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შესავალი 

ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი ფონდ „ღია საზოგადოება საქართველოს“ მხარდაჭერით 

2013 წლის აგვისტოდან ახორციელებს პროექტს „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამების მონიტორინგი და 

ეფექტიანობის ანალიზი“. პროექტის ფარგლებში განხორციელდა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამისა 

და რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ეკონომიკური ანალიზი. პირველ ეტაპზე 

ცენტრის ექსპერტებმა გაანალიზეს 2014 წლის 15 იანვრის მდგომარეობით არსებული სტატისტიკური 

მონაცემები და ასევე ინფორმაცია პროექტების სტატუსის შესახებ. გარდა ამისა, პირველ ანგარიშში 

შევიდა ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ადგილობრივი კოორდინატორების მიერ 2013 წლის 

ოქტომბერ-ნოემბერში და იანვარში განხორციელებული ადგილობრივი მონიტორინგის შედეგები ხუთ 

შერჩეულ რეგიონში - ქვემო ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი, კახეთი, იმერეთი, გურია. 

პროექტის ფარგლებში მომზადებული მეორე ანგარიშის მიზანია შეფასდეს აღნიშნული პროექტების 

ეკონომიკური ეფექტურობა და ეფექტიანობა.

ამ მიზნით „ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის“ მკვლევარებმა გაანალიზეს საქართველოში 

რეგიონული საჭიროებები, რეგიონული ეკონომიკური განვითარების ტენდენციები, რეგიონებში ბიზნესის 

განვითარების მაჩვენებლები, უმუშევრობის ტენდენცია და ა.შ. მოახდინეს რეგიონული ეკონომიკური 

დისბალანსის ანალიზი და გაარკვიეს რამდენად აისახება მსგავსი პროექტები რეგიონების ეკონომიკურ 

განვითარებაზე. ამ მიზნით, პროექტში შეფასებულია ზემოთ დასახელებული ორი ინფრასტრუქტურული 

პროექტის მასშტაბები და პრიორიტეტები 2013 და 2014 წლებში რეგიონულ ჭრილში და მათი 

ურთიერთკავშირი რეგიონების ეკონომიკურ განვითარებასთან. 
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ძირითადი მიგნებები

•	  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 2014 წლის 6 თვის 

ასიგნებების გეგმა შეადგენდა 419.6 მილიონ ლარს, 6 თვის შესრულებამ შეადგინა 305.4 მლნ ლარი, 

რაც ნახევარი წლის გეგმის 72, ხოლო წლიური გეგმის 35 პროცენტია;

•	  94 პროცენტით გაიხარჯა საგზაო ინფრასტრუქტურის მიმართულებით გამოყოფილი ხარჯები (წლიური 

გეგმის 43 პროცენტი); ყველაზე დიდი გადახრა წყალმომარაგების მიმართულებით გამოყოფილ 

თანხებში იყო, კერძოდ 6 თვის მდგომარეობით დაიხარჯა გეგმის მხოლოდ 17 პროცენტი, თუმცა 

ეს მონაცემი წლიური გეგმის ნახევარია, რაც მიანიშნებს რომ აღნიშნული მიმართულებით 6 თვის 

ბიუჯეტი გადაჭარბებით იყო დაგეგმილი;

•	  რეგიონებში გათვალისწინებული საბიუჯეტო დანახარჯები და შესაბამისად სამუშაოები, 

განსაკუთრებული ჩამორჩენით შესრულდა. მაგალითად, მხოლოდ 41 პროცენტით შესრულდა 

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის მიმართულებით გამოყოფილი თანხების 6 

თვის გეგმა. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში რეგიონებში გადარიცხულია 8 მლნ 

ლარი, რაც წლიური გეგმის 16 პროცენტია; ხოლო საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადარიცხულია 55.3 

მლნ ლარი, წლიური გეგმის 30 პროცენტი. რეგიონების მიხედვით, წლიური გეგმის ყველაზე მეტი - 39 

პროცენტი გადაირიცხა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, ხოლო ყველაზე ნაკლები - 7 პროცენტი 

სამცხე-ჯავახეთის მხარეში;

•	  2014 წლის 6 თვის მდგომარეობით, გეგმის ჩამორჩენით არის გახარჯული კაპიტალური 

დანახარჯების მიმართულებით (ე.წ. არაფინანსური აქტივების ზრდა) გამოყოფილი თანხებიც, 

6 თვის შესრულების მაჩვენებელი გეგმის 78 პროცენტია. შეფერხებებია ინფრასტრუქტურული 

პროექტების განხორციელებაში, არა მხოლოდ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხებით, 

არამედ საერთაშორისო გრანტებით განსახორციელებელ პროექტებშიც. კერძოდ, 53 მილიონიანი 

დანაკლისით ჩამოირიცხა გრანტების მუხლით გათვალისწინებული შემოსავლები, რომლებიც 

ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას უნდა მოხმარებოდა;

•	  2014 წლის მდგომარეობით, ადგილობრივი ბიუჯეტების მთლიანი გადასახდელებიდან, 30 პროცენტი 

კაპიტალური სახის დანახარჯებზეა მიმართული. ბიუჯეტში ინფრასტრუქტურული პროექტების 

წილი ყველაზე მაღალია თვითმმართველ ქალაქ გორში (33 პროცენტი), ხოლო ყველაზე დაბალი 

თვითმმართველ ქალაქ ამბროლაურში (11 პროცენტი), სადაც გაცილებით მეტი თანხებია მიმართული 

სუბსიდიებზე;

•	  2013 და 2014 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის პრიორიტეტების პროცენტული განაწილება 

მსგავსია. 2014 წელს სოფლის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას მთლიანი ფინანსური რესურსის 
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28% ხვდა წილად, რაც თანხობრივად 13,274,964 ლარის ტოლია. გზის რეაბილიტაციას კი 24% 

უჭირავს რაც შესაბამისად 11,031,338 ლარს უდრის. ხოლო რაც შეეხება წყლით მომარაგებას, მას 

აქაც 18% უჭირავს რაც თანხობრივად 8,503,799.2 ლარია. ერთადერთი 2013 წლისგან განსხვავებით, 

წელს მნიშვნელოვანდ არის გაზრდილი სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგება და შესაბამისად, მთლიან 

პრიორიტეტებში იგი 5%-ს იკავებს;

•	  2014 წლის რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის პრიორიტეტებში, როგორც 

პროექტების რაოდენობის თვალსაზრისით, ისე დაფინანსების კუთხით ლიდერობს გზის 

რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული სამუშაოები. მთლიანად პროექტების რაოდენობაში მას 45% 

უკავია, ხოლო დაფინანსებაში კი 53%, რაც თანხობრივად 73 მილიონ 324 463 ლარსი ტოლია. შემდგომ 

ადგილზე წყალ-კანალიზაციასთან დაკავშირებული სამუშაოებია, რასაც საერთო პროექტების 

რაოდენობის 27% უკავია, ხოლო ფინანსური რესურსის კი 21%. დაფინანსების კუთხით მესამე 

ადგილს სახლების რეაბილიტაცია იკავებს 9%-ით, ხოლო პროექტების რაოდენობით კი სოფლის 

ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, რომელიც ასევე 9%-ია;

•	  ინფრასტრუქტრული პროექტების პრიორიტეტები, პრინციპში, თანხვედრაშია ქვეყნის მასშტაბით 

არსებულ საჭიროებებთან, თუმცა მყისიერ გავლენას მათზე, ცხადია, ვერ ახდენს;

•	  შინამეურნეობების ინფრასტუქტურის მდგომარეობის 2013 წლის სტატისტიკის თანახმად, 

საქართველოს რეგიონების უმეტესი ნაწილი უზრუნველყოფილია ელექტროენერგიით 100 

პროცენტით; გაზიფიცირების მაჩვენებლით მხოლოდ თბილისია 96 პროცენტით გაზიფიცირებული; 

შემდეგ ადგილზეა ქვემო ქართლი - 58,3 პროცენტი, შემდეგ კახეთი და იმერეთი, შესაბამისად - 43 

და 41 პროცენტის ფარგლებში; შემდეგ შიდა ქართლი - 38,7 პროცენტი. აჭარაში მოსახლეობის სულ 

24,8 პროცენტია გაზიფიცირებული; ყველაზე ცუდი მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით სამეგრელოშია, 

სადაც მოსახლეობის 5 პროცენტს აქვს სულ გაზმომარაგება;

•	  საქართველოს მასშტაბით 2013 წელს ბინაში შეყვანილი წყლის სისტემა სულ დაახლოებით 52 

პროცენტს აქვს; ამ თვალსაზრისით თბილისის შემდეგ უპირატესობა ჰქონდა კვლავ ქვემო ქართლის 

რეგიონს - 47 პროცენტით; იმერეთის მაჩვენებელი 32 პროცენტია, თუმცა იგივე იმერეთი ერთ-

ერთი პირველია იმ რეგიონებში შორის, სადაც მოსახლეობა ეზოსა ან უბანში არსებულ ბუნებრივ 

წყაროებზე არის დამოკიდებული; კახეთში სახლში შეყვანილი წყალი 27,5 პროცენტს ჰქონდა, 20,8 

პროცენტს - სამეგრელოში; დანარჩენი რეგიონების მაჩვენებლები 43,8 პროცენტის ფარგლებშია, 

თუმცა ამ რეგიონების მოსახლეობის დაახლოებით 16 პროცენტი კვლავ ეზოსა და უბანში არსებულ 

ბუნებრივ წყაროებზეა დამოკიდებული;

•	  მთავარი საერთო პრობლემა, რომელიც ყველა რეგიონს მეტ-ნაკლები სხვაობით აერთიანებს, ეს 

არის დასაქმების პრობლემა. ერთ-ერთ უმთავრესი პრიორიტეტი, რომელიც ასევე ყველა რეგიონში 

გამოიკვეთა, არის საგზაო ინფრასტრუქტურა და წყალი (თუმცა, მაგალითად, აღმოსავლეთ 
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საქართველოს რეგიონებში წყლის პრობლემას უფრო მკვეთრად გამოყოფენ, ვიდრე დასავლეთ 

საქართველოში);

•	  ადგილობრივი ბიზნესის ბრუნვისა და რეგიონებში განხორციელებული სახელმწიფო ინვესტიციების 

2014 წლის მაჩვენებლების შედარება ცხადჰყოფს, რომ სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული 

ინვესტიციები, მათი მოცულობიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვნად არ განაპირობებს ბიზნეს 

სექტორის ბრუნვის მოცულობებს რეგიონებში. გადარიცხული თანხები რეგიონის ეკონომიკაზე, 

