჩამოაყალიბების საქართველოს მთავრობის 

ინიციატივა მიუთითებს ახალი სივრცით-ეკონომიკური პარქტიკის დანერგვის აუცილებლობაზე, 

ქვეყნის შემდგომი მოდერნიზაციისა და საერთაშორისო კონკურენტუნარიანობის გაზრდის 

ხელშეწყობის მიზნით. ასეთი რეგიონის ჩამოყალიბების იდეა ეჭვქვეშ არ დაუყენებია კვლევაში 

მონაწილე არცერთ ექსპერტს, რაც, წინამდებარე დოკუმენტის უმნიშვნელოვანეს დასკვნად 

შეიძლება მივიჩნიოთ. მიღწეულია შეთანხმება იმ საერთო ფაქტორებთან დაკავშირებით, რომლებიც 

განსაზღვრავენ ფუნქციური რეგიონის არეალს და მხოლოდ მცირე კორექტირება  იქნა შემოღებული 

მისი საზღვრების დასახვეწად.  

თუმცა, კვლევის შედეგები ასევე მიუთითებს იმაზე, რომ ამ ეტაპზე, შავიზღვისპირა ფუნქციური 

რეგიონი ჩამოყალიბების პროცესშია, რადგანაც მასში შემავალ ერთეულებს შორის კავშირები - 

რეგიონის განმსაზღვრელი შიდა კავშირები - ჯერ კიდევ მყიფე და განუვითარებელია. რეგიონის 

ფუნქციური ურთიერთობები, როგორიცაა შიდა რეგიონული ნაკადები, სუსტია და მნიშვნელოვნად 

არ განსხვავდება ინტერ-რეგიონული კავშირებისაგან. ამას ემატება ტრანსსასაზღვრო 

ურთიერთობებიც, რომლებიც გავლენას ახდენენ რეგიონის განვითარების ვექტორებზე. ამდენად, 

შავიზღვისპირა ფუნქციური რეგიონი თავისი სივრცით-ეკონომიკური წყობით არ არის 

განსაკუთრებით გამორჩეული სხვა (მაგ. ფორმალური) რეგიონებისგან.  

კვლევის შედეგების სხვაგვარი ინტერპრეტაცია მიუთითებს იმაზე, რომ, შესაძლოა, ექსპერტები 

ფუნცქიურ რეგიონად განიხილავენ შავი ზღვის სანაპიროს როგორც ტერიტორიას და ნაკლებ 

მნიშვნელობას ანიჭებენ დასახლებათა შორის სისტემურ კავშირებს, რომლებიც ერთმანეთს 

ფუქნციურად უნდა ავსებდნენ და იყენებდნენ ერთმანეთის უპირატესობებს, ზღვისპირეთის 

გარემოს სპეციფიკურობის ჩათვლით.  

ამის ერთ-ერთი მიზეზი, საბჭოთა მემკვიდრეობაა. საბჭოთა დაგეგმვის პრაქტიკა აღიარებდა 

სპეციალურ სივრცობრივ-ეკონომიკურ ერთეულს - „ტერიტორიულ-სამრეწველო კომპლექსს“, 

რომელიც გამოიყენებოდა საწარმოო კომპლექსების დაგეგმვისას, განსაკუთრებით სუსტად 

განვითარებულ არეალებში, სამეწარმეო ზონების მოწყობის მიზნით (მაგ., ციმბირი). რა თქმა უნდა, 

ეს ინსტრუმენტი, პირველ რიგში, პოლიტიკურ და იდეოლოგიურ ხასიათს ატარებდა და არ 

იზიარებდა საბაზრო პრინციპებს, მათ შორის ადგილმდებარეობის უპირატესობებს. მიუხედავად 

ამისა, ის მოქმედებდა როგორც ფუნციონალური რეგიონი, თუმცა, ყალიბდებოდა პოლიტიკური 

გადაწყვეტილებებით (ე.წ. „ზემოდან-ქვემოთ“) და არა თავისუფალი, ადაპტირებადი 

ურთიერთობებით.  
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მეორეს მხრივ, არსებული ზეწოლა დასავლური დაგეგმვის პრაქტიკის ასათვისებლად, შესაძლოა, 

