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CCA �������������� კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაცია
CEDAW �������� ქალთა დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტი
CENN ����������� კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი
CEO ��������������� მთავარი აღმასრულებელი დირექტორი
COVID-19 ����� კორონა ვირუსის პანდემია
CRD ��������������� ქრონიკული რესპირატორული დაავადებები
CSOs ������������ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები
DCFTA ���������� ღრმა და ყოვლისმომცველი შეთანხმება თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ
DDR��������������� კატასტროფის რისკის მართვა
DMO ������������� დანიშნულების მართვის ორგანიზაცია
ENPARD�������� ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებისათვის
EPF ���������������� ევროპის ფონდი
EU ����������������� ევროკავშირი
FAO �������������� გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია
GEL �������������� ქართული ლარი
GITA �������������� საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო
GNTA������������� საქართველოს ტურიზმის ეროვნული სააგენტო
GoG ��������������� საქართველოს მთავრობა
GSE ��������������� საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა
HA ����������������� ჰექტარი
HCV �������������� C ჰეპატიტის ვირუსი
HH ����������������� შინამეურნეობა
HIV/AIDS ���� ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსის ინფექცია და შეძენილი იმუნური დეფიციტის სინდრომი
HPP �������������� ჰიდროელექტროსადგური
IDPs ������������� იძულებით გადაადგილებული პირები
IRDG ������������� ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული (ENPARD III) პროექტი «სოფლის განვითარების
გაუმჯობესება საქართველოში“ (UNDP)
IT ������������������� საინფორმაციო ტექნოლოგიები
IUCN ������������� ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირი
KFW �������������� გერმანიის განვითარების ბანკი
KNP ��������������� ყაზბეგის ეროვნული პარკი
KPA ��������������� ყაზბეგის დაცული ტერიტორიები
KSTL ������������� ქსანი-სტეფანწმინდის გადამცემი ხაზი
KV/MW/GW� კილოვატი / მეგავატი / გიგავატი
kWh ������������� კილოვატ-საათი
L/d ��������������� ლიტრი დღეში
LAG ��������������� ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფი
LDS ��������������� ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია
LEPL ������������� საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
LLC ���������������� შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანია
MAR �������������� მუნიციპალიტეტის შეფასების ანგარიში

6

ყაზბეგი

მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

MDF��������������� მუნიციპალური განვითარების ფონდი
MEPA ������������ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
MoH/MoLHSA ��საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო
MRDI ������������� რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
MSW�������������� მუნიციპალური მყარი ნარჩენები
NALAG ���������� საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობების ეროვნული ასოციაცია
NAM �������������� მაღაროების ეროვნული სააგენტო
NCDC ������������ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი
NEA ��������������� გარემოს ეროვნული სააგენტო
NEAP������������� გარემოს დაცვის ეროვნული სამოქმედო გეგმა
NEET ������������ არ სწავლობს ან არსად მუშაობს
NFA ��������������� ეროვნული სატყეო სააგენტო
NGOs ���������� არასამთავრობო ორგანიზაციები
OECD ������������ ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია
PHC �������������� პირველადი ჯანდაცვა
PWD �������������� შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები
RCV ��������������� ნაგვის შემგროვებელი მანქანები
RE&EE ���������� განახლებადი ენერგია და ენერგოეფექტურობა
RS ����������������� შემოსავლების სამსახური (საქართველოს)
SAGA ������������ საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ასოციაცია
SDGs ������������ მდგრადი განვითარების მიზნები
SESA ������������ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო
SLM ��������������� მიწის მდგრადი მართვა
SS ������������������ მყარი ნალექები / შეწონილი მყარი ნაწილაკები
SSA ��������������� ცვლილებათა მიზეზების ანალიზი
SSA ��������������� სოციალური მომსახურების სააგენტო
SWMCG��������� საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია
TB ����������������� ტუბერკულოზი
TOR ��������������� ტექნიკური დავალება
TSA ���������������� მიზნობრივი სოციალური დახმარება
UHC �������������� საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა
UNDP ������������ გაეროს განვითარების პროგრამა
UNESCO ������� გაეროს საგანმანათლებლო, სამეცნიერო და კულტურული ორგანიზაცია
UNICEF ��������� გაეროს ბავშვთა ფონდი
UNIDO ���������� გაეროს სამრეწველო განვითარების ორგანიზაცია
USAID ����������� ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო
USD ��������������� აშშ დოლარი
UWSCG �������� შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“
VET ��������������� პროფესიული განათლება
WASH ���������� წყალი, სანიტარია და ჰიგიენა
WFD �������������� წყლის ჩარჩო დირექტივა
WGI ��������������� ნარჩენების წარმოქმნის ინდექსი
WHO ������������� ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია
WR ���������������� ქალთა ოთახი
WWF ������������� მსოფლიოს ველური ბუნების ფონდი
WWTP ����������� ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობა
YB ����������������� ახალგაზრდობის ბანკი
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1. შესავალი

პროექტის მიმოხილვა

მუნიციპალური შეფასების ანგარიში (ანგარიში) არის ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული და გაეროს
განვითარების პროგრამის მიერ განხორციელებული პროექტის „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება
საქართველოში“ (IRDG) ინიციატივა. პროექტი „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“
მოქმედებს საქართველოს 8 მუნიციპალიტეტში (ლაგოდეხი, დედოფლისწყარო, თეთრიწყარო,
ბორჯომი, ახალქალაქი, ყაზბეგი, ქედა და ხულო). პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოში
სოფლად არსებული პრობლემების დაძლევას შესაბამისი ზომების მიღების საშუალებით, რათა
მიღწეულ იქნას: (1) გაუმჯობესებული მმართველობა სოფლის განვითარების სტრატეგიის (2017-2020)
ეფექტურად განხორციელებისთვის, მისი სამოქმედო გეგმა და მასთან დაკავშირებული პროგრამები;
(2) გაუმჯობესებული სოფლის ეკონომიკური დივერსიფიკაცია, დასაქმება და მომსახურება; (3)
გაუმჯობესებული გარემო, ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვა და კლიმატის მოქმედება.
მუნიციპალური შეფასების ანგარიშის მიზანია საქმიანობის ყველაზე აქტუალური სფეროების
იდენტიფიცირება სოფლის პირდაპირი მხარდაჭერის მომსახურების უზრუნველსაყოფად პროექტის
„სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“ ფარგლებში 8 სამიზნე მუნიციპალიტეტში და
პროექტის „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“ აღჭურვა დამატებითი ცოდნით
არსებული ინტერვენციების წინსვლის / შეცვლის მიზნით.

მეთოდოლოგია და მიდგომა

ამ მუნიციპალური შეფასების ანგარიშის განმასხვავებელი ნიშნებია: მისი კონცეპტუალური მიდგომა,
ექსპერტთა მრავალთემატური ჯგუფი და ყოვლისმომცველი კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდები, რომლე
ბიც გამოიყენება მუნიციპალიტეტების შეფასებისთვის სოფლის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი
ყველა განზომილების მიხედვით.

კონცეპტუალური მიდგომა. შინაარსის არსებითი ნაწილი ემყარება ლოგიკასა და სტრუქტურას, რომე
ლიც შემოთავაზებულია სოფლის განვითარების პოლიტიკის 3.0 მიერ და ეკონომიკური თანამშრომ
ლობისა და სოფლის განვითარების ახალ პარადიგმას1, რომელიც განსაზღვრულია ეკონომიკური
თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის მიერ.

1

სოფლის განვითარების ახალი პარადიგმა XXI საუკუნისთვის – ინსტრუმენტთა კოპლექტი განვითარებადი ქვეყნებისათვის,
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია, 2016 წ.
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სოფლის განვითარების ახალი პარადიგმა2
კონტექსტიდან გამომდინარე

ახალი გლობალური
კონტექსტი

მრავალი აგენტი და
მრავალი დონე

კერძო კონტექსტი
არასამთავრობო
ორგანიზაციები

ადგილობრივი კონტექსტი

საერთაშორისო დონორები

ეროვნული და
სუბნაციონალური
მთავრობები

თემები

კომპონენტები
მმართველობა

მულტისექტორი

ინფრასტრუქტურა

კავშირები სოფელსა
და ქალაქს შორის

ინკლუზიურობა

სქესი

დემოგრაფია

მდგრადობა

Policy tools
● მთავრობის
შესაძლებლობების
განვითარება
● სოფლის მეურნეობის პროდუქ-

ტიულობისა და მდგრადობის
განვითარება
● სოფლის მეურნეობის
მოდერნიზაცია
● სოფლის ინტეგრირება გლობალურ ღირებულებათა ჯაჭვში

● ძირითადი ფიზიკური ინფრასტრუქტურის ინვესტიციების
ხელშეწყობა
● ICT-ის ხელმისაწვდომობისა
და გამოყენების ხელშეწყობა
● სოფლის ინდუსტრიის

ხელშეწყობა
● ხელსაქმისა და კუსტარული
ინდუსტრიების პოპულარიზაცია

● სოფლად მომსახურების
სფეროში კერძო სექტორის
განვითარების ხელშეწყობა
● კრედიტის, ფინანსებისა და
ბაზრების ხელმისაწვდომობის
ხელშეწყობა
● მდგრადი ტურიზმის ხელ-ბა

● ქალაქისა და სოფლის კავშირის
განვითარება
● შუამავალი ქალაქების განვითარება
● შიდა და საერთაშორისო მიგრაციის უკეთ ათვისება

● გენდერის ინტეგრირება
განვითარებაში

● მოსახლეობის სწრაფი ტემ-

პით ზრდასთან დაკავშირებული
პრობლემის მოგვარება

● განათლებისა და ტრენინგის

უზრუნველყოფა
● ძირითადი ჯანდაცვის
უზრუნველყოფა
● წარუმატებბლობის გადატანა
განვითარების ხელშესაწყობად
● სურსათის უსაფრთხოების
გაუმჯობესება
● სოციალური კაპიტალის შექმნა
● თემის მიერ მართული განვითარების ხელშეწყობა

● გარემოს მდგრადობის უზრუნველყოფა
● გამძლეობის შემუშავება

წყარო: ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია (OECD), 2016.

პარადიგმის სტრუქტურა არსებითად წარმოადგენს აზროვნების ჯაჭვს, რომელიც ემყარება
ბოლოდროინდელ გამოცდილებას და სოფლის ეკონომიკური განვითარების მნიშვნელოვან ძვრებს.
მოკლედ, პარადიგმა შეიძლება შემდეგნაირად შევაჯამოთ: ა) თავისთავად მიზანი არის სოფლად
მცხოვრები მოსახლეობის კეთილდღეობის მაქსიმიზაცია, რაც მოიცავს ცხოვრების სხვადასხვა
ასპექტებს (მაგალითად: მომსახურების ხელმისაწვდომობა; უსაფრთხოება; ჯანმრთელობა; განათლება;
შემოსავალი); ბ) კეთილდღეობის მაქსიმალურად მიღწევა შესაძლებელია პროდუქტიულობისა და
კონკურენტუნარიანობის მდგრადი ზრდის გზით; ც) პარადიგმა შედგება 3 თემატური სფეროსგან
(ეკონომიკა, საზოგადოება, გარემო) და 8 კომპონენტისგან. ამ რვა კომპონენტს აქვს თავისი ზოგადი
პოლიტიკის ინსტრუმენტები (რომელიც მორგებული იქნება კონტექსტის შესაბამისად).
ანგარიშის ძირითადი სტრუქტურა და მისი ფართო ანალიტიკური ჩარჩო მიჰყვება ზემოთ აღწერილ
აზროვნების ლოგიკას, რათა დადგინდეს პოლიტიკური ინტერვენციები, რომელიც შესაფერისია
და რეკომენდებულია ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის მიერ
სოფლის ცხოვრების თითოეული სფეროსა და კომპონენტისთვის, როგორც ეს პარადიგმაში ჩანს.
ინდივიდუალური კომპონენტების ანალიზის დროს გამოიყენება სხვა ინდივიდუალური ანალიტიკური
საშუალებები და ინსტრუმენტები.

ექსპერტთა მულტიდისციპლინური ჯგუფი. ანგარიში შეიმუშავა ექსპერტთა მულტიდისციპლინარულ
მა ჯგუფმა, რომელიც სპეციალიზირებულია სოფლის განვითარების სხვადასხვა თემებში, რაც
განპირობებულია საერთო კონცეპტუალური მიდგომით და ძირითადი მნიშვნელოვანი თემატური
პრიორიტეტებით. მათ შორის იყვნენ ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების, ჯანდაცვის,
სოციალური საკითხების, პროფესიული განათლებისა და შრომითი ურთიერთობების, ახალგაზრდობის,
გენდერული და გარემოს დაცვის საკითხების ექსპერტები. თემატური ექსპერტების სია მოცემულია ამ
ანგარიშის დანართში.
2

სოფლის განვითარების ახალი პარადიგმა XXI საუკუნისთვის – ინსტრუმენტთა ნაკრები განვითარებადი ქვეყნებისათვის,
OECD, 2016 წ.
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მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

კვლევისა და ანალიტიკური მეთოდოლოგია. კვლევის მეთოდები მოიცავდა როგორც სამაგიდე (სუფთა
თეორიულ) კვლევას, ასევე პირველადი ინფორმაციის შეგროვებას.

სამაგიდე კვლევა მოიცავს სამიზნე მუნიციპალიტეტებისა და მათი შესაბამისი კონტექსტების შესახებ
არსებული ანგარიშების შეგროვებას და განხილვას. ეს ასევე მოიცავდა მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა
ასპექტების შესახებ არსებული ინფორმაციის შეგროვებას ცალკეული მუნიციპალიტეტების
ადგილობრივი თვითმმართველობებისგან და შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოებისგან. ეროვნულ,
რეგიონულ და მუნიციპალურ დონეზე არსებული სტატისტიკური ინფორმაცია შეგროვდა და გაანალიზდა
რამდენადაც შესაძლებელი იყო მუნიციპალიტეტის დონეზე.

პირველადი მონაცემების შეგროვება მოიცავდა რამდენიმე ძირითად მიმართულებას. უპირველეს
ყოვლისა, ეს მოიცავდა სოფლად არასასოფლო-სამეურნეო ეკონომიკის საჭიროებების კვლევის
ანალიზს, რომელიც ჩატარდა გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) პროექტის „სოფლის
განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“ ფარგლებში ENPARD III. კვლევის ძირითადი მიზანი იყო
სამიზნე მუნიციპალიტეტებში ეკონომიკური დივერსიფიკაციის სფეროში ძირითადი შეზღუდვებისა
და შესაძლებლობების გამოვლენა. კვლევა მოიცავდა ორ ქვე-კვლევას: მოსახლეობისა და არსებული
არასასოფლო-სამეურნეო საწარმოების კვლევას3.
ამას გარდა, პირველადი მონაცემების შეგროვება მოიცავდა ინტერვიუებსა და სემინარებს ადგილობ
რივ მთავარ დაინტერესებულ მხარეებთან: ადგილობრივი და რეგიონული მთავრობების, ადგილობრივი
სამოქმედო ჯგუფების და ინდივიდუალური ბიზნესის წარმომადგენლებთან. ინტერვიუები მოიცავდა
მათი ზოგადი საჭიროებების შეფასებას და კოვიდ-19 პანდემიის გავლენას ადგილობრივი ცხოვრების
სხვადასხვა ასპექტებზე (ეკონომიკა, საზოგადოება და გარემო). იმ პირთა სია, ვისთანაც გაიმართა
კონსულტაცია, მოცემულია ამ ანგარიშის დანართში.
ანალიტიკური მეთოდები მოიცავდა რეგიონალური ეკონომიკური და სოციალური და გარემოსდაცვითი
ანალიზის სხვადასხვა შესაბამის ინსტრუმენტს (მაგ., ცვლილებათა მიზეზების ანალიზი და
ადგილმდებარეობის კოეფიციენტის ანალიზი, მრავალჯერადი რეგრესიის ანალიზი ეკონომიკის
შემთხვევაში და ა.შ.).

დოკუმენტის აგებულება

მოცემული ანგარიში შედგება რამდენიმე თავისგან. თავი 1 – ეს ნაწილი არის შესავალი. თავი 2 –
ზოგადი კონტექსტი გთავაზობთ მუნიციპალიტეტის დემოგრაფიულ, გეოგრაფიულ და სხვა ზოგად
მახასიათებლებს. თავი 3 და თავი 6 მოიცავს თემატურ პრიორიტეტებს – ეკონომიკა, საზოგადოება და
გარემო, ასევე კომპლექსურ პრიორიტეტებს, როგორიცაა ინფრასტრუქტურა და სოფელსა და ქალაქს
შორის კავშირები. თითოეული თემატური პრიორიტეტი მოიცავს არსებული ვითარების ანალიზს,
აგრეთვე ძირითადი პრობლემების იდენტიფიცირებას პრობლემათა ხის სტრუქტურისა და შესაძლო
ინტერვენციების შესახებ მოსაზრებების გათვალისწინებით. თავი 7 არის დანართი, რომელიც მოიცავს
თითოეული გამოვლენილი ინტერვენციის დეტალურ აღწერას, შესაბამისი შედეგების მატრიცასთან
ერთად. სხვა შესაბამისი მასალები, რომლებიც არ აღმოჩნდა ანგარიშის მთავარ ნაწილში.

ანგარიშში გამოყენებული სიმბოლოები და ინდექსირება

ანგარიში მოიცავს ფოკუსირების მრავალ თემატურ სფეროს, აგრეთვე მათ შესაბამის ინტერვენციას.
ანგარიშში ნავიგაციის გასამარტივებლად, უბრალო მიზნებისთვის გამოიყენება პირობითი
ფორმატირება, აგრეთვე სპეციფიკური ნუმერაციის ან ინდექსირების სისტემა, რათა განისაზღვროს
ინტერვენციები მათი პრიორიტეტული მიმართულებების მიხედვით (მაგ. ეკონომიკა, საზოგადოება,
გარემო), ისევე როგორც მათი კონკრეტული თემა პრიორიტეტის ფარგლებში (მაგ. ეკონომიკა,
ახალგაზრდობის პრობლემები და ა.შ.). ქვემოთ მოცემულ ცხრილში მოცემულია პირობითი ფერების,
ინდექსირების/კოდირების სისტემის განმარტება.
3

დეტალური მეთოდოლოგია, ისევე როგორც კვლევის სრული ანალიტიკური ანგარიში, მოცემულია ამ დოკუმენტის
დანართში
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პირობითი ფერების კოდირება
თემატური სფერო

გამოყენებული ფერის კოდი

ეკონომიკა / მულტისექტორული განვითარება
ახალგაზრდობის პრობლემები
გენდერული საკითხები
ჯანდაცვა

სოციალური საკითხები
გარემო

წყარო: დოკუმენტის ავტორები.

ინტერვენციების ინდექსირება
პრიორიტეტული სფერო

კოდი

ეკონომიკა / მულტისექტორული
განვითარება

P1

გარემო

P3

საზოგადოება

P2

თემატური სფეროები
ეკონომიკა / მულტისექტორული
განვითარება

EC

გენდერული საკითხები

GE

ახალგაზრდობის პრობლემები

YU

ჯანმრთელობის დაცვა

HE

სოციალური საკითხები
გარემო
წყარო: დოკუმენტის ავტორები.

კოდი

სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირები

SO
EN

UR

მაგალითად: საილუსტრაციოდ, P1-GE01 კოდი მიუთითებს იმაზე, რომ ეს კონკრეტული ინტერვენცია
გენდერულ საკითხებთან არის დაკავშირებული და ეხება პრიორიტეტი 1-ის საჭიროებას (ეკონომიკა
და მულტისექტორული განვითარება) და პირველ ნომრად არის შესული ამგვარი ინტერვენციების
სიაში.
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ზოგადი კონტექსტი
ადგილმდებარეობა და გეოგრაფია
მოსახლეობა, დემოგრაფია

მუნიციპალიტეტის სიმჭიდროვის პროფილი
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2. ზოგადი კონტექსტი

ადგილმდებარეობა და გეოგრაფია

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს აღმოსავლეთ საქართველოს ჩრდილოეთ ნაწილში,
კავკასიონის მთავარი ქედის ჩრდილოეთ კალთაზე, ძირითადად მდინარე თერგის ხეობაში.
მუნიციპალიტეტს სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან ესაზღვრება დუშეთი, სამხრეთით – ახალგორი,
დასავლეთით – ჯავის მუნიციპალიტეტები და ჩრდილოეთით – რუსეთის ფედერაცია. მუნიციპალიტეტის
ტერიტორია მთლიანად მთიანია. სიმაღლე მერყეობს 1,700მ-დან 5,000მ-მდე ზღვის დონიდან.
შედარებით დაბალი ზონა (1,700 მეტრში) ზომიერად ნოტიოა. ზამთარი ცივი და მშრალია, ზაფხული კი
გრილი. ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურაა 4,9°C, ხოლო წვიმის საშუალო წლიური რაოდენობაა
800 მმ. ზღვის დონიდან 1800-2000 მ სიმაღლეზე, ჰაერის საშუალო ტემპერატურა 3,5°C-მდე ეცემა და
ნალექები 1,160 მმ-ს აღწევს. 3,600 მ-ზე მაღლა გავრცელებულია თოვლიანი ზონა.4

მუნიციპალიტეტის რუკა

წყარო: გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP).

მუნიციპალიტეტი შედგება 6 თემისგან: დაბა სტეფანწმინდა, გორისციხე, სიონი, სნო, კობი და
გუდაური. ოფიციალურად, მუნიციპალიტეტში 47 სოფელია, მაგრამ მათ მხოლოდ 53%-ს ჰყავს მინიმუმ
ერთი მუდმივი მაცხოვრებელი. დანარჩენი სოფლები კი, რომლებიც მიტოვებულია (იქ ძირითადად
ნანგრევებია), სახელმწიფოს საკუთრებაშია. მუნიციპალიტეტის მთლიანი ფართობია 1,008,7 კმ².
სტეფანწმინდადან თბილისამდე მანძილია 159 კმ, (3 საათის სავალზე მანქანით), გუდაურიდან თბილისი
– 127 კმ (2 საათი და 16 წუთის სავალზე მანქანით), სტეფანწმინდადან გუდაურამდე – 32,3 კმ (40 წთ სავალზე
მანქანით), სტეფანწმინდიდან ვლადიკავკაზამდე (რუსეთი) – 45,5 კმ. მუნიციპალიტეტის ტერიტორია
მაღალმთიანია: სიმაღლე ზღვის დონიდან 1500-დან 5000 მეტრამდე მერყეობს. მუნიციპალიტეტში
4

ყაზბეგის განვითარების საშუალოვადიანი გეგმა, 2020-2023 წწ
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გვხვდება მდინარეები (მაგ., თერგი (85 კმ მუნიციპალიტეტში), ტბები (მაგ, ყელიწადის ტბა), მყინვარები
(მაგ., დევდორაკი) და მინერალური წყლები (მაგ., „კობი”). მუნიციპალიტეტი მთლიანად მოქცეულია
საქართველოს კანონის «მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ» დაფარვის ზონაში.

მოსახლეობა, დემოგრაფია

ბოლო 10 წლის განმავლობაში ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში 3 800 ადამიანი ცხოვრობს, მოსახლეობა
10%-ით შემცირდა.5 მოსახლეობის 25% იღებს სახელმწიფო პენსიას6, ხოლო მოსახლეობის 21.4% იღებს
მიზნობრივ სოციალურ დახმარებას (TSA)7. ბოლო წლებში მუნიციპალიტეტში გარკვეული მიგრაცია
მოხდა, ხალხი ყაზბეგში ბრუნდებოდა სეზონური სასტუმროების გასახსნელად, რაც დაკავშირებული
იყო რეგიონებში ტურისტების რაოდენობის გაზრდასთან. მოსახლეობის თითქმის ნახევარი ყაზბეგს
ტოვებს ზამთარში. გუდაურში მოქმედებს ერთი ექსტრემალური ტურიზმის პროფესიული სკოლა.

დემოგრაფიის პროფილი სქესის მიხედვით

მოსახლეობის განაწილება სქესის მიხედვით მუნიციპალიტეტში ასეთია: 49% მამაკაცი და 51% ქალი.
მოსახლეობის 65% სოფლად ცხოვრობს, 35% კი – ქალაქად. ქალაქად – 49.5% მამაკაცია, 50.5% ქალი. სოფლად
მამაკაცი 48,7%-ია, ქალი – 51,3%.8 2019 წლის დეკემბრის მონაცემებით, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტიდან
სოციალური მომსახურების სააგენტოში დარეგისტრირებულ ბენეფიციართა საერთო რაოდენობაა
1 157 ადამიანი. მათგან 58% ქალია, ხოლო 42% მამაკაცი. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის
17% საარსებო შემწეობას იღებს. რეგისტრირებულ ბენეფიციართა შორის საარსებო შემწეობას იღებს
მამაკაცების 43% და ქალების 57%. მუნიციპალიტეტში შინამეურნეობების ძირითადი შემოსავალი არის
ხელფასები და პენსიები – 43,6% და მიზნობრივი დახმარება – 36%. ქალი პენსიონერებს შორის 67.9%ს შეადგენს, ხოლო კაცი-32.1%-ს.9 მიგრაციის მაჩვენებელი მთლიანი მოსახლეობის 0.8%-ს შეადგენს.
მიგრანტების 44% ქალია, 56% მამაკაცი. რესპონდენტი ქალების 100% და მამაკაცების 20% მიგრაციის
მთავარ მიზეზად სერვისებს ასახელებს.10

მუნიციპალიტეტის სიმჭიდროვის პროფილი

მუნიციპალიტეტის სიმჭიდროვის მაჩვენებლების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ ყაზბეგი მიეკუთვნება
საშუალო ბიზნეს სიმჭიდროვის (თუმცა უფრო მაღალია, ვიდრე ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელი),
მოსახლეობის უკიდურესად დაბალი სიმჭიდროვის და საშუალო საბაზრო პოტენციალის (მანძილი მსხვილ
აგლომერაციამდე) მქონე მუნიციპალიტეტთა რიცხვს.

5
6
7
8
9
10

საქსტატი, 2020 წ
წყარო: სოციალური მომსახურების სააგენტო, 2019 წ
წყარო: სოციალური მომსახურების სააგენტო, 2019 წ
საქსტატი, 2014 წლის აღწერა, ყაზბეგი
მოსახლეობის კვლევა სოფლად არასასოფლო-სამეურნეო ეკონომიკის საჭიროებების შესახებ სამიზნე
მუნიციპალიტეტებში, IRDG UNDP, 2019
მოსახლეობის კვლევა სოფლად არასასოფლო-სამეურნეო ეკონომიკის საჭიროებების შესახებ სამიზნე
მუნიციპალიტეტებში, IRDG UNDP, 2019
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მუნიციპალიტეტის სიმჭიდროვე და ბაზრის პოტენციური პროფილი

ლაგოდეხი
ქვეყნის მასშტაბით საშუალო

ბიზნ. სიმჭიდროვე (აქტ. საწარმო 1000 მოსახლ.)

დასახლების სიმჭიდროვე – საბაზრო პოტენციალი –
ბიზნესის სიმჭიდროვე (წრის ზომა)

დედოფლისწყარო
ყაზბეგი

ბორჯომი
ახალქალაქი
თეთრიწყარო

ქვეყნის მასშტაბით
საშუალო

ხულო
ქედა

ქვეყნის მასშტაბით
საშუალო

მოსახლეობის სიმჭ. (მოსახლ კმ2-ზე )
წყარო: ავტორის გათვლები.

პროფილის მიხედვით, პოლიტიკის საპასუხო ღონისძიებები უფრო მეტად მოსახლეობის გაზრდისკენ
უნდა იყოს მიმართული, განსაკუთრებით მუნიციპალიტეტის გარეთ, სადაც მოსახლეობის უმეტესობა
ცხოვრობს.

16

ყაზბეგი
მუნიციპალური
ანგარიში
KAZBEGI
Municipal შეფასების
Assessment
Report

3

პრიორიტეტი (P1) –

ეკონომიკა და
მულტისექტორული განვითარება
რეგიონალური კონტექსტი

ბიზნეს სექტორის ზოგადი სტრუქტურის მიმოხილვა
ინფორმაცია სექტორის დინამიკისა და
კონკურენტუნარიანობის შესახებ
შრომის ბაზარი

ბიზნესის წარმატების ძირითადი ფაქტორები, საჭიროებები
და გამოწვევები
დასკვნები კონკრეტული მუნიციპალიტეტებისთვის –
ბიზნესის საჭიროებები და გამოწვევები

ადგილობრივი ეკონომიკის ახალგაზრდული განზომილება
ადგილობრივი ეკონომიკის გენდერული განზომილება

ძირითადი დასკვნები ეკონომიკისა და მულტისექტორული
განვითარების შესახებ

8
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3. პრიორიტეტი 1 (P1) – ეკონომიკა და
მულტისექტორული განვითარება

ამ თავში შესულია სამი თემატური პრიორიტეტიდან ერთი – ეკონომიკა და მულტისექტორული განვითარება.
იგი მოიცავს არსებული ვითარების ანალიზს, აგრეთვე ძირითადი პრობლემების იდენტიფიცირებას
პრობლემათა ხის სტრუქტურის საშუალებით და მოსაზრებების შეჯამებას შესაძლო ინტერვენციებთან
დაკავშირებით.

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის მონაცემებით, შორეული სოფლის
რაიონების შემთხვევაში (რომელსაც ეს მუნიციპალიტეტი ეკუთვნის), ზრდა ხდება აბსოლუტური
და შედარებითი უპირატესობის სფეროებზე დაყრდნობით, საექსპორტო ბაზრებთან კავშირის
გაუმჯობესების, შედარებითი უპირატესობის სფეროებთან უნარ-ჩვევების შესატყვისობის და აუცილებელი
სერვისების მიწოდების გაუმჯობესების შედეგად.
აქვე აღნიშნულია, რომ სოფელთან დაკავშირებით პოლიტიკის ძირითადი მიზანი უნდა იყოს სოფლის
ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობისა და პროდუქტიულობის გაზრდა, სოფლად სოციალური, ეკონომიკური
და ეკოლოგიური კეთილდღეობის ასამაღლებლად.11 ამ თავის მთავარი მიზანია გამოავლინოს ის
სფეროები, სადაც ეკონომიკის სექტორების პროდუქტიულობა და კონკურენტუნარიანობა კარგად
მუშაობს ან არასაკმარისად მუშაობს, ვიდრე ჩვენი სამიზნე ჯგუფის სხვა სექტორები, სხვა რეგიონები
და მუნიციპალიტეტები. ამ თავში ასევე მოცემულია დასკვნები ადგილობრივი ეკონომიკისა და
არასასოფლო-სამეურნეო ბიზნეს სექტორის საჭიროებების შესახებ.

რეგიონალური კონტექსტი

ცოტა ხნის წინ ჩატარდა რამდენიმე კვლევა მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში ღირებულებათა ჯაჭვებსა
და კლასტერებთან დაკავშირებით. რეგიონისთვის გამოვლენილი და შესწავლილი ღირებულებათა
ჯაჭვები მოიცავდა: ტურიზმს (ზოგადი დანიშნულების ლაშქრობას, ღვინისა და სუვენირების მაღაზიებს),
ტიპიურ საკვებს / ტერუარულ პროდუქტებს.12 რეგიონული განვითარების სტრატეგიამ განსაზღვრა
რამდენიმე პრიორიტეტული სექტორი (როგორც სოფლის მეურნეობაში, ასევე არასასოფლო-სამეურნეო
სექტორებში). რეგიონის მთავრობის ერთ-ერთი ბოლოდროინდელი ინიციატივა იყო რეგიონის მწვანე
ბიზნესის განვითარება.

ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ განსაზღვრული სტრატეგიული სექტორები
რეგიონისთვის
პირველადი სოფლის მეურნეობა /
აგრო-გადამუშავება








ხილის გადამუშავება
ღვინო
ხორცი და ფრინველი
ბოსტნეული
თევზი
სათბურები
თაფლი

არასასოფლო-სამეურნეო
 მინერალური რესურსები: სპილენძი, პოლიოლონები,
ანდეზიტი, კვარციტები, სამშენებლო მასალები, მთის
კრისტალი, დიაბაზი.
 სამშენებლო მასალები
 ტურიზმი

წყარო: მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული განვითარების გეგმა 2014-2021 წწ.

11
12

სოფლის პოლიტიკა 3.0 – შენიშვნა ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის პოლიტიკის
შესახებ
საქართველოში განვითარებადი და პოტენციური კლასტერების ასახვა, გაეროს სამრეწველო განვითარების ორგანიზაცია,
2020 წ
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მცხეთა-მთიანეთის 2014-2021 წლების განვითარების სტრატეგიის სხვა მიზნები იყო: ველური
სამედიცინო და არომატული მცენარეების, ტყის პროდუქტების პოპულარიზაცია; ხილის გადამუშავების
განვითარება და სამშენებლო მასალების წარმოების ხელშეწყობა.13

გაეროს სამრეწველო განვითარების ორგანიზაციის სხვა კვლევის ფარგლებში ჩატარდა ტიპიური
საკვების/ტერუარული პროდუქტების ინვენტარიზაცია მცხეთა – მთიანეთში, გამოვლენილია რძის
პროდუქტებთან დაკავშირებული რამდენიმე ტერუარული პროდუქტი, როგორიცაა ადგილობრივი
ყველის ჯიშები (მაგ., კალტი, ჩოგი, დამბალხაჭო და ა.შ.), ხორცი (მაგ., ყაღი, შიგნითა, ცმელი) და ლუდი
(ალუდი და ასკილუდი). ამასთან, ვინაიდან ყველა ეს პროდუქტი მცირე რაოდენობით იწარმოება
და, როგორც წესი, არ არის ოფიციალურად რეგისტრირებული, შესაბამისად, ამ დრომდე არ გააჩნია
არავითარი კლასტერული პოტენციალი.14
აღსანიშნავია, რომ რეგიონში ღირებულებათა ჯაჭვის რაოდენობის მიუხედავად, გაეროს სამრეწველო
განვითარების ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ ვერ განსაზღვრა ვერცერთი პოტენციური ან
განვითარებადი კლასტერი (გარდა ტურიზმისა, რომელიც კვლევის ინტერესის მიღმა იყო) რეგიონში.15
ეს ხაზს უსვამს მუნიციპალიტეტის დახმარების შედარებით დიდ მნიშვნელობას, რათა მოიძიოს
ადგილობრივი ეკონომიკის დივერსიფიკაციის წყაროები ტურიზმის მიღმა.

ბიზნეს სექტორის ზოგადი სტრუქტურის მიმოხილვა

ბიზნეს სექტორის შემადგენლობა და წარსული დინამიკა

საწარმოს სტატისტიკის მონაცემთა ბაზა არ არის კარგად ორგანიზებული. ამ მიზეზით, მონაცემების
რამდენიმე წყარო იქნა გამოყენებული მუნიციპალიტეტში ბიზნეს სექტორის ზომისა და
შემადგენლობის შესაფასებლად. საქსტატის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 335
აქტიური საწარმო. მათი დაახლოებით 13% მუნიციპალიტეტის გარეთ მუშაობს, ხოლო საწარმოების
43%-ის რეალური ფუნქციონირების ადგილი ცნობილი არ არის. ზომის თვალსაზრისით, საწარმოთა
95,8% მცირე საწარმოებია. არ არსებობს დიდი კომპანიები, მხოლოდ 8 საშუალო ზომის კომპანია
ფუნქციონირებს.

მოქმედი საწარმოები მუნიციპალიტეტში
ფაქტიური მისამართი

მცირე

საშუალო

მსხვილი

ზომა
უცნობია

საერთო
რაოდენობა

საერთო
რაოდენობის %

ყაზბეგი

145

4

0

0

149

44%

უცნობი

135

4

0

5

144

43%

ყაზბეგის გარეთ
საერთო რაოდენობა

საერთო რაოდენობის %

წყარო: საქსტატი.

41

321

95.8%

1

9

2.7%

0
0

0.0%

0
5

1.5%

42

335

100.0%

13%

100%
100%

შემოსავლების სამსახურის მონაცემებით, 2019 წლისთვის მუნიციპალიტეტში 340 რეგისტრირებული
მოქმედი გადასახადის გადამხდელი საწარმო იყო და მათი რიცხვი ბოლო ოთხი წლის განმავლობაში
გაიზარდა. 2016 წელთან შედარებით, როცა მოქმედი საწარმოების რიცხვი შეადგენდა 214-ს,
დაახლოებით 58%-იანი ზრდა ფიქსირდება.

13
14
15

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული განვითარების გეგმა 2014-2021 წწ
თუშეთსა და მცხეთა-მთიანეთში ტიპიური კვების/ტერუარული პროდუქტების ინვენტარიზაცია, გაეროს სამრეწველო
განვითარების ორგანიზაცია, 2019
საქართველოში განვითარებადი და პოტენციური კლასტერების რუკების შექმნა, გაეროს სამრეწველო განვითარების
ორგანიზაცია, 2020 წ
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მუნიციპალიტეტში აქტიური საწარმოების დინამიკა და სექტორული დაყოფა
ჯანდაცვის მომსახურება 0%

მოქმედი საწარმოები
+ 58%
214

249

288

წარმოება 9%

ფინანსური სერვისები 1%

340

ბუნებრივი
რესურსები
1%

უძრავი ქონების მართვა 2%

ვაჭრობა
24%

სხვა 5%

სოფლის
მეურნეობა
2%

იურიდიული,
საკონსულტაციო
და სარეკლამო
მომსახურება
1%
სერვისები
10%
მშენებლობა
5%

სასტუმროს
მომსახურება
21%

2016

2017

2018

2019

ელექტროენერგიის,
გაზისა და წყლის
წარმოება და მიწოდება
0%

სატრანსპორტო
მომსახურება
14%

რესტორნები და
კვების ობიექტები
6%

წყარო: შემოსავლების სამსახური.

რეგისტრირებული საწარმოების უმეტესობა ვაჭრობით არის დაკავებული (24%), შემდეგ მოდის
სასტუმროს მომსახურება (21%), ტრანსპორტი (14%), მომსახურება (10%), წარმოება (9%).

დასაქმების მხრივ, წამყვანი დარგებია სასტუმროები და რესტორნები (46%), მშენებლობა (18%),
ვაჭრობა (7%), სხვა სათემო/პერსონალური სერვისები (5%).16

დასაქმება ბიზნეს სექტორში მუნიციპალიტეტში
ტრანსპორტი 0%

სხვა სათემო / პერსონალური სერვისები 5%

პირობითი არენდა 0%

ძნელია იდენტიფიცირება 19%

სამთო მრეწველობა 3%
სასტუმროები
და რესტორნები
46%

მშენებლობა 18%

ვაჭრობა 7%
ავტოსატრანსპორტო საშუალებები,
საყოფაცხოვრებო საქონელი და პირადი ნივთები
2%

წყარო: გაეროს განვითარების პროგრამა, 2019.