ბიზნესის აქტივობაზე და ბიზნესში დასაქმებაზე პირდაპირ ზეგავლენას ვერ ახდენს, თუმცა ირიბი 

ზეგავლენა ცხადია არსებობს. ეს დიდი ალბათობით განპირობებულია იმით, რომ მსხვილი 

ინფრასტრუქტურული პროექტების შემსრულებლები, როგორც წესი, ადგილობრივი კომპანიები არ 

არიან. შესაბამისად, ეს პროექტები მნიშვნელოვნად განაპირობებს ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის 

ტემპებს. 2012 წლიდან მოყოლებული, ინფრასტრუქტურული ხარჯების წილი საბიუჯეტო ასიგნებებში 

14-დან 11 პროცენტამდე შემცირდა. სწორედ ეს ტენდენცია ნაწილობივ განაპირობებდა 2013 წლის 

შენელებულ ეკონომიკურ ზრდას;

•	  ეკონომიკის გადაჭარბებული ცენტრალიზების მაგალითია ის, რომ 2013 წელს ბიზნეს სექტორში 

არსებული მთლიანი ბრუნვის დაახლოებით 70% პროცენტი თბილისზე მოდის; მეორე ადგილს 

ქვემო ქართლი იკავებს 6.24% -ით. ხოლო შემდგომ ადგილებს აჭარა და იმერეთის რეგიონები 

ინაწილებენ, შესაბამისად 5.9% და 4.52%-ით. ჩამონათვალში ყველაზე ცუდი მდომარეობა ამ 

თვალსაზრისით სამცხე-ჯავახეთს, რაჭა-ლეჩხუმს და გურიას აქვს. 2014 წელს - პირველი კვარტლის 

მონაცემებით თითქმის ყველა რეგიონში გაზრდილია ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მაჩვენებლები 

წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებლებთან შედარებით. აღსანიშნავია სამეგრელო-ზემო სვანეთის 

რეგიონი, სადაც ბიზნეს სექტორის ბრუნვა პირველ კვარტალში გაიზარდა 45 მილიონი ლარით და 

აჭარის რეგიონი სადაც იგივე მაჩვენებელი გაზრდილია 122 მილიონი ლარით. დიდი ალბათობით ეს 

მაჩვენებელი 2014 წლის ზაფხულში, იმევე სამეგრელოსა და აჭარაში, კიდევ უფრო გაიზრდება;

•	  ცენტრსა და რეგიონს შორის ასეთი ეკონომიკური დისბალანსი შემაშფოთებელია, რადგან 

საქართველოს მოსახლოების დაახლოებით 2/3 რეგიონებში ცხოვრობს, კერძოდ: სტატისტიკის 

თანახმად, თბილისში ცხოვრობს 1 მილიონ 171 ათასამდე ადამიანი, რეგიონებში კი - ქალაქებისა და 

სოფლების ჩათვლით, 3 მილიონ 312 ათას ადამიანზე მეტი; საქართველოს მოსახლეობის რეგიონული 

გადანაწილების თანახმად, თბილისის შემდეგ ყველაზე მეტი ადამიანი - 700 ათასზე მეტი, იმერეთის 

რეგიონში ცხოვრობს; მეორე ადგილზეა ქვემო ქართლის რეგიონი; ყველაზე ნაკლები მოსახლეობა 

კი რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონშია რეგისტრირებული - დაახლოებით 46 ათასი 

ადამიანი; არათანაბარია რეგიონების ურბანული განვითარების მაჩვენებელიც: ქალაქის ტიპის 

დასახლებებში, რეგიონებში პროცენტულად ყველაზე ნაკლები მოსახლეობა ცხოვრობს გურიის, 

კახეთის, რაჭა-ლეჩხუმის, მცხეთა-მთიანეთის და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებში; ურბანულად 

შედარებით განვითარებულია იმერეთი, ქვემო ქართლი, აჭარა;
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•	  2014 წლის პირველ კვარტალში, მსგავსად სხვა წლებისა, შეინიშნება საკმაოდ დიდი დიაპაზონი 

თბილისში და რეგიონებში არსებულ საშუალო თვიურ ანაზღაურებებს შორის. სტატისტიკური 

მონაცემები ცხადჰყოფს, რომ თბილისსა და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში ბიზნეს-სექტორში 

ყველაზე მაღალნაზღაურებადი მუშახელია დასაქმებული, ყველაზე ნაკლები ანაზღაურება კი რაჭა-

ლეჩხუმში და გურიაში აქვთ;

•	  2013 წელს უმუშევრობის ყველაზე დაბალი დონე კახეთის რეგიონში დაფიქსირდა - 6.4%-ი. სტატისტიკა 

აჩვენებს, რომ მიწაზე დასაქმებულთა თვითდასაქმებულების სიაში შეყვანის გამო თითქმის ყველა 

რეგიონში, სადაც არსებობს სოფლის მეურნეობაში მოსახლეობის ჩართულობის დაბალი დონე, 

უმუშევრობის დონე მაღალია. თვალსაჩინო მაგალითს აჭარის რეგიონი წარმოადგენს, სადაც 2013 

წლის მონაცემების მიხედვით, უმუშევრობის დონე 18.1%-ით განისაზღვრა. ხოლო თვითასაქმებულთა 

პროცენტული წილი მთლიან დასაქმებულებს შორის 58%-ია. რეგიონებს შორის უმუშევრობის 

დონით პირველ ადგილს სწორედ აჭარის რეგიონი იკავებს ამ მონაცემით, ხოლო მეორე ადგილზე 

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონია 15.8%-ით;

•	  2013 წელს კერძო ბიზნესში დასაქმებულთა რაოდენობა საქართველოში 519 ათას კაცს გაუტოლდა, 

რაც დაახლოებით 16 000 კაცით ნაკლებია 2012 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. 2014 წლის პირველი 

კვარტლის მონაცემებით რაოდენობამ კვლავ დაიკლო და იგი პირველი კვარტლის ბოლოს 

უტოლდებოდა 495 ათას ადამიანს. ბიზნეს-სექტორში დასაქმების საერთო მაჩვენებლის კლების 

მიზეზი გახლდათ რეგიონებში შემცირებული ოდენობა დასაქმებულებისა. მათ შორის აღსანიშნავია 

სამეგრელოს, ზემო სვანეთის რეგიონი, სადაც დასაქმებულთა რაოდენობა 8574 ადამიანით შემცირდა, 

ასევე შიდა ქართლის რეგიონში რაოდენობამ 6264 ადამიანით იკლო 2012 წელთან შედარებით;

•	  და ბოლოს - მიუხედავად 2-3- წლიანი შუალედისა რეგიონების ინფრასტრუქტურული საჭიროებების 

კვლევებს შორის, ძირითადი პრობლემატიკა კვლავ თითქმის უცვლელი რჩება, რაც მოწმობს, რომ 

საქართველოში ინფრასტრუქტურაში ჩასადები ინვესტიციების კუთხით დიდი სამუშაოა გასაწევი. 

ეს მონაცემები ასევე ნათელყოფს, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება 

მნიშვნელოვანია რეგიონებში არა მხოლოდ ეკონომიკური ზრდის მისაღწევად (რაზეც ხშირად 

ხდება ხოლმე აპელირება), არამედ პირველადი სოციალური და საყოფაცხოვრებო მდგომარეობის 

გასაუმჯობესებლადაც.  
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რეგიონული ეკონომიკური განვითარება

2014 წლის პირველი იანვრის მოსახლების აღწერით, 4 მილიონ 490 ათასი ადამიანიდან ქალაქად 

ცხოვრობს 2 მილიონ 411 ათასი ადამიანი, სოფლად კი - 2 მილიონ 78 ათასამდე ადამიანი ანუ თითქმის 

ნახევარი.

ამასთან, ამავე სტატისტიკის თანახმად, თბილისში ცხოვრობს 1 მილიონ 171 ათასამდე ადამიანი, 

რეგიონებში კი - ქალაქებისა და სოფლების ჩათვლით, 3 მილიონ 312 ათას ადამიანზე მეტი; ანუ ორჯერ 

მეტი, ვიდრე დედაქალაქში; 

შესაბამისად, რეგიონული ინფრასტრუქტურული საჭიროებებისა და ეკონომიკური განვითარების შესწავლა 

და რეგიონული პროექტების განხორციელება სახელმწიფოს ერთ-ერთი უმთავრესი გამოწვევაა.

აქვე უნდა ითქვას, რომ მოსახლეობა, ცხადია გეოგრაფიული, ისტორიული თუ სხვა საფუძვლებიდან 

გამომდინარე, რეგიონებს შორის არათანაბრად არის გადანაწილებული. 

საქართველოს მოსახლეობის რეგიონული გადანაწილების თანახმად, თბილისის შემდეგ ყველაზე მეტი 

ადამიანი - 700 ათასზე მეტი, იმერეთის რეგიონში ცხოვრობს; მეორე ადგილზეა ქვემო ქართლის რეგიონი; 

ყველაზე ნაკლები მოსახლეობა კი რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონშია რეგისტრირებული - 

დაახლოებით 46 ათასი ადამიანი;

2013 2014

sul qalaqi sofeli sul qalaqi sofeli

s a q a r T v e l o 4,483.8 2,410.8 2,073.0 4,490.5 2,411.7 2,078.8

I. Tbilisi 1,171.2 1,140.6 30.6 1,175.2 1,144.4 30.8

II. afxazeTis a/r … … … … … …

III. aWaris a/r 394.2 197.4 196.8 396.6 198.7 197.9

IV. guriis regioni 139.2 36.8 102.4 138.8 36.8 102.0

V. imereTis regioni 703.9 337.4 366.5 703.3 336.4 366.9

VI. kaxeTis regioni 405.1 83.5 321.6 405.0 83.4 321.6

VII. mcxeTa-mTianeTis regioni 108.9 26.9 82.0 108.8 26.9 81.9

VIII. raWa-leCxumisa da qvemo svaneTis 
regioni

46.3 9.1 37.2 45.9 9.1 36.8

IX. samegrelo-zemo svaneTis regioni 476.9 192.3 284.6 476.3 191.9 284.4

X. samcxe-javaxeTis regioni 213.5 66.2 147.3 213.7 66.2 147.5

XI. qvemo qarTlis regioni 511.1 199.4 311.7 513.1 196.6 316.5

XII. Sida qarTlis regioni 313.5 121.2 192.3 313.8 121.3
192.5

ცხრილი 1; საქართველოს მოსახლეობა რეგიონების მიხედვით. წყარო: საქსტატი
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როგორც ცხრილიდან ჩანს, არათანაბარია რეგიონების ურბანული განვითარების მაჩვენებელიც: 

ქალაქის ტიპის დასახლებებში, რეგიონებში პროცენტულად ყველაზე ნაკლები მოსახლეობა ცხოვრობს 

გურიის, კახეთის, რაჭა-ლეჩხუმის, მცხეთა-მთიანეთის და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებში; ურბანულად 

შედარებით განვითარებულია იმერეთი, ქვემო ქართლი, აჭარა.