იყოს დამატებითი მიზეზი, რატომაც ექსპერტებისათვის შავიზღვისპირა ფუნქციური რეგიონის 

იდეა მისაღები აღმოჩნდა, მიუხედავად იმისა, რომ ამჟამად, ამ რეგიონის სიცოცხლისუნარიანობის 

მტკიცებულებები შეზღუდულია. ცხადია, რომ ზღვის სანაპირო ზოლის განვითარების 

პოტენციალის არსებობს, მაგრამ, ის ჯერჯერობით ფუნქციური რეგიონის საზღვრებში გააზრებული 

არ არის. 

გამოიკვეთა ისიც, რომ შავიზღვისპირა რეგიონი და მასში შემავალი ძირითადი მიზიდულობის 

ცენტრები, განსხვავებულ როლს თამაშობენ ადგილობრივ (ეროვნულ) და გლობალურ 

ღირებულებათა ჯაჭვებში. ამის დასტურია ის, რომ ბაზართან (იგულისხმება საქართველოს დიდი 

ქალაქი პორტით - ბათუმი და ფოთი - როგორც საპორტო ქალაქი) სიახლოვე, რომელიც 50-

კილომეტრიანი ბუფერული ზონით განისაზღვრა, შავიზღვისპირა ფუნქციური რეგიონის 

ძირითადი განმსაზღვრელ ფაქტორად დასახელდა. თუმცა, ამავე ექსპერტების საბჭოსთვის პორტის 

ხელმისაწვდომობა არ იყო მნიშვნელოვანი ფაქტორი მიზიდულობის ცენტრების 

იდენტიფიცირებისთვის. ეს დუალისტური მიდგომა გვიჩვენებს, რომ მიზიდულობის ცენტრების 

მასშტაბი (უნარი, მოიზიდონ რესურსი მიმდებარე ტერიტორიებიდან) ამჟამად არ არის საკმარისი 

ფუნქციური რეგიონის ჩამოყალიბებისთვის. მრავალდონიანი კომპოზიტური სივრცითი სისტემის 

ნაცვლად, შავიზღვისპირა ფუნქციური რეგიონი გვევლინება დასახლებათა კომბინაციად, 

რომელიც, მიუხედავად იმისა, რომ ფიზიკურად შეკავშირებულები არიან (მაგ., საგზაო და 

სარკინიგზო ინფრანსტრუქტურა), ერთმანეთთან თითქმის არ ურთიერთქმედებენ. ამ არგუმენტს 

ამყარებს ის ფაქტიც, რომ რეგიონში არსებული მუნიციპალური და რეგიონული სტრატეგიები, ხშირ 

შემთხვევაში, იმეორებენ ერთმანეთს და არ ითვალისწინებენ მიმდებარე ტერიტორიულ 

ერთეულებთან, გარკვეულ საკითხებზე, თანამშრომლობის შესაძლებლობებს.  

ფუნქციონალური რეგიონის არასრული ფორმირების კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტია მისი 

გეოპოლიტიკური მდებარეობა, რომელიც ბოლო სამი ათწლეულის განმავლობაში საგრძნობლად 

შეიცვალა. საბჭოთა პერიოდში შავი ზღვის სანაპიროზე რამდენიმე მნიშვნელოვანი სივრცითი 

კლასტერი იყო: სოჭი და მისი აგლომერაცია, აფხაზეთი-სამეგრელოს სანაპირო ზოლი და აჭარა-

გურია. ეს უკანასკნელი ესაზღვრება თურქეთს და ამიტომ საბჭოთა კავშირისთვის სივრცითი 

განვითარების „ჩიხი“ იყო. დღესდღეობით ბათუმი მნიშვნელოვანია არა მარტო ქართული, ასევე 

მიმდებარე თურქეთის დასახლებებისთვისაც. სარფი ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური სასაზღვრო-

გამშვები პუნქტია, რომლის მნიშვნელობაც აღნიშნულია მოდერნიზებული ინფრასტრუქტურითა 

და თანამედროვე არქიტექტურით. 