ეკონომიკის მოთხოვნადი დარგების განვითარება მუნიციპალიტეტის სიღარიბიდან გამოსვლის ერთერთი მთავარი გზაა. 2019 წლისთვის მუნიციპალიტეტში დარეგისტრირებული 12 კომპანია აწარმოებდა
პროდუქციის ექსპორტს. მათი უმეტესობა (64%) მცირე მეწარმეა.

16

ბიზნეს კვლევა სოფლად არასასოფლო-სამეურნეო ეკონომიკის საჭიროებების შესახებ, პროექტი „სოფლის განვითარების
გაუმჯობესება საქართველოში“, გაეროს განვითარების პროგრამა, 2019
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ექსპორტიორი კომპანიები მუნიციპალიტეტში
ექსპორტიორი კომპანიები (ყაზბეგი)

8

12

+ 50%
6

ექსპორტიორი კომპანიები (ყაზბეგი)
LCC 17%

7
4

ინდივიდუალური
მეწარმე

83%

2015

2016

2017

2018

2019

წყარო: საქსტატი.

იმ კომპანიების რაოდენობა, რომლებიც საქართველოს
საწარმოების მიღმა) აწარმოებენ ვაჭრობას, უცნობია.

დანარჩენ

ნაწილთან

(ტურისტული

ძირითადი სექტორები

მუნიციპალიტეტი წარმოადგენს ერთ–ერთ ყველაზე ნაკლებად დივერსიფიცირებულ ეკონომიკას.
ტურიზმისა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებების გარდა, ბევრი რამ არ არის განვითარებული.
სახნავ-სათესი მიწის სიმცირისა და ზღვის დონიდან დიდი სიმაღლის გამო, სტეფანწმინდის გარეთ
არსებული თემები მნიშვნელოვნად დამოკიდებული არიან დაბალი პროდუქტიულობის სოფლის
მეურნეობაზე (მაგალითად: ძირითადად კარტოფილი, მცირე მესაქონლეობა). მუნიციპალიტეტში
ფუნქციონირებს ერთი წყლის ჩამოსასხმელი ქარხანა „აქვა გეო”, რომელიც 2018 წელს გაიხსნა და
აწარმოებს კობის მინერალურ წყალს.

არასასოფლო-სამეურნეო საქმიანობები ძირითადად კონცენტრირებულია სტეფანწმინდაში,
რომელიც მოიცავს „სოკარის“ ბენზინგასამართ სადგურს, ერთ პატარა აფთიაქს და „ლიბერთი ბანკის“
ფილიალს. დაბაში არ არის დიდი სუპერმარკეტები ან ქსელური კვების ობიექტები – რესტორნები,
თუმცა არის რამდენიმე ჩინებული ადგილობრივი რესტორანი (მაგ., „ავტობუსი”, „კაფე 5047მ”, „360°“,
«შორენას ბარ-რესტორანი”, ბარი – კარაოკე – რესტორანი „მყუდრო კუთხე“, „ანოს ტკბილი კუთხე“ და
ა.შ.), რომელიც სეზონზე ძალიან დაკავებულია.
მუნიციპალიტეტში მსხვილ ინვესტიციებს შორის იყო ენერგეტიკის სექტორის პროექტები –
ჰიდროელექტროსადგურები – ლარსის ჰესი, დარიალის ჰესი და ყაზბეგს ჰესი. ლოგისტიკური ცენტრის
მშენებლობა კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს ადგილობრივი ეკონომიკის დივერსიფიკაციას.17

ტურიზმი და მასთან დაკავშირებული მომსახურება და პროდუქტები აშკარად წარმოადგენს
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის არასასოფლო-სამეურნეო სამეწარმეო საქმიანობის ხერხემალს.
მუნიციპალიტეტის ტურისტული რესურსები მოიცავს სტეფანწმინდის დასახლებას (გერგეტის სამებას
და ყაზბეგის მთას (მთავარი დანიშნულება მუნიციპალიტეტში), გუდაურის სათხილამურო კურორტს,
გველეთის ჩანჩქერებს, სოფელ ჯუთას და კიდევ რამდენიმე სხვა ღირშესანიშნაობას. მიკრო, მცირე და
გარკვეულწილად საშუალო ბიზნესის პრიზმაში, ტურიზმი არამარტო პერსპექტიული სექტორია, არამედ
უკვე მნიშვნელოვნად იზრდება მუნიციპალიტეტში. ყაზბეგი არის უცხოელი ვიზიტორების მთავარი
დანიშნულების ადგილი, თბილისისა და ბათუმის შემდეგ, 2017 წელს მუნიციპალიტეტს სტუმრობდა
საერთაშორისო ვიზიტორების 7,5%. ყაზბეგს თავის ნიშად მიაჩნია, ისევე როგორც სპორტული, ასევე
სათავგადასავლო და ველური ბუნების ტურიზმი. ბოლო პერიოდში „სამხედრო გზის“ განახლებას
უკავშირდება ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა. ახალი საბაგირო გზა (გუდაური-კობი), დაგეგმილი
საავტომობილო გზის პროექტი (ქვეშეთი-კობი), „ახალი გუდაურის პროექტი“ ხელს შეუწყობს ტურიზმის
აქტივობის გაზრდას რეგიონში.
17
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მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის თანახმად, საჭიროა ტურისტული
მარშრუტების მონიშვნა და უცხო ენებზე საინფორმაციო ნიშნების განთავსება. ვიზიტორთა დაბალი
ინფორმირებულობა ტურისტული შესაძლებლობებისა და სხვა გასართობი საშუალებებისა და
მომსახურებების, საკემპინგო ინფრასტრუქტურის, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის, კანალიზაციის
და ნაგვის გატანის საკითხების შესახებ და იმ საკითხების შესახებ, რომელიც უკავშირდება გიდების
კვალიფიკაციას.18
ტურიზმის სექტორში გამოვლენილი ზოგიერთი სხვა გამოწვევა და საჭიროება გულისხმობს
ადგილობრივი საკვები პროდუქტების მომწოდებლების არარსებობას, კვალიფიციური სამუშაო ძალის
ნაკლებობას და ტურისტული ღირშესანიშნაობების არარსებობას ძირითადი ღირშესანიშნაობების
გარდა – სამების ეკლესია და მთა. ამ თვალსაზრისით, ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ
წამოყენებულია მნიშვნელოვანი და საინტერესო ინიციატივა ახალი ტურისტული ღირშესანიშნაობის
საინვესტიციო პაკეტების მოსამზადებლად (მაგალითად: ციგურაობა, გარე აუზი და სხვ.), რომელიც
მოიცავს ამ ღირშესანიშნაობების გენერალურ დაგეგმვას, არქიტექტურული გეგმების მომზადებას,
ხარჯთაღრიცხვას და ფინანსურ გეგმებს. ამ პროექტების განხორციელება ხელს შეუწყობს
ადგილობრივი ტურისტული შეთავაზების დივერსიფიკაციას და მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს
მუნიციპალიტეტის ტურისტულ მიმზიდველობას.19

ადგილობრივი ეკონომიკის ხელშემწყობი პროექტების
და ინიციატივების ასახვა

ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, მუნიციპალიტეტში განხორციელდა
სახელმწიფო და დონორების დახმარების რამდენიმე პროგრამა. დონორების მიერ დაფინანსებულ
პროექტებს შორის, ყველაზე მნიშვნელოვანი ბოლო ინიციატივაა ევროკავშირისა და ჩეხეთის
განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებული პროექტი, საქართველოში სოფლის მეურნეობისა
და სოფლის განვითარების ევროპული სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) ფარგლებში, რომელიც
ხორციელდება 2015 წლიდან „ფიფლ ინ ნიდ“-ის (PIN), ჩეხეთის ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფების
ეროვნული ქსელის (NN LAG) და ასოციაცია „ელკანა“-ს მიერ.20
ყაზბეგის ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფი მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს პროგრამის
დაწყებიდან. ENPARD I პროგრამის ფარგლებში, 63 პროექტი დაფინანსდა ადგილობრივი სამოქმედო
ჯგუფის საშუალებით, ძირითადად ტურიზმისა და სათემო ინფრასტრუქტურის მომსახურების სფეროში.
ENPARD II–ის ფარგლებში დაფინანსდა 50 სათემო პროექტი, ძირითადად ტურიზმისა და მასთან
დაკავშირებული მომსახურებების მიმართულებით.21
აღსანიშნავია, რომ ახალგაზრდა მეწარმის პროგრამით დაფინანსებულ პროექტებს შორის ყველა
სამიზნე მუნიციპალიტეტში (სულ 23) 2018 წლიდან 2020 წლამდე, ყაზბეგიდან მხოლოდ 1 პროექტი
დაფინანსდა, რაც მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვანი მინუსია. ასევე მცირეა ყაზბეგის საწარმოების
წილი სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებულ პროექტებში, რომელიც ფინანსდება სოფლის
მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სააგენტოს მიერ. 2015 წლიდან 2020 წლამდე ყველა
მუნიციპალიტეტში არსებული 2 396 ბენეფიციარიდან ყაზბეგში შეღავათიანი აგროკრედიტის
პროგრამის მხოლოდ 7 ბენეფიციარი იყო.22

ინფორმაცია სექტორის დინამიკისა და
კონკურენტუნარიანობის შესახებ

ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ბიზნეს სექტორის საქმიანობა პოზიტიური იყო, მაგრამ არც
ისე შთამბეჭდავი. რეგისტრირებული საწარმოების ზრდის მიუხედავად, ბიზნეს სექტორის ბრუნვა
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2014 წლიდან 2018 წლის ჩათვლით გაიზარდა და შემცირდა. საერთო ჯამში, 2018 წლისთვის ბიზნესის
ბრუნვამ 148 მლნ ლარი შეადგინა, დაახლოებით 14%-ით მეტი ვიდრე 2014 წელს. ანალოგიურად, 2018
წელს დამატებული ღირებულება (85,2 მლნ ლარი) 2014 წელთან შედარებით დაახლოებით 52%-ით
გაიზარდა.

მუნიციპალიტეტში ბიზნეს სექტორის ბრუნვა და დამატებული ღირებულება

102.0

195.1
129.7

148.0

142.3

121.8
+ 14%

2014

2015

66.9

61.2

55.9

85.2

+ 52%

2016

2017

2014

2018

2015

2016

2017

2018

წყარო: საქსტატი.

ბიზნესის მიმოხილვის თანახმად, ბოლო 3 წლის განმავლობაში სასტუმროს და რესტორნების სექტორი
აშკარად გამოირჩეოდა, როგორც დასაქმების შესაძლებლობებით, ასევე სამუშაო ადგილების შექმნით.
გარდა ამისა, სამშენებლო სექტორი შეიძლება განსხვავდებოდეს სხვა სექტორებისგან, რომელსაც
აქვს გარკვეული დასაქმების შესაძლებლობა. სამთო მრეწველობამ შექმნა ახალი სამუშაო ადგილები.
სხვა სექტორებმა ვერ აჩვენეს ამგვარი შედეგი.

ბიზნეს სექტორში დასაქმების მაღალი პოტენციალის მქონე სექტორები მუნიციპალიტეტში23

დასაქმების საშუალო ზრდა
(ადამიანების რაოდენობა) (3 წელი)

50
40

სასტუმროები და რესტორნები: 235
მიმდინარე დასაქმება,
157,51 დასაქმების საშუალო ზრდა.
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მიმდინარე დასაქმების დონე

წყარო: გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP), 2019.
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ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ბიზნეს სექტორების ცუდად მუშაობასთან ერთად,
მუნიციპალიტეტში დასაქმების დონეც შემცირდა და 2018 წელს 1,221 ადამიანი შეადგინა (7%-ით
შემცირდა). დაქირავებით მომუშავეთა რაოდენობა დაახლოებით 1,197 ადამიანია (ანუ დაახლოებით
98%), რაც ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია ყველა სამიზნე მუნიციპალიტეტს შორის. პროდუქტიულობის
ზრდასთან ერთად, დაქირავებით მომუშავეთა საშუალო ხელფასი იმავე პერიოდში 52%-ით გაიზარდა
და თვეში დაახლოებით 1,348 ლარს მიაღწია.

დასაქმება და დაქირავებული შრომა
საშუალო თვიური ხელფასი (ლარი)

დასაქმება
1,435

1,305

1,266

1,197

1,261

1,383
-7%

2014

2015

2016

დასაქმება

1,572
1,539

2017

1,221

891

1,075

2014

1,333

1,348

2017

2018

+52%

1,197

2018

1,347

2015

2016

დაქირავებული შრომა

წყარო: საქსტატი

საშუალო თვიური ხელფასით, მუნიციპალიტეტი დადებითად გამოირჩევა და ყველა სამიზნე მუნიცი
პალიტეტს შორის საუკეთესო მაჩვენებელი აქვს. ეს იმის ნათელი მაგალითია, თუ როგორ შეუძლია
განვითარებადი ტურიზმის სექტორს გააუმჯობესოს მუნიციპალიტეტის სოციალური და ეკონომიკური
პირობები.

დაქირავებით მომუშავეთა საშუალო თვიური ხელფასი
ყაზბეგი

დედოფლისწყარო
ბორჯომი
ახალქალაქი

664

თეთრიწყარო
ქედა

ლაგოდეხი
ხულო

249

300

460

910

952

1,348

632

წყარო: საქსტატი.

ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში ბიზნესის კაპიტალიზაცია გაიზარდა.
მაგალითად: ბიზნესის ნაწილი, რომლის საკუთარი კაპიტალი 100,000 ლარზე მეტია, დაახლოებით 17%-ს
შეადგენს, ხოლო დასაწყისში ის მხოლოდ 7%-ს შეადგენდა. ფირმების წილი, რომელთა კაპიტალიზაცია
1000 ლარზე მეტი იყო, 78%-დან 98%-მდე გაიზარდა;
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საწარმოების კაპიტალიზაციის ზრდა მუნიციპალიტეტში24
კაპიტალიზაცია დასაწყისში
50%

20%

50%

42%

40%
30%
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< 1000

34%
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<

ბიზნესის კვლევის ანალიზი: (UNDP, 2019).

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი პოზიტიურად გამოირჩევა პროდუქტიულობის დონითაც (იზომება თითო
ეულ დასაქმებულ პირზე დამატებული ღირებულებით). 2014 წლის შემდეგ მუნიციპალიტეტში
პროდუქტიულობა სტაბილურად იზრდება და 2018 წლისთვის 69,779 ლარი შეადგინა, რაც დაახლოებით
63%–იანი ზრდაა. საერთო ჯამში, ეს შეიძლება ჩაითვალოს წარმატების ისტორიად, რაც პროდუქტიულობის
თვალსაზრისით დაახლოებით ათჯერ მეტია IRDG-ის სამიზნე ყველაზე დაბალი რანგის მუნიციპალიტეტთან
შედარებით (ქედა).

ბიზნეს სექტორის პროდუქტიულობა მუნიციპალიტეტში

69779

ყაზბეგი

ბორჯომი

24081

ხულო

ლაგოდეხი
თეთრიწყარო
ქედა

64885

52060

ახალქალაქი

დედოფლისწყარო

დამატებული ღირებულება
თითო დასაქმებულზე(ლარი)

13798

42832

11658

48346

69779

46619

+63%

9144
7742

7446

2014
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2018

წყარო. საქსტატი.

გადახდილი ხელფასების ზრდისა და შრომითი ზღვრული შემოსავლის ანალიზი გვაწვდის სასარგებლო
ინფორმაციას იმ სექტორების შესახებ, რომლებმაც ბოლო დროს ხელი შეუწყეს მეტ დასაქმებას
(გადახდილი ხელფასები) მუნიციპალიტეტში და იმ სფეროების შესახებ, რომელთაც შეუძლიათ
მეტი დასაქმება, რადგან შრომის მაღალი ზღვრული შემოსავლიანობა მაღალია. ქვემოთ მოცემული
დიაგრამა ასახავს სხვადასხვა სექტორის მიერ გადახდილი ხელფასების ზრდას (იზომება 2016-2019
წლებში გადახდილი საშემოსავლო გადასახადის მიხედვით) შრომიდან ზღვრულ უკუგებასთან
შედარებით (იზომება ლარში გადახდილი მოგების გადასახადის საშუალო ღირებულებით ლარში
გადახდილ ყოველ საშემოსავლო გადასახადზე, საშუალო 2016-2019 წლებში).
ამ ანალიზში შეიძლება განისაზღვროს ინდუსტრიის რამდენიმე პირობითი ჯგუფი: ა) ინდუსტრიების
ჯგუფი, რომლებმაც ხელი შეუწყეს ხელფასების ზრდას კონკრეტულ პერიოდში და ასევე გამოირჩევიან
შედარებით მაღალი ზღვრული უკუგებით (ამრიგად დასაქმების შესაძლებლობით); ბ) ჯგუფი
ხელფასების საშუალოზე ნაკლები ზრდის მაჩვენებლით, მაგრამ შრომიდან შედარებით მაღალი
24
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ზღვრული უკუგებით; ც) ჯგუფი ხელფასების მაღალი ზრდის მაჩვენებლით, მაგრამ დაბალი უკუგებით,
დ) ჯგუფი საშუალოზე დაბალი მაჩვენებლით.

ზღვრული უკუგება შრომიდან მუნიციპალიტეტის ბიზნეს სექტორში
სექტორები (ზრდა; ზღვრული
უკუგება):
ელექტროენერგია, გაზი და წყლის
წარმოება და მიწოდება (590%; 2,02)
მშენებლობა (3645%; 0,12)

ზღვრული უკუგება შრომიდან/ხელფასებიდან

1.00
უძრავი ქონების მართვა

0.80

B

A

0.60

წარმოება

D

იურიდიული,
საკონსულტაციო და
სარეკლამო მომსახურება

-150%

რესტორნები და კვების
ობიექტები

C

0.20

ვაჭრობა
სოფლის მეურნეობა

-200%

სერვისები

0.40

ბუნებრივი რესურსები

-100%

-50%

0.00

-0.20

სხვა

0%

ტრანსპორტის
ფინანსური
მომსახურება
სერვისები

50%

100%

სასტუმროს სერვისები

150%

200%

ჯანდაცვა

ხელფასის ზრდა 2016 -2019

წყარო: ავტორების ანალიზი შემოსავლების სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით.

„ა“ ჯგუფში შედის მხოლოდ ელექტროენერგია და სხვები. (ნაჩვენებია ცალკე), მაგრამ არ არსებობს
სექტორი მაღალი ზღვრული უკუგებით შრომიდან, რომელიც ასევე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს
დასაქმების ზრდას. ადგილობრივი ეკონომიკის ყველაზე დიდი სექტორი – ვაჭრობა „დ“ ჯგუფშია ზღვრული
უკუგებით შრომიდან და ხელფასების შედარებით დაბალი ზრდით (ან შემცირებით) ბოლო წლებში.
მშენებლობამ (ნაჩვენებია ცალკე), სასტუმროებმა და რესტორნებმა, სასტუმროებმა, ფინანსურმა
მომსახურებებმა, მშენებლობამ და რამდენიმე სხვა სექტორმა შედარებით მაღალი ზრდა გამოავლინა
დასაქმების თვალსაზრისით, მაგრამ მათი ზღვრული უკუგება დიდი არ იყო („ც“ ჯგუფი).
ბიზნესის კვლევის თანახმად, მუნიციპალიტეტში მედიანური პროდუქტიულობა (იზომება ბრუნვის მიხ
ედვით თითოეულ დასაქმებულზე) შეადგენს 20 000 ლარს, ხოლო საშუალო პროდუქტიულობა 26 829 ლარს.

პროდუქტიულობის დინამიკა და განსხვავებები25
საწარმოები, რომელსაც მართავენ:
კაცები

საშუალო

სულ

საშუალო

ქალები
წყარო: UNDP, 2019.

საშუალო

მიმდინარე
პროდუქტიულობა
(ლარი)

წარსული
პროდუქტიულობა
(3 წლის წინ) (ლარი)

22,965

17,800

29,855

26,829

24,361

20,806

უნდა აღინიშნოს, რომ ქალების მიერ მართული საწარმოების შემთხვევაში საშუალო პროდუქტიულობა
(დაახლოებით 22,965 ლარი) მნიშვნელოვნად ჩამორჩება მამაკაცების მიერ მართული კომპანიების
მაჩვენებელს (დაახლოებით 29,855 ლარი). ეს მიუთითებს არსებულ ხარვეზზე და ქალთა მიერ მართული
საწარმოებისთვის დახმარების აუცილებლობაზე, რათა დაეწიონ მამაკაცებს. ბოლო 3 წლის განმავლობაში
თითქმის თანაბრად გაიზარდა მამაკაცთა და ქალთა მიერ მართულ საწარმოთა პროდუქტიულობა.
25

ანალიზი, რომელიც დაფუძნებულია ბიზნესის კვლევაზე არასასოფლო-სამეურნეო ეკონომიკის საჭიროებების შესახებ,
IRDG UNDP, 2019
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მსოფლიო ბანკის მიერ რესურსების არასწორად განაწილება, რომელიც იზომება ინდივიდუალურ
ინდუსტრიებში პროდუქტიულობის დისპერსიით, განსაზღვრული იქნა, როგორც ძირითადი საკითხი,
რომელიც ხელს უშლის წარმოების მოცულობის მაქსიმალურ ზრდას საქართველოს ეკონომიკაში.

შესაბამისად, სამუშაო ძალის ნაკლებად ეფექტური კომპანიებიდან უფრო ეფექტურ კომპანიებზე
გადასვლამ თითოეულ სექტორში შეიძლება აღმოფხვრას არასწორი განაწილება. კვლევის თანახმად,
ამ არასწორი განაწილების აღმოფხვრას შეუძლია გაზარდოს პროდუქტიულობის საერთო ფაქტორი
70%-მდე საქართველოში.26
პოლიტიკა მიმართული უნდა იყოს რესურსების გადანაწილებაზე წარმოების მოცულობის მაქსი
მალურად გაზრდის მიზნით, რისთვისაც დასაქმება უნდა გადავიდეს დაბალპროდუქტიული სექტო
რებიდან მაღალპროდუქტიულ სექტორებში, აგრეთვე დაბალპროდუქტიული ფირმებიდან მაღალ
პროდუქტიულ ფირმებში თითოეულ ინდუსტრიაში.

მუნიციპალიტეტში წარმოების მოცულობის უფრო მაღალი დონის მიღწევა შეიძლება მუშაკთა არაპრო
დუქტიული საწარმოებიდან და სექტორებიდან უფრო პროდუქტიულ საწარმოებში და სექტორებში
გადასვლით, სანამ მათი დასაქმების დონე არ იქნება პროდუქტიულობის დიფერენციალების
შესაბამისი ან სანამ შრომის ზღვრული პროდუქტი არ იქნება მეტ-ნაკლებად თანაბარი ყველა
ფირმისთვის.27
მუნიციპალიტეტში პროდუქტიულობის ანალიზი აჩვენებს, რომ სექტორებს შორის დიდი განსხვავებებია.
მაგალითად: საზოგადოებრივ და პერსონალურ სერვისებში პროდუქტიულობის დონე უფრო მაღალია,
ვიდრე ტრანსპორტის სექტორის პროდუქტიულობის დონე და ასევე ბევრად უფრო მაღალია სხვა
სექტორების პროდუქტიულობის დონეზე, როგორიცაა სასტუმროები და რესტორნები. ამავდროულად,
საზოგადოებრივ და პერსონალურ სერვისებში პროდუქტიულობა დიდ დისპერსიას ავლენს, რომელიც
იზომება სტანდარტული გადახრით საშუალო პროდუქტიულობასთან მიმართებაში. ეს არის არასწორი
გადანაწილების მნიშვნელოვანი არაპირდაპირი მტკიცებულება (მაღალეფექტური ინდუსტრიები
უნდა იყოს დიაგონალური ხაზის მნიშვნელოვნად ზემოთ და ძალიან არაეფექტური მრეწველობა კი
ხაზის ქვემოთ. ამ მხრივ, ყაზბეგი საკმაოდ კარგად გამოიყურება სხვა სამიზნე მუნიციპალიტეტებთან
შედარებით, რადგან არ არსებობს სექტორი დიაგონალური ხაზის მნიშვნელოვნად ქვემოთ.

პროდუქტიულობა და მისი დისპერსიული ინდუსტრიები მუნიციპალიტეტში (ლარი)
საზოგადოებრივი და
პერსონალური სერვისები

საშუალო პროდქუტიულობა

60000
50000

საშუალო პროდუქტიულობა /
დისპერსიის საშუალო დონე

ვაჭრობა

30000

სასტუმროები და რესტორნები

საშუალო

20000

ძნელია თქმა
მანქანები, საყოფაცხოვრებო
საქონელი და პირადი ნივთები
10000
მშენებლობა
0

მაღალი პროდუქტიულობა/
დისპერსიის მაღალი დონე

ტრანსპორტი

40000

0

საშუალო პროდუქტიულობა /
დისპერსიის საშუალო დონე

10000

20000

30000

40000

50000

60000

პროდუქტიულობის დისპერსია

წყარო: ბიზნესის კვლევის ანალიზი.
26
27

დასაქმება საქართველოში: სამუშაო ადგილებთან დაკავშირებით სიტუაციის შეფასება, მსოფლიო ბანკი, 2018 წ
მუნიციპალიტეტის საწარმოების მხრიდან განსაკუთრებით დაბალი რეაგირების გამო ისეთ დელიკატურ საკითხებზე,
როგორიცაა ბრუნვა, ამ სტატისტიკას სიფრთხილით უნდა მოვეკიდოთ
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მუნიციპალიტეტის ბიზნეს სექტორის შედარებითი უპირატესობები
და სპეციალიზაცია

რეგიონისათვის დამახასიათებელი ფაქტორებით განპირობებული სხვადასხვა სექტორის ზრდის
გააზრება, აგრეთვე მუნიციპალიტეტების ფარდობითი სპეციალიზაცია არის ადგილობრივი ეკონომიკის
შედარებითი უპირატესობების განბლოკვის გასაღები. ამ მიზნით გამოყენებულ იქნა ცვლილებათა
მიზეზების ანალიზის და ადგილმდებარეობის კოეფიციენტის ანალიტიკური ინსტრუმენტები.28

ცვლილებათა მიზეზების ანალიზი (მიუთითებს სექტორის ზრდაზე, რაც რეგიონისთვის დამახასიათე
ბელ ფაქტორებს უწყობს ხელს) და ადგილმდებარეობის კოეფიციენტის (მიუთითებს მუნიციპალიტეტის
ფარდობითი სექტორის სპეციალიზაციაზე) ანალიზის მიხედვით სასტუმროს სერვისები და მშენებლობა
აშკარად გამოირჩეოდა თავისი ეფექტურობით ყველა სექტორისგან ისევე როგორც შედარებითი
უპირატესობის, ასევე სპეციალიზაციის ზომების თვალსაზრისით. ეს ორივე სექტორი რეგიონშია
კონცენტრირებული (განსაკუთრებით სასტუმროების სექტორი) და ზრდის ძლიერი იმპულსი გააჩნია.29

მუნიციპალიტეტის სექტორების ცვლილებათა მიზეზების ანალიზი
და ადგილმდებარეობის კოეფიციენტი
4

სექტორები:
სასტუმროს სერვისები (102 - შედარებითი უპირატესობა;
12.36 - ადგილმდებარეობის კოეფიციენტი); მშენებლობა:
(26.95 - შედარებითი უპირატესობა; 1.368ადგილმდებარეობის კოეფიციენტი);

3

მაღალი შედარებითი უპირატესობები
სპეციალიზაციის დაბალი დონე

2
სპეციალიზაცია

მომსახურება
მთავრობა
სოფლის მეურნეობა

ვაჭრობა

ლეგალური

-3

-2

უძრავი ქონება

მაღალი შედარებითი უპირატესობები
სპეციალიზაციის დაბალი დონე
რესტორნები და
კვება

ჯანდაცვა

სხვა
-1

ბუნებრივი რესურსები

ტრანსპორტი

1
წარმოება

0

1

2

3

დაბალი შედარებითი უპირატესობები
-1
სპეციალიზაციის დაბალი დონე
-2
შედარებითი უპირატესობა

წყარო: ავტორის ანალიზი შემოსავლების სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით.

განაწილების ეფექტი და მოსაზრებები პოლიტიკის შესახებ

არსებობს სპეციალიზაციისა და შედარებითი უპირატესობის ოთხი შესაძლო კომბინაცია, რაც
გულისხმობს პოლიტიკის სხვადასხვა რეცეპტს. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში სექტორები განაწი
ლებულია ოთხ კომბინაციაში, პოლიტიკის ვარიანტებთან ერთად. სექტორები, რომლებმაც ამ ორი
განზომილების მიხედვით მიიღეს ორივე დადებითი შეფასება (ჯგუფი „ა“) ან ორივე უარყოფითი
შეფასება (ჯგუფი „დ“), პოლიტიკის ინტერვენციას აზრი არ აქვს ორივე შემთხვევაში. პოლიტიკის
ინტერვენცია ნაყოფიერია იმ შემთხვევაში, თუ სექტორები ერთდროულად მიიღებენ პოზიტიურ და
28
29

ამ ორი ინსტრუმენტის მიღმა ინსტრუმენტების და მეთოდოლოგიის აღწერა მოცემულია ამ დოკუმენტის დანართში.
დეტალური მეთოდოლოგია აღწერილია დოკუმენტის დანართში.
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ნეგატიურ შედეგებს რომელიმე განზომილებაში, რაც მიუთითებს მწვავე პრობლემებზე და მათი
გადაჭრის აუცილებლობაზე.

განაწილების ეფექტი და მოსაზრებები პოლიტიკის შესახებ
შედარებითი უპირატესობა

პოზიტიური
ნეგატიური

სპეციალიზაცია

პოზიტიური
(ინდუსტრია ჯანსაღია და ინტერვენცია ზედმეტია)
[ა]
• ელექტროენერგია და სხვ.
• სასტუმროს სერვისები
• მომსახურება

(ინტერვენცია შეიძლება სასარგებლო იყოს, მაგრამ
საჭიროა დამატებითი კვლევა)
[ც]
• მშენებლობა
• ჯანდაცვა
• წარმოება
• რესტორნები და საკვები
• ტრანსპორტი

ნეგატიური
(ინტერვენცია შეიძლება სასარგებლო იყოს, მაგრამ
საჭიროა დამატებითი კვლევა)
[ბ]
• სოფლის მეურნეობა

• მთავრობის ადმინისტრაცია
(ინტერვენციის მდგრადობა საეჭვოა. ინდუსტრია
ეფექტურად ვერ გაფართოვდება)
[დ]
• ფინანსური სერვისები
• აზარტული თამაშები
• იურიდიული და საკონსულტაციო მომსახურება.
• ბუნებრივი რესურსები
• სხვა (არავითარი ეკონომიკური საქმიანობა)
• უძრავი ქონება
• ვაჭრობა

წყარო: ავტორის ანალიზი შემოსავლების სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით.

ანალიზის თანახმად, არსებობს ინდუსტრიის ორი ჯგუფი, რომლებიც შეიძლება წარმოადგენდნენ
მულტისექტორული განვითარების და დივერსიფიკაციის წყაროს მუნიციპალიტეტში და ისინი უფრო
მჭიდრო ანალიზს საჭიროებენ. ერთი მხრივ, არსებობს პოზიტიური სპეციალიზაციისა და ნეგატიური
შედარებითი უპირატესობების მქონე სექტორები (ჯგუფი). სოფლის მეურნეობა ამ მხრივ ერთადერთი
ბიზნეს სექტორია. მნიშვნელოვანია იმის გაგება, თუ რატომ კარგავს ეს სექტორი კონკურენტუნარიანობის
წყაროს.
მეორე მხრივ, არსებობს სექტორები, რომლებმაც რეგიონალური ფაქტორების გამო დადებითი შედა
რებითი უპირატესობები გამოავლინეს, მაგრამ ისინი მუნიციპალიტეტში არ არის კონცენტრირებული.
ეს არის „ც“ ჯგუფის სექტორები – მშენებლობა, ჯანდაცვა, მრეწველობა/წარმოება, რესტორნები და კვება,
ტრანსპორტი. ამ ჯგუფისთვის მნიშვნელოვანია იპოვონ ასეთი ზრდის წყაროები და შეამოწმონ, გახ
დებიან თუ არა ისინი მუნიციპალიტეტის მთავარი კონკურენტული სექტორები.

შრომის ბაზარი

კონკურენტუნარიანი და კვალიფიციური სამუშაო ძალა ადგილობრივი ეკონომიკის კონკურენტ
უნარიანობის გასაღებია. ეს ნაწილი ეხება მუნიციპალიტეტში არსებული შრომის ბაზრის მდგომარეობას.

სამუშაო ძალა, დასაქმება და უმუშევრობა

მიგრაციული პროცესები გავლენას ახდენს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში სამუშაო ძალის ფორმირებაზე.
ეს პროცესები ძალიან სპეციფიკურია და ძალიან განსხვავდება სამიზნე მუნიციპალიტეტებისგან.
ბოლო წლებში მუნიციპალიტეტში გარკვეული მიგრაცია მოხდა, ხალხი ყაზბეგში ბრუნდებოდა სე
ზონური სასტუმროების გასახსნელად, რაც დაკავშირებულია რეგიონებში ტურისტების რაოდე
ნობის გაზრდასთან. მოსახლეობის თითქმის ნახევარი ყაზბეგს ტოვებს ზამთარში. ყაზბეგის მუ
ნიციპალიტეტში 3 800 ადამიანი ცხოვრობს, ბოლო 10 წლის განმავლობაში მოსახლეობა 10%-ით
შემცირდა.30 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში სამუშაო ძალის 22% დასაქმებულია სამთავრობო დაწე
30

საქსტატი, 2020

29

ყაზბეგი

მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

სებულებებში (მასწავლებლების, ექთნების ჩათვლით), ხოლო 22% კერძო სექტორში მუშაობს. ყაზბეგის
მუნიციპალიტეტში დასაქმების ყველაზე მაღალი დონეა სახელმწიფო და კერძო სექტორებში, ასევე
საოჯახო ბიზნესებში (49.2%). მთავარი დამსაქმებლები არიან: (1) სამთავრობო დაწესებულებები (მერია,
საშუალო სკოლები და საბავშვო ბაღები, სასაზღვრო პოლიცია და ა.შ.); (2) სასტუმრო „ყაზბეგი რუმს
ჰოტელ”; და (3) დარიალის ჰესი. სხვა დამსაქმებლებში შედის მცირე და საშუალო ზომის სასტუმროები,
რესტორნები და კაფეები სტეფანწმინდასა და გუდაურში. სამუშაო ძალა მოსახლეობის 78%-ს შეადგენს.31
უმეტეს შემთხვევაში, არაოფიციალურად, ადგილობრივებს აქვთ ტურიზმთან დაკავშირებული საოჯახო
ან ინდივიდუალური ბიზნესი (მაგალითად: ოთახების გაქირავება საოჯახო სასტუმროებში, ექსკურსიამძღოლებად (გიდებად) მუშაობა, ცხენის ქირაობა, ტაქსის მძღოლები). სტეფანწმინდასა (გერგეთის
ჩათვლით) (წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის თითქმის ნახევარს) და გუდაურის გარდა,
სხვა თემების უმეტესობა მნიშვნელოვნად ეყრდნობა დაბალშემოსავლიან სოფლის მეურნეობას
(ძირითადად კარტოფილს სახნავ – სათესი მიწების არარსებობის და ზღვის დონიდან დიდი სიმაღლის
გამო) და სოციალურ დახმარებას (მიზნობრივი სოციალური დახმარება, პენსიები). სტეფანწმინდას,
გუდაურს და დანარჩენ თემებს შორის დიდი უფსკრულია შემოსავლების მხრივ.
“სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“ (IRDG) პროექტის ფარგლებში ჩატარებული
გამოკითხვის თანახმად (განსხვავებული მეთოდოლოგია), სამუშაო ძალისა და მისი შემადგენლობის
დეტალური აღწერა მოცემულია ქვემოთ მოცემულ გამოსახულებაზე.