ცხადია ეს აისახება როგორც დასაქმების ხასიათზეც ამ რეგიონებში, ისე ინფრასტრუქტურულ 

მდგომარეობასა და საჭიროებებზე; 

რეგიონული ინფრასტრუქტურული საჭიროებები
რეგიონული ინფრასტრუქტურული საჭიროებების შესახებ საინტერესო რესურსია საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები, რომელიც რეგიონულ კონტექსტში შინამეურნეობების 

ინფრასტუქტურის მდგომარეობას აჩვენებს1:

ამ სტატისტიკის თანახმად, რეგონების უმეტესი ნაწილი უზრუნველყოფილია ელექტროენერგიით 100 

პროცენტით; გაზმომარაგებასთან დაკავშირებით გაცილებით განსხვავებული ვითარებაა: 2013 წლის 

მდგომარეობით, მხოლოდ თბილისია 96 პროცენტით გაზიფიცირებული; შემდეგ ადგილზეა ქვემო ქართლი, 

რეგიონებში გაზიფცირების ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით - 58,3 პროცენტი, შემდეგ კახეთი და იმერეთი, 

შესაბამისად - 43 და 41 პროცენტის ფარგლებში; შემდეგ შიდა ქართლი - 38,7 პროცენტი. აჭარაში, სადაც 

2012 წლიდან გაზიფიცირების მაჩვენებელი გაორმაგდა, ამ თვალსაზრით დღეს ისევ არასახარბიელო 

ვითარებაა და რეგიონის სულ 24,8 პროცენტია გაზიფიცირებული; ყველაზე ცუდი მდგომარეობა ამ 

თვალსაზრისით სამეგრელოშია, სადაც მოსახლოების 5 პროცენტს აქვს სულ გაზმომარაგება; 

ცალკე საკითხია წყალმომარაგება, რომელიც საქართველოს რეგიონებში ერთ-ერთი ყველაზე 

პრობლემური თემაა. 

სტატისტიკური მონაცემების თანახმად, საქართველოს მასშტაბით ბინაში შეყვანილი წყლის სისტემა 

სულ დაახლოებით 52 პროცენტს აქვს; ამ თვალსაზრისით თბილისის შემდეგ 2013 წელს უპირატესობა 

ჰქონდა კვლავ ქვემო ქართლის რეგიონს - 47 პროცენტით; იმერეთის მაჩვენებელი ამ თვალსაზრისით 

32 პროცენტია, თუმცა იგივე იმერეთი ერთ-ერთი პირველია იმ რეგიონებში შორის, სადაც ბუნებრივ 

წყაროებზე არიან დამოკიდებული ეზოსა ან უბანში; კახეთში სახლში შეყვანილი წყალი 2013 წელს 

27,5 პროცენტს ჰქონდა, 20,8 პროცენტს - სამეგრელოში; დანარჩენი რეგიონების მაჩვენებლები 43,8 

პროცენტის ფარგლებშია, თუმცა ამ რეგიონების მოსახლეობის დაახლოებით 16 პროცენტი კვლავ ეზოსა 

და უბანში არსებულ ბუნებრივ წყაროებზეა დამოკიდებული. 

1  საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი). რეგიონული სტატისტიკა. ინფრასტრუქტურა. http://www.geostat.ge/?ac-
tion=page&p_id=1213&lang=geo 

http://www.geostat.ge/?action=page&p_id=1213&lang=geo
http://www.geostat.ge/?action=page&p_id=1213&lang=geo
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ამ მონაცემების გარდა, ცხადია საინტერესოა თავად მოსახლეობა როგორ აღიქვამს თავის მთავარ 

რეგიონულ საჭიროებებს. რეგიონული ინფრასტრუქტურული საჭიროებების შესახებ მასშტაბური კვლევა 

ბოლოს ფონდის „ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს“ პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა 2008-

2011 წლებში2, აქ საკმაოდ დეტალურად არის აღწერილი ქვეყნის სოფლებში არსებული საჭიროებები, 

რასაც თავად მოსახლეობა ასახელებს; კვლევა აჩვენებს, რომ მნიშვნელოვანი დისბალანსია ქვეყნის 

დედაქალაქსა და რეგიონებში მაცხოვრებელი მოსახლეობის ხელმისაწვდომობაში ისეთ რესურსების 

მიმართ, როგორიცაა: განათლება, ჯანდაცვის ობიექტები, გზები, წყალმომარაგება, კრედიტები თუ ა.შ.

შესაბამისად, რეგიონების მიხედვით განსხვავებულია პრიორიტეტებიც, რომელთა გადაჭრაც 

აუცილებლად მიაჩნიათ სხვადასხვა რეგიონების წარმომადგენლებს, თუმცა მთავარი საერთო 

პრობლემა, რომელიც ყველა რეგიონს მეტ-ნაკლები სხვაობით აერთიანებს და უმეტესწილად პირველ 

ადგილს იკავებს, ეს არის დასაქმების პრობლემა. ერთ-ერთ უმთავრესი პრიორიტეტი, რომელიც 

ასევე ყველა რეგიონში გამოიკვეთა, არის საგზაო ინფრასტრუქტურა და წყალი (თუმცა, მაგალითად, 

აღმოსავლეთ საქართველოს რეგიონებში წყლის პრობლემას უფრო მკვეთრად გამოყოფენ, ვიდრე 

დასავლეთ საქართველოში). ზოგადად ჩამონათვალში გვხვდება პრობლემათა მთელი ნუსხა, დაწყებლი 

გაზმომარაგებით, სამელიორაციო სამუშაოებით, სასოფლო-სამეურნეო სასუქებით მომარაგებით, 

პროდუქციის ბაზრების გასაღების ძიების სურვილითა და ტექნიკის დეფიციტით დამთავრებული; 

უშუალოდ ინფრასტრუქტურულ საჭიროებებს თუ გადავხედავთ და უფრო ახალ ინფორმაციას მოვიძებთ, 

მაგალითად საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის საიტზე შეგიძლიათ მოიძოთ 

ინტერნეტ-გამოკითხვა, რომელშიც 631 ადამიანს აქვს მონაწილეობა მიღებული. კითხვაზე: რომელია 

ინფრასტრუქტურული პრობლემა, რომლის მოგვარებასაც ისურვებდით თქვენს მუნიციპალიტეტში/

სოფელში, პასუხები შემდეგნაირად გადანაწილდა: 

გამოკითხვაში მონაწილე 631 რესპონდენტიდან 45 პროცენტი ქვეყნისთვის უმთავრეს პრობლემად 

საავტომობილო გზების რეაბილიტაციის აუცილებლობას მიიჩნევს; დაახლოებით 23 პროცენტისთვის 

მნიშვნელოვანია წყალმომარაგების სისტემების მოწესრიგება; შემდეგ ადგილს საკანალიზაციო და 

საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაცია იკავებს - 8 პროცენტით; ხიდების და გვირაბების მშენებლობა და 

ნაპისამაგრი სამუშაოები დაახლოებით 5-5 პროცენტს მიაჩნია მთავარ პრიორიტეტად; 4,3 პროცენტი აქვს 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების აღდგენას, 2,9 პროცენტი - გარე განათებას და გამოკითხულთა 

დაახლოებით 7 პროცენტამდე სხვა პრიორიტეტებზე აკეთებს აქცენტს3.  

რეგიონული ინფრასტრუქტურული საჭიროებების შესახებ ბოლო, მეტ-ნაკლებად მოცულობითი კვლევა 

საქართველოს მასშტაბით ჩატარებულია ასევე 2013 წელს ორგანიზაცია სიდა-ს მიერ4. კვლევამ აჩვენა, 

რომ სოფლის მოსახლეობის აზრით საცხოვრებელთა 96,8 % უზრუნველყოფილია - ელექტროენერგიით, 

2  საქსტატი. სოფლის ინფრასტრუქტურის აღწერა. 2011 http://www.geostat.ge/cms/site_images/_files/mcg/VIC%20Publication.pdf
3 საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. http://mdf.org.ge/
4 სოფლის მოსახლეობის კვლევა, www.cida.ge. პროექტი „სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელი“ 2013 წელი  

http://mdf.org.ge/
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82,6 % - სასმელი წყლით, 53,3% - თხევადი აირით, უკაბელო ტელეფონით (არ იგულისხმება მობილიური) - 

41,1%, ტელეფონით - 38,3%, გაზმომარაგების ცენტრალური სისტემით - 34,9%, გათბობის ინდივიდუალური 

სისტემით (გაზის გამათბობელი, ღუმელის გარდა) - 21%; კანალიზაციით - 20,8%; ინტერნეტით - 15,2 % და 

ცხელი წყლის ცენტრალური სისტემით - 2,9%; 

როგორც ვხედავთ, მოსახლოების აღქმა, მაგალთად წყალმომარაგების მდგომარეობის შესახებ ბევრად 

ოპტიმისტურია, ვიდრე ის 52 პროცენტიანი მონაცემი, რომელიც საქართველოში სახლებში შეყვანილი 

წყალმომარაგების სისტემის მდგომარეობას აჩვენებს. როგორც ჩანს იმ შემთხვევაშიც, თუ ეზოში 

ჭაა, ან უბანში წყაროა მოსახლეობის ნაწილი წყლით უზრუნველყოფის პრობლემას მეტ-ნაკლებად 

მოგვარებულად თვლის; 

პრიორიტეტულ საჭიროებებთან დაკავშირებით თითქმის ანალოგიური სურათი აჩვენა 2010-2011 წლებში 

ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მიერ 50 სოფლის მასშტაბით ჩატარებულმა გამოკითხვამ 

(1500-მდე რესპონდენტი), რომლის თანახმადაც სოფლის მოსახლეობის მიერ ყველაზე მნიშვნელოვანი 

საჭიროება გზის დაგებასა და წყლით მომარაგებასთან იყო დაკავშირებული, ასევე ჩამონათვალში 

გვხვდებოდა ისეთი საჭიროებები, როგორიცაა სოფლის საერთო რიტუალური, კულტურული თუ 

სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა. მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ იმიტომ, რომ კვლევა უშუალოდ 

სოფლების (და არა ზოგადად რეგიონების მაცხოვრებლებზე იყო ორიენტირებული), აქ ჩამონათვალში 

გვხვდება საკმაოდ ლოკალური ტიპის საჭიროებებიც, მაგალითად სოფლის სასაფლაოს შემოღობვა, 

სამედიცინო ამბულატორიის აშენება და ა.შ. 