შავი ზღვის ჩრდილოეთ სანაპიროზე კი სოჭის აგლომერაცია განვითარდა, რომელიც ერთ-ერთი 

ყველაზე მნიშვნელოვანი კურორტია რუსეთში. მისი მოსაზღვრე ტრადიციული კლასტერი 

(აფხაზეთი-სამეგრელო) კი კონფლიქტის შედეგად „გაიხლიჩა“ და, ჯერჯერობით, ვერ პოულობს 
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განვითარების მყარ მიმართულებებს. ეს გარემოება შავიზვისპირა ფუნქციური რეგიონისათვის 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, რომელიც ახალად 

ფორმირებადი ფუნქციური რეგიონის ნაწილად განიხილება, ადრე აფხაზეთის ბირთვის ნაწილი 

იყო. ამას მოწმობს ორ რეგიონს შორის კარგად განვითარებული საგზაო და სარკინიგზო 

ინფრასტრუქტურის ქსელი და ის ყოველდღიური კავშირები, რომლებსაც სამეგრელო კვლავაც 

ინარჩუნებს გალის რაიონთან, აფხაზეთი. ამრიგად, ზუგდიდი და მისი მიმდებარე ტერიტორიები 

ჯერ კიდევ განიცდიან სტრუქტურულ ცვლილებებს ახალი მიზიდულობის ცენტრების 

მიმართებაში.  

ამ ისტორიული და გეოპოლიტიკური ფაქტორების გათვალისწინებით, ასევე ექსპერტთა ჯგუფის 

დასკვნით, ნათელი ხდება თუ რა სახის დინამიკას ამჟღავნებს შავიზღვისპირა ფუნქციური რეგიონი. 

ეს არის ჯერ კიდევ დაუბალანსებელი და „შეუკვრელი“ რეგიონი, რომელიც ფორმირდება სამი 

მთავარი ქალაქის გარშემო: ბათუმი, ფოთი და ზუგდიდი. ამავდროულად, ბათუმი მოწინავე 

მიზიდულობის ცენტრია, რომლის განვითარებაშიც ექსპერტებს ეჭვი არ შეაქვთ. მეორეს მხრივ, 

ფოთისა და ზუგდიდის სამომავლო პროფილი არ არის მკაფიოდ გამოხატული. კიდევ უფრო 

ნაკლებად სავარაუდოა ანაკლიის განვითარება, რაც შესაძლოა დაკავშირებული იყო პროექტის 

პოლიტიკურ ასპექტებთან და სხვა გარე ფაქტორებთან.  

გარდა ამისა, მოსახლეობის სივრცითი განაწილება, ასევე კონკრეტული კონკურენტუნარიანი 

მრეწველობების კონცენტრაცია აჩვენებს, რომ რეგიონში ორი ძირითადი კლასტერია; ერთია 

ბათუმი-ფოთის ურბანული დერეფანი, რომელიც ფოკუსირდება ტურიზმსა და ლოჯისტიკაზე და 

მეორე - ფოთი-ანაკლია-ზუგდიდის განვითარებადი ღერძი. ამ შემთხვევაში, ანაკლია შესაძლოა 

განიხილებოდეს, როგორც შემაკავშირებელი კვანძი, რომელიც უზრუნველყოფს განცალკევებულად 

მდებარე ზუგდიდს შეკავშირებას ფუნქციურ რეგიონთან. 

კონკურენტუნარიანი უპირატესობების კვლევა შავიზღვისპირა ფუნქციური რეგიონის 

მიზიდულობის ცენტრებზე აჩვენებს, რომ მათი კონკურენტუნარიანობა უმეტესად 

დამოკიდებულია გარე ფაქტორებზე, როგორიცაა ქვეყნის მაკროეკონომიკური სიტუაცია, 

ეროვნული შემოსავლის დონე, კვალიფიციური მუშა-ხელის ხელმისაწვდომობა, ხარისხის 

კონტროლის მექანიზმები და მიწის პოლიტიკა. 