სამუშაო ძალის შემადგენლობა32

შრომისუნარიანი მოსახლეობის საერთო რაოდენობა (18 წლიდან ზევით)
3088
100%
შრომისუნარიანი მოსახლეობის ასაკი (18 წლიდან და ზევით) – აქტიური მონაცემები
3049
98.7%

ახალგაზრდობა
533
17.5%

არაახალგაზრდა
2516
82.5%

სამუშაო ძალაში
2647
86.8%
ახალგაზრდობა

არაახალგაზრდობა

497
18.8%

2150
81.2%

დასაქმებული
2551
96.4%

ახალგაზრდობა
466
18.3%
დასაქმე- დასაქმებულია
ბულია
საჯარო
კერძო
სექტორში სექტორში
697
679
27.3%
26.6%

არაახალგაზრდობა

თვითდასაქმებული
604
23.7%

არა
სოფლის
სოფლის
მეურნეომეურნე
ბაში
ობაში
439
164
72.7%
27.2%

წყარო: IRDG UNDP, 2019.
31
32

2085
81.7%
დასაქმებულია
საოჯახო
ბიზნესში
1518
59.5%

უმუშევარი
96
3.6%
არააახალგაზხალგაზრდობა
რდობა
32
64
33.3%
66.7%

მონაცემები არ არის
39
1.3%

არ არის სამუშაო
ძალაში
402
13.2%
ახალგაზ არაახალ
რდობა
გაზრდა
36
366
9.0%
91.0%

ნაშთი
-947
-37.1%

ნაშთი
1
0.2%

წყარო: ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია
დიაგრამა შემუშავებულია მოსახლეობის კვლევის საფუძველზე, არასასოფლო-სამეურნეოს ეკონომიკის საჭიროებების
შესახებ, IRDG UNDP, 2019.
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ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი აჩვენებს შრომის ბაზრის ყველაზე მაღალი მონაწილეობის დონეს
(86.8%) სხვა სამიზნე მუნიციპალიტეტებთან შედარებით. დასაქმების მხრივ, დასაქმებულთა ყველაზე
მეტი წილი ყაზბეგის (83,7%) მუნიციპალიტეტში გვხვდება. მუნიციპალიტეტში ასევე გამოვლინდა
უმუშევრობის ყველაზე დაბალი დონე 3.1%. როგორც დასაქმების, ისე უმუშევრობის დონე ქალებში
დაბალია შრომის მთლიან ბაზართან შედარებით. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში სამუშაო ძალის/
მუშახელის მონაწილეობის და დასაქმების ყველაზე მაღალი დონეა (81% და 78.8% შესაბამისად) და
უმუშევრობის ყველაზე დაბალი დონე. კერძო თანამშრომლებისთვის ყოველდღიური სამუშაო საათების
განაკვეთი ყველაზე დაბალია (7,68 საათი). ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში თვითდასაქმებულთა ყველაზე
მაღალი მაჩვენებელია ისეთ სექტორებში, როგორიცაა სასტუმროები და რესტორნები (44,8%) და
ტრანსპორტი (14,9%). ყოველდღიური სამუშაო საათების განაკვეთი თვითდასაქმებული პირებისათვის
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ყველაზე დაბალია (4,44 საათი) IRDG-ის ყველა სამიზნე მუნიციპალიტეტს
შორის. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ანგარიში გვაწვდის ახალგაზრდობის დასაქმების საუკეთესო
მაჩვენებლებს (87,3%) და უმუშევრობის ყველაზე დაბალ მაჩვენებლებს (6%) მუნიციპალიტეტების იმავე
ჯგუფში. ახალგაზრდა მენეჯერთა ყველაზე მაღალი წილი (12,6%) გვხვდება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში.
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში არასასოფლო-სამეურნეო სექტორი ჩინებულ შედეგებს აჩვენებს –
უმაღლესი განათლების მქონე მენეჯერები 71.2%, ხოლო პროფესიული განათლების მქონე მენეჯერები
17.8%. საოჯახო ბიზნესის თანამშრომლის მაჩვენებელი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ყველაზე დაბალია
(2.58 საათი).33

ადამიანური კაპიტალის განვითარების ძირითადი პრობლემები

კვლევებმა აჩვენა ადამიანური კაპიტალის განვითარების რამდენიმე ძირითადი მახასიათებელი და
მასზე მოქმედი ძირითადი ფაქტორები:

ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ადამიანის კაპიტალის განვითარებაზე34
 შრომის ბაზარზე ისევე როგორც ფუნდამენტური, ასევე სეგმენტური კვლევის ნაკლებობა
 მუდმივი მექანიზმის ნაკლებობა საჭირო პროფესიებისა და ცოდნის / უნარების იდენტიფიცირებისთვის
 პროფესიული განათლების სისტემის არასაკმარისი ორიენტაცია შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად
აჭარაში
 მწირი შესაძლებლობები პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის
 მუნიციპალური დასაქმების პროგრამების ნაკლებობა
 მცირემასშტაბიანი არსებული საგანმანათლებლო პროგრამები მოზრდილებისთვის
 სამუშაო ადგილების ნაკლებობა მთიან მუნიციპალიტეტებში
 ბიზნეს განათლების დაბალი დონე მეწარმეებს შორის
 მოტივაციის დაბალი დონე პროფესიული ტრენინგის თვალსაზრისით
 დაბალი ხელფასები, რაც ხელს უწყობს მიგრაციას
 მოსახლეობის დაბერება და სამუშაო ძალის შემცირება
 არასაკმარისი ფინანსური რესურსები გამოცდილი სამუშაო ძალის უზრუნველსაყოფად

წყარო: UNDP.

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში შრომის ბაზრის ინსტიტუტებსა და პროფესიულ საგანმანათლებლო
დაწესებულებებს არ გააჩნიათ მუდმივი მექანიზმი საჭირო პროფესიებისა და ცოდნის/უნარების
იდენტიფიცირებისათვის. აუცილებელია შრომის ბაზრის პერიოდული სეგმენტირებული კვლევის
ჩატარება, რომლის მიზანი უნდა იყოს ამ პროფესიების შესაბამისად საჭირო დარგებისა და საჭირო
ცოდნის/უნარების დადგენა. ქვეყანაში კვლევითი ორგანიზაციების არასაკმარისი რაოდენობა და
კარგი რაოდენობრივი კვლევების არარსებობა მუნიციპალიტეტის შრომის ბაზრის საჭიროებების
გათვალისწინებით, ამართლებს თვისებრივი ანალიზის მეთოდების გამოყენებას ამ საკითხის
გასაანალიზებლად.
33
34

მოსახლეობის კვლევა არასასოფლო-სამეურნეოს ეკონომიკის საჭიროებების შესახებ, IRDG UNDP, 2019 მოსახლეობის
კვლევა
ადამიანური კაპიტალის განვითარება, UNDP
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შრომის ბაზრის ინსტიტუციური მოწყობა და დასაქმების სერვისები

შრომის ბაზრის ინსტიტუტებიდან მუნიციპალიტეტში მხოლოდ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო
სააგენტოს ადგილობრივი ფილიალი მუშაობს. სააგენტოს ფუნქციებში შედის: შრომის ბაზრის აქტიური
პოლიტიკის ღონისძიებების განხორციელება; საქართველოს შრომის ბაზრის ანალიზი; დასაქმების
სახელმწიფო პროგრამების განხორციელება; შუალედური მომსახურების მიწოდება საქართველოს
შრომის ბაზარზე; სამუშაოს მაძიებელთათვის ინფორმაციისა და საკონსულტაციო მომსახურების
მიწოდება; სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ღონისძიებების
ორგანიზება; დასაქმების ფორუმების ორგანიზება. შრომის ბაზრის კერძო ინსტიტუტები
მუნიციპალიტეტში არ არსებობს. საქართველოს დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს
პროგრამები ძირითადად საერთო ნაციონალური ხასიათისაა. სააგენტოს არ აქვს რეგიონული და
მუნიციპალური პროგრამები. ახალგაზრდებისთვისაც არ არსებობს მუნიციპალური დასაქმების
პროგრამები. მუნიციპალიტეტის მცხოვრებლებს საშუალება აქვთ მონაწილეობა მიიღონ დასაქმების
ზოგად ეროვნულ პროგრამებში დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს ყაზბეგის
ფილიალის დახმარებით.

პროფესიული განათლებისა და არაფორმალური განათლების
ხელმისაწვდომობა

პროფესიული განათლების მხრივ, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ორი კოლეჯი: ილია
წინამძღვრიშვილის კოლეჯი და სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა (ATS).

ილია წინამძღვრიშვილის კოლეჯი. კოლეჯი მდებარეობს მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ
წინამძღვრიანთკარში. ეს არის პირველი სკოლის სამართალმემკვიდრე, რომელიც 1883 წელს გაიხსნა.
სკოლაში ძირითადად ასწავლიდნენ სოფლის მეურნეობის სპეციალობებს. ის კვლავ მოქმედებს
ძირითადად აგრარული განათლების სფეროში. 8 წლიანი პაუზის და რეაბილიტაციის შემდეგ
კოლეჯმა მოიპოვა უფლებამოსილება და პირველი სტუდენტები მიიღო 2016 წელს. ამჟამად კოლეჯი
გთავაზობთ მოდულურ სასწავლო პროგრამებსა და საპილოტე პროგრამებს. კოლეჯში ასწავლიან
ისეთ პროფესიებს, როგორებიცაა: საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის სახელმძღვანელო,
სასტუმროს მომსახურება, მზარეული, კონდიტერი, ხის ნაკეთობების ხელოსანი, ქვისა და მასთან
დაკავშირებული მასალების დეკორატიული ხელსაქმის სპეციალისტი, ფილების დამგები,
სანტექნიკოსი, მებაღე და ა.შ. 2017 წელს სტეფანწმინდაში გაიხსნა ამავე კოლეჯის სასწავლო შენობა.
კოლეჯის სტეფანწმინდის ფილიალი უზრუნველყოფს სამუშაოზე ადგილზე სწავლებას სხვადასხვა
სფეროში, მათ შორის სასტუმრო მომსახურება. სტეფანწმინდის სასტუმროები კოლეჯის პარტნიორებს
ასწავლიან. განათლების სამინისტროს შეფასებით, სტეფანწმინდის კოლეჯის სასწავლო ბაზას არ
გააჩნია ადამიანური რესურსი, რომ დამოუკიდებლად განახორციელოს ტურიზმის პროგრამები.
სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა (ATS). ეს არის პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება,
რომლის ძირითადი მიმართულებებია სათავგადასავლო ტურიზმი, მასთან დაკავშირებული
ინდუსტრიები და სხვა მაღალი რისკის მატარებელი საქმიანობა, რომელიც მთასთან არის
დაკავშირებული. სკოლა თავის მომხმარებლებს სთავაზობს პროფესიულ საგანმანათლებლო
პროგრამებს, როგორიცაა სამთო გიდი, ტრეკინგის გიდი, აგრეთვე სასერთიფიკატო პროგრამები,
როგორიცაა სამთო გიდის კურსი, ალპური გიდის კურსი, ტრეკინგის გიდის კურსი. ეს კურსები
შემუშავებულია საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.
პროფესიული განათლების სხვა შესაძლებლობები. წინამძღვრიანკარის კოლეჯის გარდა, ყაზბეგის
მუნიციპალიტეტში პროფესიული განათლების მიღების სხვა შესაძლებლობებიც არსებობს:
სტეფანწმინდის N1 და სიონის საჯარო სკოლები მონაწილეობენ პროფესიულ განათლებასთან
დაკავშირებულ საქმიანობაში, სთავაზობენ პროფესიული სწავლების კურსებს. ამასთან, ამ სკოლებს
არ აქვთ რესურსი მეტი პროფესიული პროგრამების განსახორციელებლად.
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ბიზნესის წარმატების ძირითადი ფაქტორები, საჭიროებები
და გამოწვევები35

სხვადასხვა სექტორისა და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის საწარმოებს სხვადასხვა საჭიროებები და
გამოწვევები აქვთ. ამასთან, ზოგიერთი პრობლემა საერთოა ყველასათვის. გაეროს განვითარების
პროგრამის მიერ ჩატარებული ორი კვლევის (ბიზნესი და მოსახლეობა) ძირითადი მიგნებები
არასასოფლო სამეურნეო ეკონომიკის საჭიროებებთან დაკავშირებით სამიზნე მუნიციპალიტეტებში,
სხვადასხვა ასპექტთან დაკავშირებით შესულია ქვემოთ მოცემულ პარაგრაფში. პირველ ქვე
პუნქტში მოცემულია დასკვნები, რომლებიც ეფუძნება სრული ნიმუშის ანალიზს (ყველა სამიზნე
მუნიციპალიტეტი ერთად). მეორე ქვეპარაგრაფი ეხება კონკრეტული მუნიციპალიტეტების ანალიზს.

ბიზნესის წარმატების ძირითადი განმსაზღვრელები36

კვლევის თანახმად, მთავარ ფაქტორებს შორის, რომლებიც გავლენას ახდენენ არასასოფლოსამეურნეო ბიზნესის პროდუქტიულობაზე მიზნობრივ მუნიციპალიტეტებში, არის მენეჯერის პირადი
მახასიათებლები, როგორიცაა ასაკი, სქესი, განათლება, გამოცდილება, წინა სამუშაო სტატუსი,
პირადი ღირებულებები; ბიზნესის მახასიათებლები და პოლიტიკა – ნაქირავები და საკუთრებაში
არსებული ობიექტი, საწყისი კაპიტალი, სტრატეგიული დაგეგმვა, მენეჯერებისა და თანამშრომლების
ტრენინგები; ბიზნესის გარემო ფაქტორები – კრედიტის ხელმისაწვდომობა; მთავრობის მხარდაჭერის
პროგრამები; ბიზნეს კლიმატის მიმზიდველობა; ასევე სივრცული და ინდუსტრიული ფაქტორები.
ქვემოთ მოცემულია ყველაზე მნიშვნელოვანი მაჩვენებლები:
 უმაღლესი განათლების მქონე მენეჯერები, როგორც წესი, 40%-ით მეტ პროდუქტიულობას აჩვენებენ,
ვიდრე უმაღლესი განათლების არმქონე მენეჯერები. უმაღლესი განათლება ასევე მნიშვნელოვან
ფაქტორს ასრულებს დასაქმებისა და კაპიტალის ზრდის მხრივ.
 საქმიანობის სფეროში ყოველი დამატებითი წლის გამოცდილება ზრდის პროდუქტიულობას
0,3%-ით.

 მენეჯერები, რომლებსაც აქვთ პირადი ღირებულებები, რომლებიც ორიენტირებულია გარემოს დაცვასა და
ინოვაციებზე, აჩვენებენ თითქმის 42%-ით უფრო მაღალ პროდუქტიულობას.

 ახალგაზრდა მენეჯერები უკეთესად მუშაობენ დასაქმების ზრდის მისაღწევად, ხოლო ქალი
მენეჯერები ცუდად მუშაობენ კაპიტალის ზრდისა და გაფართოების დაგეგმვის თვალსაზრისით.
 კრედიტზე წვდომა აუმჯობესებს პროდუქტიულობის მაჩვენებელს თითქმის 30%-ით. იგი ასევე
განსაზღვრავს კაპიტალის ზრდას, ასევე ხელს უწყობს გაფართოების დაგეგმვას.
 მიმზიდველი ბიზნეს გარემო ადგილობრივ ბიზნესს 22,6%-ით უფრო პროდუქტიულს ხდის.

 მენეჯერისა და/ან თანამშრომლების სასწავლო პროგრამებში მონაწილეობა და სტრატეგიული
დაგეგმვის ხელმისაწვდომობა ძალიან დაეხმარება ბიზნესის საქმიანობის ეფექტურობის
გაუმჯობესებას.
 მენეჯერის საკუთრებაში არსებული თითოეული დამატებითი მანქანა 4.4%-ით აუმჯობესებს
მისი ბიზნესის პროდუქტიულობას. ასევე, არასასოფლო-სამეურნეო ბიზნესის პროდუქტიულობა
იზრდება 3,62%-ით ნაქირავები მიწის ყოველ 1000 კვ.მ-ზე და 6%-ით გაქირავებული უძრავი ქონების
ყოველ 10 კვ.მ-ზე.
 მთავრობის დახმარების პროგრამებში მონაწილეობა უზრუნველყოფს გაფართოების დაგეგმვას,
განსაკუთრებით ახალი პროდუქტების/მომსახურების დანერგვის საშუალებით, არსებული
პროდუქტების შეღწევადობის და ტერიტორიული გაფართოების გზით.
 სხვა ფაქტორების თანასწორობა, ლაგოდეხისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში ბიზნესის
წარმოება ზრდის პროდუქტიულობის დონეს შესაბამისად 98.1 და 68%-ით, საბაზისო
მუნიციპალიტეტთან შედარებით (ქედა). პირიქით, ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ბიზნესი საშუალოდ
52.7%-ით დაბალ პროდუქტიულობას აჩვენებს.
35
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 ინდუსტრიებს შორის, საბაზისო ინდუსტრიასთან (ტურიზმი) შედარებით უფრო მაღალი პროდუქ
ტიულობის მაჩვენებლები აქვთ შემდეგ სექტორებს: სამთო მრეწველობა (129,8%), ტრანსპორტი
(95,6%) და ვაჭრობა (63,8%). განათლებას აქვს 194%-ით დაბალი პროდუქტიულობა საბაზისო
ინდუსტრიასთან შედარებით.

 უმაღლესი განათლების მქონე მენეჯერებმა და ახალგაზრდა მენეჯერებმა ბოლო სამი წლის
განმავლობაში მოახერხეს ბიზნესის გაფართოება საშუალოდ 0,365 და 0,98 თანამშრომლით.

დასკვნები კონკრეტული მუნიციპალიტეტებისთვის –
ბიზნესის საჭიროებები და გამოწვევები37

სტრუქტურა და პროფილი

შედარებით არაკონცენტრირებული არასასოფლო-სამეურნეო ეკონომიკა. სამიზნე მუნიციპალი
ტეტების უმეტესობაში არსებობს ორი დომინანტი არასასოფლო-სამეურნეო ინდუსტრიიდან ერთ
– ერთი (ჩვეულებრივ სავაჭრო სექტორი), ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში სტრუქტურა ნაკლებად
კონცენტრირებულია და უფრო მრავალფეროვანია. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში სავაჭრო სექტორის
წილი 28,8%-ია – ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი სამიზნე ჯგუფში, მას მოჰყვება სასტუმროები და
რესტორნები (24,6%). სხვა სექტორების წილი მინიმალურია.
უკიდურესად მაღალი გეოგრაფიული კონცენტრაცია. საშუალოდ, არასასოფლო-სამეურნეო ბიზნესის
დაახლოებით 70%-ზე მეტი მდებარეობს მუნიციპალურ ცენტრებში. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში,
ფირმების თითქმის 100% მდებარეობს მუნიციპალიტეტის ცენტრში.
ახალგაზრდა საწარმოები და უმაღლესი განათლების მქონე მეწარმეები. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
ხასიათდება 2010 წლის შემდეგ დაარსებული ბიზნესის შედარებით მაღალი წილით (46,1%), ახალგაზ
რდა მენეჯერთა წილით (75%-ზე მეტი 54 წლამდე ასაკის) და უმაღლესი განათლების მქონე მენეჯერთა
შედარებით დიდი წილით (71,2%). ეს შეიძლება იყოს მუნიციპალიტეტის წარმატების ერთ-ერთი ძირითადი
მიზეზი, ვინაიდან ანალიზმა აჩვენა, რომ მესაკუთრის/მენეჯერის უმაღლესი განათლება მჭიდრო
კავშირშია სამიზნე მუნიციპალიტეტებში კომპანიის წარმატებასთან.

ბიზნესს არ გააჩნია არავითარი გარე ორიენტაცია. ყველა სამიზნე მუნიციპალიტეტში, არასასოფლოსამეურნეო ბიზნესის გაყიდვების თითქმის 90% მოდის ადგილობრივ სოფლებზე (45,8%) და მუნიცი
პალიტეტების ბაზრებზე (43,6%), ხოლო რეგიონალურ და ეროვნულ ბაზრებზე გაყიდვები, შესაბამისად,
მხოლოდ 4,4 და 2,94%-ს შეადგენს. გაყიდვების მხოლოდ უმნიშვნელო (0,28%) რაოდენობა მოდის
საერთაშორისო ბაზრებზე. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საწარმოებს ადგილობრივ სოფლებსა და
მუნიციპალიტეტებში გაყიდვების ექსკლუზიურად მაღალი (საშუალო მაჩვენებელთან შედარებით) წილი
აქვთ, ხოლო რეგიონულ, ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე მათი მონაწილეობა საერთოდ
არ არსებობს (0%). ამ მხრივ, მუნიციპალიტეტს ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი აქვს სამიზნე
მუნიციპალიტეტებთან შედარებით.

ახალი ბიზნესის დაწყება

მოტივაცია ბიზნესის დასაწყებად. რესპონდენტთა უმრავლესობამ მუნიციპალიტეტში (45,2%)
აღნიშნა, რომ მათ ბიზნესი იმიტომ დაიწყეს, რომ ჰქონდათ საკმარისი ცოდნა და გამოცდილება
ბიზნესის წამოწყებისათვის და ამით ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი მკვეთრად გამოირჩევა სხვა სამიზნე
მუნიციპალიტეტებისგან, სადაც ბიზნესის დაწყების ძირითადი მოტივაცია არასაკმარისი ყოველ
თვიური შემოსავლებია.
მიზნობირივი სოციალური დახმარება და სხვა სოციალური ინსტრუმენტები – ნეგატიური სტიმუ
ლი ბიზნესის წამოწყებისთვის. სოციალური დახმარების ინსტრუმენტები, როგორიცაა მიზნო
ბრივი სოციალური დახმარება, მნიშვნელოვან როლს ასრულებს უკიდურესი სიღარიბის აღმო
ფხვრაში და კეთილდღეობის საერთო მდგომარეობის ამაღლებაში მუნიციპალიტეტში, მაგრამ ის
37
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უარყოფით გავლენას ახდენს ბიზნესის წამოწყებასა და მეწარმეობის საერთო დონეზე. სამიზნე
მუნიციპალიტეტებში მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგად დადგინდა, რომ შემოსავლის ისეთი
წყაროები, როგორიცაა მიზნობრივი სოციალური დახმარება და პენსიები, ყოველთვის უარყოფითად
მოქმედებს ბიზნესის მონაწილეობაზე და ფულადი გზავნილების ეფექტი შეიძლება განსხვავდებოდეს
ბიზნესის ტიპის მიხედვით. როგორც მოსალოდნელი იყო, ზედმეტი ფულის ქონა დადებითად აისახება
ბიზნესის წამოწყების განზრახვაზე.38 ამიტომ, სოციალური დახმარების პაკეტების რეფორმირება და
დაგეგმვა ფრთხილად უნდა მოხდეს ისე, რომ უზრუნველყონ ბიზნესის მონაწილეობის წახალისება
მიმღებთათვის.
ყაზბეგი – ყველაზე მაღალი ქულა ბიზნესის წამოწყების გაზრახვის თვალსაზრისით. კვლევამ აჩვენა,
რომ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობაში ბიზნესის დაწყების განზრახვას მნიშვნელოვნად
მაღალი კოეფიციენტი აქვს (კოეფიციენტი 3.074) ვიდრე IRDG–ის სხვა სამიზნე მუნიციპალიტეტებში
(მაგალითად: ახალქალაქთან (0.441-ჯერ) და ხულოსთან (0.552-ჯერ) შედარებით).39

უმაღლესი და პროფესიული განათლება და უკეთესი ინფრასტრუქტურა – ბიზნესის დაწყების უფრო
დიდი შანსები. გასაკვირი არ არის და კვლევიდანაც ჩანს, რომ ზოგადად, უმაღლესი და პროფესიული
განათლების მქონე ადამიანებს ბიზნესის დაწყების დიდი შანსები აქვთ, უმაღლესი განათლების
მქონე ადამიანები უფრო დიდ შედეგებს აღწევენ, ვიდრე ისინი, ვისაც პროფესიული განათლება
აქვთ. ანალოგიურად, საკანალიზაციო, გაზმომარაგებისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის პრობლემები
მნიშვნელოვნად ამცირებს ბიზნესის წარმოების სტიმულს, იმ დროს, როცა ბიზნესის დაწყების უკეთეს
ადგილობრივ პირობებს საწინააღმდეგო ეფექტი აქვს. ყველა დასკვნა მიანიშნებს მცდელობების
აუცილებლობაზე, რომ ხელი შეუწყოს უმაღლესი განათლების და პროფესიული განათლების
ხელმისაწვდომობას, აგრეთვე უკეთეს ადგილობრივ ფიზიკურ კომუნალურ ინფრასტრუქტურას.40

დაფინანსება

სესხის აღების შეზღუდული გამოცდილება, ძირითადად ინვესტიციებისთვის. მუნიციპალიტეტის
საწარმოებში შედარებით შეზღუდულია სესხის აღების გამოცდილება. გამოკითხულთა ნახევარზე
ნაკლებმა (31,4%) სესხი აიღო ბიზნესისთვის ბოლო სამი წლის განმავლობაში (შერჩევის საშუალო
მაჩვენებელი 51.7%). უმეტეს შემთხვევაში (49.2%), სესხის ოდენობა იყო 10,000 ლარზე ნაკლები და რაც
არ უნდა უცნაური იყოს, 100,000-ზე მეტი სესხის აღების შემთხვევების წილი ასევე არაპროპორციულად
მაღალი იყო (35,6). უმეტეს შემთხვევაში, მათ ბანკიდან ისესხეს (89.8%) და კაპიტალის ინვესტიციის
მიზნებისთვის (64.4%) – კვლავაც ძალიან გამორჩეული პროფილი სხვა სამიზნე მუნიციპალიტეტებისგან.
სამომავლო ინვესტიციებისთვის საბანკო სესხებზე შეზღუდული მიმართვა (ძირითადად საპროცენტო
განაკვეთების გამო). ისინი, ვინც თავიდანვე არ აიღეს სესხი, ამის ძირითად მიზეზად ასახელებდნენ
საპროცენტო განაკვეთი არახელსაყრელობას (45,4%). საწარმოთა უმრავლესობა (55,3%) აცხადებს, რომ
მათ არ სჭირდებათ სესხი სამომავლო ინვესტიციებისთვის. შეშფოთებას იწვევს ასეთი შეზღუდული
მიმართვა სესხებზე ბიზნესის მიზნებისათვის.
თანხის საჭიროება 10,000 ლარამდე. მათ შორის, ვისაც დაფინანსება სჭირდება სამომავლო
ინვესტიციებისთვის, მოთხოვნადი თანხის ოდენობა 10,000-მდეა (პასუხების დაახლოებით 41,2%),
ხოლო ის ნაწილი, რომელიც ითხოვს 10,000-დან 50,000 ლარამდე, დაახლოებით 32,1%-ია. თანხები
განკუთვნილია ახალი ტექნოლოგიის შესაძენად (33,3%) ან ოპერაციების გაფართოებისთვის (57,4%).

არსებული საჭიროებები და გამოწვევები

ვერ აცნობიერებენ ახალი ტექნიკისა და დანადგარების საჭიროებას. გამოკითხულთა 79%-ზე მეტი
კმაყოფილია თავიანთი აღჭურვილობის ეფექტურობით და მათი 4.8%-მდე საერთოდ არ იყენებს რაიმე
ტიპის აღჭურვილობას.

ხარისხი – კონკურენტული უპირატესობის ძირითადი წყარო. ჩვეულებრივ, ღირებულების/ფასის
მხრივ ლიდერობა არის კონკურენტუნარიანობის მთავარი განმსაზღვრელი ბიზნეს საქმიანობის დროს
38
39
40

მოსახლეობის კვლევა არასასოფლო-სამეურნეო ბიზნესის საჭიროებებზე, IRDG UNDP, 2019
მოსახლეობის კვლევა არასასოფლო-სამეურნეო ბიზნესის საჭიროებებზე, IRDG UNDP, 2019
მოსახლეობის კვლევა არასასოფლო-სამეურნეო ბიზნესის საჭიროებებზე, IRDG UNDP, 2019
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სოფლად. ამასთან, კონკურენტული უპირატესობის მთავარ წყაროდ ყველა სამიზნე მუნიციპალიტეტს
შორის არასასოფლო-სამეურნეო ბიზნესის თითქმის 68.5% მიიჩნევს ხარისხს, 20.3% მომსახურებას
და 10.6% ფასს. უნიკალურობა და ინოვაცია ფასდება, როგორც კონკურენტული უპირატესობის წყარო,
არასასოფლო-სამეურნეო ბიზნესის ძალიან უმნიშვნელო პროპორციით (0,5%). ასევე ხაზგასმულია
ხარისხი ყაზბეგის (61.7%) მუნიციპალიტეტში.
საწარმოს ძირითადი დაბრკოლებების შეზღუდული ცოდნა. რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს
რესპონდენტების დიდ ნაწილს (60,2%) უჭირს თუნდაც ერთის დასახელება. ეს მიუთითებს ბიზნესის
გამოუცდელობაზე. სხვა პრობლემების წილი მცირეა.

კონკურენცია და ფინანსებზე წვდომა მთავარი გამოწვევებია. ძირითადი გამოწვევები, რომელთა წინაშეც
დგას ბიზნესი, შეიძლება დაჯგუფდეს შემდეგნაირად: ა) ბაზართან დაკავშირებული (კონკურენცია);
ბ) ფინანსებთან დაკავშირებული (ფინანსების ხელმისაწვდომობა). სხვა ფაქტორები შედარებით
ნაკლებად ფასდება. მუნიციპალიტეტში ტურიზმის ახალი საწარმოების ბოლოდროინდელი
ტალღის გამო, რეგიონში ტურიზმის ზრდასთან ერთად, გასაკვირი არ არის, რომ საწარმოებს უწევთ
კონკურენციასთან და მეტოქეობასთან გამკლავება.

ძირითადი გამოწვევები, რომლის წინაშეც დგანან მუნიციპალიტეტის საწარმოები
კონკურენცია

დაფინანსების ხელმისაწვდომობა
არასაკმარისი ინფრასტრუქტურა
არასაკმარისი უნარები
მიწის ხელმისაწვდომობა

2.15

2.37

3.21

2.04
1.92

ახალი ბაზრების ხელმისაწვდომობა
მარეგულირებელი შესაბამისობა

1.55

შეზღუდული დანახარჯები

მოთხოვნის შემცირება

1.89

1.50

1.44
1.40

კლიმატის ცვლილების შედეგები
მიწოდების შეზღუდვები
გარემოს დაცვის საკითხები

გაყიდვების სტრატეგია

1.19

მომხმარებელთა მომსახურება
ლოგისტიკა
0.00

3.01

1.40
1.33

1.13
0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

წყარო: UNDP, 2019.

გაფართოების გეგმები და დახმარების საჭიროებების გააზრება

გაფართოების შეზღუდული გეგმები. გამოკითხულთა დაახლოებით 64,9% აცხადებს, რომ არ აპი
რებს გაფართოებას. პანდემიის მიმდინარე ფონის გათვალისწინებით (რაც ჩატარდა კვლევის
შემდეგ), გასაკვირი არ იქნება ამ მაჩვენებლის კიდევ უფრო გაუარესება. ამ თვალსაზრისით, ყაზ
ბეგის მუნიციპალიტეტის ფირმები იზიარებენ სხვა უფრო ღარიბი მუნიციპალიტეტების საერთო
სულისკვეთებას.

ფინანსების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული დახმარება – დახმარების ყველაზე მოთხოვ
ნადი მეთოდი. ბიზნესი მიიჩნევს, რომ მათი ბიზნესის განვითარებისათვის ყველაზე მეტად სასარ
გებლო იქნება დახმარება სესხის გარანტიების (52.8%) და სუბსიდირებული სესხების (37.2%) სახით.

პოტენციური პოლიტიკის შედეგები

კვლევის შედეგები ხაზს უსვამს რამდენიმე სფეროს, სადაც პოლიტიკის ინტერვენციას შეუძლია
ხელი შეუწყოს არასასოფლო-სამეურნეო ბიზნესს მათი საქმიანობის გაფართოებაში სამიზნე
მუნიციპალიტეტებში. ეს შესაძლო ინსტრუმენტები შეიძლება იყოს:
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 საგანმანათლებლო დონის ამაღლების პროგრამები; სასწავლო პროგრამებში მონაწილეობა;
თანამშრომელთა მონაწილეობის გაძლიერება სასწავლო პროგრამებში; დაგეგმვის პროცესების
სტიმულირება და ბიზნესის ფარგლებში სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესის ხანგრძლივობის
გაზრდა.
 მეორე, მთავრობამ და ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უნდა უზრუნველყოს არასასოფლო-სამე
ურნეო ბიზნესისთვის: კრედიტის ხელმისაწვდომობა; ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება; მთავრობის
მხარდაჭერის პროგრამების გაფართოება და ამ პროგრამის შესახებ პოტენციური ბენეფიციარების
ცნობიერების ამაღლება.
 მესამე, სპეციალური წახალისებები და შესაძლებლობები უნდა იქნას გათვალისწინებული ქალი
მენეჯერებისთვის, რაც ხელს შეუწყობს მათ სტიმულირებას ბიზნესის გაფართოების დაგეგმვაში.

პოლიტიკასთან დაკავშირებული ეს მოსაზრებები ინტეგრირებულია ამ დოკუმენტის საბოლოო
კომპლექტში პოლიტიკის მხრიდან განსახორციელებელი ინტერვენციების შესახებ.

მოკლევადიანი (კოვიდ-19–ით გამოწვეული) საჭიროებები

ზუსტი ზემოქმედების შეფასება ინდუსტრიებსა და საწარმოებზე ძნელია. არსებობს ექსპერტული
მოსაზრებები, რომლებიც უნდა იქნას გამოყენებული. მაგალითად: გალტ & თაგარტი აკეთებს
პანდემიის გავლენის პერსპექტივების შეფასებას საქართველოს ეკონომიკაზე, ასევე განსაზღვრავს
შესაძლო გავლენას ცალკეულ სექტორებზე. სხვა საკითხებთან ერთად, იგი ასევე მოიცავს ტურიზმის
სექტორთან დაკავშირებულ მოსაზრებებს.41 გალტ & თაგარტის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის
თანახმად, კოვიდ-19-ის ზემოქმედების შესაბამისად შემდეგი სექტორული ჯგუფებია გამოვლენილი.

კოვიდ19-ის მოსალოდნელი გავლენა საქართველოს ეკონომიკის სხვადასხვა
სექტორებზე
დაუყოვნებლივი
ნეგატიური ეფექტი

დაგვიანებული
ნეგატიური ეფექტი

პოზიტიური
ეფექტი

ფინანსური სექტორი

ჯანდაცვა

მშენებლობა

ფარმაცია

უძრავი ქონება

ონლაინ ვაჭრობა

გართობა

ვაჭრობა

სოფლის მეურნეობა

წარმოება

კომუნიკაციები

ტრანსპორტი

განათლება

ადგილობრივი ტურიზმი

სასტუმროები
რესტორნები
სავაჭრო ცენტრები

წყარო: გალტ & თაგარტი.

ძნელია თითოეული სექტორის სიდიდის ზუსტად შეფასება, მაგრამ ეს შეიძლება გაკეთდეს ჯგუფჯგუფად. პირველი ჯგუფი (მყისიერი ნეგატიური ეფექტი) მოიცავს სექტორებს, რომლებიც ძირითადად
დაკავშირებულია ტურიზმთან, ამიტომ ზემოქმედების ალბათობა და სიდიდე თითოეული სექტორისთვის
შეიძლება დადგენილი იქნას ტურიზმზე მოსალოდნელი ზემოქმედებიდან გამომდინარე.

პროგნოზმა განსაზღვრა სამი შესაძლო ეკონომიკური სცენარი, რომელთა მთავარი მამოძრავებელი
(დამოუკიდებელი ცვლადი) არის ვარაუდი იმის შესახებ, თუ როდის იქნება მიღწეული პანდემიაზე
კონტროლი. სამი შესაძლო სცენარი შეჯამებულია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში:
41
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მოკლევადიანი ეკონომიკური ზრდის პროგნოზირების სცენარები
სცენარი

ვარაუდი

1-ოპტიმისტური

ეკონომიკური
ვარდნა
მარტიდან
მაისამდე,
აღდგენა
ივნისიდან

2-ზომიერი/რბილი

ეკონომიკური
ვარდნა
მარტი-მაისში,
აღდგენა ივნისისექტემბერში
და ისევ ვარდნა
ოქტომბრიდან

3-პესიმისტური

ეკონომიკური
ვარდნა
გრძელდება
მარტიდან

ვირუსის კონტროლის თარიღი

ალბათობა

ეკონომიკური ზრდა

აპრილი-მაისი

10%

2.10%

გაკონტროლდა
აპრილ-მაისში,
ვირუსის
ხელახალი
გავრცელება
დაიწყო
ოქტომბრიდან

50%

-2.70%

40%

-6.0%

არ შეჩერდა 2020
წელს

ტურიზმზე
ზემოქმედება

-1.2 მილიარდი აშშ
დოლარი

-2 მილიარდი
აშშ დოლარი

-2.8 მილიარდი
აშშ დოლარი

წყარო: გალტ & თაგარტი.

კვლევის თანახმად, უშუალო ზემოქმედების ჯგუფია ის ინდუსტრიები, რომლებიც ძირითადად
დაკავშირებულია ტურიზმის ინდუსტრიასთან. აქ შედის სასტუმროები, რესტორნები, სავაჭრო
ცენტრები, ტრანსპორტის სექტორი. სამი სცენარის თანახმად, ტურიზმის სექტორის ღირებულებაზე
სავარაუდო ზემოქმედება 1,2-2,8 მილიარდ აშშ დოლარს შორის მერყეობს. 50%-იანი ალბათობით
2-ზომიერი/რბილი სცენარის შემთხვევაში, მიზანი არის 2 მილიარდი აშშ დოლარის ზარალი შემცირებიდან,
როგორც სავარაუდო სამიზნე მომდევნო თვეების განმავლობაში, რაც საბაზისო დონის 50%-ს შეადგენს.42
ეს შეფასება შეიძლება გამოყენებულ იქნას მყისიერი ნეგატიური ეფექტის ჯგუფის მიმართ.

შეიძლება ვიფიქროთ, რომ დაგვიანებული ნეგატიური ეფექტის ჯგუფზე ზემოქმედებას ექნება
ზემოქმედების მინიმუმ იგივე მასშტაბი, რაც მყისიერი ნეგატიური ეფექტის ჯგუფზე, მაგრამ უფრო
ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში. თუ ვივარაუდებთ, რომ გრძელვადიანი პერიოდი ორი წელია,
მაშინ ამ წლის გავლენა იქნება ორჯერ ნაკლები (შესაბამისად 25% დანაკარგი). ემპირიული წესით
გაკეთებული გათვლები უხეში შეფასებაა დეტალური ეკონომიკური მოდელირების არარსებობის გამო.
ეკონომიკის ქვემოთ მოცემული სტრუქტურა ასახულია ზემოქმედების ამ სამ სექტორში.

ეკონომიკის სტრუქტურა გავლენის ჯგუფების მიხედვით
საწარმოების
რაოდენობა

მთლიანი
რაოდენობის %

დასაქმება
(გადახდილი
საშემოსავლო
გადასახადი)

მთლიანი დასაქმების
%

134

40%

896,626

48%

სექტორები დაგვიანებული
ნეგატიური ეფექტით

192

58%

955,735

52%

7

2%

62

0%

საერთო თანხა

333

100%

1,852,424

გავლენის სექტორები
სექტორები დაუყოვნებლივი
ნეგატიური ეფექტით

ნეიტრალური

წყარო: ავტორის გამოთვლები, შემოსავლების სამსახურის მონაცემების საფუძველზე.
42
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მოკლევადიანი ზემოქმედების მასშტაბი ინდუსტრიებზე
ზემოქმედების
ჯგუფები
სექტორები
მყისიერი
ნეგატიური
ეფექტით
• სასტუმროები
და რესტორნები
• სავაჭრო
ცენტრები
• გართობა
• ტრანსპორტი
სექტორები
დაგვიანებული
ნეგატიური
ეფექტით
• ფინანსური
• მშენებლობა
• უძრავი ქონება
• ვაჭრობა
• წარმოება
• განათლება

საწარმოების
რაოდენობა მუნიციპალიტეტში

დასაქმება
ინდუსტრიებში,
რომელზეც
მოახდინა
ზემოქმედება

შეწონილი საზემოქმედების შუალო გავლემასშტაბი
ნა ფორმალურ
ეკონომიკაზე

• 134 საწარმო
(საწარმოს
საერთო
რაოდენობის
40%)

• მთელი
ფორმალური
დასაქმების 48%
(გამოითვლება
გადახდილი
საშემოსავლო
გადასახადის
მიხედვით)

• 50%
დანაკარგი

• 192 საწარმო
(საწარმოს
საერთო
რაოდენობის
58%)

• მთელი
ფორმალური
დასაქმების 52%
(გამოითვლება
გადახდილი
საშემოსავლო
გადასახადის
მიხედვით)

• 25%
დანაკარგი

• 39%
(საწარმოები)
• 38%
(დასაქმება)

ტიპიური
საკითხები
• ლიკვიდურობა
• გაყიდვების
დარღვევა
• შეყვანის
დარღვევა

• გაყიდვების
შემცირება
• მომგებიანობის
შემცირება

წყარო: ავტორის გათვლები.