ყველა ზემოთ მოყვანილი მონაცემი ცხადჰყოფს, რომ ქვეყანაში სოფლის მოსახლეობის 

ინფრასტრუქტურული სერვისების თვალსაზრისით რჩება მთელი რიგი საკითხები, რომლებიც კვლავ 

ძალზე პრობლემურია, კერძოდ:

მაგალითად 2013 წლისთვის სოფლის მოსახლეობის დაახლოებით ორ მესამედს ჯერ კიდევ არ ჰქონდა 

ცენტრალური გაზმომარაგება; 80 პროცენტამდე კი გასათბობად ისევ ღუმელს იყენებს და არა გაზის 

გამათბობელს, იგივე მონაცემია კანალიზაციის სისტემებთან დაკავშირებით; ამასთანავე, მხოლოდ 15 

პროცენტს აქვს ინტერნეტი, ხოლო სოფელში ცხელი წყლის ცენტრალური სისტემა პრაქტიკულად არ 

არის (აქვს მხოლოდ 3 პროცენტს).

ამასთან, სიმპტომატურია, რომ მიუხედავად 2-3- წლიანი შუალედისა კვლევებს შორის, ძირითადი 

პრობლემატიკა კვლავ თითქმის უცვლელი რჩება, რაც მოწმობს, რომ საქართველოში ინფრასტრუქტურაში 

ჩასადები ინვესტიციების კუთხით კვლავ საკმაოდ დიდი სამუშაოა გასაწევი. ეს მონაცემები ასევე 

ნათელყოფს, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება მნიშვნელოვანია რეგიონებში 

არა მხოლოდ ეკონომიკური ზრდის მისაღწევად (რაზეც ხშირად ხდება ხოლმე აპელირება), არამედ 

პირველადი სოციალური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლადაც.  
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მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის 2013-2014 წლის «გლობალური კონკურენტუნარიანობის ანგარიშის“ 

(“The Global Competitiveness Report“) მიხედვით, საქართველოს ინფრასტრუქტურის მდგომარეობით 

148 ქვეყანაში 56 -ე ადგილზეა, გზების ხარისხის მიხედვით, მსოფლიო 148 ქვეყნიდან საქართველო 

60-ე ადგილზე5; თუმცა, იმავე ანგარიშის მიხედვით, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არ არსებობა ერთ-

ერთი შემაფერხებელი ფაქტორია ბიზნესის საწარმოებლად ქვეყანაში. აღსანიშნავია, რომ მთავრობის 

მიერ განხორციელებული პროექტები თავისი მასშტაბით უფრო მსხვილი პროგრამებისგან შედგებოდა, 

მუნიციპალური დონის პროექტებს მოიცავდა და შედარებით ნაკლებად შეეხო სოფლის მოსახლეობის 

საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას.

დასაქმება რეგიონულ ჭრილში 

რეგიონული (ისევე როგორც საერთო სახელმწიფოებრივი) საჭიროებების კვლევის დროს მთავარი 

პრობლემა, რომელსაც მოსახლეობა ასახელებს, ეს უმუშევრობაა. უკვე მრავალი წელია, რაც 

საქართველოს ეკონომიკის ერთ-ერთ უმთავრეს გამოწევევას დასაქმებასთან დაკავშირებული 

პრობლემების გადაჭრა წარმოადგენს. საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის ინფორმაციით 2013 

წელს საქართველოში უმუშევრობის დონე 14.6%-ია, რაც 0.4%-ით ნაკლებია წინა წლის ანალოგიურ 

მაჩვენებლებზე. 

მრავალი არასამთავრობო ორგანიზაცია, მათ შორის ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი თავის 

ანალიტიკურ პუბლიკაციებში მიუთითებს, რომ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოთვლილი 

უმუშევრობის დონის გამოთვლის მეთოდოლოგია რეალურ უმუშევრობაზე სრულ წარმოდგენას არ 

ქმნის. ამაზე მოწმობს თუნდაც 2014 წლის აპრილში NDI-მიერ ჩატარებული კვლევა, რომლის მიხედვითაც 

გამოკითხულთა 67%-ი თავს დაუსაქმებლად მიიჩნევს6. 

უმუშევრობის დონის დადგენის მეთოდოლოგიის ძირითადი პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახური სოფლის მეურნეობაში ჩართულ ყველა პირს თვითდასაქმებულად 

მიიჩნევს, სწორედ ამიტომ საქართველოში თითქმის ყოველ წელს უმუშევრობის დონე ქალაქში ბევრად 

უფრო მაღალია, ვიდრე სოფლად. 

მაგალითად, 2013 წლის სტატისტიკის თანახმად უმუშევრობის ყველაზე დაბალი დონე კახეთის რეგიონში 

დაფიქსირდა - 6.4%-ი. გასულ წელს კახეთში დასაქმებულთა ოდენობა გახლდათ 183.9 ათასი ადამიანი, 

საიდანაც თვითდასაქმებულთა რაოდენობა 136.6 ათასი ადამიანია, რაც მთლიანი სამუშაო ძალის 74%-

ია. მსგავსი ტენდენცია შეინიშნება გასულ წლებში. მაშინ, როდესაც თვითსაქმებულთა რაოდენობა 2012 

წელს სამუშაო ძალის დაახლოებით 70%-ია, მთლიან შიდა პროდუქტში კახეთის პროცენტული წილი 

5   გლობალური კონკურენტუნარიანობის ანგარიში. 2013-2014 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf
6 NDI კვლევის შედეგები. http://news.ge/ge/news/story/29076-protsenti-tavs-umushevrad-miichnevs
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კი მხოლოდ 5%-ით განისაზღვრა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს სტატისტიკა გარკვეულ კითხვის ნიშნებს 

ტოვებს, თუ გავითვალისწინებთ, რომ 2013 წელს, 2012 წელთან შედარებით, საქართველოდან ღვინის 

ექსპორტი მნიშვნელოვნად გაიზარდა როგორც რუსეთში (ოთხჯერ), ასევე ევროკავშირში (ორჯერ), 

კახეთის რეგიონი კი ამ პროდუქციის მთავარი მიმწოდებელია, დასაქმებულთა მეტი მაჩვენებელი, 

შესაძლოა, ლოგიკას მოკლებული არ იყოს.  

თუმცა ზოგადი ტენდენცია ასეთია: საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში, სადაც არსებობს სოფლის 

მეურნეობაში მოსახლეობის ჩართულობის დაბალი დონე, იქ უმუშევრობის დონეც შესაბამისად მაღალია. 

ანუ რეალური უმუშევრობის მაჩვენებელი უფრო ცხადია. ერთ-ერთ ასეთ თვალსაჩინო მაგალითს 

აჭარის რეგიონი წარმოადგენს, სადაც 2013 წლის მონაცემების მიხედვით უმუშევრობის დონე 18.1%-ით 

განისაზღვრა. ხოლო თვითასაქმებულთა პროცენტული წილი მთლიან დასაქმებულებს შორის 58%-ია. 

რეგიონებს შორის უმუშევრობის დონით პირველ ადგილს სწორედ აჭარის რეგიონი იკავებს ამ 

მონაცემით, ხოლო მეორე ადგილზე სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონია 15.8%-ით.

თუ დასაქმებაზე საუბრისას მხედველობაში მივიღებთ არა მთლიანად დასაქმებულთა რაოდენობას, 

არამედ დასაქმებას რეალურ სექტორში, მაგალითად ბიზნესში, შემდეგი სურათი გვექნება: 2013 

წელი დასაქმების თვალსაზრისით წარმატებული წელი არ ყოფილა. 2013 წელს ეკონომიკური ზრდის 

შეფერხებასთან ერთად, იკლო ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობამაც. დასაქმების კუთხით, 

თუ 2012 წელს შევადარებთ 2013 წელს, აღმოჩნდება, რომ გასულ წელს შეინიშნებოდა ბიზნეს სექტორში 

დასაქმებულთა მნიშვნელოვანი კლება. 2013 წელს დასაქმებულთა რაოდენობა 519 ათას კაცს გაუტოლდა, 

რაც დაახლოებით 16 000 კაცით ნაკლებია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. რაც შეეხება 2014 წელს, 

პირველი კვარტლის მონაცემებით, რაოდენობამ კვლავ დაიკლო და იგი პირველი კვარტლის ბოლოს 

უტოლდებოდა 495 ათას ადამიანს. 

მიხედავად იმისა, რომ საქართველოს მასშტაბით 2012 წლიდან ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა 

კლების ტენდენცია შეინიშნება, საპირისპირო მდგომარეობაა ქალაქ თბილისში. მაგალითად 2012 

წელთან შედარებით, 2013 წელს ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა 26 000 ადამიანით 

იზრდება. შესაბამისად დასაქმების საერთო მაჩვენებლის კლების მიზეზი გახლდათ სწორედ რეგიონებში 

შემცირებული ოდენობა დასაქმებულებისა. მათ შორის აღსანიშნავია სამეგრელოს, ზემო სვანეთი 

რეგიონი სადაც დასაქმებულთა რაოდენობა 8574 ადამიანით შემცირდა, ასევე შიდა ქართლის რეგიონში 

რაოდენობამ 6264 ადამიანით იკლო. 
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გრაფიკი 1. ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა რეგიონების მიხედვით7

ზოგადად, თუ რეგიონულ ჭრილში დასაქმების მაჩვენებლების გავაანალიზებთ, თბილისის უპირატესობის 

გარდა, აშკარაა რეგიონული დისბალანსი.

ამ დისბალანსზე საკმაოდ კარგ წარმოდგენას შექმნის ბიზნეს-სექტორში დასაქმებულთა ხელფასების 

სტატისტიკა. ეს სტატისტიკა მოწმობს რომელ რეგიონში უფრო მაღალი კონკურენციაა სამუშაო ძალის 

მოზიდვის თვალსაზრისით და სად ღირს კვალიფიციური მუშა-ხელი უფრო იაფი, კერძოდ: 

2014 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით ბიზნეს სექტორში საშუალო თვიური ანაზღაურება 779.1 

ლარით განისაზღვრა რაც დაახლოებით 61 ლარით მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. საშუალო 

თვიური შრომის ანაზღაურება ბოლო წლების განმავლობაში ზრდადი ტენდენციით ხასიათდება და იგი 

თავის მაქსიმუმს 2013 წლის მეოთხე კვარტალში აღწევს (898.7 ლარი). მსგავსად წინა წლებისა, 2014 

წლის პირველ კვარტალშიც შეინიშნება საკმაოდ დიდი დიაპაზონი თბილისში და რეგიონებში არსებულ 

საშუალო თვიურ ანაზღაურებებს შორის.