რეგიონში შემავალი ქალაქები გარკვეულწილად კონკურენციას უწევენ ერთმანეთს და ნაკლებად 

თანამშრომლობენ მაშინდაც, როდესაც ამის პოტენციალი არსებობს (მაგალითად, ზუგდიდი, 

რომელიც სოფლის მეურნეობის სექტორში კონკურენტუნარიანია, არ მონაწილეობს ბათუმში 

ტურიზმის ინდუსტრიის ღირებულებათა ჯაჭვში). ამასთან, ბათუმს და ფოთს უწევს  კონკურენცია 

გაუწიონ მსგავს ქალაქებს (და პორტებს) საერთაშორისო დონეზე, განსაკუთრებით, რეგიონთან 

გეოგრაფიულად ახლოს მდებარე ერთეულებს. აღსანიშნავია, ის გარემოებაც, რომ შავი ზღვის 
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სანაპირო, როგორც საწარმოო და სატრანსპორტო ჰაბი, უფრო მეტად ორიენტირებულია 

საერთაშორისო ბიზნესზე, ვიდრე ადგილობრივ საწარმოებზე. ამას ადასტურებს ისიც, რომ 

ექსპერტებისთვის, ქალაქში თავისუფალი ეკონომიკური და ინდუსტრიული ზონების არსებობა არ 

არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი ქალაქის მიზიდულობის ცენტრად ჩამოყალიბებისათვის. 

სანაპიროზე არსებული სამრეწველო ტერიტორიები და სატრანსპორტო პუნქტები ჩართულია 

გლობალური ღირებულების ჯაჭვებში და ადგილობრივი ფირმებისთვის არ მიიჩნევა 

კონკურენტუნარიან უპირატესობად.  

ფუნქციური რეგიონი და ურბანული კონკურენტუნარიანობა კომპლექსური საკითხებია და მათი 

სხვადასხვა პერსპექტივებიდან შეფასებით შესაძლებელია განსხვავებული დასკვნების მიღება. 

შავიზღვისპირა ფუნქციური რეგიონის, მისი მიზიდულობის ცენტრებსა და კონკურენტუნარიანი 

უპირატესობების გამოვლენისა და შაფასების წარმოდგენილი სისტემა შემუშავებულია 

საერთაშორისო გამოცდილების საფუძველზე და ითვალისწინებს საქართველოს რეალობასა და 

შეზღუდვებს მონაცემთა შეგროვების პროცესში.  

 

რეკომენდაციები 

ქვემოთ წარმოდგენილია შავიზღვისპირა ფუნქციური რეგიონის ქალაქების 

კონკურენტუნარიანობის დონის ასამაღლებლად შემუშავებული  რეკომენდაციები, რომლებიც 

მოცემულია ორ კატეგორიად: პირველი - ზოგადი  რეკომენდაციები ორიენტირებულია ფუნქციური 

რეგიონის ფორმირებისა და მისი მმართველობის ხელშეწყობაზე; ხოლო მეორე ფოკუსირებულია 

შესწავლილი სექტორების - ტურიზმი, ლოჯისტიკა და ტრანსპორტი და სოფლის მეურნეობა -  

კონკურენტუნარიანობის გაზრდაზე. 

უნდა აღინიშნოს, რომ შავიზღვისპირა ფუნქციური რეგიონის ქალაქების კონკურენტუნარიანობის 

ზრდა დიდწილად დამოკიდებულია გარე ფაქტორებზე, როგორიცაა ზოგადი მაკროეკონომიკური 

მდგომარეობა, ეროვნული შემოსავლების დონე და ფისკალური პოლიტიკა.  