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის სტრუქტურიდან გამომდინარე, მყისიერი ნეგატიური ეფექტის ჯგუფში
დაზარალდება 134 საწარმო (ან ყველა საწარმოს დაახლოებით 40%) და მთელი ფორმალური დასაქმების
48%. დაგვიანებული ნეგატიური ეფექტის ჯგუფში დაზარალდება 192 საწარმო (ანუ მთლიანი ჯგუფის
დაახლოებით 58%) და მთლიანი ფორმალური დასაქმების 52%. საშუალო შეწონილი გავლენა ფორმალურ
ეკონომიკაზე იქნება დაახლოებით 39% (საწარმოები) და 38% (დასაქმება). ჯერჯერობით ეს ეფექტი ყველაზე
დიდია პროექტის „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“ სამიზნე მუნიციპალიტეტებს
შორის, რაც ძირითადად განპირობებულია ეკონომიკის სტრუქტურითა და ბიზნეს სექტორით.

გავლენა თვითდასაქმებაზე და არაფორმალურ დასაქმებაზე

თვითდასაქმება. თვითდასაქმებისა და არაფორმალური დასაქმების თვალსაზრისით, ცალკეული
მეთოდოლოგია უნდა იქნას გამოყენებული. საქსტატის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში დასაქმე
ბულთა საერთო რაოდენობიდან (1,221), მათი უმეტესობა (98%) დაქირავებული მუშა-მოსამსახურეა.
ზოგადად, თვითდასაქმებულთა ყველაზე დიდი რაოდენობა სოფლის მეურნეობაშია. ფაქტობრივად,
სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულთა დაახლოებით 97% თვითდასაქმებულია. სოფლის მეურნეობაში
თვითდასაქმება წარმოადგენს მთლიანი თვითდასაქმების 76%-ს საქართველოში, ხოლო სხვა სექტორე
ბის თანამონაწილეობა დაახლოებით 24%-ს შეადგენს.43 როგორც ვარაუდობენ, სოფლის მეურნეობის
სექტორი ნეიტრალურია კოვიდ-19 მოკლევადიანი ზემოქმედების მიმართ. შესაბამისად, შეიძლება
ვივარაუდოთ, რომ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ თვითდასაქმებულებზე ზემოქმედების მასშტაბი
უმნიშვნელო იყო.

არაფორმალური დასაქმება. ამასთან, საქართველოში არაფორმალური სექტორის მთლიანი არა
ფორმალური დასაქმება დაახლოებით 34.7%-ს შეადგენს. ძნელია ამ მაჩვენებლის ცალკეული სექ
ტორების მიხედვით დაშლა, მაგრამ თუ ჩავთვლით, რომ მუნიციპალიტეტში მთლიანი არასასოფლოსამეურნეო დასაქმება წარმოადგენს მთლიანი დასაქმების აბსოლუტურ უმრავლესობას (თითქმის
43
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100%), მაშინ მუნიციპალიტეტში არაფორმალური სექტორისთვის გადახდილი ხელფასების საერთო
ღირებულების შეფასება შესაძლებელია.

არაფორმალური დასაქმების შეფასება
გადახდილი
მთლიანი
საშემოსავლო
გადასახადი
(ლარი, 2019)

გადახდილი
მთლიანი
ხელფასები
(ლარი, 2019)

არაფორმალური
დასაქმების წილი
არასასოფლო-სამეურნეო
სექტორში (საშუალო
ქვეყნის მასშტაბით)

1,852,424

9,262,118

34.7%

ხელფასების
სავარაუდო
ღირებულება
არაფორმალურ
დასაქმებაში
(ლარი, 2019 წ.)
4,921,830

წყარო: ავტორის ვარაუდები და გამოთვლები შემოსავლების სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით.

და ბოლოს, არაფორმალური სექტორის ხელფასის სავარაუდო მოცულობა დაახლოებით 4,9 მლნ
ლარია. ამასთან, ძნელია იმის გამოანგარიშება, თუ რა დონის ზემოქმედება მოახდინა არაფორმალურ
დასაქმებაზე კოვიდ-19-ით გამოწვეულმა კრიზისებმა, რადგან არ არის შეფასებული არაფორმალური
დასაქმება ცალკეული არასასოფლო-სამეურნეო სექტორების მიერ.

კოვიდ-19-ის კომპენსაციები. კომპენსაციების სტატისტიკამ, რომელიც მთავრობამ დაადგინა
დასაქმებულებზე პანდემიის ზემოქმედების შესამსუბუქებლად, შეუძლია სასარგებლო ინფორმაცია
მოგვაწოდოს ზემოქმედების მასშტაბის შესახებ. კომპენსაცია ეხება იმ პირებს, რომლებმაც ხელფასი
მიიღეს 2020 წლის პირველი სამი თვიდან მინიმუმ ერთი თვის განმავლობაში და რომლებიც
გაათავისუფლეს ან გადააყანეს სამსახურიდან საგანგებო სიტუაციების დროს და აღარ იღებენ
ხელფასს.
შემოსავლების სამსახურის მონაცემებით (2020 წლის ივნისი), კოვიდ-19-თან დაკავშირებით, ყაზბეგის
მუნიციპალიტეტში კომპენსაციის მიმღებთა რაოდენობა არის 109. ყველაზე მეტი ადამიანი, ვინც
კომპენსაციას იღებდა, სასტუმროებისა და კვების სექტორში იყო (33 ადამიანი), შემდეგ მოდის
საცალო ვაჭრობა / საბითუმო ვაჭრობა (19), ჯანდაცვის მომსახურება (8), ფინანსური სერვისები და
დაზღვევა (7), პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობა (11). (მნიშვნელოვანია აღინიშნოს,
რომ კომპენსაცია ნაწილდება არა დასაქმების გეოგრაფიული ადგილის მიხედვით, არამედ მიმღების
იურიდიული რეგისტრაციის მისამართის მიხედვით (რომელიც შეიძლება არ ემთხვეოდეს მათი
დამსაქმებლის ან მათი საქმიანობის რეალურ ადგილს)).
გრძელვადიან პერსპექტივაში, ექსპერტების აზრით, სტაბილური ეპიდემიოლოგიური ვითარების
შემთხვევაში, მათი მესამედი, ვინც კომპენსაციას მიიღებს, დაუბრუნდება სამუშაო ადგილებს.

ადგილობრივი ეკონომიკის ახალგაზრდული განზომილება

ეკონომიკურად აქტიური ახალგაზრდობა არის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკისა და არასასოფლოსამეურნეო სექტორის განვითარების ერთ-ერთი ძირითადი მამოძრავებელი ძალა. ახალგაზრდობის
მხრიდან შეზღუდული ეკონომიკური მონაწილეობის მიზეზების გააზრება და შემდეგ მისი
პოპულარიზაცია წარმოადგენს ადგილობრივი სამუშაო ძალის დასაქმების, მეწარმეობის ახალი
იდეებისა და ეკონომიკური დივერსიფიკაციის განვითარების გზას. გაეროს განვითარების პროგრამის
(UNDP) კვლევის თანახმად, მთავარ ფაქტორებს შორის, რომლებიც გავლენას ახდენენ არასასოფლოსამეურნეო ბიზნესის პროდუქტიულობაზე მიზნობრივ მუნიციპალიტეტებში, არის მენეჯერის პირადი
მახასიათებლები, როგორიცაა ასაკი – ახალგაზრდა მენეჯერები უკეთესად ახერხებენ დასაქმების
ზრდისა და პროდუქტიულობის მიღწევას.44
ამ მხრივ ძირითადი საკითხები გამოიკვეთა ეკონომიკურად არააქტიური ახალგაზრდების მაღალ დონეზე
(შრომის ბაზარზე მონაწილეობის დაბალი დონე), ახალგაზრდობის უმუშევრობა და ასევე მეწარმეობის დაბალი
დონე ახალგაზრდებს შორის, რაც იწვევს პროდუქტიული რესურსების არასაკმარისად გამოყენებას.
44

ბიზნესის კვლევა არასასოფლო-სამეურნეო ეკონომიკის საჭიროებებზე, IRDG UNDP, 2019
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გარდა ამისა, გამავალი მიგრაცია ეკონომიკური შესაძლებლობების არარსებობის გამო იწვევს ისევე
როგორც მუშახელის, ასევე პოტენციური მეწარმეების შემცირებას.

ეკონომიკური მონაწილეობა

მონაწილეობა შრომის ბაზარზე. 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მონაცემებით,
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის საერთო რაოდენობაა 3795; აქედან 583 გახლავთ 15-დან
29 წლამდე ახალგაზრდაა, რაც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 15.3%-ს წარმოადგენს. ყაზბეგის
მუნიციპალიტეტში 15-დან 29 წლამდე ახალგაზრდების მხოლოდ 39,7% არის ეკონომიკურად აქტიური;
აქედან 71.1% დასაქმებულია, ხოლო 28.8% უმუშევარია. მთელი ახალგაზრდობის 57,9% ეკონომიკურად
არააქტიურია და არ ეძებს სამუშაოს. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ დასაქმებული ახალგაზრდების 12,7%
მუშაობს სოფლის მეურნეობებში, ხოლო 83,6% დაქირავებულ მუშა-მოსამსახურედ.45

ახალგაზრდობა, რომელიც არ სწავლობს ან არსად მუშაობს. ახალგაზრდობის წილი, რომელიც არ
სწავლობს ან არსად მუშაობს ამ პრობლემის კარგი მაჩვენებელია. მიუხედავად იმისა, რომ ინფორმაცია
მუნიციპალიტეტის დონეზე არ არის ხელმისაწვდომი, მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში ასეთი
ახალგაზრდობის წილი 27,88-ს შეადგენს. ამ ახალგაზრდების სტიმულირება და მათი მაქსიმალური
დაბრუნება მუშა-მოსამსახურეთა რიგებში კვლავ გამოწვევად რჩება.
უმუშევრობა. საქსტატის მონაცემებით, 2014 წლიდან საქართველოში ახალგაზრდობის უმუშევრობის
დონემ დაიკლო. თუ 2014 წელს 15-29 წლის მოსახლეობის უმუშევრობის დონე საშუალოდ 32,6% იყო,
2018 წლის იგივე კვლევის თანახმად, ეს მაჩვენებელი 25,8% გახლდათ.46

ახალგაზრდობის დასაქმება მუნიციპალიტეტში
15-დან 29 წლამდე
ახალგაზრდა

ეკონომიკურად
არააქტიური

ეკონომიკურად
აქტიური

დაუსაქმებელი

დასაქმებული

583

338

232

67

165

წყარო: საქსტატი

21 დასაქმებული არიან
სოფლის მეურნეობაში

138 დაქირავებული მუშახელი

მოთხოვნადი და არსებული უნარების შეუსაბამობა, მაღალანაზღაურებადი არასასოფლო სამეურნეო
სამუშაო ადგილების არარსებობა და ეკონომიკური შესაძლებლობები ახალგაზრდობის ეკონომიკური
აქტივობის დაბალი დონისა და შრომის ბაზარზე მონაწილეობის ძირითადი მიზეზებია.
მეწარმეობა. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში არასასოფლო-სამეურნეო ეკონომიკის საჭიროებების
კვლევამ აჩვენა, რომ ახალგაზრდების 12,6% არასასოფლო-სამეურნეო წარმოებაშია დაკავებული,
რაც შედარებით მაღალია, ვიდრე სხვა IRDG მუნიციპალიტეტებში. ახალგაზრდობამ ბოლო სამი წლის
განმავლობაში მოახერხა ბიზნესის გაფართოება საშუალოდ 0.98 თანამშრომლით.47

არასასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში ჩართული ახალგაზრდების მცირე რაოდენობის მიუხედავად,
უნდა აღინიშნოს, რომ ახალგაზრდობის 62.5%-ისთვის ბიზნესის წამოწყების ძირითადი მოტივატორი
იყო საკმარისი სახსრები ინვესტიციისთვის. საწყისი კაპიტალი 44.0% ახალგაზრდებისათვის 10 000
– 50 000 ლარია, 24,0%-ისთვის 1000 – 10 000 ლარი, ხოლო დანარჩენი 20,0%-ისთვის ეს იყო 50 000 –
100 000 ლარი. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ახალგაზრდების 37.5%-მა ბანკიდან ისესხა ფული, 25.0%-მა
დონორი ორგანიზაციისგან მიიღო დახმარება, ხოლო ახალგაზრდების 25.0%-მა საკუთარი სახსრები
ჩადო ბიზნესში.48
45
46
47
48

მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა 2014, საქსტატი
საქსტატი 2014-2018 (ეროვნული დონე)
მოსახლეობის კვლევა სოფლად არასასოფლო-სამეურნეო ეკონომიკის საჭიროებების შესახებ მიზნობრივ
მუნიციპალიტეტებში, IRDG UNDP, 2019
მოსახლეობის კვლევა სოფლად არასასოფლო-სამეურნეო ეკონომიკის საჭიროებების შესახებ მიზნობრივ
მუნიციპალიტეტებში, IRDG UNDP, 2019
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გამოკითხული ახალგაზრდების 100.0% ფიქრობს, რომ მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი პირობები
ხელსაყრელია ბიზნესის წამოწყებისთვის. კვლევამ აჩვენა, რომ ახალგაზრდების 37.5% ფლობს
ინფორმაციას სახელმწიფო პროგრამების შესახებ, მაგრამ მონაწილეობა არ მიუღიათ ინფორმაციის
ნაკლებობის ან არა სამართლიანი შერჩევის პროცედურების გამო.49

კვლევამ ასევე ცხადყო, რომ გამოკითხული ახალგაზრდების 12% ადგილობრივ ხელისუფლებას
წელიწადში ერთხელ მიმართავდა ადმინისტრაციული საკითხების გამო.

მიგრაცია

გამავალი მიგრაცია მუნიციპალიტეტიდან, უკეთესი განათლებისა და სამუშაო შესაძლებლობების
ძიებით, ამცირებს კვალიფიკაციის ამაღლების საერთო მარაგს და წარმოადგენს კიდევ ერთ
მნიშვნელოვან გამოწვევას. სტუდენტებს, რომლებიც მუნიციპალიტეტში ტოვებენ საჯარო სკოლებს
და სწავლას აგრძელებენ სხვადასხვა უმაღლეს და პროფესიულ კოლეჯებში, უკან დაბრუნების
სურვილი არ აქვთ. მუნიციპალიტეტიდან მიგრაციის შემცირების ყველაზე დიდი გამოწვევაა
ეკონომიკის დივერსიფიკაციის ხელშეწყობა და ტურიზმისა და არასასოფლო-სამეურნეო სექტორში
ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა.

ძირითადი გამოწვევებისა და საჭიროებების შეჯამება

ახალგაზრდებს შორის ძირითადი გამოწვევებისა და საჭიროებების შეჯამება შემდეგია:

ძირითადი გამოწვევებისა და საჭიროებების შეჯამება
გამოწვევები
• ყაზბეგიდან ახალგაზრდობის მიგრაციის მაღალი
მაჩვენებელი
• თანამშრომლობის ნაკლებობა ახალგაზრდობასა და
ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის
• ინფორმაციის ნაკლებობა ახალგაზრდებისთვის
სხვადასხვა ეკონომიკური შესაძლებლობების შესახებ
• სამეწარმეო უნარებისა და ცოდნის დაბალი დონე
• ახალგაზრდობის ჩართულობის ნაკლებობა ტურიზმსა
და ტურიზმთან დაკავშირებულ არასასოფლოსამეურნეო ბიზნესში

საჭიროებები
• ადგილობრივი დასაქმების შესაძლებლობების შექმნა
ახალგაზრდებისთვის
• ცოდნისა და უნარების გაღრმავება ახალგაზრდობის
ეკონომიკური გაძლიერებისათვის.
• ახალგაზრდობის გაძლიერება სამეწარმეო საქმიანობის
საშუალებით
• ფინანსებზე წვდომის გაზრდა და სამეწარმეო უნარების
ნაკლებობა

ადგილობრივი ეკონომიკის გენდერული განზომილება

საერთაშორისო პრაქტიკა აჩვენებს, რომ ქალების დაბალი მონაწილეობა ეკონომიკაში აფერხებს
ეკონომიკურ ზრდას და უარყოფითად მოქმედებს განვითარებაზე. დადასტურებულია, რომ ქალებისა
და გოგონების გაძლიერება ხელს უწყობს ეკონომიკურ ზრდას და განვითარებას.50
საქართველოში ქალთა ეკონომიკური აქტივობა დაბალია, რაც გავლენას ახდენს ადგილობრივი
ეკონომიკის მთლიან გამომუშავებაზე. ზოგადად ეკონომიკის მსგავსად, ქალთა ეკონომიკური
მონაწილეობა ყაზბეგში დაბალია. ყაზბეგში გამოკითხულთა 51.2%, რომლებიც დასაქმებულნი
არიან ბიზნეს სექტორში, არიან მამრობითი სქესის წარმომადგენლები, ხოლო მათი 48.8% ქალია,
შესაბამისად, ბიზნესის დასაქმება სქესის მიხედვით შედარებით დაბალანსებულია, ბიზნესში ოდნავ
ნაკლები ქალია დასაქმებული.
როდესაც დაისვა კითხვა ბიზნესის წამოწყების ყველაზე მნიშვნელოვან ფაქტორზე, ქალ რესპონდენტთა
93.5%-მა დაასახელა საკუთარი თავი და რომ ისინი შეეცადნენ დამოუკიდებლად დაეწყოთ თავიანთი
49
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ბიზნესი, ხოლო მამაკაცების 82.7% ასახელებს იმავე მიზეზს. გარდა ამისა, თითქმის ორჯერ მეტი
მამაკაცი რესპონდენტი ახასიათებს ნათესავებსა და ოჯახის წევრებს, როგორც მთავარ ფაქტორს.
შესაბამისად, როგორც ჩანს, ყაზბეგში ქალი უფრო მეტად თავდაჯერებულია საკუთარ თავში ბიზნესის
წამოსაწყებად.
რესპონდენტთა 100% თვლის, რომ ბიზნესის დასაწყებად ადგილობრივი გარემო სრულად ან ნაწილობრივ
შესაფერისია და არც ერთი ქალი რესპონდენტი არ აფასებს საკუთარი ბიზნესის მდგომარეობას ცუდად.
რესპონდენტ ქალთა მხოლოდ 6.5% ფიქრობს, რომ მათი ბიზნესის მდგომარეობა გაუარესდება მომდევნო 6
თვის განმავლობაში და მხოლოდ 3.2% ფიქრობს, რომ იგი გაუარესდა გასული წლის განმავლობაში. საერთო
ჯამში, როგორც ჩანს, ადგილობრივი ბიზნესის მდგომარეობა და სამომავლო პერსპექტივები პოზიტიურია
ბიზნესის მფლობელი ქალებისთვის.

ქალები მეწარმეობაში51

ბიზნესის დაწყება. ქალებისათვის ბიზნესის წამოწყება უფრო მეტ სირთულეებთან არის
დაკავშირებული, ვიდრე მამაკაცებისთვის. კითხვაზე, თუ რა იყო ბიზნესის წამოწყების ძირითადი
მიზეზი, რესპონდენტთა უმრავლესობა ქალიც და მამაკაციც ასახელებს შესაბამისი ცოდნისა და
გამოცდილების ქონას. ამასთან, ორჯერ მეტი ქალი რესპონდენტი ასახელებს არასაკმარის შემოსავალს,
როგორც ბიზნესის წამოწყების მთავარ მოტივატორს. ეს ხაზს უსვამს იმას, რომ მთლიანობაში რეგიონში
ქალები უფრო რთულ ფინანსურ მდგომარეობაში იმყოფებიან.
კითხვაზე, ბიზნესის დასაწყებად საჭირო ფინანსური წყაროების შესახებ, რესპონდენტ ქალთა და
მამაკაცთა უმეტესი ნაწილი ასახელებს საკუთარ ფინანსებს, ხოლო მეორე მთავარ წყაროდ ბანკებს
ასახელებენ, მათ შორის ქალ რესპონდენტთა 4,5%-ით მეტი ბანკზეა დამოკიდებული.

რაც შეეხება საწყისი კაპიტალის საკითხს, ქალი და მამაკაცი რესპონდენტებისთვის გარემო ძალიან
განსხვავებულია. მიუხედავად იმისა, რომ რესპონდენტ მამაკაცთა მხოლოდ 3.1%-ს ჰქონდა საწყისი
კაპიტალი 1000 ლარზე ნაკლები, გამოკითხულ ქალთა 40.4% მოხვდა ამ კატეგორიაში. გარდა ამისა,
ქალები ნაკლებად არიან წარმოდგენილი უფრო მაღალი საწყისი კაპიტალის მქონეთა კატეგორიაში,
დაახლოებით ორჯერ დაბალია ქალი რესპონდენტების თანაფარდობა 100,000 ლარზე მეტი კაპიტალის
მქონეთა კატეგორიაში და დაახლოებით სამჯერ ნაკლებია ქალი რესპონდენტების თანაფარდობა
10,000-დან 50,000-მდე და 50,000-დან 100,000-მდე კატეგორიაში. ეს ხაზს უსვამს იმას, რომ საერთო
ჯამში, ქალებს უფრო დაბალი საწყისი კაპიტალი აქვთ, ვიდრე მამაკაცებს რეგიონში.
ბიზნესის მართვა. რეგიონულმა სტერეოტიპებმა შეიძლება გააძლიეროს ნეგატიური რწმენა ქალების
შესახებ ბიზნესში და ხელი შეუშალოს ქალების ბიზნესში ჩართვას. ეს ქმნის განსაკუთრებულ
საჭიროებას ბიზნესში ქალების მხარდაჭერისთვის. ბიზნესის წარმოებისას, ქალებს შეიძლება უფრო
მეტი დაბრკოლება შეექმნათ, ვიდრე მამაკაცებს, ამიტომ მათი საქმიანობა შეიძლება დაზარალდეს,
და ამ მხრივ სიტუაცია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტშიც განსხვავებული არ არის.
რაც შეეხება მიმდინარე კაპიტალს, რესპონდენტ ქალთა მხოლოდ 6,5%-ს აქვს 1,000 ლარზე ნაკლები
კაპიტალი, რაც ნიშნავს, რომ ქალი რესპონდენტების დიდმა ნაწილმა წარმატებით შეძლო ბიზნესის
განვითარება.

ასევე მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ სხვა მუნიციპალიტეტებისგან განსხვავებით, მომწოდებლების
არჩევისას ქალი რესპონდენტები პირველ რიგში აფასებენ ხარისხს და შემდეგ ფასსა და ხელმი
საწვდომობას. ამასთან, რესპონდენტ მამაკაცებთან შედარებით, ქალი რესპონდენტების უმეტესობა
ყიდის პროდუქციას ადგილობრივ ბაზრებზე, ცოტა მათგანი ყიდის მუნიციპალურ ბაზრებზე.

ქალ რესპონდენტთა უმეტესობა თავის პროდუქციას ყიდის საბოლოო მომხმარებელზე, ხოლო მომხმა
რებელთა მთლიანი თანაფარდობის მიხედვით, რესპონდენტთა უმეტესობას ჰყავს მომხმარებლები
ვაჭრები, მთავრობა, ბიზნესი და ტურისტები. აქედან გამომდინარე, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ მდედ
რობითი სქესის ქალთა უმეტესობა ყიდის მოხმარებად საქონელს და მათ შესაძლოა დასჭირდეთ პროდუქციის
ასორტიმენტის გაფართოება.
51
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როდესაც საქმე ტრანსპორტზე ფულის დახარჯვას ეხება, ქალი რესპონდენტები უფრო ნაკლებ ფულს
ხარჯავენ ამ მომსახურებებზე მიღებულ შემოსავლებთან შედარებით, თუმცა შეიძლება ვივარაუდოთ,
რომ ეს შეეხება ქალებს, რომლებიც ზოგადად მომხმარებად საქონელს ყიდიან ადგილობრივად.
ბიზნესის დაგეგმვის თვალსაზრისით, რესპონდენტთა აბსოლუტური უმრავლესობა (94.5%) არ
ასრულებს სტრატეგიულ დაგეგმვას და ისინი მხოლოდ გეგმავენ ბიზნესს ერთი წლით ან ნაკლები,
რაც იმას ნიშნავს, რომ საჭიროა ქალებზე ორიენტირებული ბიზნესის მართვისა და განვითარების კურსები.

რაც შეეხება წლიურ ბრუნვას და დასაქმებულთა რაოდენობას, ქალი რესპონდენტები ჩამორჩებიან
მამაკაც რესპონდენტებს, რაც ხაზს უსვამს იმას, რომ ისინი მართავენ მცირე ბიზნესს და ესაჭიროებათ
ბიზნესის განვითარება.

რესურსებისა და კრედიტის ხელმისაწვდომობა. რესურსებსა და კრედიტებზე წვდომას გადამწყვეტი
მნიშვნელობა აქვს ბიზნესის დასაწყებად და ზრდისთვის. სტერეოტიპებმა, განსაკუთრებით
საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებით, შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს ქალებისთვის
კრედიტის ხელმისაწვდომობაზე და ბიზნესის განვითარების უნარზე.
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სქესი

მამაკაცი
ქალი

საშუალო

საშუალო

საკუთრებაში
არსებული
მიწა (მ2)

საკუთრებაში
არსებული
ტექნიკა
(ცალი)

საკუთრებაში
არსებული
უძრავი
ქონება (მ2)

304.1

2.3

148.8

146.0

4.1

78.7

საკუთრებაში
არსებული
სატრანსპორტო
საშუალებები
(ცალი)

იჯარით
აღებული
მიწა (მ2)

იჯარით
აღებული
ტექნიკა
(ცალი)

არსებული
უძრავი
ქონება (მ2)

,5

65.7
10.7

23.3

23.2

.6

2.4

6.8

წყარო: UNDP.

როგორც ზემოთ მოცემულ ცხრილში ჩანს, მდედრობითი სქესის წარმომადგენლები ნაკლებად ფლობენ
ყველა კაპიტალურ აქტივს, გარდა ტექნიკური აღჭურვილობისა. ამასთან, როგორც ქვემოთ მოცემული
ანალიზიდან ჩანს, ამას უარყოფითი გავლენა არ მოუხდენია კრედიტის მიღების შესაძლებლობაზე.
რესპონდენტ ქალთა 29%-მა და რესპონდენტ მამაკაცთა 32.7%-მა მიიღეს სესხი ბიზნესისთვის
ბოლო სამი წლის განმავლობაში. როგორც ჩანს, რესპონდენტ ქალთა ოდნავ ნაკლებმა მიიღო
სესხი ბანკიდან. რაც შეეხება სესხის ოდენობას, მამაკაც რესპონდენტებთან შედარებით ქალები
უფრო ხშირად იღებენ 100 000 ლარზე მეტი ოდენობის სესხს. ამიტომ, როგორც ჩანს, რეგიონში ქალი
რესპონდენტები კარგად ურთიერთობენ ბანკებთან სესხების მიღების თვალსაზრისით და, როგორც
ჩანს, არ არსებობს დიდი განსხვავება მამაკაც და ქალ რესპონდენტებს შორის. არცერთ რესპონდენტ
ქალს არ აუღია სესხი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციისგან, ხოლო მამაკაც რესპონდენტთა 18,8%-მა
აიღო. ვინაიდან ცნობილია, რომ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს აქვთ უფრო მაღალი საპროცენტო
განაკვეთი და ბანკებზე უარესი პირობები, ის ფაქტი, რომ ნაკლები ქალი რესპონდენტი იღებს სესხს ამ
ორგანიზაციებისგან, შეიძლება სასარგებლოც იყოს.
ქალ რესპონდენტთა 77.8% სესხებს ხარჯავს ძირითად საშუალებებზე და არა საბრუნავ კაპიტალზე,
მამაკაცი რესპონდენტებისგან განსხვავებით, რომლებიც მხოლოდ 53.1% ხარჯავენ ძირითად
საშუალებებზე, რაც შეიძლება იყოს დადებითი ნიშანი იმისა, რომ ქალი რესპონდენტები ინვესტიციას
აკეთებენ თავიანთ ბიზნესში და არა მხოლოდ ფულს ხარჯავენ ინვენტარზე. უფრო მეტიც, არცერთი
ქალი რესპონდენტი არ აგვიანებს სესხის გადახდას და ორჯერ მეტმა ქალმა, ვიდრე მამაკაცმა რესპონდენტმა
უკვე დაფარა სესხი.
ამასთან, რესპონდენტ ქალთა უმრავლესობა, რომლებსაც სესხი არ აქვთ აღებული, ძირითად
მიზეზად ასახელებენ მაღალ საპროცენტო განაკვეთებს, ხოლო რესპონდენტ მამაკაცთა უმეტესობა
კი აცხადებს, რომ მათ სესხი არ სჭირდებათ. ამან შეიძლება ხაზი გაუსვას იმას, რომ რეგიონში ქალი
52
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უფრო მეტად ერიდება რისკს, რადგან ისინი არ იღებენ სესხებს მაღალი საპროცენტო განაკვეთით,
თუმცა არცერთ მათგანს არ აქვს შეფერხება მიმდინარე სესხის გადახდაზე. მამაკაც რესპონდენტთა
0% აცხადებს, რომ მათ უარი უთხრეს სესხზე დაბალი შემოსავლის გამო, ქალების 4,5%-საც უარი ეთქვა
ამავე მიზეზით. გამოკითხულ ქალთა 83,8% გეგმავს სესხის დახარჯვას წარმოების გაფართოებაზე, რაც
პოზიტიური მიმართულებაა მათი მასშტაბის ზრდის თვალსაზრისით.
სახელმწიფო პროგრამებზე წვდომა. სახელმწიფო პროგრამებზე თანაბარი წვდომა გადამწყვეტია
მუნიციპალიტეტებში ეკონომიკური განვითარების ხელშესაწყობად. რესპონდენტი ქალების დიდი
უმრავლესობა (93.5%) არ მონაწილეობდა ტრენინგებში ბიზნეს გეგმის შესახებ, ხოლო რესპონდენტი
მამაკაცების 82.7% მონაწილეობდა ამ ტრენინგებში. ამიტომ, საჭიროა გაიზარდოს ქალთა მონაწილეობა
ბიზნეს გეგმის შესახებ ტრენინგებში. რესპონდენტ ქალთა 15,9% არ დასწრებია ტრენინგს ბოლო სამი
წლის განმავლობაში ინფორმაციის ნაკლებობის გამო, ხოლო რესპონდენტ მამაკაცთა 33,8%-ს არ
გაუვლია ტრენინგი იმავე მიზეზების გამო. ამიტომ მნიშვნელოვანია ინფორმაციის მიწოდება მაცხოვ
რებლებისთვის, ისევე როგორც ქალების, ასევე მამაკაცებისთვის ტრენინგის შესაძლებლობების შესახებ.

ძირითადი გამოწვევებისა და საჭიროებების შეჯამება

არსებული სტატისტიკის საფუძველზე, ქალების დაბალი ეკონომიკური აქტივობა მთავარი პრობლემაა.
ქვემოთ ჩამოთვლილია ის გამოწვევები, რომლებიც ხელს უშლის ქალთა ეკონომიკურ აქტივობას,
აგრეთვე მოცემულია საჭიროებების დეტალური შეჯამება.
გამოწვევები
• მართვის არასაკმარისი გამოცდილება
• ორმაგი, რეპროდუქციული / საოჯახო საქმე
ქალებისათვის და ოჯახის წევრების მოვლა.
• არასაკმარისი ცოდნა და უნარები, რათა დაიწყონ და
განავითარონ ბიზნესი
• ინფორმაციაზე წვდომა
• ქალები ნაკლებად ესწრებიან ბიზნეს ტრენინგებსა და
კურსებს
• სტერეოტიპები, რომლებიც დაკავშირებულია ქალის
საქმიანობასა და პროფესიასთან

საჭიროებები
• ქალების ეკონომიკურად გაძლიერება
• ცნობიერების ამაღლება ქალთა უფლებების შესახებ,
განსაკუთრებით საკუთრების უფლების შესახებ
• ქალებისა და გოგონების ინფორმირება ბიზნეს
ტრენინგის შესაძლებლობების შესახებ, რომლებიც
ტარდება მუნიციპალიტეტში
• გოგონათა და ქალთა ინფორმირება ბიზნესის
განვითარების სახელმწიფო და არასახელმწიფო
პროგრამების შესახებ

ძირითადი დასკვნები ეკონომიკისა და მულტისექტორული
განვითარების შესახებ

მოკლედ რომ ვთქვათ, მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის წინაშე დგას რამდენიმე ძირითადი საკითხი,
რომელთა მოგვარება საჭიროა მოსახლეობის საერთო კეთილდღეობის გასაუმჯობესებლად. ესენია:
მოსახლეობის დაბალი სიმჭიდროვე და ბიზნესის მაღალი სიმჭიდროვე – არადივერსიფიცირებული
არასასოფლო-სამეურნეო ეკონომიკა. ეს ვლინდება საწარმოების დიდ რაოდენობაში 1000
მოსახლეზე (88), სხვა მუნიციპალიტეტებთან შედარებით, ასევე ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელში
(48). ეს ძირითადად ტურიზმთან დაკავშირებული სერვისები და სავაჭრო საწარმოებია. საწარმოების
დიდი ნაწილი, რომელიც რეგისტრირებულია მუნიციპალიტეტში, მის ფარგლებს გარეთ მუშაობს.
მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის უკიდურესად დაბალი სიმჭიდროვეა (3.5), სანიმუშო მაჩვენებელთან
(20) და ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელთან (53) შედარებით. ეს პარამეტრი ავტომატურად უფრო მეტ
ყურადღებას აქცევს (სხვა მუნიციპალიტეტებთან შედარებით) მოსახლეობის შემცირების თავიდან
აცილებას მიზნობრივი პოლიტიკის საშუალებით, მათი სოციალური, ეკონომიკური და გარემო პირობების
გაუმჯობესების, აგრეთვე არასასოფლო-სამეურნეო სექტორის მეტად დივერსიფიკაციის გზით.
საშუალო საბაზრო პოტენციალი. მუნიციპალიტეტის მთლიანი საბაზრო პოტენციალის ინდექსი
(გამოითვლება კუმულაციური მანძილის მიხედვით დანარჩენი დიდი ქალაქებისგან) არის საშუალო
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სიდიდე მიზნობრივ მაჩვენებელთან შედარებით. მუნიციპალიტეტი შეიძლება მივაკუთვნოთ
მოშორებით მდებარე სოფლის რეგიონის კატეგორიას.53 დედაქალაქისგან შედარებით მოშორებით
(50 კილომეტრზე მეტი) მდებარე მუნიციპალიტეტი არ სარგებლობს ისეთი უპირატესობებით და
შესაძლებლობებით, რაც აქვთ ქალაქებთან ახლოს მდებარე სოფლებს.54 თბილისთან, როგორც
მთავარ ეკონომიკურ ცენტრთან კავშირების გაუმჯობესება მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საერთო კეთილდღეობის გაზრდას.

ეკონომიკა საშუალო ზრდის მაჩვენებლით, მაგრამ საუკეთესო პროდუქტიულობით. ბოლო წლებში
მუნიციპალიტეტის ბრუნვა და დასაქმება და დამატებული ღირებულება გაიზარდა და შემდეგ
შემცირდა, რის შედეგადაც შემცირდა დასაქმება, მაგრამ გაიზარდა ყოველთვიური ხელფასი (1,348
ლარი/თვეში) და პროდუქტიულობა (69,779 ლარი) – ყველაზე მაღალი სამიზნე მუნიციპალიტეტებს
შორის. სექტორებს შორის პოზიტიური სტრუქტურული ძვრები მოხდა ბოლო წლებში. დასაქმების
ზრდაში ყველაზე დიდი წვლილი შეიტანეს ტრადიციულად დიდი სავაჭრო სექტორის მიღმა მყოფმა
სექტორებმა, როგორიცაა ელექტროენერგია და სხვები, მშენებლობა, სასტუმროები, რესტორნები და
კვება, წარმოება.

რესურსების არასწორად გადანაწილება ინდუსტრიებს შორის და ფარგლებში. ეს გამოიხატება შრომის
პროდუქტიულობის დიდ დისპერსიაში რამდენიმე ინდუსტრიას შორის (მაგალითად, კომერციული
პერსონალური სერვისები და ვაჭრობა), აგრეთვე პროდუქტიულობის დიფერენცირება ცალკეულ
ინდუსტრიებში მოქმედ ფირმებს შორის (მაგალითად, კომერციული პერსონალური სერვისები),
იზომება გადახრის სტანდარტული მაჩვენებელით პროდუქტიულობის საშუალო მაჩვენებელთან
მიმართებაში. თუმცა, ამ მხრივ, ყაზბეგი უკეთესად მოქმედებს სხვა სამიზნე მუნიციპალიტეტებთან
მიმართებაში, რადგან იქ დისპერსიის დონე უფრო მცირეა. რესურსების სწორად გამოყოფა
ნიშნავს სამუშაო ძალის გადაადგილებას დაბალი პროდუქტიულობიდან მაღალპროდუქტიული
სექტორებისკენ და დაბალი პროდუქტიულობიდან მაღალპროდუქტიული ფირმებისკენ თითოეულ
სექტორში, ან სამუშაო ძალის უნარ-ჩვევების გაძლიერებას და უმოქმედო საწარმოების და სექტორების
კაპიტალის ინტენსივობის გაზრდას. ეს გაზრდის არასასოფლო-სამეურნეო საწარმოების მთლიან
გამომუშავებას. პროდუქტიულობის თვალსაზრისით არათანაბარი სიტუაციაა საწარმოებს შორის,
რომლებსაც ხელმძღვანელობენ მამაკაცები და ქალები.