7 საქსტატი. ბიზნეს სექტორი. http://www.geostat.ge/?action=page&p_id=211&lang=geo
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გრაფიკი 2. ბიზნეს სექტორში არსებული საშუალო თვიური ხელფასი, 2014 წლის პირველი კვარტალი. 

წყარო: საქსტატი

სტატისტიკური მონაცემები ცხადჰყოფს, რომ თბილისსა და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში ბიზნეს-

სექტორში ყველაზე მაღლანაზღაურებადი მუშახელია დასაქმებული, ყველაზე ნაკლები ანაზღაურება კი 

რაჭა-ლეჩხუმში და გურიაში აქვთ; 

ბიზნეს-აქტივობა რეგიონებში 

სტატისტიკური მონაცემების თანახამად, საქართველოში ძირითადი ეკონომიკური აქტივობები 

დედაქალაქში ხორციელდება. 2012 წლის სტატისტიკის მიხედვით, მთლიანი შიდა პროდუქტის 50%-

ზე მეტი პროცენტი თბილისზე მოდის, ხოლო დანარჩენი რეგიონები კი პროცენტულ წილს თითქმის 

თანაბრად ინაწილებენ.
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გრაფიკი 3. მთლიანი შიდა პროდუქტის განაწილება რეგიონების მიხედვით. 2013. წყარო: საქსტატი

გარდა მთლიანი შიდა პროდუქტის პროცენტული განაწილებისა, ბიზნეს სექტორის სტატისტიკური 

მასალის ანალიზიც ცხადჰყოფს ასევე იმას, რომ ბიზნეს აქტივობების დონე საქართველოს რეგიონებში 

საკმაოდ დაბალია, ხოლო თბილისში კი საპირისპირო მდგომარეობაა. 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, 2013 წელს ბიზნეს სექტორში 

არსებული მთლიანი ბრუნვის დაახლოებით 70% პროცენტი თბილისზე მოდის, რაც თანხობრივად 29 

მილიონ 987 ათასი ლარის ტოლია. მეორე ადგილს ქვემო ქართლი იკავებს 6.24% -ით. ხოლო შემდგომ 

ადგილებს აჭარა და იმერეთის რეგიონები ინაწილებენ, შესაბამისად 5.9% და 4.52%-ით. 

რაც შეეხება 2014 წელს, პირველი კვარტლის მონაცემებით თითქმის ყველა რეგიონში გაზრდილია 

ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მაჩვენებლები წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებლებთან შედარებით. მათგან 

აღსანიშნავია სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონი, სადაც ბიზნეს სექტორის ბრუნვა პირველ კვარტალში 

გაიზარდა 45 მილიონი ლარით და აჭარის რეგიონი სადაც იგივე მაჩვენებელი გაზრდილია 122 მილიონი 

ლარით. 
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გრაფიკი 4. ბიზნეს სექტორის ბრუნვა რეგიონების მიხედვით. წყარო: საქსტატი

თუ შევადარებთ 2012 და 2013 წლების ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მაჩვენებლებს აღმოვაჩენთ, რომ 

2013 წელსაც ბიზნეს სექტორის ბრუნვის დიდი ნაწილი კვლავ ქალაქ თბილისზე მოვიდა, შესაბამისად, 

ამ კუთხით 2014 წელს დიდ ცვლილებები არ არის მოსალოდნელი, სავარაუდოდ მსგავსი ტენდენცია 

შენარჩუნდება მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში. 

საკმაოდ მნიშვნელოვანია ბიზნეს ბრუნვისა და ბიზნეს სუბიექტების რაოდენობების შეფარდება 

ერთმანეთთან. მაგალითად, თბილისში, როგორც უკვე აღინიშა, მთლიანი ბიზნეს ბრუნვის 70%-ი მოდის, 

თუმცა დედაქალაქში მხოლოდ 248 557 ბიზნეს სუბიექტია დარეგისტრირებული, რაც რეალურად საერთო 

ოდენობის 43.7% - ია. 

რეგიონებში ბიზნეს რეგისტრაციის პროცენტული ოდენობა ჭარბობს ბიზნეს ბრუნვის პროცენტულ 

რაოდენობას. რაც ნიშნავს რომ დედაქალაქში არა მხოლოდ მეტი ბიზნეს-სუბიექტი მოქმედება, არამედ 

მათი ბრუნვაც გაცილებით მეტია. 

მაგალითად, იმერეთის რეგიონი, რომელიც ბიზნეს სუბიექტების რაოდენობით მეორე ადგილს 

იკავებს საქართველოში - 13.8% -ით (ჯამში 78 346 სუბიექტი), ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მიხედვით მას 

მხოლოდ 4.52%-ი გააჩნია. მსგავსი ტენდენცია შეინიშნება აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაშიც, სადაც 

დარეგისტრირებულია 45 753 ბიზნეს სუბიექტი (8.1%), ხოლო მისი შესაბამისი ბრუნვა 5.9% უტოლდება. 

დასაქმებისა და ბრუნვის სტატისტიკასთან საკმაოდ მნიშვნელოვანია პროდუქციის გამოშვების 

პროცენტული გადანაწილება. მიუხედავად იმისა, რომ 2013 წელს დასაქმებულთა რაოდენობა საკმაოდ 

სამეგრელო-ზემო სვანეთი 3%
რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთი
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მცირდება, პროდუქციის გამოშვების თვალსაზრისით 2013 წელს მცირეოდენი მატება შეინიშნება. 

აღნიშნული ზრდა საკმაოდ უმნიშვნელოა, თუმცა გასულ წელს დასაქმებულთა რაოდენობის შემცირების 

გამო, ლოგიკური იქნებოდა რომ საერთო პროდუქციის გამოშვების რაოდენობაც შესაბამისად 

შემცირებულიყო. საქართველოში ბიზნეს სექტორში 2013 წელს დაახლოებით 21 მილიონი ლარის 

ღირებულების პროდუქცია იქნა გამოშვებული. აქედან დაახლოებით 65% დედაქალაქზე მოდის, ხოლო 

რაც შეეხება დანარჩენ რეგიონებს ქვემო ქართლში 9%, აჭარასა და იმერეთში 7% და 5%-ია. ხოლო 

ბოლო ადგილს რაჭა-ლეჩხუმი იკავებს 0.19 პროცენტით. 2014 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით, 

წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებლებთან შედარებით თითქმის ყველა რეგიონში პროდუქციის გამოშვების 

საერთო ღირებულება გაზრდილია, თუმცა დაახლოებით იგივე პროპორციით.  

შესაბამისად, თუ მაგალითად დასაქმებულთა ბიზნესში დასაქმებულთა ხელფასების სტატისტიკას 

გადავხედავთ, იგი ნაკლებადაა კავშირში დარეგისტრირებული ბიზნეს-სუბიექტთა რაოდენობასთან, 

თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში კავშირშია ბრუნვის მცირე მასშტაბთან (მაგალითად, გურიისა და რაჭა-

ლეჩხუმის შემთხვევაში), სამაგიეროდ მცხეთა-მთიანეთში, სადაც ხელფასების მაჩვენებელი საკმაოდ 

მაღალია, ბრუნვა მოკრძალებულია. ეს ძირითადად იმით უნდა იყოს განპირობებული, რომ მცხეთა-

მთიანეთი ნაკლებად სამრეწველო რეგიონებია იგივე ქვემო ქართლისგან და თუნდაც იმერეთთან 

მიმართებაში. 

თუ მოკლედ შევაჯამებთ, ზემოთ განხილულ სტატისტიკას, აღმოჩნდება რომ თბილისში რეგისტრირებულია 

ბიზნეს სუბიექტების 43.3%, დასაქმებულია 63.3%-ი, პროდუქციის გამოშვების პროცენტული წილი 

65-ია და შესაბამისად ბრუნვა 72%-ია. ნათელია, რომ საქართველოში ბიზენს სექტორში არსებული 

ეკონომიკური აქტივობების 2/3 მეტი თბილისში მოდის, და მხოლოდ მცირე ნაწილი ხორციელდება 

რეგიონებში. რეგიონებში ეკონომიკური აქტივობის თვალსაზრისით გამოირჩევა აჭარის, იმერეთის და 

შიდა ქართლის რეგიონები. ხოლო ისეთი მხარეები როგორიცა სამცხე-ჯავახეთი, რაჭა-ლეჩხუმი და 

გურია ამ კუთხით საკმაოდ პასიურია.

ამასთან, სტატისტიკური ანალიზი აჩვენებს, რომ ბიზნესის ბრუნვის მასშტაბი და დასაქმების მაჩვენებელი 

ხშირად არ მოდის თანხვედრაში ერთმანეთთან. ამის ერთ-ერთი მიზეზი დასაქმების სტატისტიკის 

წარმოების პრაქტიკაცაა, რაზეც ზემოთ უკვე ვისაუბრეთ, თუმცა არის სხვა მიზეზებიც. მაგალითად 

აჭარა, როგორც გახსოვთ, დასაქმების მაჩვენებლით შედარებით ჩამორჩენილია, მაშინ როცა სხვა 

მაჩვენებლებით საკმაოდ წარმატებულია. შესაბამისად, ცხადი ხდება, რომ ბიზნეს-აქტივობის მასშტაბი 

ქვეყანაში დასაქმების მასშტაბებს ვერ განსაზღვრავს. სწორედ ამიტომ, განსაკუთრებული მნიშვნელობა 

ენიჭება სახელმწიფო პროექტებსა და სახელმწიფოს აქტივობას, რომელიც, ერთის მხრივ ქმნის დამატებით 

ინფრასტრუქტურას რეგიონებისთვის და მეორეს მხრივ ეკონომიკური აქტივობის მისაღწევად.

თუმცა ამისთვის აუცილებელია გაანალიზდეს ზოგადად ინვესტიციების მასშტაბი რეგიონებში და ასევე 

სახელმწიფო ინვესტიციების როლი ამ პროცესში.
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ინვესტიციების მოცულობა რეგიონების მიხედვით

ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების მნიშვნელოვან ფაქტორს ინვესტიციების განხორციელება 

წარმოადგენს, კონკრეტულად კი მხედველობაში გვაქვს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები. თამამად 

შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს ეკონომიკური წინსვლა მეტწილად სწორედ პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციების შემოდინებაზეა დამოკიდებული. 