რეგიონული მმართველობის სფეროში საქართველოს რეალობის გათალისწინებით, შავიზღვისპირა 

ფუნქციური რეგიონის ფორმირების ხელშეწყობისათვის საქართველოს ცენტრალური 

ხელისუფლება აქტიურად უნდა ჩაერთოს. თუმცა, რადგანაც ფუნქციური ფორმალურ რეგიონად 

ჩამოყალიბება არ მიიჩნევა მიზანშეწონილად, აუცილებელი იქნება აღნიშნულ რეგიონში მიმდინარე 

პროცესების მართვა ეტაპობრივად ადგილობრივ თვითმმართველობებისა და ბიზნეს ასოციაციების 

კომპეტენციად განისაზღვროს. 
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ზოგადი რეკომენდაციები 

რეკომენდაცია 1: შავიზღვისპირა ფუნქციური რეგიონის ინტეგრირებული ხედვის შემუშავება 

იმისათვის, რომ ფუნქციური რეგიონის ფორმირება მდგრადად წარიმართოს, აუცილებელია მისი 

განვითარების ინტეგრირებული ხედვის შემუშავება. არსებული არათანაბარი და სპორადული 

განვითარების საპასუხოდ, ასეთი ხედვა უნდა მოიცავდეს სივრცითი მოწყობის გეგმასა და 

კონკურენტუნარიანობის მოდელს (competitiveness model). მიდგომამ უნდა ჩამოაყალიბოს 

ქალაქების სისტემა მსოფლიო ბანკის ურბანიზაციის სტრატეგიის მიხედვით (2013). ის უნდა გახდეს 

საყრდენი დოკუმენტი ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიებისათვის. 

რეკომენდაცია 2: შეკავშირებულობისა და მობილობის უზრუნველყოფა შავიზღვისპირა ფუნქციური 

რეგიონის დასახლებებს შორის 

მობილობა და შეკავშირებულობა ფუნქციური რეგიონის ძირითადი განმაპირობებელი 

ფაქტორებია. უნდა შემუშავდეს მრავალპროფილიანი საგზაო ინფრასტრუქტურისა და 

ტრანსპორტის სისტემა, სისტემური შიდასაქალაქო საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ჩათვლით. ეს 

არ ნიშნავს აუცილებლად ახალი გზების მშენებლობას, არამედ უზრუნველყოფას არსებული 

ინფრასტრუქტურის მდგრადობისა, რომ შესაძლებელი იყოს ტრანსპორტის მასიური ნაკადების 

გატარება. შესაბამისად, უნდა შემუშავდეს მდგრადი სატრანსპორტო გეგმა. ის უნდა მოიცავდეს 

ყოველდღიური შრომის მობილობის, ტვირთის გადაზიდვისა და ტურისტული ნაკადების 

გადაწყვეტილებებს BSCFR-ის სხვადასხვა მიზიულობის წერტილებში. 

რეკომენდაცია 3: ბუნებრივი გარემოს და კლიმატის ცვლილების შერბილების მდგრადობის 

უზრუნველყოფა 

BSCFR-ისა და მისი მიზიდულობის ცენტრების უმთავრესი კონკურენტუნარიანი უპირატესობა შავი 

ზღვის სანაპიროა, ტერიტორიის უნიკალური ლანდშაფტი და კლიმატური პირობები. ამგვარად, 

უნდა შემუშავდეს ბუნებრივი გარემოს დაცვის ღონისძიებები, მათ შორის ინტეგრირებული 

სანაპირო მართვის სტრატეგია, ზღვის დონის ამაღლების (განსაკუთრებით ფოთის არეალში), 

კლიმატის ცვლილების შემარბილებელი სტრატეგია, ლანდშაფტის დაცვისა და მიწათსარგებლობის 

გენერალური გეგმები. 

რეკომენდაცია 4: სახელმწიფო ინსტიტუციების, მუნიციპალური მთავრობებისა და ადგილობრივი 

აქტორების ძლიერი კოოპერაციის უზრუნველყოფა 

ფუნქციონალური რეგიონის განვითარება დამოკიდებულია სხვადასხვა დონეზე არსებულ 

ხელმისაწვდომ რესურსების სისტემურ, სინქრონიზებულ მმართველობაზე, რათა მოხდეს 

შესაძლებლობების დროული იდენტიფიცირება თანამშრომლობისთვის. ამდენად, უნდა შეიქმნას 

ადაპტირებული საკომუნიკაციო სტრატეგია და მონაცემთა გაცვლის სისტემა. 