ყურადღება უნდა მიექცეს შედარებითი უპირატესობების ნიშნების მქონე სექტორებს ან რეგიონალურ
სპეციალიზაციას. ცვლილებათა მიზეზების ანალიზის ინსტრუმენტები და ადგილმდებარეობის
კოეფიციენტი ცხადყოფს, რომ ერთი მხრივ, არსებობს სექტორები პოზიტიური სპეციალიზაციით და
ნეგატიური შედარებითი უპირატესობებით (მაგ., სოფლის მეურნეობა). მნიშვნელოვანია იმის გაგება,
თუ რატომ კარგავენ ეს სექტორები მათი კონკურენტუნარიანობის წყაროებს. მეორე მხრივ, არსებობს
სექტორები, რომლებმაც გამოავლინეს დადებითი შედარებითი უპირატესობები რეგიონალური
ფაქტორებიდან გამომდინარე, მაგრამ ისინი არ არიან კონცენტრირებული მუნიციპალიტეტში. ესენია:
მშენებლობა, ჯანდაცვა, წარმოება / დამამუშავებელი მრეწველობა, რესტორნები და კვება, ტრანსპორტი. ამ
ჯგუფისთვის მნიშვნელოვანია მოიძებნოს ასეთი ზრდის/განვითარების წყაროები და გადამოწმდეს,
შეძლებენ თუ არა ისინი იქცნენ მუნიციპალიტეტის მთავარ კონკურენტულ სექტორებად. სექტორების
ეს ორი ჯგუფი უნდა იყოს შესწავლილი მათი მამოძრავებელი ძალის დინამიკისა და მათი პოტენციალის
გასაცნობიერებლად.
ძირითადი დაბრკოლებები და გამოწვევები მუნიციპალიტეტში ბიზნესის წარმოებისთვის. მუნიციპა
ლიტეტში ბიზნესის წამოწყებასთან დაკავშირებული გამოწვევებისა და დაბრკოლებების აღმოჩენა
შეიძლება იქცეს რეგიონში არასასოფლო-სამეურნეო საწარმოების განვითარების შესაძლებლობად.
ბიზნესის წინაშე რამდენიმე დაბრკოლება დგას, მაგრამ რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ბიზნესის დიდ
ნაწილს წარმოდგენა არ აქვს ამ საკითხის შესახებ. გამოწვევებს შორის მთავარი კონკურენციაა.
სხვა მნიშვნელოვანი გამოწვევა გახლავთ ფინანსებზე წვდომა, რომელიც მაღალი პროცენტული
განაკვეთებით არის გამყარებული – ერთ – ერთი მთავარი მიზეზი, რომლის გამოც ბიზნესი მანამდე
არ იღებდა სესხებს. სხვა ფაქტორების ან გამოწვევების მნიშვნელობა შედარებით უმნიშვნელოა.
53
54

შენიშვნა პოლიტიკის შესახებ – სოფლის განვითარების პოლიტიკა 3.0. – სოფლის განვითარების სტრუქტურა, OECD, 2018 წ
შენიშვნა პოლიტიკის შესახებ – სოფლის განვითარების პოლიტიკა 3.0. – სოფლის განვითარების სტრუქტურა, OECD, 2018 წ
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ბიზნესის დიდი ნაწილი არ გეგმავს გაფართოებას (64.9%). საწარმოთა უმრავლესობა (55,3%) აცხადებს,
რომ მათ არ სჭირდებათ სესხი მომავალი ინვესტიციებისთვის. ამასთან, მათთვის, ვინც დაფინანსებას
მოითხოვს, მიმდინარე დაფინანსების საჭიროება 10,000 ლარამდეა, რომელიც ძირითადად გაფარ
თოების მიზნით იქნება გამოყენებული. ბუნებრივია, პოტენციური დახმარების ყველაზე ხელსაყრელი
პირობებია სესხის გარანტიები და სუბსიდირებული სესხები.
არასასოფლო-სამეურნეო საწარმოების წარმატების საერთო განმსაზღვრელი ფაქტორები. კვლევის
თანახმად, მთავარ ფაქტორებს შორის, რომლებიც გავლენას ახდენენ მიზნობრივ მუნიციპალიტეტებში
არასასოფლო სამეურნეო ბიზნესის პროდუქტიულობასა და დასაქმების ზრდაზე, არის მენეჯერების
პიროვნული მახასიათებლები, როგორიცაა ასაკი (ახალგაზრდა მენეჯერი უკეთესად მოქმედებს),
სქესი (ქალი მენეჯერები უფრო ცუდად მუშაობენ), განათლება უმაღლესი განათლება წარმატების
განმსაზღვრელი ფაქტორია), გამოცდილება, წინა სამსახურეობრივი სტატუსი, პირადი ღირებულებები
(მენეჯერები გარემოს დაცვასა და ინოვაციებზე ორიენტირებული პირადი ღირებულებებით უკეთესად
მუშაობენ); ბიზნესის მახასიათებლები და პოლიტიკა – ნაქირავები და საკუთრებაში არსებული ობიექტი,
საწყისი კაპიტალი, სტრატეგიული დაგეგმვა, მენეჯერებისა და თანამშრომლების ტრენინგები;
ბიზნესის გარემო ფაქტორები – კრედიტის ხელმისაწვდომობა; მთავრობის მხარდაჭერის პროგრამები;
ბიზნეს კლიმატის მიმზიდველობა. ყველა ეს ფაქტორი დადებით ურთიერთკავშირშია (მეტი ან ნაკლები
ხარისხით) უფრო მაღალ პროდუქტიულობასთან და დასაქმების ზრდასთან და გათვალისწინებული
უნდა იქნას პოლიტიკაში.
კოვიდ-19-იდან გამომდინარე მოკლევადიანი საჭიროებები. კოვიდ-19-ის კრიზისის სავარაუდო
ზემოქმედება ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინოა ყველა სხვა მუნიციპალიტეტს შორის, რადგან
დასაქმების სექტორების უდიდესი ნაწილი ან უშუალო ან დაგვიანებული ზემოქმედების ჯგუფშია.
ზემოქმედების სავარაუდო საშუალო შეწონილი მასშტაბი იქნება 39% (საწარმოთა რაოდენობა) და 38%
(ოფიციალური დასაქმება).

დასაქმებაზე ზემოქმედება გამოვლინდა ძირითადად ფორმალურ ანაზღაურებად დასაქმებაში, ხოლო
რეგისტრირებულ თვითდასაქმებაზე ზემოქმედება მცირეა მუნიციპალიტეტში ასეთი დასაქმების
მცირე მასშტაბის გამო. არაფორმალური დასაქმების სავარაუდო წილი შეადგენს დაახლოებით 4,9
მლნ ლარს, საიდანაც ძნელია დარგობრივი დანაწევრების შეფასება.
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ეფექტები/შედეგები

P1 – (ეკონომიკა და მულტისექტორული განვითარება) – პრობლემათა ხე
გაზრდილი სიღარიბე

შემცირებული კეთილდღეობა

1. მაღალპროდუქტიული და მაღალანაზღაურებადი არასასოფლოსამეურნეო სამუშაოს არარსებობა, ნატურალურ მეურნეობაზე
დამოკიდებულება

3. ახალგაზრდებისთვის არასასოფლო-სამეურნეო სექტორში
დასაქმების შესაძლებლობების არარსებობა.

მიგრაცია საზღვარგარეთ

2. ადგილობრივი წარმოების საქონლის, შემოსავლებისა და
ადგილობრივი მომსახურების შეზღუდული ხელმისაწვდომობა
მოსახლეობისთვის

მიზეზები

ძირითადი პრობლემა
დივერსიფიკაციის დაბალი დონე და მცირე არასასოფლო-სამეურნეო სექტორი

1. შრომის პროდუქტიულობის
ხარვეზი სექტორებში
და სექტორებს შორის

2. ეკონომიკურად
სიცოცხლისუნარიანი
სექტორებისა და
შესაძლებლობების არარსებობა

1.1. რესურსების არასწორად
გადანაწილება: სექტორებს
შორის შრომის დაბალი
მობილობა

2.1 შეზღუდული ცოდნა
ახალი პროდუქტების
შესაქმნელად (მაგალითად,
ახალი ტურისტული პროდუქტები
და გამოცდილება)

1.2. პერსონალის
შეზღუდული
ცოდნა და უნარები
1.3. არასასოფლო-სამეურნეო
სექტორში ტექნოლოგიის
შეზღუდული დონე

გამჭოლი იფრასტრუქტურა

2.2. შეზღუდული იდეები და
ცოდნა სექტორების შესახებ,
რომელთა განვითარება
შესაძლებელია რეგიონში
არსებული საშუალებების
გამოყენებით (მაგალითად,
ეთერზეთი და ა.შ.)

გამჭოლი სოფელსა და ქალაქს შორის
სუსტი კავშირები

3. ძირითადი გამოწვევები,
რომლებიც ადგილობრივი
საწარმოების წინაშე დგას
3.1 ფინანსების
ხელმისაწვდომობა;
დაფინანსების მიმდინარე
საჭიროებაა
10,000 - 50,000 ლარი
3.2. ბაზართან
დაკავშირებული
საკითხები (კონკურენცია)
3.3. ოპერაციებთან
დაკავშირებული
საკითხები

გამჭოლი გარემო: წყლის
ხელმისაწვდომობა

4. ეკონომიკური წახალისების
არარსებობა მუნიციპალიტეტში
ბიზნესის დასაწყებად
რამდენიმე ფაქტორის გამო

5. ახალგაზრდობის შეზღუდული
ეკონომიკური მონაწილეობა

6. ქალების შეზღუდული
მონაწილეობა

4.1. არ არის დიდი ქალაქი
მართვად სიახლოვეში

5.1. შესაბამისი
მუნიციპალური სერვისების
ნაკლებობა / არარსებობა

6.1. გენდერული
სტერეოტიპები,
რომლებიც
საზოგადოებაში არსებობს

4.2. მცირე ბაზარი

5.2. დაბალი მხარდაჭერა
ახალგაზრდული
ინიციატივების
მიმართ

6.2. ორმაგი დატვირთვა და
ნაკლები დრო პირადი
განვითარებისათვის

4.3. სოფელსა და ქალაქს
შორის სუსტი კავშირები

5.3. სხვადასხვა
საგანმანათლებლო
პროგრამებზე
წვდომის არარსებობა

6.3. დეკლარირებული და
არათანმიმდევრული
გენდერული
პოლიტიკა მუნიციპალიტეტში

გამჭოლი ახალგაზრდული
განზომილება

გამჭოლი გენდერული
განზომილება
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მულტისექტორული განვითარება) – შემოთავაზებული ინტერვენციული მოქმედებები

ქვემოთ მოცემულია მუნიციპალიტეტისთვის შემოთავაზებული ინტერვენციების მოკლე რეზიუმე. ეს ინტერვენციები ემყარება
საყოველთაოდ განსაზღვრული პოლიტიკის ინსტრუმენტებს, რომლებიც რეკომენდებულია ეკონომიკური თანამშრომლობისა და
განვითარების ორგანიზაციის (OECD) სოფლის განვითარების პოლიტიკის მიდგომის თანახმად ამ პრიორიტეტისთვის – მულტისექტორული
განვითარებისთვის. ყველა შემოთავაზებული ინტერვენციის უფრო დეტალური აღწერა მოცემულია ამ დოკუმენტის დანართში.
შემოთავაზებული
ინტერვენციები

• P1-EC03 – კონკურენტუნარიანობის წყაროების შესწავლა
• P1-EC04 – ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების პროგრამა
• P1-EC05-01 – პროდუქტიულობის გადანაწილება (უნარების
განვითარება)
• P1-EC05-02 – პროდუქტიულობის
გადანაწილება (ტექნოლოგიის
განახლება)
• P1-EC06 – სამუშაო ძალის
ზრდის პროგრამა
• P1-EC10 – პროფესიული განათლების გაძლიერება

• P1-EC07 – ფინანსების ხელმისაწვდომობის პროგრამა
• P1-EC08 – კოვიდ-19-ის შემდეგ
საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება
• P1-EC09 – კოვიდ-19-ის შემდგომი დაფინანსება
• P1-EC0110 – ტექნიკური დახმარების პროგრამა (ტურიზმი)

OECD-ის
საბაზისო
პოლიტიკის
ინსტრუმენტი

სოფლის მეურნეობის გარდა, საწარმოები, რომლებიც აწარმოებენ ვაჭრობას ქვეყნის დანარჩენ ნაწილთან, თითქმის არ არსებობს. ტურიზმი
არის სექტორი, რომელსაც აქვს პოტენციალი გახდეს ეროვნული და საერთაშორისო ღირებულებათა ჯაჭვის ნაწილი. სხვა პროდუქტები, რომელთაც აქვთ გლობალური ღირებულებათა ჯაჭვში ინტეგრაციის პოტენციალი, ჯერ არ არის აღმოჩენილი.

• სოფლის
რეგიონების
ინტეგრირება
გლობალური
ღირებულების
ჯაჭვში

ბიზნესს აქვს საბანკო დაფინანსების პოზიტიური გამოცდილება, გაფართოების საჭიროება არსებობს. 10,000 – 50,000 ლარი არის ტიპიური საჭიროება, ძირითადად საჭიროა შესაძლებლობების (იგივე პროდუქტის)
გაფართოებისა და ტექნოლოგიის განახლებისთვის.

• ფინანსების,
კრედიტებისა
და ბაზრების ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა

ბუნებრივი რესურსებისა და ლანდშაფტების სიმრავლის გამო, მდგრადი
ეკო-ტურიზმის პროდუქტები ადგილობრივი ტურიზმის გამოვლენილი
პრიორიტეტია, ხოლო ამოცანას წარმოადგენს რეგიონალური დანიშნულების მართვის ორგანიზაციის, მუნიციპალიტეტისა და ტურისტული
საწარმოების ტექნიკური დახმარება (საერთაშორისო ექსპერტები და
ცოდნა) ინფრასტრუქტურისა და პროდუქტების განვითარების მიზნით,
რომლებიც ეკოლოგიური შეგნების მქონე /პასუხისმგებლიან საერთაშორისო და ადგილობრივ ტურისტებს მოეწონებათ.

• მდგრადი ტურიზმის ხელშე
წყობა

სოფლის მეურნეობის კონკურენტუნარიანი ინდუსტრიების (სოფლის
მეურნეობისა და ტურიზმის გარდა) გამოვლენა და ხელშეწყობა მთავარი
პრიორიტეტია. ზოგი კონცენტრირებული სექტორი კარგავს შედარებით
უპირატესობას, ზოგი იძენს. ასეთი დინამიკის ძირეული მიზეზების გააზრებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. ადგილობრივი განხორციელებადი ბიზნეს იდეების იდენტიფიკაცია და პოპულარიზაცია მნიშვნელოვანი იქნება მეწარმეებისთვის მათი მიზნის მისაღწევად. გარდა ამისა,
სექტორებს შორის და მის შიგნით დიდი ნაპრალებია პროდუქტიულობის
დონის თვალსაზრისით, რაც იწვევს არაეფექტურობას. ეს უთანასწორობა უნდა აღმოიფხვრას რიგი ღონისძიებების გატარების საშუალებით.

• სოფლის
ინდუსტრიის
ხელშეწყობა

გამჭოლი
პროგრამები
P1-YU01 – ახალგაზრდა აღმასრულებელი დირექტორების წახალისების პროგრამა
P1-YU02 – ახალგაზრდული ინოვაციების ცენტრი
P1-YU03 – სამუშაო ადგილზე პროფესიული ტრენინგი ყაზბეგის ახალგაზრდებისთვის
P1-GE01 – ქალთა მონაწილეობის ინტერვენცია
P1-RU01 – სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირების პროგრამის შესწავლა

• P1-EC01 – ტექნიკური დახმარების პროგრამა
• P1-EC02 – ელექტრონული კომერციალიზაციის პროგრამა

დეტალური კომენტარი

მუნიციპალიტეტის
საჭიროებებთან
შესაბამისობა
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პრიორიტეტი 2 (P2) –
საზოგადოება

ადგილობრივი საზოგადოების სოციალური განზომილება
ადგილობრივი საზოგადოების ჯანდაცვის განზომილება
ადგილობრივი საზოგადოების ახალგაზრდული
განზომილება

ადგილობრივი საზოგადოების გენდერული განზომილება
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4. პრიორიტეტი 2 (P2) – საზოგადოება

ეს თავი მოიცავს პარაგრაფებს, სადაც განხილულია ადგილობრივი საზოგადოების ცხოვრების სხვა
დასხვა ასპექტები, როგორიცაა ჯანდაცვა, სოციალური საკითხები, ახალგაზრდობის ცხოვრებასთან და
ქალებთან დაკავშირებული საკითხები.

ადგილობრივი საზოგადოების სოციალური განზომილება

ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალური პირობები წარმოადგენს მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის
კეთილდღეობის ერთერთ ძირითად ასპექტს და პირდაპირ მაჩვენებელს.

სოციალური დაცვა აღიარებული იქნა, როგორც ეფექტური ღონისძიება სიღარიბის შემცირებისა და
სოფლის განვითარების ხელშეწყობისთვის. სოციალური დაცვის სისტემების გაფართოება ყველას
თვის, განსაკუთრებით ყველაზე ღარიბთა და ყველაზე დაუცველთათვის, მდგრადი განვითარების
ახალი მიზნების ერთ-ერთი შემოთავაზებული ამოცანაა. მტკიცებულებებში ნათლად ჩანს სოციალური
დაცვის პოზიტიური ზემოქმედება, განსაკუთრებით ღარიბთა და სოციალურად დაუცველთა სოფლის
შინამეურნეობებზე. სოციალურ მომსახურებებზე სოციალური ბარიერების მოხსნის გარდა, სოციალურ
დაცვას ასევე შეუძლია შეამციროს სიღარიბე უშუალოდ შემოსავლის უზრუნველყოფით ან დაუცველი
ოჯახების დახმარებით და ხელი შეუწყოს ადგილობრივ ეკონომიკურ განვითარებას საქონელსა და
მომსახურებაზე მოთხოვნის სტიმულირებისა და გაზრდის, შრომის პროდუქტიულობის, დასაქმების და
შემოსავლის გაზრდის გზით სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის საშუალებით. სოციალურ
დაცვას შეუძლია ხელი შეუწყოს მდგრადობის განმტკიცებას სიღარიბისა და იზოლაციის მიმართ
მოწყვლადობის გაზრდილი მანკიერი ციკლის გარღვევით და შოკის მეტი ზემოქმედებით.55

მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლების განმავლობაში სიღარიბეში და უკიდურეს სიღარიბეში
მცხოვრები ადამიანების წილი შემცირდა, საქართველოში ზოგადი სიღარიბის შემთხვევები გაიზარდა
2015 წელს სულ შინამეურნეობების 16.4%-დან 19.6%-მდე 2017 წელს; სიღარიბის ზღვარს ქვევით (2.5
აშშ დოლარი დღეში) ცხოვრობს შინამეურნეობების 19,6%, მოსახლეობის 21,7%, ბავშვების 27,6%
და პენსიონერების 17,6%. სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი შინამეურნეობების პროცენტული
მაჩვენებელი სოფლად დასახლებულ პუნქტებში 20,8%-ს, ხოლო ქალაქის დასახლებებში 18,4%-ს
შეადგენს. შინამეურნეობების დაახლოებით 24.1% ცხოვრობს ფარდობითი სიღარიბის ზღვარს მიღმა
სოფლად, ხოლო 20.9% ქალაქად.56

შემოსავლის წყაროების შემადგენლობა

მოსახლეობის გამოკითხვის თანახმად, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაახლოებით
36%-ის ყოველთვიური შემოსავლის ძირითადი წყაროა ხანდაზმულობის პენსია და მიზნობრივი
სოციალური დახმარების პროგრამები, შინამეურნეობების მხოლოდ 11% არის დამოკიდებული
საკუთარ არასასოფლო-სამეურნეო ბიზნესის შემოსავალზე. სხვა მუნიციპალიტეტებთან შედარებით,
იმ შინამეურნეობების რიცხვი, რომლებიც შემოსავალს იღებენ დაქირავებული შრომიდან, უფრო
მეტია და 43,5%-ს შეადგენს.57

სოციალური დახმარება მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ყაზბეგის მოსახლეობის კეთილდღეობაში და
კოვიდ-19 ეპიდემიის შემდეგ სოციალური დაცვის ქსელის მნიშვნელობა გაიზარდა. მუნიციპალიტეტში
აღინიშნება პენსიების, მიზნობრივი სოციალური დახმარების და სხვა სოციალური დახმარების სახით
მიღებული შემოსავლების ძალიან მაღალი წილი სამიზნე მუნიციპალიტეტებს შორის.

55
56
57

წყარო: FAO
კეთილდღეობის მონიტორინგის კვლევა 2017 UNICEF
არასასოფლო-სამეურნეო ეკონომიკის საჭიროებების შესახებ მოსახლეობის კვლევა მიზნობრივ მუნიციპალიტეტებში,
UNDP, 2019
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შინამეურნეობების განაწილება ყოველთვიური შემოსვლების ძირითადი წყაროების
მიხედვით მუნიციპალიტეტების მასშტაბით
მუნიციპალიტეტები

1

2
3
4
5
6
7
8

ხელფასი

საკუთარი
არასასოფლო-სამეურნეო
ბიზნესი

საკუთარი
სასოფლო-სამეურნეო
ბიზნესი(ები)

პენსია, მიზნობირივი
სოციალური
დახმარება
და სხვა

ფულადი
გზავნილები

სხვა

37.94

3.68

11.71

39.2

1.16

6.31

41.63

1.74

11.26

44.08

0.66

0.63

22.86

4.96

9.35

46.83

6.72

9.28

19.14

7.55

26.35

24.36

8.02

14.58

43.56

11.06

3.17

35.9

1.22

5.09

14.42

2.45

27.8

28.67

21.85

4.81

42.68

7.09

1.74

40.9

3.26

4.33

26.92

4.71

12.35

49.71

2.39

3.92

ქედას
მუნიციპალიტეტი
ხულოს
მუნიციპალიტეტი

დედოფლისწყაროს
მუნიციპალიტეტი

ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტი
ყაზბეგის
მუნიციპალიტეტი
ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ბორჯომის
მუნიციპალიტეტი
თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტი

წყარო: მოსახლეობის კვლევა, UNDP.

სოციალური პროექციის პროგრამების ასახვა

სოციალური დაცვის პროგრამები შედგება საპენსიო სქემებისგან შენატანების გარეშე, რომლებიც
ფინანსდება ზოგადი ბიუჯეტიდან, ამასთანავე დასაშვებობა/მონაწილეობის უფლება, როგორც
წესი, განისაზღვრება საჭიროებების გადამოწმების საფუძველზე (სიღარიბე) ან კატეგორიის მიხედ
ვით (ასაკი, შეზღუდული შესაძლებლობები, გადაადგილება). საქართველოს ოკუპირებული ტერი
ტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო (სოციალური
მომსახურების სააგენტოს მეშვეობით) ახორციელებს ყველა სოციალური დაცვის პროგრამას, გარდა
ერთჯერადი ფულადი შეღავათებისა. ყველა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს ფულად
სარგებელს მიზნობრივი სოციალური დახმარების ქულების საფუძველზე ან მოსახლეობის სხვადასხვა
ჯგუფებისთვის (შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ვეტერანები, მარტოხელა დედები და ა.შ.).

სოციალური დაცვის პროგრამები
ცენტრალური ბიუჯეტიდან
დაფინანსებული პროგრამები
ხანდაზმულობის
პენსია

ხანდაზმულობის
პენსიაზე
დანამატი /
კომპენსაცია

შეზღუდ. შესაძლ. მქონე
პირთა
სოციალური
პაკეტი

მარჩენალ
დაკარგულ
თა შემწეობა

მიზნობრ.
სოციალური
დახმარება
(TSA)

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან
დაფინანსებული პროგრამები
უნივერსალური
ჯანდაცვის
პროგრამა

მშობიარობის გამო
დახმარება კერძო
სექტორში

ერთჯერადი
ფულადი
დახმარება

წყარო: სოციალური მომსახურების სააგენტო.

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარება და სოციალური სერვისები
უმეტესწილად ხორციელდება და ფინანსდება ცენტრალური მთავრობის მიერ, ადგილობრივი
სახელმწიფო პროგრამები მოიცავს ძირითადად ერთჯერად ფულად დახმარებას სოციალურად
დაუცველი ჯგუფებისთვის და თანადაფინანსებას უწევს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ ხარჯებს.
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2020 წლის მაისის მდგომარეობით, ძირითადი სოციალური პროგრამების ბენეფიციარები ქვეყნის,
რეგიონისა და მუნიციპალიტეტის დონეზე არიან:

ძირითადი სოციალური პროგრამების ბენეფიციარები ნაციონალურ,
რეგიონულ და მუნიციპალურ დონეზე
პროგრამები
ხანდაზმულობის პენსიები

ხანდაზმულობის პენსიაზე კომპენსაცია /
დანამატი მთიან რეგიონებში (+ 20%)
სოციალური პაკეტი შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირთათვის

სოციალური პაკეტი შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის
მიზნობრივი სოციალური დახმარება

წყარო: სოციალური მომსახურების სააგენტო.

საქართველო

ქალი

მამაკაცი

47 872

23 408

550 095

222 227

მცხეთა-მთიანეთი

ყაზბეგი

ქალი

მამაკაცი

ქალი

მამაკაცი

4 286

2 236

617

304

13 250

115 399

6 057

679

2 618

212

11 463
264 918

323

6
218 875

8 190

6 763

396

302

ფულადი დახმარება დაბალი შემოსავლის მქონეთათვის (სოციალური
დახმარების ძირითადი ტიპები)

ხანდაზმულობის პენსიები. ხანდაზმულობის პენსია მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს შინამეურნეობების
სიღარიბის დონეზე. ძირითადი სოციალური დახმარება არის ხანდაზმულობის პენსია (220 ლარი),
რომელიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს შინამეურნეობების სოციალურ ეკონომიკურ პირობებში.
საქართველოში, თუ პენსიას ოჯახების შემოსავლიდან ამოიღებ, სავარაუდოდ, პენსიის სახით
შემოსავლის მქონე შინამეურნეობათა 81,4% მოექცევა უკიდურესი სიღარიბის ზღვარს, 73,2%
ფარდობითი სიღარიბის ზღვარს და 74,1% ზოგადი სიღარიბის ზღვარს ქვევით.58

ხანდაზმულობის პენსია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ყველაზე დიდი სოციალური დახმარებაა და
სხვა მუნიციპალიტეტებს შორის ყველაზე მაღალია, რაც მოსახლეობის 27.1%-ს მოიცავს. ყაზბეგის
მუნიციპალიტეტში 1,002 (679 ქალი და 323 კაცი) პირმა მიიღო ხანდაზმულობის პენსია 2020 წლის მაისის
მდგომარეობით. მოხუცი პენსიონერების 92%-ზე მეტმა მიიღო ხანდაზმულობის პენსიაზე კომპენსაცია
მთიანი რეგიონებისთვის – 20% დანამატი პენსიაზე (264 ლარი) და 2020 წლის 1 ივლისიდან პენსიები 70
წლიდან პენსიონერებისთვის 30 ლარით გაიზარდა.

ხანდაზმული პენსიონერები მიზნობრივ მუნიციპალიტეტებში
მუნიციპალიტეტები
1
2
3

4
5
6
7

8

ქედას მუნიციპალიტეტი

ხულოს მუნიციპალიტეტი

ქალი

მამაკაცი

3131

1495

1972

მოსახლეობის %

1052

17.9
19.7

დედოფლისწყაროს
მუნიციპალიტეტი

3629

1528

24.5

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი

5174

18.1

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი

679

2378

5599

2145

17.2

2968

1448

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

წყარო: ssa.gov.ge
58

ხანდაზმული პენსიონერები

4445

323

1785

27.1

24.7

21.0

საქართველოს კეთილდღეობის მონიტორინგის კვლევა 2017 წლის მეხუთე ეტაპი (UNICEF)
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შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური პაკეტი. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
პირი შეფასების საფუძველზე იღებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსს. შეზღუდული
შესაძლებლობის სამი კატეგორია არსებობს: მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობები
(I ჯგუფი), მნიშვნელოვნად შეზღუდული შესაძლებლობები (II ჯგუფი) და ზომიერად გამოხატული
შეზღუდული შესაძლებლობები (III ჯგუფი). ცალკე არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
ბავშვის სტატუსი. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს, რომელსაც აქვს საშუალო კატეგორიის
შეზღუდული შესაძლებლობები, აქვს შეღავათები, თუ იგი ბავშვობიდან შეაფასეს, როგორც შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე. როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი 65 წელს მიაღწევს
(ქალი 60 წლის), მას შეუძლია აირჩიოს ერთერთი – ხანდაზმულობის პენსია ან შეღავათი შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირთათვის.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირმა მიიღო ე.წ. სოციალური პაკეტი შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე პირის სტატუსის საფუძველზე (მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობები –
220 ლარი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები 220 ლარი, მნიშვნელოვნად შეზღუდული
შესაძლებლობები – 140 ლარი, ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობები – 100 ლარი.
საშუალო კატეგორიის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირს აქვს შეღავათები, თუ იგი
ბავშვობიდან უნარშეზღუდულად იქნა შეფასებული. 2020 წლის 1 ივლისიდან მძიმე შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა სოციალური პაკეტი
30 ლარით გაიზარდა. თუ ადამიანი რეგისტრირებულია მთის რეგიონში, ის იღებს დამატებით
კომპენსაციას – სოციალური პაკეტის 20%.

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში შეზღუდული შესაძლებლობების სოციალური პაკეტი მიიღო: შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე 6-მა ბავშვმა, მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
22-მა პირმა და ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 10 პირმა. შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირთა (2,3%) პროცენტული მაჩვენებელი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობასთან
მიმართებაში გაცილებით დაბალია, ვიდრე საშუალო მაჩვენებელი ეროვნულ დონეზე – 4%. 85მა ბავშვმა, რომლებმაც დაკარგეს მშობლები (ერთი მათგანი ან ორივე), მარჩენალდაკარგულთა
შემწეობას იღებს – 100 ლარი.

სოციალური პაკეტი / პენსია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის
(შრომისუუნარობა)
მუნიციპალიტეტები

შეზღუდული შესაძლებლობების
მქონე პირები

მოსახლეობის %

1

ქედას მუნიციპალიტეტი

1012

6.0

2

ხულოს მუნიციპალიტეტი

1951

8.3

3

დედოფლისწყაროს
მუნიციპალიტეტი

580

2.8

4

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

2147

5.1

5

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი

84

2.3

6

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი

1005

2.2

7

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

1014

4.0

8

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

486

2.3

წყარო: ssa.gov.ge

შემოსავლების სამსახურის მონაცემების საფუძველზე, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტიდან 109 ადამიანმა
დაკარგა სამსახური პანდემიის დროს და მიიღო უმუშევრობის კომპენსაცია (200 ლარი ექვსი თვის
განმავლობაში).59
59

მიუხედავად იმისა, რომ კომპენსაციის გაცემის მეთოდოლოგიიდან გამომდინარე (პირის რეგისტრაციის ადგილიდან
გამომდინარე), მათი დასაქმების ადგილის დადგენა შეუძლებელია.
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უმუშევრობის კომპენსაცია – კოვიდ-19
მუნიციპალიტეტები

იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებმაც მიიღეს
კომპენსაცია

1

ქედას მუნიციპალიტეტი

249

2

ხულოს მუნიციპალიტეტი

412

3

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი

202

4

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

318

5

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი

109

6

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი

189

7

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

863

8

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

199

წყარო: შემოსავლების სამსახური

მიზნობრივი სოციალური დახმარება. მიზნობრივი სოციალური დახმარება არის ფულადი დახმარების
განსაკუთრებული პროგრამა, რომელიც მიზნად ისახავს ყველაზე დაუცველი ოჯახის/შინამეურნეობის
სიღარიბის შემცირებას. უნდა აღინიშნოს, რომ მიზნობრივი სოციალური დახმარება დიდ გავლენას
ახდენს სიღარიბის შემცირებაზე. გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) თანახმად, თუ მიზნობრივი
სოციალური დახმარება ბავშვების შემწეობასთან ერთად მოიხსნება ოჯახებისთვის, უკიდურესი
სიღარიბე ბავშვებში 6,8%-დან 13,1%-მდე გაიზრდება.60 ეს დასკვნები ცხადყოფს, რომ მიზნობრივი
სოციალური დახმარება პლუს საბავშვო შემწობა (CB) ყველაზე დიდ გავლენას ახდენს ბავშვებზე.
მიზნობრივი სოციალური დახმარება ასევე უკეთესად არის ორიენტირებული ბავშვიან ოჯახებზე.

პროგრამა ფუნქციონირებს 2006 წლიდან და ემყარება შინამეურნეობების შეფასებას საჭიროებების
შეფასების არაპირდაპირი ფორმულის გამოყენების და თითოეულ ოჯახზე „კეთილდღეობის ქულის“
მინიჭების საშუალებით. 2013 წელს მთავრობა შეუდგა ამ პროგრამის გადახედვას მისი მუდმივი
ეფექტურობის უზრუნველყოფის და დასაშვებობის ფორმულის ზოგიერთი პარამეტრის გადამოწმების
მიზნით. მიზნობრივი სოციალური დახმარების თანხები შემდეგნაირად არის განაწილებული: 30 000მდე ქულა – 60 ლარი ერთ ადამიანზე; 57 000-მდე ქულა – 50 ლარი ერთ ადამიანზე; 60 000-მდე ქულა –
40 ლარი ერთ ადამიანზე; 65,000-მდე ქულა 30 ლარად ერთ ადამიანზე; 100000-მდე ბავშვი (16 წლამდე)
– დამატებითი 50 ლარიანი ბავშვის შემწეობა/დახმარება. დაახლოებით 3,798 (16 064 ადამიანი)
ოჯახმა მიმართა მიზნობრივი სოციალური დახმარების მისაღებად და დარეგისტრირდა სოციალური
მომსახურების სააგენტოში.
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაახლოებით 30% თავს ღარიბად თვლის, მათგან მხოლოდ
297 ოჯახმა (698 ადამიანი) მიიღო მიზნობრივი სოციალური დახმარება. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის
შინამეურნეობების 16.8%-მა და მოსახლეობის 18.9%-მა მიიღო მიზნობრივი სოციალური დახმარება,
რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელზე ოდნავ მეტია (13%). 176 (16-მდე) ბავშვმა მიიღო მიზნობრივი
სოციალური დახმარება 2020 წლის მონაცემებით.

60

საქართველოს მოსახლეობის კეთილდღეობის მონიტორინგის კვლევა, 2017 წ., მეხუთე ეტაპი (UNICEF)
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მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამა მუნიციპალიტეტებში

მუნიციპალიტეტები

რეგისტრირებული
შინამეურნეობა

რეგისტრირებული
პიროვნება

ოჯახები,
რომლებმაც მიიღეს
მიზნობრივი სოციალური
დახმარება

ქალები,
რომლებმაც მიიღეს
მიზნობრივი სოციალური
დახმარება

მამაკაცები
რომლებმაც მიიღეს
მიზნობრივი სოციალური
დახმარება

მოსახლე
ობის %

ბავშვები
(16)

1

ქედას
მუნიციპალიტეტი

3086

13283

1204

3243

2971

36.8

1894

2

ხულოს
მუნიციპალიტეტი

3798

16064

1706

3958

4320

35.2

2446

3

დედოფლისწყაროს
მუნიციპალიტეტი

2783

7405

1016

1950

1632

17

1258

4

ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტი

5444

17763

1909

4052

3745

18.7

2818

5

ყაზბეგის
მუნიციპალიტეტი

544

1201

297

396

302

18.9

176

6

ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი

1366

3651

558

1034

631

3.7

572

7

ბორჯომის
მუნიციპალიტეტი

2217

6395

614

978

1216

8.7

734

8

თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტი

2942

8555

2031

2955

3544

30.9

1919

წყარო: სოციალური მომსახურების სააგენტო.

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებული სოციალური პროგრამები. ყაზბე
გის მუნიციპალიტეტი უშუალო ფინანსურ დახმარებას უწევს ომის ვეტერანებსა და სამხედრო მოქ
მედებებში დაღუპულ ჯარისკაცებს, ახალშობილთა ოჯახებს, მრავალშვილიან ოჯახებს, სტუდენტებს
და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს.

2019 წლისთვის დაგეგმილი სოციალური ბიუჯეტი შეადგენდა 120 892 ლარს, ხოლო 2020 წლისთვის კი
215 000 ლარს.

ისევე როგორც სხვა მუნიციპალიტეტებში, ყაზბეგში ადგილობრივი სოციალური პროგრამების
ძირითადი ნაწილი ერთჯერადი ფულადი შეღავათებით ხასიათდება და მოწყვლადი კატეგორიებისთვის
სერვისები ფაქტობრივად არ არსებობს. ამავე დროს, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში სოციალურ
მომსახურებას არ ახორციელებს ცენტრალური მთავრობა. შესაბამისად, ვარაუდობენ, რომ ყაზბეგში
მოწყვლადი ჯგუფების დიდი ნაწილი (ბავშვები, მოხუცები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
პირები) მომსახურების გარეშე რჩებიან, რაც კიდევ უფრო ართულებს მათ საზოგადოებაში ჩართვას.
ამავდროულად, ერთჯერადი ფულადი დახმარების ეფექტურობა ძალიან დაბალია მოწყვლადი
კატეგორიებისთვის და პრაქტიკულად ვერ უზრუნველყოფს სოციალური პროგრამების მთავარ მიზანს
– მოსახლეობის სოციალურ დაცვას.
სამწუხაროდ, დღეს ადგილობრივ ხელისუფლებას არ აქვს მონაცემთა ბაზა მოწყვლადი კატეგორიების
შესახებ და მას არ შეუძლია პროგრამების შემუშავება სამიზნე ჯგუფების სპეციფიკური საჭიროებების
შესაბამისად.
პროგრამების შემაჯამებელი ცხრილი, რომელიც დაფინანსდა 2019 წელს ადგილობრივი მუნიციპა
ლიტეტის ბიუჯეტიდან ან დაგეგმილი იყო 2020 წლისთვის, მოცემულია ამ დოკუმენტის დანართში.
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ეფექტები/შედეგები

P2 – (საზოგადოება) – (სოციალური განზომილება) – პრობლემათა ხე
გაზრდილი სიღარიბე

უარყოფითი გავლენა საზოგადოების
მდგრად განვითარებაზე

შემცირებული კეთილდღეობა

1. ბავშვების, ხანდაზმულთა და სხვა ჯგუფების მომსახურების
არარსებობა ზრდის დატვირთვას შინამეურნეობებისთვის

2. სოციალური დაცვის შეზღუდული ფინანსური რესურსი და ახალი
გამოწვევები, რომლებიც ეფუძნება კოვიდ-19-ს, ზრდის
დისბალანსს საზოგადოების წევრებს შორის

3. სხვადასხვა ჯგუფის შეზღუდული მონაწილეობა საზოგადოებაში
და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში

მიზეზები

ძირითადი პრობლემა
არასაკმარისი სოციალური დაცვის ქსელი და მომსახურება მოწყვლადი ჯგუფებისთვის

1. ადგილობრივი ხელისუფლებისა
და საზოგადოების შესაძლებლობების ნაკლებობა

2. შეზღუდული ფინანსური და
ადამიანური რესურსები

1.1. შეზღუდული ცოდნა პოლიტიკისა
და პროგრამების შესამუშავებლად
მოწყვლადი ჯგუფებისთვის

2.1. ადგილობრივი ბიუჯეტის
სოციალური პროგრამები შეზღუდულია
და მოიცავს ძირითადად ერთჯერად
ფულად სარგებელს

1.2. თემთა ჯგუფები სუსტია და
შეზღუდული ცოდნა აქვთ პროგრამის
შემუშავების შესახებ

გამჭოლი მმართველობა

3. ინფორმაციის
ნაკლებობა

3.1. მონაცემთა
ბაზების არარსებობა

2.2. სოციალური მომსახურების
მიმწოდებლებისა და
პროფესიონალების
ნაკლებობა

3.2. შეზღუდული სამეცნიერო
და სასწავლო ნაშრომები

2.3. დაბალი კვალიფიკაციისა და
შეზღუდული პერსონალი
მუნიციპალურ სოციალურ
განყოფილებაში

3.3. სტრატეგიული დოკუმენტების და სამოქმედო
გეგმების არარსებობა

გამჭოლი მულტისექტორული
სოფლის განვითარება

4. სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების
შეზღუდული მონაწილეობა საზოგადოების
ცხოვრებაში და გადაწყვეტილების
მიღების პროცესში

5. ხელმისაწვდომობა

4.1. მუნიციპალიტეტში საბჭოების
უმეტესობა ოფიციალურად არის
ჩამოყალიბებული (შეზღუდული
შესაძლებლობა, სქესი)

5.1. საზოგადოებრივი
ინფრასტრუქტურის
შენობებისა და ტრანსპორტის
ხელმისაწვდომობა

4.2 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის და
პროგრამების მომზადებისა და
მონიტორინგის პროცესში
მონაწილეობის არმიღება

5.2. ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობა

4.3. მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლები
ინსტიტუციურად სუსტები არიან და
განვითარებისათვის მათ დახმარება სჭირდებათ
(შშმ პირები, ბავშვები, მოხუცები, ქალები და ა.შ.)