სამწუხაროდ, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების რეგიონულ კონტექსტში განხილვა შეუძლებელია, 

რადგან სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით ასეთი სახის მონაცემთა დამუშავება მათ 

უწყებაში არ ხორციელდება.

ერთადერთი სტატისტიკური მონაცემი ინვესტიციების შესახებ, რომელიც შეგვიძლია განვიხილოთ 

რეგიონალურ კონტექსტში, ეს არის ინვესტიციები ფიქსირებულ აქტივებში. სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახურის მეთოდოლოგიის მიხედვით ფიქსირებულ აქტივი (ძირითადი კაპიტალი) განისაზღვრება 

როგორც წარმოებითი აქტივები, რომლებიც მრავალჯერ ან ხანგრძლივად (ერთ წელზე მეტი ხნის 

განმავლობაში) გამოიყენება წარმოების ძირითად პროცესში. გამომდინარე აქედან, ინვესტიციები 

ფიქსირებულ აქტივში ნაწილობრივ მოიცავს პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებსაც.

გრაფიკი 5 ინვესტიციები ფიქსირებულ აქტივში რეგიონების მიხედვით. წყარო: საქსტატი
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დიაგრამიდან ნათლად ჩანს, რომ ინვესტიციების ძირითადი ნაწილი თბილისზე მოდის, მაგალითად 2012 

წელს საქართველოში ინვესტიციებმა ფიქსირებულ აქტივებში შეადგინა 3,245.6 ათასი ლარი, აქედან 

თბილისში განხორციელდა 2,329.6 ათასი ლარის ინვესტიცია, რაც პროცენტულად საერთო რაოდენობის 

70% - ია. მეორე ადგილას, სამეგრელო ზემო სვანეთი რეგიონია სადაც განხორციელდა 265.7 ათასი 

ლარის ინვესტიცია, რაც 8%-იან ნიშნულს უახლოვდება. მსგავსი ტენდენცია შეინიშნება თითქმის ყოველ 

წელიწადს, ინვესტიციების მოცულობა რეგიონებთან შედარებით საკმაოდ დიდია დედაქალაქში, და 

ისეთ რეგიონებში როგორიცა რაჭა - ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთი, და მცხეთა-მთიანეთში ფიქსირდება 

ინვესტიციების ძალიან დაბალი დონე. 

აღსანიშნავია, რომ მსგავსი ტენდენცია შეინიშნება თითქმის მთლიანად ბოლო 10 წლის განმავლობაში, 

მცირე ცვლილებებით - მაგალითად 2006 წელს ყველაზე დიდი ინვესტიციები, რეგიონებიდან, აჭარაში 

ჩაიდო; სამეგრელო-ზემო სვანეთმა პირველობა 2012 წელს მოიპოვა და 2007 წელსაც საკმაოდ კარგი 

მაჩვენებელი ჰქონდა; ქვემო ქართლს 2009 წელს ინვესტიციებში სერიოზული ჩავარდნა აღენიშნებოდა; 

იმერეთში კი, მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონს ზოგადად ფიქსირებულ აქტივებში განხორციელებული 

ინვესტიციებით საკმაოდ ცუდი მაჩვენებელი აქვს, 2012 წელი მაინც ყველაზე შემოსავლიანი ჰქონდა, რაც, 

დიდი ალბათობით _ პარლამენტის შენობის მშენებლობა-კეთილმოწყობის სამუშაოებთან შეიძლება 

იყოს კავშირში. 

რეგიონული ინფრასტრუქტურული პროექტები
დღეს საქართველოში რეგიონებში წარმოებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოები რამდენიმე 

წყაროდან და რამდენიმე გზით ხორციელდება: 

2014 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით რეგიონული ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის გამოყოფილია 

927 მილიონი ლარი8, რაც 2013 წლის გეგმას (990 მილიონი ლარი) ჩამოუვარდებოდა, თუმცა აღემატებოდა 

2013 წლის შესრულებას (790 მილიონ ლარამდე); ეს თანხები პრიორიტეტების მიხედვით შემდეგნაირად 

ნაწილდებოდა: 501,7 მილიონი ლარი - საგზაო ინფრასტუქტურა; 214,1 მილიონი ლარი _ მუნიციპალური 

ინფრასტრუქტურა და მყარი ნარჩენები; 131 მილიონი ლარი - წყლის ინფრასტრუქტურა, 75,1 მილიონი 

- დევნილთა განსახლების ინფრასტრუქტურა; 5,1 მილიონი - სხვა პროექტები. გარდა ამისა, რეგიონულ 

განვითარებაზე მიიმართება: რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი - 250.0 მლნ ლარი; 

მუნიციპალიტეტებზე გადასაცემი ტრანსფერები - 795.9 მლნ ლარი; სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა - 50 

მლნ ლარი;

2014 წლის 6 თვის მდგომარეობით ინფრაქტრუქტურული პროექტების შესრულების მდგომარეობა 

ფინანსურად ასე გამოიყურება: 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 2014 წლის 6 თვის 

8 საქართველოს მთავრობა. 2014 წლის ბიუჯეტის პრეზენტაცია. http://www.government.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=288&info_id=39219
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ასიგნებების გეგმა შეადგენდა 419.6 მილიონ ლარს, 6 თვის შესრულებამ შეადგინა 305.4 მლნ ლარი, რაც 

ნახევარი წლის გეგმის 72, ხოლო წლიური გეგმის 35 პროცენტია. თითქმის სრულად - 94 პროცენტით 

გაიხარჯა საგზაო ინფრასტრუქტურის მიმართულებით გამოყოფილი ხარჯები (წლიური გეგმის 43 

პროცენტი), ყველაზე დიდი გადახრა წყალმომარაგების მიმართულებით გამოყოფილ თანხებში იყო, 

კერძოდ 6 თვის მდგომარეობით დაიხარჯა გეგმის მხოლოდ 17 პროცენტი, თუმცა ეს მონაცემი წლიური 

გეგმის ნახევარია, რაც მიანიშნებს რომ აღნიშნული მიმართულებით 6 თვის ბიუჯეტი გადაჭარბებით იყო 

დაგეგმილი. აღსანიშნავია, რომ რეგიონებში გათვალისწინებული საბიუჯეტო დანახარჯები და შესაბამისად 

სამუშაოები, განსაკუთრებული ჩამორჩენით შესრულდა. მაგალითად, მხოლოდ 41 პროცენტით შესრულდა 

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის მიმართულებით გამოყოფილი თანხების 6 თვის 

გეგმა. 

გრაფიკი 6. 6 თვის ბიუჯეტის შესრულება. წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. 

რაც შეეხება რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდს და სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამას, ამ შემთხვევაში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში რეგიონებში გადარიცხულია 

8 მლნ ლარი, რაც წლიური გეგმის 16 პროცენტია, ხოლო საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადარიცხულია 55.3 

მლნ ლარი, წლიური გეგმის 30 პროცენტი. რეგიონების მიხედვით, წლიური გეგმის ყველაზე მეტი - 39 

პროცენტი გადაირიცხა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, ხოლო ყველაზე ნაკლები - 7 პროცენტი 

სამცხე-ჯავახეთის მხარეში. 
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გრაფიკი7. 6 თვის შესრულება რეგიონებში განსახორციელებელი ფონდიდან გადარიცხული თანხები. 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. 

2014 წლის მდგომარეობით, ფუნქციონალურ ჭრილში, გეგმის ჩამორჩენით არის გახარჯული კაპიტალური 

დანახარჯების მიმართულებით (ე.წ. არაფინანსური აქტივების ზრდა) გამოყოფილი თანხებიც, 6 თვის 

შესრულების მაჩვენებელი გეგმის 78 პროცენტია. შეფერხებებია ინფრასტრუქტურული პროექტების 

განხორციელებაში, არამხოლოდ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხებით, არამედ 

საერთაშორისო გრანტებით განსახორციელებელ პროექტებშიც. კერძოდ, 53 მილიონიანი დანაკლისით 

ჩამოირიცხა გრანტების მუხლით გათვალისწინებული შემოსავლები, რომლებიც ინფრასრტუქტურული 

პროექტების განხორციელებას უნდა მოხმარებოდა. 

შესრულების მაჩვენებლებიდან ჩანს, რომ წინა წლის მსგავსად შენელებულია ინფრასტრუქტურული 

პროექტების მიმართულებით გამოყოფილი თანხების ხარჯვა და პროექტების განხორციელება. ეს 

უკანასკნელი აისახება არა მხოლოდ რეგიონების ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე, არამედ მთლიანად 

ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის შემაფერხებელი შესაძლოა გახდეს. 

შედარებით უკეთესი მდგომარეობაა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ავტონომიური რესპუბლიკების 

რესპუბლიკური და თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებისთვის გადასაცემი ფინანსური დახმარების 

შესრულების კუთხით. 6 თვის გეგმა თითქმის ასი პროცენტით არის შესრულებული ყველა რეგიონში. 2014 

წლისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი 
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თვითმმართველი ბიუჯეტებისთვის გადასაცემი ფინანსური დახმარების გეგმა 1,034.7 მილიონი ლარით 

განისაზღვრა, მათ შორის გათანაბრებითი ტრანსფერი 776 მილიონით, საიდანაც 6 თვის გამავლობაში 

უკვე გადაირიცხა 395.1 მლნ ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი შეადგენს 11.2 მლნ ლარს, საიდანაც 5.6 

უკვე გადარიცხულია, ხოლო სპეციალური ტრანსფერიდან, რომლის წლიური გეგმაც 247 მლნ ლარია, 

უკვე გადაირიცხა 70 მილიონი. ეს უკანასკნელი ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხების 

ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე დელეგირებას უმეტესად ინფრასტრუქტურული პროექტების 

განხორციელებისთვის. 

რეგიონებში ეკონომიკის სტიმულირების თვალსაზრისით განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება 

მთლიან გადასახდელებში კაპიტალის ფორმირებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს. კაპიტალურ 

დანახარჯებში (არაფინანსური აქტივების მატება) იგულისხმება, როგორც შენობა-ნაგებობების 

მშენებლობა, ასევე ქუჩების, გზების, ხიდების, საკანლიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების 

მიმართულებით განხორციელებული სამუშაოები. 