რეკომენდაცია 5: ბიზნესისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების როლების გაძლიერება 
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რადგანაც ფუნქციონალური რეგიონი არ არის ფორმალური ერთეული, ბიზნესისა და 

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების როლი უნდა გაძლიერდეს. იდეებმა და ინოვაციებმა უნდა 

გაამყარონ საქონლისა და შრომის გაცვლა, რაც უზრუნველყოფს ფირმების ბიზნეს გარემოს 

ერთობლიობას. 

რეკომენდაცია 6: მონაცემთა შეგროვებისა და მონიტორინგის (სადამკვირვებლო) სისტემის 

ჩამოყალიბება 

ფუნქციონალური რეგიონი არის კომპლექსურობაზე ადაპტირებული სისტემა, რომელიც იცვლება 

დროთა განმავლობაში გეოგრაფიულ და სოციო-ეკონომიკურ განზომილებაში. ამ ცვლილებების 

მონიტორინგი მნიშვნელოვანია მონაცემთა ბაზისური პოლიტიკის უზრუნველსაყოფად. უფრო 

მეტიც, მიმდინარე კვლევა, პირველ რიგში, ეფუძნება ხარისხობრივ მონაცამებს, რომელიც 

გამყარებული უნდა იყოს ყოვლისმომცველი რაოდენობრივი ანალიზით. ამდენად, ეროვნულმა 

მთავრობამ უნდა შეიმუშაოს ინდიკატორის სისტემა ქალაქების ეკონომიკური აქტივობების, მათ 

შორის შრომის მობილობის, მონიტორინგისთვის. 

რეკომენდაცია 7: შესაძლებლობებისა და უნარების განვითარების ხელშეწყობა 

ადამიანური რესურსის განვითარება უნდა იყოს პრიორიტეტული. პროფესიული კურსები, ისევე 

როგორც პროფესიული განათლება, უნდა გაძლიერდეს სამივე შესწავლილ სექტორში. პრობლემა 

მიმართული უნდა იყოს ორივე პერსპექტივიდან: 1) მაღალი სტანდარტის საგანმანათლებლო 

გარემოს განვითარება და 2) ახალგაზრდებს შორის პროფესიის ადვოკატირება. გარდა ამისა, 

უზრუნველყოფილი უნდა იყოს უცხოური ენების კურსები და ტრენინგები მომსახურე 

პერსონალისთვის და ფინანსური და იურიდიული ცოდნა მეწარმეებისთვის. 

 

რეკომენდაციები ტურიზმის სექტორის კონკურენტუნარიანობის გასაზრდელად 

რეკომენდაცია 1: ბათუმისა და BSCFR-ის ინტეგრირებული ტურიზმის სტრატეგიის შემუშავება 

უნდა შემუშავდეს ინტეგრირებული ტურიზმის სტრატეგია. ის უნდა შეიცავდეს პროდუქტების 

დივერსიფიკაციას, სეზონურობის გაზრდის შესაძლებლობასა და შიდა ტურისტების მოზიდვის 

ღონისძიებებს, რომელიც ამჟამად არ არის წარმოდგენილი. 

რეკომენდაცია 2: სტუმართმოყვარეობის ინდუსტრიის გზამკვლევის, უსაფრთხოებისა და 

მომსახურების სტანდარტების შემუშავება 

მნიშვნელოვანია განვითარდეს მომსახურების სტანდარტები და სახელმძღვანელო პრინციპები 

ყველა მრეწველობის აქტორისთვის. სახელმძღვანელო უნდა იყოს ფართოდ გავრცელებული და 

შესაბამისი ტრენინგებით უზრუნველყოფილი. 

რეკომენდაცია 3: ადექვატური ტრანსპორტირებისა და ხელმისაწვდომობის ზრდის ხელშეწყობა 
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უნდა შემუშავდეს გადაადგილების საკითხები ტურისტულად აქტიური სეზონებისთვის. 

ღონისძიება უნდა მოიცავდეს შიდა ურბანულ მობილობას, ასევე შიდა საქალაქო კავშირებს და 

ტურისტული ადგილების ხელმისაწვდომობას (ეროვნული პარკები, დაცული ტერიტორიები, 

სოფლები და ფერმები). 