5.3. განათლების, პროფესიული
განათლებისა და მომსახურების
ხელმისაწვდომობა

გამჭოლი ჩართვა
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P2 – (საზოგადოება) – (სოციალური განზომილება) – შემოთავაზებული ინტერვენციული მოქმედებები

ქვემოთ მოცემულია მუნიციპალიტეტისთვის შემოთავაზებული ინტერვენციების მოკლე რეზიუმე. ეს ინტერვენციები ემყარება
საყოველთაოდ განსაზღვრული პოლიტიკის ინსტრუმენტებს, რომლებიც რეკომენდებულია ეკონომიკური თანამშრომლობისა და
განვითარების ორგანიზაციის (OECD) სოფლის განვითარების პოლიტიკის მიდგომის თანახმად ამ პრიორიტეტისთვის – საზოგადოებისთვის
და აქტუალურია სოციალურ ასპექტებთან მიმართებაში. ყველა შემოთავაზებული ინტერვენციის უფრო დეტალური აღწერა მოცემულია ამ
დოკუმენტის დანართში.
შემოთავაზებული ინტერვენციები

• P2-SO01-სოციალური
მომსახურების
განვითარების პროგრამა

• P2-SO02 – ადგილობრივი
ხელისუფლების
პერსონალის ტრენინგი

• P2-SO03 – ინსტიტუციური
და ფინანსური
შესაძლებლობების გაზრდა
სერვის პროვაიდერებისა
და სოციალური
საწარმოებისათვის

დეტალური კომენტარი
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა
სოციალური დაცვაა. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 35%-ზე მეტის
თვიური შემოსავალია მიზნობრივი სოციალური დახმარება და
ხანდაზმულობის პენსია. კოვიდ-19 ზეგავლენას ახდენს სოციალურად
დაუცველი ჯგუფების ოჯახების (ბავშვები, შშმ პირები, მოხუცები)
სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებზე. სოციალურად დაუცველი
ჯგუფებისთვის არ არის შემუშავებული სოციალური სერვისები.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს აქვთ შეზღუდული
წვდომა მუნიციპალიტეტის დონეზე.

მიუხედავად ბოლოდროინდელი ცვლილებებისა (ახალი კანონი
სოციალური მუშაობის შესახებ), ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების
სოციალური ერთეულები კვლავ დგანან მრავალი გამოწვევის წინაშე
– შეზღუდული და არაკვალიფიციური პერსონალი, არასაკმარისი
ფინანსური რესურსები, პროფესიონალი სოციალური მუშაკები. ასევე,
ადგილობრივი საზოგადოება, რომელიც წარმოადგენს სოციალურად
დაუცველ ჯგუფებს, კვლავ საჭიროებს დახმარებას და განვითარებას.

მოწყვლადი ჯგუფების ჩართვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილია
მათთვის საჭირო სოციალური მომსახურების მიწოდება და მათი
დასაქმების ხელშეწყობა. სოციალური მომსახურების მიმწოდებლების
ჩამოყალიბება სახელმწიფო / დონორული დახმარების გარეშე
პრაქტიკულად შეუძლებელია განსაკუთრებით მაღალმთიან
რეგიონებში. დღესდღეობით, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მოწყვლად
ჯგუფებს არ აქვთ არანაირი წვდომა სოციალურ მომსახურებებზე და
კოვიდ-19-ის ზემოქმედებამ პრაქტიკულად განაცალკევა ეს კატეგორია
საზოგადოებისგან. დაუცველი ჯგუფები, განსაკუთრებით პოსტ
პანდემიურ პერიოდში, არ არიან კონკურენტუნარიანი შრომის ბაზარზე
და მათ განსაკუთრებული პირობები და დასაქმების მხრივ დახმარება
სჭირდებათ. სოციალური მეწარმეობა დიდი შესაძლებლობაა
შემოსავლის მისაღებად ასეთი ჯგუფებისთვის.

მუნიციპალიტეტის
საჭიროებებთან
შესაბამისობა

OECD-ის საბაზისო
პოლიტიკის ინსტრუმენტი

გამჭოლი
პროგრამები

• ფულადი გზავნილები განვითარების ხელშესაწყობად

• მთავრობის შესაძლებლობების
განვითარება

• სოფლად მომსახურების სფეროში
კერძო სექტორის განვითარებისთვის ხელშეწყობა
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ადგილობრივი საზოგადოების ჯანდაცვის განზომილება

ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები

დემოგრაფიული ინდიკატორები წარმოადგენს კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში ცხოვრების ხარისხის,
საზოგადოების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების დონის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მაჩვენებელს
და ჯანდაცვის სისტემის მდგომარეობის არაპირდაპირ მაჩვენებელს. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში,
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები შედარებულია რეგიონალურ
და ეროვნულ დონესთან 2018 წელს.

დემოგრაფიის ძირითადი მაჩვენებლები ეროვნულ, რეგიონულ და მუნიციპალურ დონეზე
ინდიკატორი

მცხეთამთიანეთი

ყაზბეგი

11.4

16.5

-2.8

-3.9

14.2

20.4

8.1

7.5

31.7

8.5

5.6

15.9

საქართველო

შობადობის საერთო რაოდენობა

51138

მოსახლეობის ბუნებრივი ზრდა

4614

-262

გარდაცვალების შემთხვევების საერთო რაოდენობა

46524

1329

416

8

შობადობის მაჩვენებელი 1000 მოსახლეზე
მოსახლეობის ზრდის ტემპი 1000 მოსახლეზე

სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 მოსახლეზე

ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის საერთო რაოდენობა

ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობა 1000 ცოცხლად დაბადებულზე
მკვდრადშობადობის შემთხვევების მთლიანი რაოდენობა
მკვდრადშობადობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხლად
დაბადებულზე
ნაყოფიერების საერთო მაჩვენებელი (TFR)

13.7
1.2

12.5

436

1067

6

63

-15
78
2
1

2.1

დაბადებისას მოსალოდნელი სიცოცხლის ხანგრძლივობა

74.0 years (in females – 78.2; in males – 69.7)

დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 100000 ცოცხლად
დაბადებულზე

27.4

დედათა სიკვდილიანობის საერთო რაოდენობა

0-5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის საერთო
რაოდენობა

0-5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი
1000 ცოცხლად დაბადებულზე

14

499

8

2

9.8

7.5

31.7

წყარო: NCDC.ge.

მონაცემების საფუძველზე, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის
ახალშობილთა სიკვდილიანობა და ასევე ხუთ წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი.
ორივე მაჩვენებელი უკიდურესად მაღალია რეგიონულ და ქვეყნის მაჩვენებლებთან შედარებით.

იმუნიზაციით დაფარვა და შერჩეული გადამდები დაავადებები

იმუნიზაცია საზოგადოების ჯანდაცვის მთავარი პრიორიტეტია. იმუნიზაციის მაჩვენებლის გაზრდა და
პრევენცირებადი ინფექციური დაავადებების შემცირება არის საქართველოს ჯანდაცვის ეროვნული
პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი.61 ეს აშკარად დასტურდება იმუნიზაციის სახელმწიფო
პროგრამისთვის გამოყოფილი თანხების მნიშვნელოვანი ზრდით (4 მილიონი ლარი 2012 წელს და 22
400 მილიონი ლარი 2018 წელს). ყველა ვაქცინა, რომელიც შედის იმუნიზაციის ეროვნულ გრაფიკში,
უფასოა მოსახლეობისთვის. სახელმწიფო ყიდულობს ვაქცინებს, რომელსაც გავლილი აქვს წინასწარი
61

საქართველოს მთავრობის განკარგულება # 724, 2014წ., საქართველოს მთავრობის 2014-2020 წლების სახელმწიფო
კონცეფციის დამტკიცების შესახებ ”საყოველთაო ჯანდაცვა და პაციენტის უფლებების დაცვის ხარისხის კონტროლი”,
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შემოწმება ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მხრიდან იმის გარანტიად, რომ მხოლოდ მაღალი
ხარისხის და უსაფრთხო ვაქცინები გამოიყენება მოსახლეობის იმუნიზაციისთვის. დაავადებათა
კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით, 2018 წელს იმუნიზაციით დაფარვის მაჩვენებლები
მნიშვნელოვნად მაღალია წინა წლებთან შედარებით. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში მოცემულია 2018
წელს იმუნიზაციით დაფარვის მონაცემები რეგიონის და ქვეყნის მასშტაბით.

იმუნიზაციით დაფარვა (პროცენტი) მცხეთა-მთიანეთი და საქართველო, 201862
BCG

მცხეთა-თიანეთი
საქართველო

წყარო: NCDC.ge

DPT+HIB+HEPB/
DPT+HIB+HEPB+IPV/DPT3

102.2%
97.1%

95.4%

92.6%

POLIO-3

MMR-1

MMR-2

95.4%

99.6%

97.3%

92.6%

98.7%

95.6%

2018 წლის მონაცემებით, მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში აივ ინფიცირება 100,000 მოსახლეზე იყო 19,2,
ხოლო მთელი ქვეყნის მასშტაბით ეს იყო 18,0 / 100,000 მოსახლეზე. ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში არ არის რეგისტრირებული აივ ინფექციის არცერთი შემთხვევა.

2018 წლის მონაცემებით, მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში ტუბერკულოზის ყველაზე მაღალი მაჩვე
ნებელია 100000 მოსახლეზე საქართველოს ყველა რეგიონთან შედარებით. მიუხედავად იმისა,
რომ ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში არ ყოფილა რეგისტრირებული
ტუბერკულოზის არცერთი შემთხვევა.

2015 წლიდან იზრდება მოსახლეობის რიცხვი, რომელმაც გაიარა C ჰეპატიტის სკრინინგი. 2018 წელს
2,629 ადამიანი გამოკვლეული იქნა C ჰეპატიტზე, ხოლო 3.2%-ის (84 ადამიანი) შედეგი იყო დადებითი,
ხოლო მოსახლეობის იმ ნაწილში, რომელმაც გაიარა სკრინინგი, C ჰეპატიტის ვირუსზე (HCV) დადებითი
მაჩვენებელი იყო 7,82% მთელი ქვეყნის მასშტაბით.

არაგადამდები დაავადებები

ქვემოთ მოცემულ ნახაზზე წარმოდგენილია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში სისხლის მიმოქცევის
სისტემის, შაქრიანი დიაბეტისა და ქრონიკული რესპირატორული დაავადებების გავრცელების ბოლო
ხუთწლიანი ტენდენცია.

ცირკულაციური სისტემის, შაქრიანი დიაბეტისა და ქრონიკული რესპირატორული
დაავადებების პრევალენტობის მაჩვენებელი

ცირკულაციური სისტემის ავადმყოფობები

შაქრიანი დიაბეტი, II ტიპის
შაქრიანი დიაბეტი, I ტიპის

წყარო: NCDC.ge
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სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებებს ყაზბეგში ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში საკმაოდ
სტაბილური ტენდენცია აქვს. 2018 წელს 100000 მოსახლეზე პრევალენტობა თითქმის იგივე იყო, რაც
მთელ ქვეყანაში, მაგრამ უფრო დაბალი, ვიდრე რეგიონული საშუალო მაჩვენებელი (ქვეყანა – 10
954,7 / 100 000; რეგიონი – 12 045,8 / 100 000; მუნიციპალიტეტი – 10 897,6 / 100 000). 2019 წლის ბოლოს
მუნიციპალიტეტში დაფიქსირდა სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებების 418 შემთხვევა.

2018 წლის ბოლოს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იყო 19 პაციენტი (არცერთი
შემთხვევა 15 წლამდე) I ტიპის და 37 პაციენტი II ტიპის შაქრიანი დიაბეტით. I ტიპის დიაბეტის
პრევალენტობა უფრო მაღალია, ვიდრე ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელი 2018 წელს (498,4 / 100,000
VS 379.5 / 100,000). პირიქით, II ტიპის დიაბეტის პრევალენტობა უფრო დაბალი იყო, ვიდრე ქვეყნის
საშუალო მაჩვენებელი 2018 წელს (970.6 / 100,000 VS 1681.6 / 100,000). ბოლო ხუთწლიანი ტენდენცია
საკმაოდ სტაბილურია ორივე ტიპისთვის.

ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში ქრონიკული რესპირატორული დაავადებების
(CRD) გავრცელების სტაბილური ტენდენციაა.
ავთვისებიანი ნეოპლაზმების სიხშირე 100,000 მოსახლეზე იზრდება და 2018 წელს ეს გაცილებით
მაღალი იყო, ვიდრე ქვეყნის და რეგიონის საშუალო მაჩვენებლები იმავე წელს (ქვეყანა – 258,5 /
100,000; რეგიონი – 250,6 / 100,000; მუნიციპალიტეტი – 522,6 / 100,000).

ორგანიზაცია და მმართველობა

სისტემა ახლა მეტად დეცენტრალიზებულია და ინტენსიურად პრივატიზებული იქნა 2007–დან 2012
წლამდე განხორციელებული რეფორმების შედეგად. 2012 წელს მთავრობის შეცვლამ მნიშვნელოვნად
შეცვალა მიმართულება ჯანდაცვის პოლიტიკაში. ჯანდაცვის სისტემა მეტწილად სამკურნალო
სერვისების უზრუნველყოფაზეა ორიენტირებული. სტაციონარულ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები
წარმოადგენს ჯანდაცვის ხარჯების 67%-ს, ხოლო 25% გამოიყოფა ამბულატორიულ მომსახურებაზე.63

პოლიკლინიკები და საოჯახო მედიცინის ცენტრები თანაარსებობენ როგორც ქალაქებში, ასევე
რეგიონულ ცენტრებში. სოფლის ექიმისა და ექთნის სისტემა ასევე რჩება სოფლებში ჯანდაცვის მთავარ
პირობად, რაც აყალიბებს პირველადი ჯანდაცვის პირობებს სოფელში მცხოვრები მოსახლეობისთვის.
სოფლის სამედიცინო პერსონალი მიმართავს რეგიონულ პოლიკლინიკას ან მრავალპროფილურ
საავადმყოფოს, რომლებიც უზრუნველყოფენ რთული შემთხვევების მკურნალობას. მიმდინარე
პირველადი ჯანდაცვის სერვისები მოიცავს დედისა და ბავშვის მომსახურებას, იმუნიზაციას,
რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას, სკრინინგს, მოსახლეობის ჯანდაცვის პოპულარიზაციასა და
ინდივიდუალური დაავადებების პრევენციას, ძირითად ლაბორატორიულ ტესტებს, დიაგნოსტიკას,
პალიატიურ მზრუნველობას, რეაბილიტაციას, ფსიქიატრიულ პაციენტებზე ზრუნვას და სამედიცინო
შემოწმებებს. სოფლის ექიმები და ექთნები ექვემდებარებიან თავდაცვის სამინისტროსა და
საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრს. ამავე დროს, ისინი
მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ სახელმწიფო პროგრამების განხორციელებაში, რომელსაც ატარებს
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრი.

მუნიციპალიტეტები, სამინისტროსთან შეთანხმებით, ასევე ახორციელებენ თემატურ პროგრამებს,
რომლებიც ავსებენ სამინისტროს პროგრამებს. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი
განმარტავს, რომ ადგილობრივ თვითმმართველობებს უფლება აქვთ თავიანთი უფლებამოსილების
ფარგლებში შეიმუშაონ და განახორციელონ პროგრამები საკუთარი ბიუჯეტიდან დაფინანსების
მიზნით. მუნიციპალიტეტებს ასევე აქვთ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში დელეგირებული
უფლებამოსილება, რაც მკაფიოდ არის განსაზღვრული „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესა
ხებ“ საქართველოს კანონით. საზოგადოებრივი ჯანდაცვა ფინანსდება მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტიდან, კანონით განსაზღვრული საქმიანობის შესასრულებლად, კერძოდ: ეპიდემიის
საშიშროების შემთხვევაში პროფილაქტიკური და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების
უზრუნველსაყოფად; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდემიოლოგიური კვლევის
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ხელშესაწყობად, დერატიზაციის, დეზინსექციისა და სადეზინფექციო ღონისძიებების, აგრეთვე
იმუნიზაციის ეროვნული განრიგის შესაბამისად იმუნიზაციის ორგანიზება და ა.შ.64 ამრიგად,
მუნიციპალიტეტებს აქვთ საკმარისი სამართლებრივი საფუძვლები დამოუკიდებლად დაგეგმონ,
განავითარონ და განახორციელონ ეფექტური და საჭიროებებზე ორიენტირებული მუნიციპალური
ჯანმრთელობის პროგრამები.

დაფინანსების საკითხები

ყაზბეგის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურება, ისევე როგორც მთელი საქართვე
ლოსთვის, ფინანსდება და ხორციელდება ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამების მეშვეობით.
2013 წლიდან ქვეყანაში მოქმედებს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა. ამ პროგრამის გარდა,
სახელმწიფო აფინანსებს ჯანდაცვის მომსახურებებს პრიორიტეტულ სფეროებში ვერტიკალური
პროგრამების საშუალებით (მათ შორის დაავადების ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი, იმუნიზაცია,
ეპიდემიოლოგიური მეთვალყურეობა, უსაფრთხო სისხლი, პროფესიული დაავადებების პროფილაქტიკა,
ტუბერკულოზი, აივ / შიდსი და C ჰეპატიტის მართვა, დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა, ნარკომანია,
ჯანმრთელობის ხელშეწყობა) ქვეყნის მთელი მოსახლეობისთვის.
როგორც მთელ ქვეყანაში, ისე ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში არსებობს «სოფლის ექიმების
სახელმწიფო პროგრამა», რომლის მიზანია სოფლის მოსახლეობის გეოგრაფიული და ფინანსური
ხელმისაწვდომობის გაზრდა პირველადი ჯანდაცვის სერვისებზე.

მუნიციპალური ბიუჯეტი

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის თანახმად, ბიუჯეტის შემოსავალი
შეადგენს 9 094 400 ლარს, საიდანაც 300 300 ლარი (3,3%) ჯანდაცვის ხარჯებისთვის არის გამოყოფილი.
ჯანდაცვისთვის გამოყოფილი თანხების განაწილება შემდეგნაირია:

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ჯანმრთელობის დაცვისთვის
გამოყოფილი სახსრების განაწილება
90,300 ლარი – საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საკითხებისთვის (ზოგადი ეპიდემიოლოგიური მეთვალყურეობა,
3იმუნიზაცია
, მალარიის დიაგნოსტიკა, პრევენციის ზომები მალარიის წინააღმდეგ, HCV სკრინინგი, რეპროდუქციული



ჯანდაცვა ახალგაზრდებისთვის, დაავადებათა და რისკის ფაქტორების პრევენცია, სანიტარული ნორმების
ზედამხედველობა);
210,000 ლარი – სტაციონარული და ამბულატორიული მომსახურება (მუნიციპალიტეტი მოსახლეობას სთავაზობს
დამატებით დაფინანსებას წინასწარ განსაზღვრული ოდენობით მათი სოციალური მდგომარეობის შესაბამისად,
დაგეგმილ და სასწრაფო მომსახურებას, 5 წლამდე და 80 წლის ზევით მოსახლეობა იღებს თანადაფინანსებას
სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობის სერვისებზე და გარკვეული ჯგუფებისთვის მედიკამენტების
დაფინანსებას);

წყარო: ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოები.

უნდა აღინიშნოს, რომ სტაციონარული სამედიცინო დახმარების / თანადაფინანსების თანხა კლასი
ფიცირებულია, როგორც სოციალური დახმარების პროგრამა, ვიდრე სამედიცინო. მომსახურების სახით
გაწეული სოციალური დახმარება მოიცავს ჯანდაცვის პროგრამებსა და სამედიცინო მომსახურების
თანადაფინანსებას.
მოზარდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციის მიზნით, მუნიციპალიტეტი გამოყოფს 20 000
ლარს სპორტული ღონისძიებებისთვის.

ინფრასტრუქტურის განვითარების ბიუჯეტის ხაზის მიხედვით, 20,000 ლარია გამოყოფილი დაზიანებული
ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაციისთვის, მაგრამ არ არის მითითებული, ეს ითვალისწინებს
თუ არა სამედიცინო დაწესებულებების რეაბილიტაციას თუ სოფლის ამბულატორიებს.
64
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ადამიანური რესურსები

2018 წლის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში 15 ექიმია (მათ შორის სტომატოლოგები) და 16 ექთანი და
შეადგენს ექთნების და ექიმების 1.1 თანაფარდობას, რაც ქვეყნის მაჩვენებელზე მაღალია (2018 წელს
0.6). 2018 წელს ექიმთა რაოდენობა 100,000 მოსახლეზე რეგიონის საშუალო მაჩვენებელზე ნაკლები
იყო და თითქმის 2-ჯერ ნაკლები ვიდრე მთელ საქართველოში (ქვეყანა – 784,2 / 100,000; რეგიონი –
413,8 / 100,000; მუნიციპალიტეტი – 394,7 / 100,000). ექთნების იგივე მაჩვენებელი უფრო მაღალი იყო,
ვიდრე რეგიონალური და ოდნავ დაბალი, ვიდრე ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელი იმავე წელს (ქვეყანა
– 494,8 / 100 000; რეგიონი – 278,3 / 100 000; მუნიციპალიტეტი – 421,1 / 100 000).

მუნიციპალიტეტში სოფლის ექიმ-მეწარმეთა რაოდენობა გახლავთ 3, რაც ნიშნავს, რომ 3 სოფლის ექიმი
ემსახურება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 45 სოფელს, სადაც მუდმივად ცხოვრობენ. მუნიციპალიტეტის
მთლიანი მოსახლეობის რაოდენობის გათვალისწინებით (3,795), საშუალოდ, 1 სოფლის ექიმია ყოველ
1,300 მოსახლეზე.

მომსახურების გაწევა და ჯანმრთელობის დაცვის ხელმისაწვდომობა

2019 წლის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ერთი საავადმყოფო 15 საწოლით, 3
სოფლის ექიმი-მეწარმის დაწესებულება, 1 პირველადი სამედიცინო დახმარების ცენტრი, 1 სასწრაფო
სამედიცინო დახმარების სადგური და 1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი. საავადმყოფოში
ფუნქციონირებს ანტენატალური განყოფილება.
2018 წელს საწოლების დატვირთვის მაჩვენებელი 10.3 იყო (საქართველოს მასშტაბით 187.2), ხოლო
საავადმყოფოში დარჩენის საშუალო ხანგრძლივობა 1.3 (საქართველოს მასშტაბით 4.9).

2018 წელს ამბულატორიული ვიზიტების რაოდენობა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ერთ სულ მოსახლეზე
წელიწადში 2.6 იყო, ხოლო მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში ეს მაჩვენებელი 1.8-ს, ხოლო მთელი ქვეყნის
მასშტაბით კი 3.3-ს შეადგენს.

2018 წელს, მოსახლეობის მიერ სასწრაფო დახმარების მიღების შემთხვევებიდან 3.3% ავარიული
სიტუაციები იყო, ხოლო 96.4% – მოულოდნელი დაავადებები. უბედური შემთხვევები ორჯერ აღემატება
ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს.

2020-2024 წლებში ყაზბეგის განვითარების სტრატეგიის თანახმად, ყველა ძირითადი ორგანიზაცია
წარმოდგენილია სტეფანწმინდაში, მათ შორისაა საავადმყოფო. ეს სოფლის მაცხოვრებლებს
სირთულეებს უქმნის სამედიცინო მომსახურებით სარგებლობასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით
ზამთრის სეზონზე. კვლევის შედეგების მიხედვით, სააფთიაქო მომსახურების მიღება შესაძლებელია
მხოლოდ პატარა ქალაქ სტეფანწმინდაში. მუნიციპალიტეტის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის
თანახმად, მთელ მუნიციპალიტეტში მოქმედებს მხოლოდ სამი აფთიაქი, ორი სტეფანწმინდაში
და ერთი დაბა გუდაურში. ყველა მედიკამენტი მაინც არ არის ხელმისაწვდომი ამ აფთიაქებშიც კი.
სტეფანწმინდაში ფუნქციონირებს მრავალპროფილიანი სამედიცინო ცენტრი, რომლის მატერიალურტექნიკური შესაძლებლობები და ადამიანური რესურსები ვერ უზრუნველყოფს პაციენტებისთვის
ყველა საჭირო სამედიცინო მანიპულაციას / სამედიცინო მომსახურებას. დროული და უსაფრთხო
ტრანსპორტირება სხვა სამედიცინო დაწესებულებამდე ასევე პრობლემაა, განსაკუთრებით ზამთარში.65
მუნიციპალიტეტში ერთადერთმა სტომატოლოგიურმა კაბინეტმა მიიღო დადებითი შეფასება და
გამოხმაურება, მაგრამ კლინიკას არ აქვს მომსახურების სრული პაკეტი და აუცილებელია მუნიცი
პალიტეტიდან გასვლა გარკვეული პროცედურებისთვის.
მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგიაში ასევე ნათქვამია, რომ მოსახლეობის
უმრავლესობისთვის შეზღუდულია ჯანდაცვის დაწესებულებებსა და მედიკამენტებზე წვდომა; ჯანდა
ცვის სფეროში სპეციალისტების ნაკლებობაა.66 თბილისის წამყვანი კლინიკებიდან კვალიფიციური
ექიმები ხშირად ჩამოდიან ყაზბეგში უფასო გამოკვლევებისა და ოპერაციების ჩასატარებლად.67
65
66
67

ყაზბეგის განვითარების სტრატეგია 2020-2024
მცხეთა-მთიანეთის განვითარების სტრატეგია 2016-2021
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის განვითარების შუალედური დოკუმენტი (2020 – 2023)
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სამცხე-ჯავახეთისა და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონების განვითარების სტრატეგიების და რეგიონული
ტურიზმის განვითარების სტრატეგიების თანახმად, რეგიონის მოსახლეობის დიდი ნაწილი
ხანდაზმულია, ამიტომ სამედიცინო დახმარებაზე მოთხოვნა მაღალია.68 მოსახლეობის შემოსავალი
დაბალია, სიღარიბის დონე მაღალია, ამიტომ სამედიცინო მომსახურება მოსახლეობისთვის ნაკლებად
ხელმისაწვდომი გახდა. საავადმყოფო მდებარეობს მუნიციპალურ ცენტრში და შორეული სოფლების
მაცხოვრებლებს უჭირთ სამედიცინო დაწესებულებებამდე მისვლა განსაკუთრებით ზამთარში.
დასახლებული პუნქტების რთული გეოგრაფიისა და სპეციფიკური ხასიათის გამო, სამედიცინო
დახმარების გაუმჯობესება აუცილებელია. რეგიონში კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის
სერიოზული დეფიციტია. ამიტომ, რეგიონის მოსახლეობა მიდის სხვა ადგილებში / დედაქალაქში
მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურების მისაღებად. უმეტეს შემთხვევაში, მოსახლეობა
მიმართავს თბილისში სამედიცინო მომსახურების მომწოდებლებს. როგორც უკვე აღვნიშნეთ,
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში სერიოზული პრობლემაა მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობაც.
ყაზბეგში ტურიზმის ზრდასთან ერთად იზრდება საჭიროებები ისეთი ობიექტების ხელმისაწვდომობაზე,
რომლის საშუალებითაც მოგვარდება ნებისმიერი პრობლემა, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას
ტურისტების ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირებით.

რეგიონებში, განსაკუთრებით მთიან სოფლებში, ყაზბეგის ჩათვლით, შეზღუდულია ქალთა საკონ
სულტაციო ცენტრების და ამბულატორიული კლინიკების ხელმისაწვდომობა, რომლებიც მიაწვდიან
ოჯახის დაგეგმვის სერვისებს. სოფლად მცხოვრები ქალები სერვისების მისაღებად უახლოეს
სოფელში ან ქალაქში უნდა წავიდნენ, რაც დაკავშირებულია დამატებით ფინანსურ ბარიერებთან.
სოფლებში სერვისების ხელმისაწვდომობის პრობლემა ასევე აისახება სამედიცინო ცენტრებში
ადეკვატური აღჭურვილობისა და საჭირო რესურსების ნაკლებობაში.69

2019 წელს ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად, მონაწილეთა მხოლოდ 28.8%-მა (მამაკაცთა 26.3% და
ქალთა 31.4%) შეაფასა ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურა და მომსახურება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში,
როგორც „სრულად დამაკმაყოფილებელი”, ხოლო 19.3%-მა გამოხატა სრული უკმაყოფილება
(სრული უკმაყოფილება კიდევ უფრო მეტი იყო ქალებს შორის [22,1%]). უნდა აღინიშნოს, რომ 18-24
წლის მონაწილეთა 79.4%-მა სრული უკმაყოფილება გამოთქვა ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურისა და
მომსახურებების მიმართ. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთაგან არავინ გამოხატა სრული
კმაყოფილება ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალიტეტის მომსახურებების მიმართ.70

სოფლად პირველადი ჯანდაცვა

პირველად ჯანდაცვას შეუძლია დაფაროს ადამიანის ჯანმრთელობის საჭიროებების უმეტესი
ნაწილი მთელი ცხოვრების განმავლობაში, მათ შორისაა პრევენცია, მკურნალობა, რეაბილიტაცია
და პალიატიური მზრუნველობა.71 ამიტომ, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია აცნობიერებს პირვე
ლადი ჯანდაცვის ცენტრალურ როლს ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის მისაღწევად ყველა
ასაკში. ყაზბეგში პირველადი ჯანდაცვის სისტემა ცუდად არის განვითარებული და ხშირ შემთხვევაში
ამბულატორია არ არის ხელმისაწვდომი მოსახლეობისთვის. დაბალი კვალიფიკაციის გამო,
მოსახლეობა უნდობლობას უცხადებს ამბულატორიებში დასაქმებულ სამედიცინო პერსონალს.
წარმოდგენილი დოკუმენტის შემუშავების დროს, მუნიციპალიტეტმა მოგვაწოდა ინფორმაცია
სოფლის ამბულატორიების მუშაობის, საჭიროებების და გამოწვევების შესახებ. არსებობს სოფლის
სამი ამბულატორია (გორისციხეში, სნოსა და სიონში), რომლებსაც ჰყავთ პირველადი ჯანდაცვის
ბრიგადები, რომელიც შედგება სოფლის ექიმისა და ექთნისგან. გარდა ამისა, მხოლოდ ექთნების
მომსახურება არის ხელმისაწვდომი ორ დასახლებაში, კობი და გუდაური.
68
69
70
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სამცხე-ჯავახეთისა და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული განვითარების და ტურიზმის განვითარების სტრატეგიების
გარემოსდაცვითი, სოციალური და კულტურული მემკვიდრეობის სტრატეგიული შეფასება (SECHSA), 2016 წ.
სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები: ეროვნული შეფასება, ძირითადი დასკვნები, გაერო და
სახალხო დამცველი, 2019 წ
მოსახლეობის კვლევა არასასოფლო-სამეურნეო ბიზნესის საჭიროებებზე, IRDG UNDP, 2019.
https://www.who.int

64

ყაზბეგი

მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

ობიექტების პირობები დამაკმაყოფილებელია, თუმცა არსებობს წყლის სისტემების პრობლემები და
შენობების აღდგენის საჭიროება. კომპიუტერები ხელმისაწვდომია ყველა ექიმისთვის, მაგრამ მათ
ინტერნეტი არ აქვთ. პერსონალისთვის ხელმისაწვდომია პირველადი ჯანდაცვის სახელმძღვანელო
პრინციპები და ოქმები და ისინი ყოველთვის იყენებენ მათ პრაქტიკაში. ყველა ექიმს გავლილი აქვს
ერთგვარი ტრენინგი 1 წლის წინ. ყველას აქვს ინფორმაცია კოვიდ-19-ის სავარაუდო შემთხვევების
მართვის შესახებ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში სოფლის ამბულატორიების მხრიდან ყველაზე
მნიშვნელოვან საჭიროებებს შორის დასახელდა შემდეგი: ტრენინგები პირველადი ჯანდაცვის
სამედიცინო პერსონალისთვის, ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა და სატრანსპორტო საშუალებების
ხელმისაწვდომობა ტრანსპორტირებისთვის.
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ეფექტები/შედეგები

P2 – (საზოგადოება) – (ჯანდაცვის განზომილება) – პრობლემათა ხე
მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტატუსის გაუარესება

ცხოვრების ხარისხის დაქვეითება

სამედიცინო მომსახურების გამოყენების
დაბალი მაჩვენებელი

ავადობისა და სიკვდილიანობის გაზრდილი დონე

კოვიდ-19-ის აფეთქების მომატებული რისკი

მიგრაციის გაზრდილი სიხშირე

გამომწვევი მიზეზები

ძირითადი პრობლემა
ფინანსურად ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი ჯანდაცვის დეფიციტი

1. სუსტი პირველადი ჯანდაცვის სისტემა

1.1 სუსტი პირველადი ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურა

1.2. სამედიცინო პერსონალის დაბალი კვალიფიკაცია

2. სამედიცინო დაწესებულებების ფიზიკური ხელმისაწვდომა,
მათ შორის სტომატოლოგიური კლინიკის
2.1. გადაუდებელი სამედიცინო შემთხვევების დროს
ტრანსპორტირებისთვის საჭირო (საწვავი)
ვერტმფრენის ნაკლებობა
2.2. სამედიცინო სპეციალისტების ნაკლებობა
საავადმყოფოს დონეზე

3. მედიკამენტების ნაკლებობა

3.1. აფთიაქების ნაკლებობა

3.2. მედიკამენტებზე შეზღუდული ფინანსური
და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა

1.3. ამბულატორიული ვიზიტის დაბალი მაჩვენებელი
ერთ სულ მოსახლეზე

გამჭოლი შეზღუდული წვდომა ინტერნეტზე

გამჭოლი სიღარიბის დონე
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P2 – (საზოგადოება) – (ჯანდაცვის განზომილება) – შემოთავაზებული ინტერვენციული მოქმედებები

ქვემოთ მოცემულია მუნიციპალიტეტისთვის შემოთავაზებული ინტერვენციების მოკლე რეზიუმე. ეს ინტერვენციები ემყარება საყოველთაოდ
განსაზღვრული პოლიტიკის ინსტრუმენტებს, რომლებიც რეკომენდებულია ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების
ორგანიზაციის (OECD) სოფლის განვითარების პოლიტიკის მიდგომის თანახმად ამ პრიორიტეტისთვის – საზოგადოებისთვის და აქტუალურია
ჯანდაცვასთან მიმართებაში. ყველა შემოთავაზებული ინტერვენციის უფრო დეტალური აღწერა მოცემულია ამ დოკუმენტის დანართში.
დეტალური კომენტარი

• P2-HE01 – სახლის
პირობებში დედათა და
ბავშვთა მოვლის პროგრამა

დედის, პერინატალური და ახალშობილთა ჯანდაცვა ყველა ადამიანისთვის, საზოგადოებისთვის და ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია და ეს უნდა განიხილებოდეს, როგორც
ადამიანის უფლებების, ასევე ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის თვალსაზრისით,
როგორც ძალიან მნიშვნელოვანი თემები.

• P2-HE02 – ჯანდაცვის
მუშაკების რაოდენობის ზრდის პროგრამა

სოფლის ექიმები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ხალხის გაღარიბების თავიდან
ასაცილებლად. სოფლის ექიმები ადგილობრივ მოსახლეობას სამედიცინო მომსახურებას უტარებენ, მათ შორისაა პროფილაქტიკური მომსახურებები, დედათა და ბავშვთა
ჯანდაცვა და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება. აღჭურვილობისა და სამედიცინო
ინსტრუმენტების თვალსაზრისით მომსახურების დაბალი დონის მიუხედავად, სოფლის
ექიმების მიერ პირველადი ჯანდაცვის მომსახურება ეფექტურად ამცირებს ხარჯებს და
უზრუნველყოფს დროულ მკურნალობას სოფლის მოსახლეობისთვის. სასწრაფოდ საჭიროა კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალი საავადმყოფოების დონეზე.