გრაფიკი 8. ადგილობრივი ბიუჯეტების კაპიტალური დანახარჯები. წყარო: საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტრო 
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როგორც გრაფიკიდან ჩანს, 2014 წლის მდგომარეობით, ადგილობრივი ბიუჯეტების მთლიანი 

გადასახდელებიდან, 30 პროცენტი კაპიტალური სახის დანახარჯებზეა მიმართული. ბიუჯეტში 

ინფრასტრუქტურული პროექტების წილი ყველაზე მაღალია თვითმმართველ ქალაქ გორში (33 პროცენტი), 

ხოლო ყველაზე დაბალი თვითმმართველ ქალაქ ამბროლაურში (11 პროცენტი), სადაც გაცილებით მეტი 

თანხებია მიმართული სუბსიდიებზე. 

იმის გასარკვევად თუ რამდენად ახდენს გავლენას ადგილობრივი ბიზნესის ბრუნვაზე რეგიონებში 

განხორციელებული სახელმწიფო ინვესტიციები, ერთმანეთს შევადარეთ 2014 წლის პირველ ნახევარში 

რეგიონებში განსახორციელებელი ფონდიდან გადარიცხული თანხები და პირველი კვარტლის 

ბიზნეს სექტორის ბრუნვა რეგიონების მიხედვით. როგორც გრაფიკიდან ჩანს, სახელმწიფოს მიერ 

განხორციელებული ინვესტიციები, მათი მოცულობიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვნად არ განაპირობებს 

ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობებს. 

გრაფიკი 9. რეგიონებში განსახორციელებელი ფონდიდან გადარიცხული თანხები 2014 წლის 6 თვის 

მდგომარეობით და 2014 წლის პირველი კვარტლის ბიზნეს სექტორის ბრუნვა 
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სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა და რეგიონებში 
განსახორციელებელი პროგრამების ფონდი 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა, ისევე, როგორც რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 

ფონდი (გარდა მუნიციპალიტეტებზე გადასაცემი ტრანსფერებისა) ორი ინფრასტრუქტურული პროექტია, 

რომელთა მიზანი რეგიონებისა და სოფლების ინფრასტრუქტურის განვითარებაა და ამასთან, მის 

ადმინისტრირებას ადგილზე ადგილობრივი თვითმმართველობები ახდენენ, რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურული სამინისტროს პატრონაჟის ქვეშ. 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა - ცვლილებები რეგულაციებში 

სოფლის მხარადაჭერის პროგრამის განხორციელება საქართველოს მთავრობამ 2009 წლიდან დაიწყო. 

პროგრამის ფარგლებში საქართველოს ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად 50 მილიონი ლარი გამოიყოფა. 

აღნიშნული თანხა, ხმარდება სოფლის როგორც ეკონომიკურ ისე სოციალურ განვითარებას. აღსანიშავია 

ის ფაქტი, რომ მხარდაჭერის პროგრამა არ ითვალისიწნებს მხოლოდ შერჩეული სოფლის ეკონომიკური 

კეთილდღეობის გაუმჯობესებას, არამედ თანხის გამოყოფა ხორციელდება ისეთ პროექტებზეც, რომელიც 

სოციალური ხასიათისაა და არავითარი ეკონომიკური სარგებელი არ გააჩნია. 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამას ყოველწლიურად საქართველოს მთავრობა ამტკიცებს შესაბამისი 

დადგენილებით. 2014 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა ამავე წლის თებერვალში დამტკიცდა. 

მნიშვნელოვანი ცვლილებები დადგენილებაში გასულ წელს განხორციელდა, შესაბამისად, ეკონომიკური 

პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მიერ 2014 წლის თებერვალში გამოცემულ პუბლიკაციაში ,,სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამისა და რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის მონიტორინგი და ეფექტიანობის 

ანალიზი“ გაანალიზებული იყო 2013 წელს დადგენილებაში შეტანილი ცვლილელები, ხოლო რაც შეეხება 2014 

წლის დადგენილებას, 2013 წელთან შედარებით, მასში მხოლოდ მცირე ცვლილებებია შესული. 

ერთ-ერთი ცვლილება, რომელიც 2014 წლის განკარგულებაში შევიდა გარდამავალ პროექტებს ეხება, 

განკარგულების მე-5 მუხლის მე-3 ქვეთავის თანახმად პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოები 

დასრულებულ უნდა იქნას 2014 წელს.9

აღსანიშავია, რომ აქამდე სოფლის მხარადაჭერის პროგრამის დადგენილება პროექტების დასრულების 

თარიღს არ არეგულირებდა, შესაბამისად, რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, მათ შორის 

ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი თავის ანალიტიკურ პუბლიკაციებში აღნიშნავდა, რომ 

აუცილებელია ზუსტად განისაზღვროს პროგრამის დაწყებისა და დამთავრების ვადები, რადგან იგი 

ხელს შეუწყობს პროგრამის ეფექტიანად და ამასთან ერთად პროცესების გამჭვირვალედ წარმართვას. 

მისასალმებელია ის ფაქტი, რომ სამინისტრომ გაითვალისწინა აღნიშნული რეკომენდაცია და 

9  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N183, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დამტკიცების შესახებ, მუხლი 5, ქვეთავი 3. 
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შესაბამისად 2014 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა არეგულირებს პროექტების დაწყებისა და 

დამთავრების ვადებს. 

ასევე 2014 წლის დადგენილებამ ტექნიკურად დახვეწა გამოყოფილი თანხის მიზნობრიობის კრიტერიუმები, 

კერძოდ კი მე-5 მუხლს დაემატა შედეგი შინაარსის ქვეთავი: ,,პროგრამით განსაზღვრული თანხა უნდა 

მოხმარდეს ადგილობრივი მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა-

რეაბილიტაციას, საერთო სარგებლობის შენობების  აღჭურვას, და/ან გრძელვადიანი  სარგებლობის ტექნიკის 

შესყიდვა-აღჭურვას“, ნათელია რომ, აღნიშნული ქვეთავი და ზოგადად დადგენილების მე-5 მუხლი, აწესრიგებს 

სოფლის მხადაჭერის ფარგლებში თანხის გამოყენების მიზნობრიობის კრიტერიუმებს. 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის საკანონმდებლო ნორმების ანალიზსთან ერთად მნიშვნელოვანია 

ზოგადად დაფინანსებული პროექტების ძირითადი ტენდენცია.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა - პრიორიტეტები 

2014 წელს საერთო ჯამში განსაზღვრული 6445 პროექტის დაფინანსება, პროგრამის ფარგლებში დაიხარჯა 

46,778,617.00 ლარი, შესაბამისად ერთი პროექტის ღირებულება საშუალოდ 7260 ლარით განისაზღვრა. 

ხოლო რაც შეეხება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებლებს, 2013 წელს დაფინანსდა 6822 პროექტი 

საშუალო ღირებულებით 7623 ლარი. 

ისევე როგორც 2013 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამაში, 2014 წელსაც ძირითადად პრიორიტეტებად 

სოფლის ინფრასტრუქტურა, გზის რეაბილიტაცია და წყლის მომარაგება წარმოდგენს. 

გრაფიკი 10. 2014 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის პრიორიტეტები. წყარო: რეგიონული 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. 
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2013 და 2014 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის პრიორიტეტების პროცენტული განაწილება 

მსგავსია. მაგალითად: თუ 2013 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამაში სოფლის ინფრასტრუქტურას 

33% ეკავა, 2014 წელს იგი 32% უდრის. რაც შეეხება გზის რეაბილიტაციას და წყალმომარაგებას, 2014 

წელს თითოეული 2%-ით ჩამორჩება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვნებლებს. 2013 წლისგან განსხვავებით, 

წელს მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგება და შესაბამისად, მთლიან 

პრიორიტეტებში იგი 5%-ს იკავებს. 

რაც შეეხება თანხის განაწილებას პრიორიტეტების მიხედვით, 2014 წელს სოფლის ინფრასტრუქტურის 

მოწესრიგებას მთლიანი ფინანსური რესურსის 28% ხვდა წილად, რაც თანხობრივად 13,274,964 ლარის 

ტოლია. გზის რეაბილიტაციას კი 24% უჭირავს რაც შესაბამისად 11,031,338 ლარს უდრის. ხოლო რაც 

შეეხება წყლით მომარაგებას, მას აქაც 18% უჭირავს რაც თანხობრივად 8,503,799.2 ლარია. 

მნიშვნელოვანია ასევე, პროგრამის ფარგლებში თანხების რეგიონალური განაწილების შედარება წინა 

წლის ანალოგიურ მაჩვენებლებთან. 

გრაფიკი 11. 2014 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფინანსური რესურსი განაწილება რეგიონების 

მიხედვით. წყარო: რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. 

როგორც პროგრამის პრიორიტეტები, ასევე თანხების რეგიონალური განაწილებაც წინა წლის მსგავსია. 

2013 წელს, ასევე 2014 წელს დაფინანსების თვალსაზრისით იმერეთის რეგიონი ლიდერობს 18%-ით, 

რაც თანხობრივად 8,549,264 ლარის ტოლია. წინა წლისგან განსხვავებით, დაფინანსების კუთხით წელს 

მეორე ადგილს სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონი იკავებს ჯამში 7,196,485 ლარით, ხოლო რაც შეეხება 

კახეთს, იგი მასზე საერთო ფინანსური რესურსის 14% მოვიდა, რაც წინა წლის ანალოგიური მაჩვენებლის 

იდენტურია. როგორც 2013 წელს, ასევე 2014-შიც თანხის ყველაზე ცოტა რაოდენობა გურიის რეგიონს 

ხვდა წილად. თუ 2013 წელს მისი პროცენტული წილი საერთო რაოდენობაში 4%-ით განისაზღვრა, წელს 

იგი 3%-ით შემცირდა და შესაბამისად 1%-იან ნიშნულს მიახლოვდა. 
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რეგიონებში განსახორციელებელი ფონდი
2014 წლის რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ბიუჯეტი დამტკიცებული პროექტების 

ღირებულება (ამ დაფინანსებაში არ შედის აჭარის რეგიონი) დაახლოებით 139, 987, 53010 ლარის ტოლია, 

შესაბამისად 2014 წელს ფონდიდან 516 პროექტი დაფინანსდება საშუალო ღირებულებით 292,992 ლარი. 

აღსანიშნავია, რომ რეგიონებში განსახორცილებელი პროექტების ფონდი სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამასთან შედარებით ბევრად უფრო მასშტაბურია და მოიცავს მსხვილი პროექტების დაფინანსებას. 