რეკომენდაცია 4: გასართობი და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის დივერსიფიკაციის ინიცირება 

BSCFR-ს აქვს შესანიშნავი პოტენციალი რეკრეაციული და გასართობი ინფრასტრუქტურის 

განვითარებისთვის. გარდა ამისა, რეგიონი იძლევა სხვადასხვა სახის ურბანული გასართობი 

ღონისძიებების ჩატარების შესაძლებლობებს უნიკალური ხედებით. უნდა განვითარდეს 

საფეხმავლო ბილიკების, ლანდშაფტის ხედების, გაჩერებებისა და თავშესაფრების შესაბამისი 

ინფრასტრუქტურა. 

რეკომენდაცია 5: ინტერნეტ ტექნოლოგიების გამოყენების წახალისება 

უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ტრენინგი და სახელმძღვანელო პრინციპები მარკეტინგის 

თანამედროვე ინტერნეტ ტექნოლოგიებით გამოყონების შესახებ. ღონისძიება უნდა 

ითვალისწინებდეს ხელმისაწვდომ სერვისებზე ინფორმაციის გავრცელებას, ამავდროულად 

უზრუნველყოს მომხმარებელთა უკუკავშირის მიღება, თუ როგორ უნდა გაუმჯობესდეს ობიექტები 

და მათი მომსახურება. 

რეკომენდაცია 6: ლოკალური წარმოების მოხმარების წახალისება 

შემუშავებული უნდა იქნას სქემები ადგილობრივი წარმოების წახალისებისთვის BSCFR-დან 

ტურისტული მიზიდულობის ცენტრებისკენ, რაც ნიშნავს რეგიონული და ადგილობრივი 

ტურისტული მომარაგების ქსელების ფრთხილ დაგეგმვასა და დანერგვას. ამ თვალსაზრისით, 

მომარაგების ქსელების სტაბილურობისთვის აუცილებელია მწარმოებლისა და მომსახურების 

მიმწოდებლის ახლო თანამშრომლობა. 

 

რეკომენდაციები ტრანსპორტისა და ლოჯისტიკის სექტორის 

კონკურენტუნარიანობის გასაზრდელად 

რეკომენდაცია 1: შავი ზღვისპირა პორტებისა და ტერმინალების განვითარების მკაფიო, 

თანმიმდევრული ხედვის შემუშავება 

ანაკლიაში ახალი განვითარებადი ცენტრი და ღრმაწყლოვანი პორტი აუცილებელს ხდის არსებული 

პორტებისა და ტერმინალების ტრადიციული როლების ხელახლა შეფასებას. მათი თანხვედრისა და 

თანმიმდევრულობის უზრუნველსაყოფად, ხედვა უნდა მოიცავდეს ადგილობრივი განვითარების 

სტრატეგიებს, აგრეთვე მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმებს. 

რეკომენდაცია 2: შესაძლებლობებისა და უნარების განვითარების ხელშეწყობა 
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ლოჯისტიკისა და მომარაგების ქსელის მენეჯმენტის სექტორში უნდა შემუშავდეს პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამები და კურსები (ელექტრონული კურსების ჩათვლით). ადგილობრივ 

ლოჯისტიკაში საუკეთესო პრაქტიკების დასანერგად აუცილებელია საერთაშორისო 

პარტნიორობის ჩამოყალიბება. უნდა დასაქმდნენ განათლებული პროფესიონალები, სამუშაო 

შეხვედრები და გამოფენები უნდა ეწყობოდეს 

რეკომენდაცია 3:  რკინიგზისა და პორტის ოპერირების ეფექტიანობის გაზრდა 

უნდა გაუმჯობესდეს ინფრასტრუქტურა და დაარსდეს კარგად აღჭურვილი ლოჯისტიკური 

ცენტრები. ასევე, უნდა დაინერგოს გამჭვირვალე და მდგრადი მოქმედების სისტემა 

ბიუროკრატიული მექანიზმების შესამცირებლად. 