• P2-HE03 – გადაუდებელი და არაგადაუდებელი სამედიცინო
სატრანსპორტო მომსახურების პროგრამა
• P2-HE04 – ინტერნეტზე
წვდომა

• P2-HE05 – უწყვეტი სამედიცინო განათლება
სამედიცინო პერსონალისთვის

ყაზგები მთიანი რეგიონია და სოფლის ექიმებს სატრანსპორტო საშუალება სჭირდებათ. გადაუდებელი სამედიცინო სატრანსპორტო მომსახურების მიღება რთულია სოფლად, მოსახლეობის სიმწირის და ფართოდ, ერთმანეთისგან დაშორებით მიმოფანტული მაცხოვრებლების გეოგრაფიული ბარიერების და მკაცრი ამინდის გამო. სოფლის
ტრანსპორტის გაუმჯობესება შესაძლებელია არსებული სახმელეთო რესურსების უკეთ
ორგანიზებით და საჰაერო სამედიცინო სატრანსპორტო სერვისის გამოყენებით.
„კოვიდ“ ეპოქაში, ფართო ონლაინ კომუნიკაციაზე გადასვლის დროს, ინტერნეტზე წვდომა პრიორიტეტულია. ამიტომ, სოფლის ექიმებისა და ექთნებისთვის ინტერნეტ სერვისებზე გაუმჯობესებული წვდომა ძალზე მნიშვნელოვანია. საქართველო გამოწვევების
წინაშე დგას ჯანდაცვის ელექტრონულ საინფორმაციო სისტემებზე გადასვლის თვალსაზრისით. ამასთან, სავალდებულოა ექიმებისა და ექთნებისათვის ყოველწლიური სამედიცინო ფორმის შევსება ელექტრონულ ფორმატში. ინტერნეტზე წვდომას გადამწყვეტი
მნიშვნელობა აქვს როგორც უწყვეტი სამედიცინო განათლებისთვის, ასევე ჯანმრთელობის საინფორმაციო სისტემის განვითარებისათვის მთელი ქვეყნის მასშტაბით.
ჯანდაცვის სერვისების ხარისხი დამოკიდებულია ჯანდაცვის მუშაკებზე, რომლებსაც
გააჩნიათ სათანადო კვალიფიკაცია, მხარდაჭერა და მოტივაცია, რათა უზრუნველყონ
მაღალხარისხიანი სამედიცინო მომსახურება. კვალიფიციური პერსონალი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პირველადი ჯანდაცვის, ასევე საავადმყოფოს დონეზე
კლინიკური დახმარების გასაუმჯობესებლად;
პაციენტის, ოჯახის და საზოგადოების ჩართულობისა და გაძლიერებისთვის.

შესაბამისობაშია
მუნიციპალიტეტის
საჭიროებებთან

OECD-ის საბაზისო გამჭოლი
პოლიტიკის
პროგინსტრუმენტი
რამები
• ჯანდაცვის
ძირითადი
სერვისების
უზრუნველყოფა

• ჯანდაცვის
ძირითადი
სერვისების
უზრუნველყოფა

• ძირითად ფიზიკურ ინფრასტრუქტურაში
ინვესტირების
ხელშეწყობა

• ინტერნეტზე შეზღუდული წვდომა
• სიღარიბის დონე

შემოთავაზებული
ინტერვენციები

• საინფორმაციო
და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობისა
და გამოყენების
ხელშეწყობა
• განათლებისა
და ტრენინგის
უზრუნველყოფა
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ადგილობრივი საზოგადოების ახალგაზრდული განზომილება

მოცემული პარაგრაფი მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდული განზომილების შესახებ მოიცავს რამდენიმე
დიდ ბლოკს, მათ შორის განათლებას, ეკონომიკურ გაძლიერებას, საზოგადოებაში, სპორტულ და
კულტურულ ცხოვრებაში მონაწილეობას და ჩართულობას.

განათლება

აქვე უნდა ითქვას, რომ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიანი დასახლებაა, სადაც ცოტა ახალგაზ
რდა ცხოვრობს ერთმანეთისგან შორს, ასევე ცოტა ბავშვი დადის სკოლაში. აღნიშნული გარემოება
წარმოადგენს დაბრკოლებას ინტერპერსონალური კომუნიკაციის უნარის განვითარებისთვის, ახალ
გაზრდები განიცდიან სირთულეს სოციალური კომუნიკაციისა და თვითგამოხატვის თვალსაზრისით,
რაც საბოლოოდ იწვევს ახალგაზრდობის პასიურობას და ახალგაზრდების ნაკლებ ჩართულობას
საზოგადოებრივ და სოციალურ ცხოვრებაში. მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდების აქტიური
მონაწილეობის ხელშესაწყობად მნიშვნელოვანია მიზანმიმართული ახალგაზრდული პოლიტიკის
განხორციელება, რომელიც მოიცავს ახალგაზრდების დასაქმების, გასართობი და დასვენების
ღონისძიებების მხარდაჭერას.
8 საჯარო ზოგადი საგანმანათლებლო დაწესებულებაა, 563 სტუდენტით.72 2005 წელთან შედარებით,
2020 წელს მოსწავლეების რაოდენობა 10.6%-ით შემცირდა. საქსტატის 2014 წლის მონაცემებით, 15დან 29 წლამდე ახალგაზრდობის 30.3%-ს აქვს უმაღლესი განათლება, ხოლო ახალგაზრდობის 11.4%ს აქვს პროფესიული განათლება.73 სკოლის ინფრასტრუქტურა ძირითადად უმჯობესდება. სკოლის
მასწავლებლებმა უნდა გააუმჯობესონ თავიანთი პროფესიული უნარები. უცხო ენების სწავლა
განსაკუთრებული გამოწვევაა სტუდენტებისთვის. მუნიციპალიტეტში არ არსებობს პროფესიული
სასწავლებლები, გარდა ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯისა მცხეთის
მუნიციპალიტეტში, რომელსაც სასწავლო სივრცე ყაზბეგში აქვს, მაგრამ შეზღუდულია პროფესიული
პროგრამების რაოდენობა.

მუნიციპალიტეტში გაიზარდა მოთხოვნა პროფესიონალ კადრებზე სტუმარმასპინძლობის სექტორში,
თუმცა ახალგაზრდობის უმეტესობისთვის არ არის ხელმისაწვდომი პროფესიული განათლება
მუნიციპალიტეტის გარეთ, ან არ მიიჩნევენ, რომ პროფესიული განათლება და დასაქმება ამ სექტორში
მათთვის შესაფერისია.74
ახალგაზრდების წილი, რომლებიც არ არიან ჩართული არც განათლების და დასაქმების, არც
ტრენინგის (NEET) სექტორში საქართველოში, საკმაოდ მაღალია. საქსტატის მონაცემებით, 2018 წელს
NEET–ის ახალგაზრდობის წილმა 31,6% შეადგინა.75 მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიო ბანკის მიერ
ადრე ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ 2014 წელს NEET–ის ახალგაზრდების წილი 32,4% იყო.76
სამწუხაროდ, აღნიშნული მონაცემები მხოლოდ ეროვნულ დონეზეა გათვლილი, თუმცა არსებობს
ვარაუდი, რომ მუნიციპალიტეტის დონეზე მონაცემები არ უნდა იყოს უკეთესი. ქვემოთ მოყვანილი
ცხრილი გვიჩვენებს, რომ NEET ახალგაზრდების წილი მცხეთა – მთიანეთის რეგიონში არის 27,88, რაც
სხვა რეგიონებთან შედარებით ნაკლებია, მაგრამ საერთოდ მაინც მაღალია.77

72
73
74
75
76
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საქსტატი 2020
მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა 2014, საქსტატი
ყაზბეგის განვითარების სტრატეგია 2020-2024
საქსტატი 2018 (ეროვნული დონე)
NEET შეფასება – ტექნიკური დახმარება სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსთვის, მსოფლიო ბანკი, 2017
წლის ივნისი; საქართველოს ახალგაზრდული პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის შესრულების შეფასება. (ეროვნული დონე)
NEET შეფასება – ტექნიკური დახმარება სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსთვის, მსოფლიო ბანკი, 2017
წლის ივნისი; საქართველოს საერთაშორისო და სტრატეგიული კვლევების ფონდის (GFSIS) პოლიტიკის დოკუმენტი NEET–
ის შესახებ, თინათინ რამიშვილი (რეგიონალური დონე)
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NEET ახალგაზრდობა საქართველოში რეგიონების მიხედვით
რეგიონი
კახეთი

თბილისი

შიდა ქართლი

%
37.47

29.27

43.54

ქვემო ქართლი

34.04

აჭარა

31.69

სამცხე-ჯავახეთი
გურია

26.24
27.78

სამეგრელო-ზემო სვანეთი

42.27

მცხეთა-მთიანეთი

27.88

იმერეთის რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი
წყარო: მსოფლიო ბანკი.

31.41

ახალგაზრდობის ეკონომიკური გაძლიერება

ახალგაზრდების ეკონომიკური გაძლიერება მნიშვნელოვანი საშუალებაა ახალგაზრდობის პოტენ
ციალის სრულად რეალიზაციისთვის. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია ახალგაზრდებისთვის
ცოდნისა და უნარების შეძენა, რაც მათ დაეხმარება დასაქმებასა და მეწარმეობაში. აუცილებელია
ისეთი ზომების მიღება, რაც ხელს შეუწყობს მათი შესაძლებლობების რეალიზაციას და ეკონომიკურ
საქმიანობაში ჩართვას. ახალგაზრდების ეკონომიკური გაძლიერების თვალსაზრისით, მნიშვნელო
ვანია ახალგაზრდების მოტივაციის დონის ამაღლება მეწარმეობის შესახებ, განათლებისა და
პროფესიული უნარების განვითარება, ფინანსური რესურსების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, ახალ
გაზრდობის მეწარმეობის მიზნობრივი პროგრამების დაწყება და ა.შ.
შემოსავლების წყაროები. საინტერესოა ახალგაზრდობის შეფასება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში შემო
სავლის წყაროების მიხედვით. სტატისტიკურმა მონაცემებმა აჩვენა, რომ 15-29 წლის ახალგაზრდების
55.9% სხვის კმაყოფაზე ცხოვრობს, ხოლო 11.5%-ს იღებს შემოსავალს საკუთარი ფერმებიდან. 15.4% კი
არის იმ ახალგაზრდების წილი, რომლებიც დაქირავებით მუშაობენ. ახალგაზრდების 8.6% სოციალურ
დახმარებაზეა დამოკიდებული, რაც საკმაოდ დიდი რიცხვია.78

მოსახლეობის ასაკი 15-29 წლამდე შემოსავლის ძირითადი წყაროების მიხედვით
შემოსავლის სტატუსი

რაოდენობა

სხვის კმაყოფაზე მყოფი

326

ხელფასი დაქირავებით დასაქმებიდან ან სხვა რეგულარული ანაზღაურება

126

შემოსავალი საკუთარი მეურნეობიდან

შემოსავალი ინდივიდუალური შრომითი საქმიანობიდან
ფულადი გზავნილები უცხოეთიდან

0
0
0

სხვა

35

პენსია

0

არ არის მითითებული
მთავრობის მხარდაჭერის სხვა ფორმები
შემოსავალი საკუთარი საწარმოდან
სოციალური დახმარება

შემოსავალი საკუთრებიდან
სულ

წყარო: საქსტატი
78

0
0
0

61
0

583

მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა 2014, საქსტატი
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ეკონომიკური საქმიანობა და მონაწილეობა. არასასოფლო-სამეურნეო ეკონომიკის საჭიროებების
პოპულარიზაციამ გამოავლინა, რომ ყაზბეგში გამოკითხული ახალგაზრდების 87.3% დასაქმებულია, 6%
უმუშევარია, ხოლო 6.7% საერთოდ არ არის დასაქმებული. სხვა მუნიციპალიტეტებში ახალგაზრდებმა
აჩვენეს დასაქმების საშუალო მაჩვენებელი (43,2%) და უმუშევრობის ზრდა (33,9%).

დასაქმებული ახალგაზრდების 47,2% მუშაობს კერძო სექტორში, 8,8% მუშაობს საჯარო სექტორში,
ხოლო 12,6% თვითდასაქმებულია. სხვა მუნიციპალიტეტებთან შედარებით, ახალგაზრდების მცირე
ნაწილი დასაქმებულია კერძო სექტორში (10.1%), ასევე საჯარო სექტორში დასაქმებულების წილიც
დაბალია (6.7%), ხოლო თვითდასაქმების მაჩვენებელი უფრო მაღალია (16.9%).

ყაზბეგში არასასოფლო-სამეურნეო საჭიროებების კვლევამ გამოავლინა ახალგაზრდების
სამეწარმეო საქმიანობაში ჩართვის საკითხები. გამოკითხული ახალგაზრდების 30.7% არ ფიქრობდა
ბიზნესის წამოწყებაზე, ხოლო 38.6% ფიქრობდა ამაზე, მაგრამ ვერ შეძლო და მხოლოდ 30.7%-მა
დაიწყო ან აპირებს ბიზნესის წამოწყებას. საშუალო შედეგები სხვა მუნიციპალიტეტებში ასეთია: იმ
ახალგაზრდების საშუალო წილი, ვინც არ ფიქრობდა ბიზნესის წამოწყებაზე, უფრო მაღალია (39,1%),
ასევე უფრო მეტია იმათი რიცხვი, ვინც ფიქრობდა, მაგრამ ბიზნესის წამოწყების პრობლემა ჰქონდათ.
(48,1%), ამავე დროს სხვა მუნიციპალიტეტებში (12,7%) დაიწყეს ან აპირებენ ბიზნესის წამოწყებას, რაც
საშუალო მაჩვენებლის შემცირებას გულისხმობს.79

კვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ მათ 76.1%-ს, ვინც ფიქრობდა ბიზნესის წამოწყებაზე, არ გააჩნია
შესაბამისი რესურსები ბიზნესის წამოსაწყებად.80

ახალგაზრდობის სამოქალაქო / საზოგადოებრივი ჩართულობა

საქართველოს ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტის თანახმად, ახალგაზრდების მონაწილეობა
წარმოადგენს ახალგაზრდული პოლიტიკის შემუშავების მთავარ სტრატეგიულ მიმართულებას.
ახალგაზრდების მონაწილეობა გულისხმობს მათ აქტიურ მონაწილეობას საზოგადოების სამოქალაქო,
სოციალურ, კულტურულ, პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ცხოვრებაში. თანამედროვე დემოკრატიულ
საზოგადოებებში ძალზე მნიშვნელოვანია ახალგაზრდობის ჩართულობა სხვადასხვა პროცესებში.
როდესაც ახალგაზრდები აქტიურობენ, ეს ნიშნავს, რომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი
ინკლუზიურია და ასახავს სხვადასხვა ჯგუფების ინტერესებს. გარდა ამისა, გადაწყვეტილების მიღების
პროცესში ახალგაზრდების ინტერესებისა და საჭიროებების გათვალისწინება მდგრადი განვითარების
უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაა.
ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ და სოციალურ ცხოვრებაში ძალიან დაბალია.
საზოგადოების ინფორმირებულობის დაბალი დონე პრობლემას უქმნის სხვადასხვა სოციალურ თუ
ეკოლოგიურ საკითხებს, ამიტომ ცნობიერების ამაღლება ერთ – ერთი პირველი ნაბიჯია ცვლილებების
მისაღწევად. ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანია ინტენსიური მუშაობა ახალგაზრდებთან, მნიშვნე
ლოვანია მოტივირებული და დამოუკიდებელი ახალგაზრდული არასამთავრობო ორგანიზაციების
და არაფორმალური საგანმანათლებლო საქმიანობის მხარდაჭერა. ასევე მნიშვნელოვანია
მუნიციპალური დაინტერესებული მხარეების პროფესიული ინფორმირებულობის დონის ამაღლება
ახალგაზრდობის თანამედროვე გამოწვევებთან მიმართებაში, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტსა
და ახალგაზრდებს შორის ურთიერთგაგებისა და თანამშრომლობის გაღრმავებას.

ამჟამად ყაზბეგში ყველაზე აქტიური ახალგაზრდული ორგანიზაციაა „გერგარტი“, რომლის მიზანია
მოხალისეობრივი კულტურის პოპულარიზაცია და ტოლერანტული საზოგადოების აშენება ჯანსაღი
და ეკო ცხოვრების პოპულარიზაციის, სოციალური მეწარმეობის კონცეფციის პრაქტიკისა და
გავრცელების, გარემოსდაცვითი და კულტურული ღონისძიებების ორგანიზების საშუალებით; ასევე
ადგილობრივებისთვის ღია სივრცის შექმნის გზით, რათა ადგილობრივმა მოსახლეობამ აქტიური
79
80

მოსახლეობის კვლევა სოფლად არასასოფლო-სამეურნეო საჭიროებების შესახებ სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, IRDG
UNDP, 2019
მოსახლეობის კვლევა სოფლად არასასოფლო-სამეურნეო საჭიროებების შესახებ სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, IRDG
UNDP, 2019
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მონაწილეობა მიიღოს ადგილობრივი პრობლემების მოგვარებაში; ადგილობრივი საზოგადოებისთვის
შესაძლებლობის მიცემის საშუალებით, რათა მონაწილეობა მიიღონ ეროვნულ და საერთაშორისო
პროექტებში, პროგრამებსა და გაცვლით პროგრამებში.
არსებული ვითარების ანალიზის საფუძველზე, ახალგაზრდების აქტიური მონაწილეობა უნდა იყოს
მუნიციპალიტეტის ერთ – ერთი მთავარი მიმართულება, ახალგაზრდების საზოგადოებრივ, კულტურულ
და პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართულობის გაზრდის, ეკონომიკის სხვადასხვა დარგში ახალგაზრდების
თვითრეალიზაციის შესაძლებლობების შემუშავების მიზნით, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ
განვითარებას და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესებას.

სპორტი და კულტურა

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში კულტურული და სპორტული ცხოვრება წინა პერიოდთან შედარებით
გაუმჯობესდა; ყაზბეგის მუნიციპალური ააიპ, განათლების, კულტურისა და სპორტის განვითარების
ცენტრი აერთიანებს კულტურულ, საგანმანათლებლო და სპორტულ განყოფილებებს. ამ
განყოფილებებში მომსახურება ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, აქ წარმოდგენილია
სპორტისა და კულტურის შემდეგი მიმართულებები: ბავშვთა ფოლკლორის ანსამბლი; ბავშვთა
საესტრადო ანსამბლი „ენძელები”; ბავშვთა ანსამბლი „მზე შინა”; ლიტერატურისა და ფოლკლორის
განყოფილება; რაგბი; ფეხბურთი; ჭიდაობის წრე და კლდეზე ცოცვა. მუნიციპალიტეტში 5 ბიბლიოთეკაა.

კულტურული თუ სპორტული პოტენციალის მიუხედავად, ტურნირების, ჩემპიონატების, მარათონებისა
და თემატური ფესტივალების ნაკლებობაა. ყოველწლიურად მსგავსი ღონისძიებების ორგანიზება
მუნიციპალიტეტში ხელს შეუწყობს ახალგაზრდობის ჩართულობას სპორტულ და კულტურულ
ცხოვრებაში და ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების საზოგადოებრივ და სოციალურ მონაწილეობას.81

ძირითადი გამოწვევებისა და საჭიროებების შეჯამება

მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდობასთან დაკავშირებით გამოიკვეთა შემდეგი გამოწვევები და საჭი
როებები:
გამოწვევები
• ახალგაზრდების მონაწილეობის ნაკლებობა
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში
• საზოგადოებრივი და სოციალური ჩართულობის
არარსებობა
• ახალგაზრდა ადამიანების მიგრაციის მაღალი
მაჩვენებელი;
• უცხო ენების ცოდნის დაბალი დონე;
• ტურიზმის სერვისების მიწოდების აუცილებელი
უნარების ნაკლებობა
• ახალგაზრდების ინფორმირებულობის დაბალი
დონე არსებული პროგრამების, სერვისებისა და
შესაძლებლობების შესახებ.

81

საჭიროებები
• ახალგაზრდული მედიის და ინფორმაციის
პოპულარიზაცია
• ადგილობრივი ახალგაზრდობის შესაძლებლობების
განვითარების ხელშეწყობა
• ახალგაზრდობის მუნიციპალიტეტის მუშაკთა
პროფესიული დონის გაზრდა
• ახალგაზრდობის აქტიური მონაწილეობისა და
საზოგადოების ჩართვის პოპულარიზაცია
• ახალგაზრდა ადამიანების სამოქალაქო
პასუხისმგებლობის პოპულარიზაცია

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი და პროგრამა; საჯარო მონაცემები
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ეფექტები/შედეგები

P2 – (საზოგადოება) – (ახალგაზრდობის განზომილება) – პრობლემათა ხე
მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილი თანამედროვე
ახალგაზრდული პროგრამების ნაკლებობა

დაბალი ჩართულობა საზოგადოებრივ
და სოციალურ ცხოვრებაში

მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერილი ახალგაზრდული
ინიციატივების ნაკლებობა

ინტერპერსონალური და სოციალური კომუნიკაციის
უნარ-ჩვევები და კომპეტენციები

ცოდნისა და ინფორმაციის საფუძველზე მიღებული
გადაწყვეტილებების ნაკლებობა

ინფორმირებულობის დაბალი დონე ახალგაზრდების
სამოქალაქო უფლებების შესახებ

მიზეზები

ძირითადი პრობლემა
ახალგაზრდების სამოქალაქო / საზოგადოებრივი ჩართულობისა და ეკონომიკური გაძლიერების პირობების არარსებობა

1. მუნიციპალური დაინტერესებული მხარეების პროფესიული
განვითარების ნაკლებობა ახალგაზრდების თანამედროვე
საჭიროებებისა და გამოწვევების შესახებ
1.1 არ არსებობს პროფესიული განვითარების პროგრამები
მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის მუშაკებისთვის

გამჭოლი -

2. ახალგაზრდობის ჩართულობა საზოგადოებრივ
და სოციალურ ცხოვრებაში
2.1 პროფესიული და უნარების განვითარების
პროგრამების არარსებობა

გამჭოლი -

3. ინფორმაციის ნაკლებობა სხვადასხვა
შესაძლებლობების შესახებ

3.1 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში მედია
ორგანიზაცია არ არსებობს

გამჭოლი -
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P2 – (საზოგადოება) – (ახალგაზრდული განზომილება) – შემოთავაზებული ინტერვენციული მოქმედებები

ქვემოთ მოცემულია მუნიციპალიტეტისთვის შემოთავაზებული ინტერვენციების მოკლე რეზიუმე. ეს ინტერვენციები ემყარება საყოველთაოდ
განსაზღვრული პოლიტიკის ინსტრუმენტებს, რომლებიც რეკომენდებულია ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების
ორგანიზაციის (OECD) სოფლის განვითარების პოლიტიკის მიდგომის თანახმად ამ პრიორიტეტისთვის – საზოგადოებისთვის და აქტუალურია
ჯანდაცვასთან მიმართებაში. ყველა შემოთავაზებული ინტერვენციის უფრო დეტალური აღწერა მოცემულია ამ დოკუმენტის დანართში.
შემოთავაზებული
ინტერვენციები
• P2-YU01 – ძირითადი პირადი
კომპეტენციები
ეკონომიკური გაძლიერებისათვის

• P2-YU02 – მუნიციპალური ახალგაზრდული მუშაკების
განვითარების
პროგრამა
• P2-YU03 – ახალგაზრდული ციფრული მედიის
პლატფორმა
• P2-YU04 – ახალგაზრდობის გაძლიერების და შესაძლებლობების
განვითარების
პროგრამა

დეტალური კომენტარი
ახალგაზრდობის ადგილობრივი საჭიროებების შესწავლამ აჩვენა, რომ მეწარმეობის კომპეტენციებისა და ცოდნის ნაკლებობაა, რაც მნიშვნელოვანია თვითდასაქმების შესაძლებლობებისთვის. მეწარმეობის კომპეტენცია გულისხმობს შესაძლებლობების და იდეების შესაბამისად მოქმედების შესაძლებლობას და მათი
სხვებისთვის ღირებულებებად გადაქცევას. სამეწარმეო კომპეტენციები დაფუძნებულია შემოქმედებაზე, რომელიც მოიცავს ფანტაზიას, სტრატეგიულ აზროვნებას
და პრობლემების გადაჭრას და კრიტიკულ და კონსტრუქციულ ასახვას განვითარებად შემოქმედებით პროცესებსა და ინოვაციებში.

შესაბამისობა
მუნიციპალიტეტის
საჭიროებებთან

საბაზისო
პოლიტიკის
ინსტრუმენტი

• განათლებისა და ტრენინგის უზრუნველყოფა

როგორც ახალგაზრდობის, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების
აქტიური მონაწილეობა და ჩართულობა ახალგაზრდობის განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობაა. ადამიანური კაპიტალი მუნიციპალურ დონეზე,
ახალგაზრდული პრობლემების ფარგლებში, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. არასაკმარისი ყურადღება ექცევა პერსონალის განვითარებასა და პროფესიულ
ზრდას, რომლებიც ახალგაზრდებთან მუშაობენ.

• მთავრობის
შესაძლებლობების
განვითარება

ახალგაზრდების აქტიური მონაწილეობა საზოგადოებრივ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში ადგილობრივ და ეროვნულ დონეზე აუცილებელია სახელმწიფოს დემოკრატიული განვითარებისათვის. შესაბამისად, საჭიროა ისეთი
ინტერვენციის განხორციელება, რომელიც ახალგაზრდებს დაეხმარება ცოდნის
გაღრმავებაში ადამიანის უფლებების, დემოკრატიის, მონაწილეობის შესახებ და
ასევე აუცილებელია ძალისხმევის განხორციელება ადგილობრივი კეთილდღეობის
გასაუმჯობესებლად. ახალგაზრდობის გაძლიერების და შესაძლებლობების განვითარების პროგრამა ხელს შეუწყობს ახალგაზრდობის მეტ ჩართულობას საზოგადოებრივ და სოციალურ ცხოვრებაში, გენდერულ თანასწორობას და სხვადასხვა
საგანმანათლებლო თუ სხვა შესაძლებლობებს ახალგაზრდებისთვის.

• განათლებისა და ტრენინგის უზრუნველყოფა

ციფრულმა ეპოქამ ყველას გაუადვილა მედიის შექმნა. ყოველთვის არ არის განსაზღვრული ვინ რა შექმნა, რატომ და არის თუ არა ის სანდო. არსებული ახალგაზრდული მედია პლატფორმის მხარდაჭერა საშუალებას მისცემს ახალგაზრდებს შექმნან,
გაავრცელონ და დაიცვან ინფორმაცია ადგილობრივი თემის საჭიროებების შესახებ
და ამით გახდნენ აქტიური მოქალაქეები. პროგრამა ასევე დაეხმარება ახალგაზრდებს კრიტიკულად გაანალიზონ მედიის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის ნაკადი.

გამჭოლი
პროგრამები

• სოციალური
კაპიტალის
შექმნა

73

ყაზბეგი

მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

ადგილობრივი საზოგადოების გენდერული განზომილება

2030 წლის მდგრადი განვითარების მიზნებიდან მიზანი 5 არის გენდერული თანასწორობა. მიზანი არის
გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას უფლებების და შესაძლებლობების
გაფართოება. ქალებისა და გოგონების მიმართ ყოველგვარი დისკრიმინაციის დასრულება არა მხოლოდ
ადამიანის ძირითადი უფლებაა, არამედ მდგრადი მომავლისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს.
სოციალური სტატუსის მიმოხილვა. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ქალთა მონაწილეობის დონე გადა
წყვეტილების მიმღებ თანამდებობებზე ძალიან დაბალია. საკრებულოში მხოლოდ 2 ქალია და 19 კაცი.
1 ქალია მხოლოდ მენეჯერულ თანამდებობებზე. მერის მოადგილეებს შორის ქალი არ არის. 9 კაცი და
მხოლოდ 2 ქალი არის მერის ადმინისტრაციაში მენეჯერულ თანამდებობაზე.82
2018 წელს მუნიციპალიტეტის N17 განკარგულებით შეიქმნა ყაზბეგის გენდერული თანასწორობის
საბჭო, რომელიც შედგება 8 წევრისგან (4 ქალი და 4 კაცი).83 გენდერული თანასწორობის საბჭოში არ
არის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციის წარმომადგენელი.

გენდერული თანასწორობის საბჭომ დაამტკიცა მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის
სამოქმედო გეგმა 2018-2019 წლებისთვის.84 გეგმის ერთ-ერთი პრიორიტეტი ქალთა ეკონომიკური
გაძლიერებაა (მუხლი 2.7. მუხლი 2.8), რომლის თანახმად, გარანტირებული უნდა იყოს პროგრამები
და ღონისძიებები, რომლებიც ხელს უწყობენ მოსახლეობის დასაქმებას, მათ შორის პროფესიული
შემოქმედებითი საგანმანათლებლო პროგრამები სოფლის ქალებისა და სოციალურად დაუცველი
ქალებისათვის. გეგმის თანახმად, გათვალისწინებული უნდა იყოს ფინანსური მონაწილეობა მიკრო
და მცირე ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამებში. ბიუჯეტი არ არის გამოყოფილი პროგრამების
განსახორციელებლად სამოქმედო გეგმის შესაბამისად.
მიუხედავად იმისა, რომ მუნიციპალიტეტში არსებობს გენდერული თანასწორობის საბჭო და მიღებუ
ლია გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმა, გენდერული თანასწორობის საბჭოს შეხვედრა
ჩატარდა მხოლოდ ორჯერ 2018 და 2019 წლებში, რაც მიუთითებს სამოქმედო გეგმის განხორციელების
ხარვეზებზე.

ამას გარდა, განსაზღვრული 3 500 ლარი არ დაიხარჯა საჭიროებისამებრ მუნიციპალიტეტის თანამ
შრომლების ინფორმირებისთვის.85 მუნიციპალური სამსახური – ქალთა ოთახი მუნიციპალიტეტში არ
ფუნქციონირებს.

სამოქალაქო საზოგადოება. მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა პროფილის არასამთავრობო ორგანი
ზაციები მოქმედებენ: ხევის მომავალი, გერგარტი, ეროვნული პარკის მეგობართა ასოციაცია,
გლობალური მხარდაჭერა, ასოციაცია – ქალთა ფონდი, ლომეკი, სტეფანწმინდა, მთის განვითარების
ცენტრი და ყაზბეგის ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფი. ადგილობრივ სამოქმედო ჯგუფს ჰყავს 146
წევრი (ქალი – 90, მამაკაცი – 56).86
ნდობა საინფორმაციო ქსელების მიმართ. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ქალებისა და მამაკაცების
მხრიდან მედიასაშუალებების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, სასამართლოების, ბანკების
მიმართ ძალიან მაღალი უნდობლობაა. გაეროსა და ევროკავშირის მიმართ ნდობა შედარებით
მაღალია. აღსანიშნავია, რომ ადგილობრივი საინიციატივო ჯგუფები, ქალები და გარემოსდაცვითი
ორგანიზაციები უფრო მეტი ნდობით სარგებლობენ, ვიდრე ზოგადად არასამთავრობო ორგანიზა
ციები. გამოკითხვის მონაცემები აჩვენებს, რომ ქალი რესპონდენტების 83.9% და რესპონდენტთა
80.4% არ ენდობა ბეჭდურ და ონლაინ მედიას. რესპონდენტთა 81,6% და რესპონდენტთა 74,6% არ
ენდობა ტელევიზიას, ქალთა 93,3% და რესპონდენტთა 88,8% არ ენდობა პოსტერებს (პლაკატები) და
ფლაერებს (საინფორმაციო ფურცლები). სასამართლოს მიმართ ნდობა დაბალია.
82
83
84
85
86

გენდერული თანასწორობის ინსტიტუციური მექანიზმის რუკა, 2020 წ., ქალთა საინფორმაციო ცენტრი
საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N17 დადგენილება, 2018 წლის 30 აპრილი
გენდერული თანასწორობის საინფორმაციო პორტალი, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის
სამოქმედო გეგმა, 2018-2019 წწ
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის საკითხებზე პასუხისმგებელი პირი
გენდერული თანასწორობის საკითხებზე პასუხისმბეგელი პირი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში
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რესპონდენტ ქალთა 77,6% და რესპონდენტ მამაკაცთა 60% არ ენდობა სასამართლოს. რესპონდენტთა
70.7% ქალი და რესპონდენტთა 83.9% არ ენდობა ბანკებს. ნდობა არასამთავრობო ორგანიზაციების
მიმართ დაბალია – რესპონდენტ ქალთა 68,4% და რესპონდენტ მამაკაცთა 62,7%. ნდობა გაეროს
მიმართ შედარებით მაღალია – ქალების 44.1%, კაცების 55.2%, ქალების 49.4% და ქალების 60.9% ენდობა
ევროკავშირს, ქალების 45.6% და მამაკაცთა 53.8% – ადგილობრივ საინიციატივო ჯგუფებს, ქალების
60.1% და მამაკაცთა 70.5% გარემოსდაცვით ორგანიზაციებს, ხოლო ქალთა 56.8% და მამაკაცთა 57%
ქალთა ორგანიზაციებს. მუნიციპალიტეტში აბსოლუტური უნდობლობაა რუსეთისა და თურქეთის
მიმართ. ქალი რესპონდენტები არ ენდობიან რუსეთს, მამაკაცები კი თურქეთს. რესპონდენტ ქალთა
94,2% და რესპონდენტ მამაკაცთა 92% არ ენდობა რუსეთს, ხოლო რესპონდენტ ქალთა 96,2% და
რესპონდენტ მამაკაცთა 97,7% არ ენდობა თურქეთს.

ქალები უფრო მეტად იღებდნენ ინფორმაციას ტელევიზიიდან, ბეჭდური და ონლაინ მედიიდან,
ვიდრე კაცები. პოსტერებისა და ფლაერების მიხედვით, სიტუაცია თითქმის იდენტურია. რესპონდენტ
ქალთა 45,9%-ს და მამაკაცთა 43,8%-ს სურს მიიღოს ინფორმაცია ტელევიზიიდან. ქალების 41,7%-ს
და მამაკაცთა 42,1%-ს ბეჭდური და ონლაინ მედიიდან, ქალების 39,5%-ს და მამაკაცთა 40,9%-ს სურს
ინფორმაციის მიღება პოსტერებისა და ფლაერების საშუალებით. რესპონდენტ ქალთა 66.5%-ს
და რესპონდენტ მამაკაცთა 66.2%-ს სურს მიიღოს ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მთავრობისგან,
რესპონდენტ ქალთა 51.1%-ს და რესპონდენტ მამაკაცთა 57.1%-ს რეგიონალური ადმინისტრაციიდან,
47.3% ქალს და 61.7% მამაკაცს ცენტრალური მთავრობიდან. რესპონდენტ ქალთა 58.1%-ს და მამაკაცთა
64%-ს სურს ინფორმაციის მიღება გაეროდან, ქალების 57.7%-ს და მამაკაცთა 53.5%-ს ადგილობრივი
საინიციატივო ჯგუფებიდან, ქალთა 53.8%-ს მამაკაცთა 67%-ს გარემოსდაცვითი ორგანიზაციებიდან,
ქალების 48.6%-ს ხოლო მამაკაცთა 56.4%-ს არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, ქალთა 44.5%-ს და
მამაკაცთა 42.1%-ს ქალთა ორგანიზაციებიდან, ქალების 39.8%-ს და კაცების 54.2%-ს ბანკებიდან.
დასაქმება. სისტემური გენდერული უთანასწორობა დასაქმებაში აღრმავებს სიღარიბეს, ეკონომიკურ
დაუცველობას და ამცირებს შესაძლებლობებს გოგონებსა და ქალებში. ამავე დროს, ქვეყნის
ეკონომიკური პროგრესი, უმუშევრობა და სოციალურ-ეკონომიკური სიღარიბე ვერ აღმოიფხვრება
ქალთა დასაქმების მაჩვენებლის გაზრდის გარეშე.

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი განსხვავდება საქართველოს სხვა მუნიციპალიტეტებისგან ქალთა დასაქ
მების და ეკონომიკური აქტივობის შედარებით მაღალი დონით. გაეროს განვითარების პროგრამის
(UNDP) კვლევის მონაცემებით, სახელმწიფო სექტორში მეტი ქალია დასაქმებული, ვიდრე მამაკაცი,
თუმცა სტატისტიკის თანახმად, ქალთა მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიმღებ თანამდებობებზე და
მენეჯერულ თანამდებობებზე ძალიან დაბალია, რაც მიუთითებს, რომ სახელმწიფო სექტორში ქალები
დასაქმებულნი არიან დაბალანაზღაურებად სამუშაო ადგილებზე და ნაკლები ზეგავლენა შეუძლიათ
მოახდინონ პრიორიტეტების განსაზღვრასა და გადაწყვეტილებების მიღებაზე. ქალების უმეტესობა
დასაქმებულია საოჯახო ბიზნესში, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ საოჯახო ბიზნესის განვითარება
და ქალის სტატუსის გაუმჯობესება საოჯახო ბიზნესში დადებითად აისახება ქალთა ეკონომიკურ
გაძლიერებაზე.

კვლევის თანახმად რესპონდენტთა შორის ქალთა 2.3% და მამაკაცთა 4.2% უმუშევარია, ქალების 78.8%
და მამაკაცების 88.9% დასაქმებულია, ქალების 19% და მამაკაცების 6.9% არ არიან ეკონომიკურად
აქტიურები. გამოკითხულთა შორის, საჯარო სექტორში დასაქმებულია ქალთა 23,4% და მამაკაცების 21,7%.
კერძო სექტორში ქალთა 19,3% და მამაკაცთა 25%. ქალთა 17,4% და მამაკაცთა 21,9% თვითდასაქმებულია,
ქალთა 45,9% და მამაკაცთა 52,7% დასაქმებულია საოჯახო ბიზნესში.
ყაზბეგში დასაქმებულთა დიდი ნაწილი კონცენტრირებულია სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ სამ
სახურებში – 26% დასაქმებულია სახელმწიფოს მიერ (ძირითადად პედაგოგები) და მხოლოდ 17% დასაქ
მებულია ბიზნეს სექტორში. მასწავლებელთა უმეტესობა ქალია. როგორც მოსალოდნელი იყო, ბიზნეს
სექტორში ქალების დიდი ნაწილი დასაქმებულია მომსახურების სექტორში დაბალანაზღაურებად
თანამდებობებზე და უმეტეს ქალებს არ აქვთ ბიზნესის ფლობის ან მართვის გამოცდილება.
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ბიზნესის წამოწყება. ქალთა (91%) და მამაკაცთა (89.1%) უმეტესობას არ აქვს ბიზნესის ფლობის ან
მართვის გამოცდილება. რესპონდენტ ქალთა უმეტესობამ შეწყვიტა ბიზნესი, რადგან არ იყო მომ
გებიანი, ხოლო რესპონდენტთა უმეტესობამ (49.3%) შეწყვიტა ეს პირადი მიზეზების გამო. ბიზნესის
69.1%, რომელსაც მართავენ ქალები, რეგისტრირებულია, ხოლო მამაკაცთა ბიზნესის მხოლოდ 49.3%
არის რეგისტრირებული. რესპონდენტ ქალთა დიდ ნაწილს (31,1%) არ უფიქრია ბიზნესის წამოწყება,
თუმცა რესპონდენტ ქალთა უმეტესობა (63,6%) მიიჩნევს მას, როგორც სიცოცხლისუნარიან კარიერულ
არჩევანს.
ქალების 50%, რომლებიც ფიქრობდნენ დაეწყოთ ბიზნესი, მაგრამ არ დაიწყეს, აცხადებენ, რომ ამის
მიზეზია ფინანსური რესურსის სიმცირე, ხოლო 14.6%-ისთვის კი მათი ცხოვრების წესი. რესპონდენტ
ქალთა 83,4% და რესპონდენტ მამაკაცთა 73,3% ეთანხმება იმ მოსაზრებას, რომ ქალებს ბიზნესის
დაწყებაში განსაკუთრებული დახმარება სჭირდებათ. როგორც რესპონდენტ ქალთა და მამაკაცთა
უმეტესობა (90%-ზე მეტი) ფიქრობს, ადგილობრივი გარემო შესაფერისია ბიზნესის დასაწყებად, თუმცა
ქალები უფრო ფრთხილად ეკიდებიან ბიზნესის დაწყებას და ბიზნესის წარუმატებლობას.