2014 წელს ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური რესურსის ყველაზე დიდი ნაწილი 29% იმერეთის 

რეგიონზე მოდის რაც 1.23%-ით მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებლზე, ხოლო თანხობრივად 

34,915,835 ლარის ტოლია და შესაბამისად აღნიშნული რესურსის ფარგლებში დაფინანსდება 131 პროექტი. 

მეორე ადგილს სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონი იკავებს, სადაც გამოყოფილია 19,972,446 ლარი და 

შესასრულებელია 66 პროექტი. პირველი ხუთეული კი ასე გამოიყურება: იმერეთი, სამეგრელო ზემო 

სვანეთი, კახეთი (12.77%), ქვემო ქართლი (11.73%), შიდა ქართლი (9.54%). 

2013 წელთან შედარებით, დაფინანსებამ იკლო ქვემო ქართლში და იგი 3%-ით ნაკლებია წინა წლის 

ანალოგიურ მაჩვენებელზე, და შესაბამისად თუ იგი 2013 წელს პირველ ხუთეულში მეორე ადგილს 

იკავებდა, ამჟამად მესამე ადგილზეა, კახეთის რეგიონის შემდგომ.

გრაფიკი 12. თანხის განაწილება რეგიონების მიხედვით

2014 წლის რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის პრიორიტეტებში, როგორც 

10  რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. 2014 წელს რეგიონებში განსახორციელებელი ფონდის მიერ 
დაფინანსებული პროექტები. http://www.mrdi.gov.ge/ge/news/projects/52e8baf40cf20c165d71f209
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პროექტების რაოდენობის თვალსაზრისით, ისე დაფინანსების კუთხით ლიდერობს გზის 

რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული სამუშაოები. მთლიან პროექტების რაოდენობაში მას 45%-ი უკავია, 

ხოლო დაფინანსებაში კი 53%, რაც თანხობრივად 73 მილიონ 324 463 ლარის ტოლია. შემდგომ ადგილზე 

წყალ-კანალიზაციასთან დაკავშირებული სამუშაოებია, რასაც საერთო პროექტების რაოდენობის 

27% უკავია, ხოლო ფინანსური რესურსის კი 21%. დაფინანსების კუთხით მესამე ადგილს სახლების 

რეაბილიტაცია იკავებს 9%-ით, ხოლო პროექტების რაოდენობით კი სოფლის ინფრასტრუქტურის 

მოწესრიგება, რომელიც ასევე 9%-ია. 

მნიშვნელოვანია იმის გარკვევა, თუ რამდენად დიდ გავლენას ახდენს რეგიონებში განსახორციელებელი 

ფონდი რეგიონის ეკონომიკურ განვითარებაზე, ბიზნეს აქტივობაზე და ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა 

რაოდენობაზე. 

გრაფიკი 13. 2013 წელს რეგიონებში განსახორციელებელი ფონდიდან გადარიცხული თანხები, ბიზნეს 

სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა და ბიზნესის სექტორის ბრუნვა. წყარო: საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტრო, საქსტატი. 
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გრაფიკი 14. ინფრასტრუქტურული ხარჯები (2012-2014) პროცენტულად ბიუჯეტის მთლიან ასიგნებებთან. 

წყარო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. 

როგორც გრაფიკებიდან ჩანს, ფონდის მიერ გადარიცხული თანხები რეგიონის ეკონომიკაზე, ბიზნესის 

აქტივობაზე და ბიზნესში დასაქმებაზე მნიშვნელოვანი გავლენას ვერ ახდენს. ეს დიდი ალბათობით 

განპირობებულია იმით, რომ მსხვილი ინფრაქტრუსტურული პროექტების შემსრულებლები, როგორც 

წესი, ადგილობრივი კომპანიები არ არიან. შესაბამისად, ინფრასტრუქტურული ხარჯების მოცულობა 

და მათი წილი სახელმწიფო ბიუჯეტში ვერ აისახება პირდაპირ დასაქმებასა და ბიზნესის-ბრუნვაზე 

რეგიონებში, თუმცა მნიშვნელოვნად განაპირობებს ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ტემპებს. 2012 წლიდან 

მოყოლებული, ინფრასტრუქტურული ხარჯების წილი საბიუჯეტო ასიგნებებში 14-დან 11 პროცენტამდე 

შემცირდა. სწორედ ეს ტენდენცია ნაწილობივ განაპირობებდა 2013 წლის შენელებულ ეკონომიკურ 

ზრდას. 
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დასკვნები და რეკომენდაციები

2014 წელს კვლავ შეფერხებულია ინფრაქტრუქტურული პროექტების 2014 წლის ბიუჯეტში დაგეგმილი 

მოცულობით განხორციელება; 6 თვეში საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტროს 6 თვის გეგმა 75, წლის კი 35 პროცენტითაა შესრულებული. ეს ნიშნავს, რომ სახელმწიფო 

ან კვლავ ვერ ახერხებს, ან 2013 წლის მსაგავსად წლის ბოლო კვარტალში მოახდენს მთელი რესურსების 

გახარჯვას, რაც წლის ბოლოს კვლავ ლარზე ფინანსურ ზეწოლას და შესასრულებელი პროექტების 

„გარდამავალ პროექტებში“ გადატანას განაპირობებს; ამან კი შესაძლოა იმოქმედოს სავალუტო 

რესურსებზე, რომლის ნაწილობრივ შესავსებადაც საქართველოს მთავრობამ საერთაშორისო 

სავალურო ფონდის ახალი კრედიტი 154 მლნ აშშ დოლარი აიღო. კიდევ ერთხელ გვინდა აღვნიშნოთ, რომ 

აუცილებელია პროექტირების პროცესისა და სატენდერო სამუშაოების პროცესების უფრო ეფექტურად 

განხორციელება, რათა მსგავსი პროცესები თავიდან იქნას აცილებული. 

შეფერხებებია ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებაში, არა მხოლოდ სახელმწიფო 

ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხებით, არამედ საერთაშორისო გრანტებით განსახორციელებელ 

პროექტებშიც. კერძოდ, 53 მილიონიანი დანაკლისით ჩამოირიცხა გრანტების მუხლით გათვალისწინებული 

შემოსავლები, რომლებიც ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას უნდა მოხმარებოდა. 

სახეზეა უცხოელ პარტნიორებთან მუშაობაში არსებული შეფერხებები, რაც შედარებით ახალი 

პრობლემაა და საკმაოდ სახიფათოა მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისთვის; 

აუცილებელია მსხვილი პროექტების განხორციელებაში ადგილობრივი ბიზნესის ჩართულობის პროცესის 

წახალისება. დღეს არსებული მდგომარეობით, რეგიონებში ძირითად ბიზნეს-აქტორებად ხშირად 

თბილისში დარეგისტრირებული კომპანიები რჩებიან, მიუხედავად იმისა, რომ მათ ძირითადი აქტივობები 

რეგიონებშია განხორციელებული. სწორედ ამიტომ რეგიონული ინფრასტრუქტურული პროექტები ვერ 

ახდენს პირდაპირ ზეგავლენას ისეთ ფაქტორებზე, როგორიცაა ბიზნესის განვითარება და დასაქმება 

რეგიონებში; მაშინ, როცა საქართველოს მოსახლოების 2/3 სწორედ რეგიონში ცხოვრობს. შესაბამისად, 

მნიშვნელოვანია ადგილობრივ თვითმმართველობებს ჰქონდეთ უფლებამოსილება და მოტივაცია, 

შექმნან ხელსაყრელი გარემო მსხვილი ბიზნესის სწორედ მათ რეგიონში რეგისტრირებისთვის; 

ხელისუფლებამ უნდა იფიქროს რეგიონებში მსგავსი ბიზნესის წახალისების დამატებით მოტივაციებზე.  

სტატისტიკის თანახმად, ქალაქის ტიპის დასახლებებში, რეგიონებში პროცენტულად ყველაზე 

ნაკლები მოსახლეობა ცხოვრობს გურიის, კახეთის, რაჭა-ლეჩხუმის, მცხეთა-მთიანეთის და სამცხე-

ჯავახეთის რეგიონებში; ურბანულად შედარებით განვითარებულია იმერეთი, ქვემო ქართლი, აჭარა. 

ამ დროს სტატისტიკა აჩვენებს, რომ ინფრასტრუქტურული დანახარჯების ძირითადი ნაწილი სწორედ 

ურბანული რეგიონებისკენ უფრო მეტად მიიმართება, ვიდრე სხვაგან, შესაბამისად, ისინი უფრო მეტად 

განვითარებული არიან ეკონომიკურად (შედარებითი გამონაკლისია კახეთის რეგიონი); მიგვაჩნია, რომ 
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აუცილებელია ინფრასტრუქტურული პროექტების მასშტაბის გაზრდა, მათ შორის ურბანიზაციისა და 

მცირე ბიზნესის განვითარების პროცესების წახალისება სწორედ ნაკლებად განვითარებულ რეგიონებში.  

მიგვაჩნია, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება შემდგომ წლებში უკიდურესად 

მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით მოძიებული საკრედიტო და საინვესტიციო რესურსებით. სახელმწიფო 

ბიუჯეტიდან მოზიდული სახსრები არ არის საკმარისი რეგიონებში არც ეკონომიკის სტიმულირებისთვის 

და არც სახელმწიფოში აუცილებელი ინფრასტრუქტურის შესაქმნელად.

ვფიქრობთ, ასევე მნიშვნელოვანია ქვეყანაში დაინერგოს პროექტების ეკონომიკური ეფექტურობის და 

ეფექტიანობის გაანგარიშების ნათელი პრაქტიკა, პროგრამული ბიუჯეტების დაგეგმვის პარალელურად 

და კვალდაკვალ, მოხდეს რეალური კრიტერიუმებითა და მაჩვენებელებით შეფასება, მოხდეს 

ყველა პროექტის კონკრეტული ბენეფიციარების, შეფასების გაზომვადი კრიტერიუმების შემუშავება. 

ჯერჯერობით ამ პროცესს უფრო ფორმალური ხასიათი აქვს. მაგალითად, არ ხდება პროექტებში 

დასაქმებულების დათვლაც კი. პროექტების ეფექტიანობის შეფასების თანამედროვე სტანდარტების 

დანერგვა, ერთის მხრივ გააოლებს პროექტის შეფასებას, მეორეს მხრივ კი ხელისუფლებას საშუალებას 

მისცემს მაკროეკონომიკურ დონეზე რეგიონული ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვის პროცესის 

ხარისხი გაზარდოს და უკეთ გათვალოს განსახორციელებელი პროექტების რეალური ეკონომიკური 

ეფექტი. 
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