 

რეკომენდაციები სოფლის მეურნეობის სექტორის კონკურენტუნარიანობის 

გასაზრდელად 

რეკომენდაცია 1: სოფლის მეურნეობის მართვის ხელსაწყოების გამყარება და გაუმჯობესება 

მიწის რეგისტრაციის პროცესში ფორმერებს უნდა გაეწიოთ შესაბამისი დახმარება. გარდა ამისა, 

აუცილებელია მიწის კონსოლიდაციისთვის ხელშეწყობა. აუცილებელია სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწების გეგმის ინტეგრაცია ნაკვეთების რეგისტრაციის პროცესში წარმოების 

გაუმჯობესების თვალსაზრისით. 

რეკომენდაცია 2: დაფინასებასა და დაზღვევაზე მიწვდომადობის გაზრდა 

შესამუშავებელია ახალი საკრედიტო სქემები და განსხვავებული სასოფლო-სადაზღვეო სერვისები. 

ძირითადი აქცენტი გამახვილებული უნდა იყოს პატარა და საშუალო ზომის ფერმებზე, ვიდრე დიდ 

საწარმოებზე. თუმცა, ფერმერების კოოპერატივებისა და ჯგუფების დაარსება აუცილებელი 

ხელსაწყოა სასოფლო-სამეურნეო სესხებისა და დაზღვევების ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად. 

აქედან გამომდინარე, ფერმერთა ფინანსური ცოდნა უნდა გაუმჯობესდეს ინფორმაციულ 

ცენტრებში ტრენინგებისა და კონსულტაციების მეშვეობით. 

რეკომენდაცია 3: თანამედროვე მექანიზაციის ხელსაწყოებზე მიწვდომადობის გაზრდა 

ტრადიციული წარმოების ტექნოლოგიების აუცილებელი მნიშვნელობებიდან გამომდინარე, 

აუცილებელია ფერმერთა უზრუნველყოფა თანამედროვე დანადგარებით და ასევე სხვა 

მომარაგებით. 

რეკომენდაცია 4: ცოდნასა და ინფორმაცია მიწვდომადობის გაზრდა 

უნდა შემუშავდეს ფერმერთა ცოდნისა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაზრდის 

პროგრამები. ინტერნეტის წვდომადობის ზრდა პრიორიტეტულად უნდა იქნეს მიჩნეული. უფრო 

მეტიც, საინფორმაციო ცენტრებმა უნდა უზრუნველყონ შესაბამისი ლიტერატურა და ტრენინგი 
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პროფესიონალებს. პროგრამების ნაწილი უნდა იყოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით 

გადაადგილება სოფლებიდან საინფორმაციო ცენტრებამდე. ასევე, უნდა შეიქმნას მოხერხებული, 
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ხელმისაწვდომი (ფინანსურად) და შესაძლებელი უნდა იყოს ყველა მცირე და საშუალო ზომის 

საწარმოსთვის. უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ხელმისაწვდომობა დამატებით სამეცნიერო 

კვლევებზე, რომლებიც შექმნიან პრაქტიკულ სახელმძღვანელო პრინციპებს სხვადასხვა სასოფლო-

სამეურნეო პროდუქტებზე. ანალოგიურად, უნდა მოხდეს ტრადიციული ცოდნის დოკუმენტაცია, 

ტრანსფორმაცია და გამოყენება. 
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გარდა ამისა, საჭიროა ფინანსური იტერვენციები ადგილობრივ სასოფლო-სამეწარმეო 
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უნდა შემუშავდეს და დაინერგოს ეფექტიანი და მედეგი საირიგაციო, სადრენაჟო და ნარჩენების 
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ეროვნული და საერთაშორისო ბაზრების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით უნდა შემუშავდეს 
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ამავდროულად, სქემები უნდა ეხებოდეს ტრაქტორებისა და სხვა ფერმერული მანქანების სახნავ-
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ცვლილებების საფუძველი, ასევე ნათესების პროდუქტიულობა და საბაზრო პირობები. გარდა 

ამისა, ღონისძიება უნდა მოიცავდეს ღია პლატფორმის განვთარებასა და შენარჩუნებას.  
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