დაფინანსების შესაძლებლობები. 2018-2019 წლების მონაცემებით, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში
მიკრო და მცირე მეწარმეობის პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში დაფინანსებული
ბენეფიციარების რაოდენობაა16 (8 ქალი, 8 მამაკაცი).87
განათლება. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში უმაღლესი განათლების მქონე ადამიანების რიცხვი უფრო
მეტია, ვიდრე სხვა მუნიციპალიტეტებში, თუმცა უმაღლესი განათლების მქონე ქალების რაოდენობა
მამაკაცებზე დაბალია, რაც შეეხება პროფესიულ განათლებას, აქ ქალები ჭარბობენ. რესპონდენტ
ქალთა 38.9%-ს და მამაკაცთა 43.2%-ს აქვს უმაღლესი განათლება, ხოლო პროფესიული 32.4% ქალს და
21.1% მამაკაცს.

ამასთან, პროფესიულ არჩევანზე გავლენას ახდენს საზოგადოების გენდერული სტერეოტიპები და
დამოკიდებულებები. ქალები ნაკლებად ირიცხებიან სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლაში (მხოლოდ
16%). ქალებისა და გოგონების მცირე ნაწილი ირჩევს საფეხმავლო გამყოლის (ჰაიკინგი) პროფესიას,
ხოლო სამთო გიდის პროფესიას ქალები საერთოდ არ განიხილავენ, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ
პროფესიის არჩევაზე გავლენას ახდენს საზოგადოების სტერეოტიპული შეხედულებები.
2019 წელს საგანმანათლებლო დაწესებულებების პროფესიული პროგრამების კურსდამთავრებულთა
საერთო რაოდენობაა 7 (2 ქალი, 5 მამაკაცი), ეს მაჩვენებელი 2018 წელთან წელთან შედარებით
შემცირებულია – 17 (5 ქალი, 12 მამაკაცი).

სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა, ყაზბეგი
წელი
2016
2017

2018

სულ

სამთო გიდი

სათავგადასავლო
ტურიზმი

მამაკაცი

ქალი

მამაკაცი

ქალი

0

0

0

0

15
0

15

0

0
0

წყარო: განათლების სამინისტრო.

0

26
26

0
4
4

საფეხმავლო
გამყოლი (ტრეკინგი)

სულ

მამაკაცი

ქალი

მამაკაცი

ქალი

9

6

9

6

61

12

11
0

20

2

0
8

26

26

2

4

რაც შეეხება საშუალო სკოლებს, მათი რაოდენობა მუნიციპალიტეტში არასაკმარისია – მუნიციპა
ლიტეტში, სადაც 25 სოფელია, მხოლოდ 7 სკოლაა, ზოგი სოფელი კი საკმაოდ შორსაა ყველა სკოლიდან.
მუნიციპალიტეტში სკოლის ინფრასტრუქტურა (გარდა რამდენიმე სკოლისა) წარმოადგენს პრობ
ლემას. მოსახლეობის თბილისში დიდი გადინების ერთ-ერთი მიზეზი იყო ოჯახების სურვილი,
თავიანთი შვილები უკეთეს სკოლებში გაეგზავნათ.88 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში საშუალო სკოლის
87
88

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, აწარმოე საქართველოში, 2020 წ.
ყაზბეგის განვითარების სტრატეგია
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მოსწავლეების რიცხვი დაბალია, სხვა მუნიციპალიტეტებთან შედარებით. 2019 წლის მონაცემებით,
ერთმა ბიჭმა შეწყვიტა სწავლა, ხოლო 2018 წლის მონაცემებით – სამმა ბიჭმა. ამ წლებში გოგონების
შემთხვევაში უკეთესი მდგომარეობაა – არცერთ გოგონას არ შეუწყვეტია სწავლა.

პრიორიტეტული პრობლემები. მუნიციპალიტეტში მნიშვნელოვან პრობლემად ქალების შემთხვევაში
დასახელდა სასმელი წყალი, სამედიცინო დაწესებულებებისა და გზების ნაკლებობა. სამი მნიშვნელოვანი
პრობლემის დასახელებისას, რესპონდენტ ქალთა და მამაკაცთა აზრი ემთხვევა პირველ და მესამე
პრიორიტეტთან დაკავშირებით – სასმელი წყლის პრობლემა და გზა. რაც შეეხება მეორე პრიორიტეტს,
ქალებისთვის მეორე პრიორიტეტია ჯანმრთელობის დაწესებულებების ნაკლებობა, ხოლო მამა
კაცებისთვის უმუშევრობა. ქალთა 31% და მამაკაცთა 30% აფასებს სამედიცინო დაწესებულებებს,
როგორც სრულიად არადამაკმაყოფილებელს.

გამოწვევებისა და საჭიროებების შეჯამება
გამოწვევები

საჭიროებები

• სტერეოტიპები, რომლებიც დაკავშირებულია ქალის
როლთან ოჯახში და საზოგადოებაში, ისევე როგორც
სტერეოტიპები შრომის ბაზარზე.
• ქალის ორმაგი სამუშაო დატვირთვა ოჯახში. დროის
სიმცირე განვითარების და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობისთვის, ოჯახის პასუხისმგებლობები
• ქალთა ორგანიზაციების ნაკლებობა
• ქალთა პროფესიული და განსაკუთრებით უმაღლესი
განათლების დაბალი მაჩვენებელი
• ქალთა ეკონომიკური საქმიანობის დაბალი მაჩვენებელი მამაკაცებთან შედარებით
• ქალთა მონაწილეობის დაბალი მაჩვენებელი ყველა
სექტორში, გარდა საზოგადოებრივი სექტორისა
• ქალთა მონაწილეობის დაბალი მაჩვენებელი გადაწყვეტილების მიღების დონეზე
• გენდერული მგრძნობელობის არარსებობა გადაწყვეტილების მიღების დონეზე
• გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმით
გათვალისწინებული ინსტიტუციური სამუშაოს განხორციელებასთან და ეფექტურობასთან დაკავშირებული
პრობლემები
• ქალთა სიღარიბე და მიგრაცია
• ქალთა შესაძლებლობების განვითარების პროგრამებისა და სერვისების ნაკლებობა.
• გაუმართავი ინფრასტრუქტურა და სერვისების ხელმისაწვდომობა – წყალი, არ არის მუნიციპალური ტრანსპორტი, დაურეგულირებელი ტრანსპორტი და ა.შ.
სასმელი წყლისა და გზების პრობლემა.
• ჯანდაცვის ობიექტების ხელმისაწვდომობა
• ჯანმრთელობის ობიექტების ხელმისაწვდომობა
• ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა
•კოვიდ-19-ის პანდემია

• ქალთა საინიციატივო ჯგუფების და ქალთა ორგანიზაციების შექმნა
• არსებული არასამთავრობო ორგანიზაციების გაძლიერება და მათი საქმიანობის მხარდაჭერა მუნიციპალურ
და სხვა პროგრამებში
• ქალთა საინიციატივო ჯგუფებისა და არასამთავრობო
ორგანიზაციების წარმომადგენლობის გაზრდა გენდერული თანასწორობის საბჭოში
• ქალთა ხელშეწყობა უმაღლესი და პროფესიული განათლების თვალსაზრისით
• ქალთა მნიშვნელოვანი მონაწილეობის უზრუნველყოფა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში
• მომავალი წლებისთვის ახალი გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმის მიღება, ქალთა საჭიროებების ასახვა ქალთა უფლებების გაძლიერების მიზნით,
ეკონომიკური გაძლიერების ჩათვლით
• გადაწყვეტილების მიმღებთა ცნობიერების ამაღლება
ქალთა უფლებების და გენდერული თანასწორობის,
საერთაშორისო და ადგილობრივი ვალდებულებების
შესახებ
• ქალების ჩართვა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის განვითარების პროცესში
• სპეციალური ღონისძიებების გატარება ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების თვალსაზრისით
• ინფორმაციის მიწოდება ქალებისთვის, განსაკუთრებით მუნიციპალიტეტიდან
• საგანმანათლებლო ცენტრებისა და ბიბლიოთეკების
შექმნა
• სპეციალური ინიციატივების მიღება სპეციფიკური და
დაუცველი ჯგუფების ჩართვის მიზნით.
• წყალთან მისასვლელის, საგზაო ინფრასტრუქტურის და
ინტერნეტთან წვდომის უზრუნველყოფა.
• გადაუდებელი რეაგირების გეგმის შექმნა.
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შედეგები

P2 – (საზოგადოება) – (გენდერული განზომილება) – პრობლემათა ხე
ეკონომიკის განვითარების დაბალი დონე

ბიზნესის დივერსიფიკაციის არარსებობა

Women’s migration

ქალებს არ შეუძლიათ გავლენა მოახდინონ
ეკონომიკურ განვითარებაზე

ქალთა დაუცველობა და სიღარიბე

Low number of women’s initiatives, including in economic

ქალთა ცხოვრების დაბალი ხარისხი

Low self-esteem and motivation

ზრდის ქალთა დროსა და ხარჯებს საზოგადოებრივ, პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობის მისაღებად
ქალები არ არიან ჩართული გადაწყვეტილების
მიღების პროცესში

ქალთა პრიორიტეტები და საჭიროებები არ არის
ასახული პოლიტიკის დოკუმენტებში

მეორადი მიზეზები

ძირითადი პრობლემა
ქალთა ჩართულობისა და გაძლიერების პირობების არარსებობა

1. ქალთა როლი ოჯახში, ორმაგი დატვირთვა

2. გაუმართავი და არასაკმარისი
მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა

1.1 გენდერული სტერეოტიპები,
სოციალური და, პატრიარქალური
ნორმები და ჩვეულებები

2.1 გადაწყვეტილების მიმღებთა
გენდერული დაბალი მგრძნობელობა

1.2 სტერეოტიპების რეპროდუქცია განათლების
სისტემაში და შრომის ბაზარზე

2.2 ქალთა დაბალი ჩართულობა
პრიორიტეტების დასახვის პროცესში

1.3 სახელმწიფოსა და ადგილობრივი
მუნიციპალიტეტების არათანმიმდევრული
გენდერული პოლიტიკა

3. არსებული ქალთა ორგანიზაციების
მცირე რაოდენობა
3.1 ქალთა ორგანიზაციების სისუსტე
და შესაძლებლობები

4. არ აქვს პირადი განვითარების
შესაძლებლობები
4.1 არასაკმარისი უმაღლესი და
პროფესიული განათლება
4.2 ქალების არასაკმარისი უნარები
ბიზნესის წამოწყებასა და მართვაში

2.3 უგულებელყოფილია გენდერული
ინტეგრირება მუნიციპალურ პროგრამებში

გამჭოლი -
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P2 – (საზოგადოება) – (გენდერული განზომილება) – შემოთავაზებული ინტერვენციული მოქმედებები

ქვემოთ მოცემულია მუნიციპალიტეტისთვის შემოთავაზებული ინტერვენციების მოკლე რეზიუმე. ეს ინტერვენციები ემყარება
საყოველთაოდ განსაზღვრული პოლიტიკის ინსტრუმენტებს, რომლებიც რეკომენდებულია ეკონომიკური თანამშრომლობისა და
განვითარების ორგანიზაციის (OECD) სოფლის განვითარების პოლიტიკის მიდგომის თანახმად ამ პრიორიტეტისთვის – საზოგადოება,
რომელსაც ურთიერთობა აქვს გენდერულ ასპექტებთან. ყველა შემოთავაზებული ინტერვენციის უფრო დეტალური აღწერა მოცემულია ამ
დოკუმენტის დანართში.
შემოთავაზებული
ინტერვენციები

(სოციალურ-ეკონომიკურ
ცხოვრებაში ჩართვა)
• P2-GE03 – აზრის ლიდერი და გადაწყვეტილების მიმღები მამაკაცი და ქალის ცნობიერების ამაღლების კამპანია გენდერული
მგრძნობელობის შესახებ
• P2-GE04 – ქალთა ინიციატივებისა და საზოგადოებრივი
ჯგუფების მხარდაჭერა
(ადგილობრივი ხელისუფლების
მხრიდან გენდერულად მგრძნობიარე მიდგომა)
• P2-GE01 – გენდერული პრობლემატიკის ინტეგრირება
მუნიციპალურ პროგრამებში

მუნიციპალიტეტის
საჭიროებებთან
შესაბამისობა

OECD საბაზისო
პოლიტიკის
ინსტრუმენტი

2030 წლის მდგრადი განვითარების მიზნების დღის წესრიგის მიზანი 5 არის
გენდერული თანასწორობა. მიზანი 5-ის ამოცანაა გენდერული თანასწორობის
მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას უფლებებისა და შესაძლებლობების
გაფართოება. ქალებისა და გოგონების მიმართ ყოველგვარი დისკრიმინაციის
დასრულება არა მხოლოდ ადამიანის ძირითადი უფლებაა, არამედ გადამწყვეტი
მნიშვნელობა აქვს მდგრადი მომავლისთვის; დადასტურებულია, რომ ქალებისა
და გოგონების უფლებებისა და შესაძლებლობების გაფართოება ხელს უწყობს
ეკონომიკურ ზრდას და განვითარებას. საქართველოში ქალთა ეკონომიკური
აქტივობა დაბალია, რაც გავლენას ახდენს ქალთა ცხოვრების ხარისხსა და მათი
ოჯახის კეთილდღეობაზე. მიუხედავად იმისა, რომ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში
ქალთა ეკონომიკური აქტივობა შედარებით მაღალია სხვა მუნიციპალიტეტებთან შედარებით, მაინც ქალები ძირითადად დაბალანაზღაურებადი სამუშაოებით არიან დაკავებულნი და მათი მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღებაში
შეზღუდულია.

• გენდერული
პრობლემატიკის გათვალისწინება
განვითარების
პროცესში

ქალების სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში ჩართულობის უზრუნველყოფა
მნიშვნელოვანია, რადგან მუნიციპალური პროგრამები ქალთა მონაწილეობის
გარეშე ვერ ასახავს მისი მოსახლეობის, მამაკაცთა და ქალთა, ბიჭთა და გოგონთა საჭიროებებსა და პრიორიტეტებს. ეს ყველაფერი ხელს უშლის განვითარებას,
ადამიანის კეთილდღეობას და არღვევს დემოკრატიულ პრინციპებს.

• გენდერული
პრობლემატიკის გათვალისწინება
განვითარების
პროცესში

გენდერული პოლიტიკის განხორციელება და ინტეგრირება მუნიციპალიტეტის
ვალდებულებებია.
პეკინის დეკლარაციის 229-ე მუხლისა და სამოქმედო პლატფორმის თანახმად,
”ადამიანის უფლებებით სარგებლობისთვის მთავრობებმა და სხვა მოქმედმა
პირებმა ხელი უნდა შეუწყონ გენდერული პერსპექტივის ინტეგრირების აქტიურ და თვალსაჩინო პოლიტიკას ყველა პოლიტიკაში და პროგრამაში ისე, რომ
გადაწყვეტილებების მიღებამდე, გაკეთდეს ანალიზი, შესაბამისად, ქალებსა და
მამაკაცებზე ზემოქმედების შესახებ ”.

• გენდერული
პრობლემატიკის გათვალისწინება
განვითარების
პროცესში

გამჭოლი
პროგრა
მები
სოციალური მდგომარეობა, ჯანდაცვა, ეკონომიკა და ინფრასტრუქტურა

(ეკონომიკური მონაწილეობა)
• P2-GE02 – ქალთა ოთახის
შექმნა

დეტალური კომენტარი
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პრიორიტეტი 3 (P3) –
გარემო

გეოგრაფია და ბუნებრივი აქტივები

გარემო ინფრასტრუქტურა და სერვისები

გარემოზე ზეწოლა, ზემოქმედება და ძირითადი საკითხები
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5. პრიორიტეტი 3 (P3) – გარემო
გეოგრაფია და ბუნებრივი აქტივები

ადგილმდებარეობა, რელიეფი და გეოლოგია. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს საქართველოს
ჩრდილო-აღმოსავლეთით, დიდი კავკასიონის ქედის ჩრდილოეთ კალთაზე, მდინარე თერგის (თერეკი)
ზედა წყალგამყოფ ტერიტორიაზე. სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან მუნიციპალიტეტს ესაზღვრება
დუშეთის მუნიციპალიტეტი, სამხრეთიდან – ახალგორის მუნიციპალიტეტი, დასავლეთიდან – ჯავის
მუნიციპალიტეტი და ჩრდილოეთიდან და ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან – რუსეთის ფედერაცია.
მუნიციპალიტეტის მთლიანი ფართობია 1,081,7 კმ².

მუნიციპალიტეტს აქვს ძალიან რთული რელიეფი, რომელიც წარმოდგენილია საშუალო მაღალი
მთებით, მყინვარებით, ვულკანური, კარსტული და სხვა ფორმებით. ზღვის დონიდან 1500 – 5000
მეტრზეა. დიდი კავკასიონი, გვერდითი ქედები და მათი განშტოებები, აგრეთვე ხევის, თრუსოს და
სნოს სამი დიდი ხეობა ქმნის ყაზბეგის უნიკალურ რელიეფს. მუნიციპალიტეტის სამხრეთი საზღვარი
მიჰყვება დიდი კავკასიონის ქედის მწვერვალს ზილგახოხის მთიდან ბურსაჭირის უღელტეხილამდე;
დასავლეთი საზღვარი მიჰყვება არდონისა-თერგის წყალგამყოფს ზილგახოხის მთიდან სივერაუთის
მთამდე და ჰყოფს ხევს სამხრეთ ოსეთიდან (დვალეთის მღვიმე). ჩრდილოეთის საზღვარი ემთხვევა
ხოხის მწვერვალს და კავკასიონის გვერდითი ქედის სხვა მასივებს. იგი მიჰყვება სიატისის, ჯიმარასა
და მყინვარწვერის მთის მწვერვალებს, კვეთს დარიალის კლდეს (სოფლებს გველეთსა და ლარსს
შორის), შემდეგ მიჰყვება მთის მწვერვალებს მყვირალას, შავანასა და გველის მთას. აღმოსავლეთი
საზღვარი მიჰყვება მდინარეების თერგისა და ხევსურეთის არაგვის წყალგამყოფებს გველის მთიდან,
რომელიც ჭაუხის მთასთან გადადის ბურსაჭირის უღელტეხილზე.

ხოხის ქედი კავკასიონის გვერდითი ქედის ერთ-ერთი უდიდესი მასივია. ის ესაზღვრება რეგიონს
მხოლოდ აღმოსავლეთით. იგი უკავშირდება მთავარ ქედს გამჭოლი გორაკით, სადაც მდებარეობს
თრუსოს უღელტეხილი (3,150 მ). ამ ქედზე, დასავლეთიდან აღმოსავლეთისკენ მდებარეობს Midargrabini
უღელტეხილი და სივერაუტი (3,785 მ), სუათისი (4,480 მ), ჯიმარა (4,777მ), მაილი (4,622 მ) და მყინვარწვერის
მთები. (ხოხის ქედის უმაღლესი მწვერვალი 5047 მეტრზეა). ღერძული ზონა აგებულია დიორიტებით
და დოლერიტებით. ხდოს მთების ჯგუფი მდებარეობს თერგის ხეობის მერიდიანული მონაკვეთის
აღმოსავლეთით და სნოს ხეობის ჩრდილოეთით. ეს არის გვერდითი ქედის ნაწილი. მისი ფერდობიდან
იწყება მდინარე თერგის მარჯვენა შენაკადი – სახელწოდებით „ხედის წყალი“ (ხდას წყალი). ამ ჯგუფში
შედის სამი მერიდიონალური ქედი: ყურო, შავანა და კიდეგანი. მათი აღმოსავლეთის ბოლოები
გრძივად არის დაკავშირებული ერთმანეთთან. ყუროს ქედი მდინარეების თერგისა და ხდოს წყლის
წყალგამყოფი ადგილია, სადაც მდებარეობს ყუროს მთის მწვერვალი (4,091 მ) და მთა შინო. შავანას
(შანას) ქედი ხდოს წყლის და არმხის (ინგუშეთი) წყალგამყოფი ადგილია. ის უფრო მაღალია, ვიდრე
ყუროს ქედი. შავანას ქედის უმაღლესი მწვერვალია 4 430 მ. კიდეგანის ქედზე, ხევსურეთის მთების
მოსაზღვრედ, მდებარეობს კიდეგანის მაღალი (4,219 მ) და გველის მთა (3,881 მ). შავანას ქედის ორივე
ფერდობზე და ყუროს ქედის აღმოსავლეთ ფერდობზე განლაგებულია რამდენიმე დაკიდებული და
წრიული მყინვარები, რომლებიც გადაჭიმულია 80 კმ 2 ფართობზე. მათგან ყველაზე მნიშვნელოვანია
გერგეთისა და დევდარაკის მყინვარები. ზემოხსენებულ სამ ქედთან დამაკავშირებელ გრძივ გორაზე
ორი უნაგირის ფორმის დაბლობია – ხაიბერის და სამტრეხლოს ღელეს უღელტეხილები. ისინი
ბილიკებით აკავშირებენ სნოს ხეობას ხდოს და არმხის ხეობებთან.89

ტექტონიკური თვალსაზრისით, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია ეკუთვნის დიდი კავკასიონის
სამხრეთ კალთის ყაზბეგი – ლაგოდეხის (აღმოსავლეთ საქართველო) ტექტონიკურ ზონას, სადაც
ფიქლის შემცველი დეპოზიტების ზედა საზღვარი რამდენიმე კილომეტრამდე უახლოვდება დედამიწის
ზედაპირს.90 სამიზნე ადგილას შემდეგი ძირითადი ლითოლოგიური ჯიშებია წარმოდგენილი:91
89
90

91

წყარო: ეკონომიკური მიზანშეწონილობის კვლევა III. (საქართველო), ყაზბეგის პროექტი. საბოლოო ანგარიში. გერმანიის ფინანსური თანამშრომლო
ბა საქართველოსთან. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო (MEPNR). დაცული ტერიტორიების სააგენტო (APA). 2010 წლის მარტი.
წყარო: საქართველოს ფიქალი: ფიქალის გაზის მოპოვების კონტექსტი, ირაკლი შექრილაძე, ნოდარ პოპორაძე, უჩა ზვიადაძე. გამოყენებითი
გეოლოგიის დეპარტამენტები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ტ 7, # 1, 2013; საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის
ბიულეტენი, ტ. 7, N 1, 2013 წ.

წყარო: მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საერთაშორისო გზის ალტერნატიული ტრასა KM132-KM135. დევდორაკის
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 თიხის ფიქალი თხელი ფილებით და ქვიშაქვის ზოლებით;
 ფიქალი თხელი სილის ქვის ზოლებით;

 ნაცრისფერი, წვრილი არკოზული ქვიშაქვები; კვარციტი;
 მომწვანო ტუფის ქვიშაქვა;

 გამწვანებული და მონაცრისფრო კაჟიანი ფიქალი;
 დიაბაზები.

უფრო დაწვრილებით, დანალექი ქანების პალეოზოური ფიქალი და ქვედა, შუა და ზემო იურული
ფიქლები, ქვიშაქვები, კირქვები და მერგელი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გეოლოგიურ სტრუქტურას
წარმოადგენს. გარდა ამისა, იურიული კირქვის ტუფის საბადოებით, პალეოზოური და ძველი გრანიტებით
წარმოდგენილია ცეცხლოვანი (ექსფუზიური) კლდეები, უფრო ახალგაზრდა (მეოთხეული) ლავისა და
მორენის (მყინვარული) დეპოზიტები, ტრავერტინები, ცხელი წყაროებით, ასევე სამიზნე ტერიტორიაზე
ფართოდ არის გავრცელებული მდინარის (ალუვიური, დელუვიური და პროლუვიური) ნალექები. თერგის
ხეობის უძველესი ქანები წარმოდგენილია გველეთისა და დარიალის პალეოლითური (330 მილიონი
წლის) გრანიტებით. დანალექი ქანები ძირითადად ადრეული, შუა და ზემო იურული პერიოდისაა.
მეოთხეული (ახალი) ნალექები გვხვდება მდინარის ხეობებში.92
ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით (საქსტატის მონაცემები), 2020 წლის 1 იანვრისთვის ყაზბეგის
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მთლიანი რაოდენობა იყო 3,806, ურბანული მოსახლეობა 1,412 და 2,394
სოფლის მოსახლეობა. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში 6 ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული ერთეულია,
მათ შორისაა ქალაქი სტეფანწმინდა (ადმინისტრაციული ცენტრი) და გორისციხის, სიონის, სნოს,
კობისა და გუდაურის სოფლის თემები, რომლებიც 47 სოფლისგან შედგება, მათგან მხოლოდ 25-ს ყავს
მუდმივი მოსახლეობა.

კლიმატი. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი გადაჭიმულია მდინარე თერგის აუზიდან დიდი კავკასიონის
ჩრდილოეთ ფერდობამდე, რომელიც ღიაა რუსეთის დაბლობისკენ; ამიტომ ჩრდილოეთით ცივი
არქტიკული ჰაერის მასები აქ შემოდის ყოველგვარი ბარიერის გარეშე. შესაბამისად, ზამთარში მკაცრი
ამინდია და ზაფხულიც შედარებით გრილია. უფრო კონკრეტულად, შედარებით დაბალ ზონაში (1,7002,000მ ზღვის დონიდან), კლიმატი ზომიერად ნოტიოა. ზამთარი ცივი და მშრალი, ზაფხული კი გრილი.
ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურაა 4,9°C, ხოლო საშუალო წლიური ნალექი 800 მმ. მდებარეობს
1,800-2,000 მეტრზე ზღვის დონიდან, ჰაერის საშუალო ტემპერატურა მცირდება 3,5°C-მდე, ხოლო
ნალექები 1,160 მმ აღწევს. 3600 მეტრზე მაღლა, ვხვდებით ნივალურ ზონას 5-7-თვიანი სტაბილური
თოვლის საფარით. საერთო ჯამში, მუნიციპალიტეტში მთა – ხევის ქარები ჭარბობს, ხოლო დასავლეთის
ქარები – ზედა ზონაში.93
წყლის რესურსები. ყაზბეგის მასივი წარმოადგენს მყინვარებით დატვირთულ ძირითად ტერიტორიას
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში, რომლებიც გვხვდება მთავარი წყალგამყოფის მწვერვალებზე, რომლებიც
აღემატება 3800 მეტრს ზღვის დონიდან. საერთო ჯამში, თერგის წყალშემკრებ აუზში 99 მყინვარია,
რომელთა ფართობი 67,2 კმ2-ია. დევდორაკის მყინვარი, რომლის ფართობი 7,55 კმ2 და სიგრძე 7 კმ-ია,
განსაკუთრებით საინტერესოა თავისი ყინულის ზვავებით.94
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ტალახის ნაკადი. წინასწარი ანგარიში პროექტის შესახებ. Landsvirjun Power. მომზადებულია საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტისთვის. 2017 წ
წყარო: 1) ეკორეგინალური პროგრამის მიზანშეწონილობის კვლევა (საქართველო), ყაზბეგის პროექტი. საბოლოო
ანგარიში. გერმანიის ფინანსური თანამშრომლობა საქართველოსთან. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების
სამინისტრო (MEPNR). დაცული ტერიტორიების სააგენტო (APA). 2010 წლის მარტი; 2) დარიალის ჰიდროელექტროსადგურის
მშენებლობისა და ექსპლუატაციის შესახებ გარემოზე და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში. სს
დარიალენერჯი. კონტრაქტორი გამა, სამეცნიერო-კვლევითი ფირმა. 2011 წელი; 3) დარიალის ჰიდროელექტროსადგურის
მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი. ბიომრავალფეროვნების სამოქმედო გეგმა. ხმელეთის
ბიომრავალფეროვნება. დარიალი ენერჯი. 2015 წ.
წყარო: მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საერთაშორისო გზის ალტერნატიული ტრასა KM132-KM135. დევდორაკის
ტალახის ნაკადი. წინასწარი ანგარიში პროექტის შესახებ. Landsvirjun Power. მომზადებულია საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტისთვის. 2017 წ
წყარო: ეკონომიკური მიზანშეწონილობის კვლევა III. (საქართველო), ყაზბეგის პროექტი. საბოლოო ანგარიში. გერმანიის
ფინანსური თანამშრომლობა საქართველოსთან. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო (MEPNR).
დაცული ტერიტორიების სააგენტო (APA). 2010 წლის მარტი
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ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში 48 მდინარეა და უამრავი პატარა ხეობა. ისინი მიეკუთვნებიან ძირითადი
მდინარეების აუზებს: თერგი და არაგვი. ეს უკანასკნელი მდინარე მტკვრის (კურა) შენაკადია. ორივე
აუზი წარმოადგენს კასპიის ზღვის უფრო დიდი აუზის ქვე-აუზს.

ყველაზე დიდი და უხვი წყლის სადინარია მდინარე თერგი, სათავეს ზილგახოხის მყინვართან, დიდი
კავკასიონის ჩრდილო ფერდობზე, 3,400 მეტრის სიმაღლეზე ზღვის დონიდან, სათავეებიდან 30 კმ-ზე
მოედინება კავკასიონის მთავარ და გვერდით ქედებს შორის. კობთან მკვეთრად უხვევს ჩრდილოეთით
და კვეთს გვერდით ქედს (დარიალის ხეობა), შემდეგ კლდოვან ქედს და შავ მთებს. მდინარე
მიედინება საქართველოსა და რუსეთის ფედერაციის ტერიტორაზე (ჩრდილოეთ ოსეთი, ყაბარდობალყარეთი, ჩეჩნეთი, ინგუშეთი, დაღესტანი). მისი საერთო სიგრძეა 623 კმ, აუზის ფართობი 43,200
კმ2. სათავიდან 30 კმ-ში მიედინება კავკასიონის მთავარ და გვერდით ქედებს შორის. მდინარე სუნჯის
შესართავის წერტილიდან იგი ჩაედინება კასპიის დაბლობში და უერთდება კასპიის ზღვას აგრახანის
ნახევარკუნძულის ჩრდილოეთით, რუსეთის ფედერაციაში. მდინარის შესართავთან გვხვდება დელტა
4000 კმ2 ფართობით. საქართველოში მდინარის წყალშემკრები აუზი დაახლოებით 780 კმ2-ია. მდინარის
კალაპოტი ზომიერად შემოდის და ფართო ადგილებში იტოტება. საქართველოში იგი ჩაედინება
ღრმად ჩაფლულ მდინარის კალაპოტში დარიალის ხეობის გავლით. ამჟამინდელი სიღრმე სათავიდან
ქვევით იცვლება 0,5-დან 1,5 მ-მდე, მისი სიგანე – 8-10 მ-დან 15-20 მ-მდე, ხოლო დინების სიჩქარე –
1-1,5 მ / წმ-დან 1,8-2,3 მ / წმ-მდე. მდინარის კალაპოტი ვიწრო ადგილებში არათანაბარია, კლდოვანი
და შეკავებულია დიდი ქვებით / კლდეებით, ხოლო ფართო ადგილებში ქვიშიან-ხრეშიანია. მდინარე
თერგის საშუალო წლიური დინება არის 34 მ3 / წმ ვლადიკავკაზთან და 305 მ3 / წმ – შესართავიდან
16 კილომეტრიან მონაკვეთზე. საქართველოში (ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი) მრავალწლიანი
საშუალო დინება მერყეობს 18,6 მ 3 / წმ (1934) – 30,4 მ 3 / წმ (1963) შორის; საშუალო მაქსიმალური
ნაკადი 1986 წლამდე – 128 მ 3 / წმ და მინიმალური – 6,90 მ 3 / წმ. მდინარე იკვებება მყინვარული
და წვიმის წყლებით. წყლის რეჟიმი ხასიათდება გაზაფხული-ზაფხულის წყალდიდობებით და წყლის
არასტაბილური დაბალი დონით წლის სხვადასხვა პერიოდში. გაზაფხული-ზაფხულის წყალდიდობა,
გამოწვეული თოვლის, მყინვარების დნობისა და წვიმების შედეგად, მაქსიმუმს აღწევს ივლისში და
მთავრდება სექტემბერში. წყლის მინიმალური დონე თებერვალში შეინიშნება. მდინარის ხეობა
სათავიდან სოფელ რესამდე V-ს ფორმისაა. რესის ქვემოთ ოქროყანამდე ის ფართოვდება და იძენს
ყუთის მსგავს ფორმას. ამ მონაკვეთში, სადაც ხეობის ფსკერის სიგანე 1-1,3 კმ-ია, მდინარე იშლება
და ქმნის რამდენიმე კუნძულს. სოფელ ოქროყანასთან ხეობა კვლავ ვიწროვდება დაახლოებით 2 კმ
სიგრძეზე და შემდეგ კვლავ ფართოვდება. მდინარის კალაპოტი ზომიერად მიხვეულ-მოხვეულია და
ზოგან ფართოვდება. სტეფანწმინდის მიდამოებში მდინარე ღრმა კალაპოტში მიედინება. ნაკადის
სიღრმე თავიდან ბოლომდე მერყეობს 0.5-დან 1.5 მ-მდე, სიგანე 8-10 მ-დან 15-20 მ-მდე, ხოლო სიჩქარე
– 1-1,5 მ / წმ-დან 1,8-2,3 მ / წმ-მდე. კალაპოტის ძირი ზოგან ვიწროვდება და დიდი ლოდებით არის
გაჭედილი.
ქვემოთ მოცემულია მდინარე თერგის მთავარი შენაკადები საქართველოში (ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი):
 მარჯვენა შენაკადები – ხდისწყალი (ბროლისწყალი), სნოსწყალი (ღუდუშაურის არაგვი), ესიკომი,
არმხი, არხადონი, ბიდარა, დესიკომიდონი;
 ამალი, ტიფიდონი, ჩხერი, ჩხატი, სუათისი, მნიასისწყალი, კესია, რეზისწყალი, ბაბახი,
ჯიმარისწყალი და დევდარიკი.

ხდისწყალი, სნოსწყალი, ჩხერი, ბაიდარა, მნაისი, სუატისი, გიმარა და დესიკამი. მნაისი, სუატისი და
დესიკამი ღვარცოფული მდინარეებია. სამი მდინარე მთა მყინვარწვერის მყინვარებიდან იღებს
სათავეს (ყაზბეგი): მდინარე ჩხერი – ორწვერი; მდინარე ხდისწყალი – ყიბიში; მდინარე დევდარაკი –
დევდარაკი.

მდინარე სნოსწყალი მდინარე თერგის მარჯვენა შენაკადია. იგი სათავეს იღებს დიდი კავკასიონის
ქედის ჩრდილოეთ კალთაზე, 3,035 მ სიმაღლეზე ზღვის დონიდან; სიგრძე – 27,3 კმ, წყალშემკრები აუზი
– 256 კმ2. იკვებება თოვლით, წვიმით და მიწისქვეშა წყლებით. წყალდიდობა ხდება გაზაფხულზე და
ზაფხულის დასაწყისში, დაბალი წყლები – ზამთარში. საშუალო წლიური ხარჯი არის 6,72 მ3 / წმ.95
95

წყარო: https://ka.wikipedia.org
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მდინარე ხდისწყალი (ხდე, კისტურა, ბროლისწყალი) მდინარე თერგის მარჯვენა შენაკადია. სათავეს
იღებს კავკასიონის მთების ჩრდილოეთ კალთებზე, კორას მთაზე, 2,900 მეტრზე ზღვის დონიდან. იგი
თერგში ჩაედინება დარიალის ხეობაში მარჯვნივ; სიგრძე – 19 კმ. საშუალო წლიური ნაკადი – 2 მ3 / წმ.
იკვებება თოვლით, მყინვარებით და წვიმის წყლით. დარიალის ჰესი მდებარეობს მდინარეზე.96
მდინარე ჩხერი თერგის მარცხენა შენაკადია. იგი სათავეს იღებს მყინვარის მასივის აღმოსავლეთ
კალთაზე, 3,565 მ სიმაღლეზე; სიგრძე – 10 კმ, წყალშემკრები აუზი – 33 კმ 2. იკვებება მყინვარებით,
თოვლით, წვიმებით და მიწისქვეშა წყლებით. წყალდიდობები იცის გაზაფხულზე-ზაფხულში და ასევე
ზამთარში. მდინარეთა შერთვის ადგილას საშუალო წლიური ნაკადი არის 1 მ 3 / წმ.97
მდინარე ბიდარა თერგის მარჯვენა შენაკადია. საქართველოს სამხედრო გზა მიჰყვება ბიდარის ხეობას
ჯვრის უღელტეხილიდან ჩრდილოეთისკენ. სათავესთან ბიდარა მიედინება დაბლობის სათავეში და
ქმნის მკაფიოდ გამოხატულ მეანდრებს.

მთიულეთის არაგვი (თეთრი არაგვი) მიედინება დუშეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში. იგი
სათავეს იღებს კელის ვულკანური პლატოს ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში, 3,180 მეტრზე ზღვის
დონიდან. გუდამაყრის (შავი) არაგვი მას უერთდება ფასანაურში; სიგრძე – 41 კმ, წყალშემკრები
აუზი – 339 კმ2. იკვებება მიწისქვეშა წყლებით, თოვლით, წვიმით და მყინვარული (ოდნავ) წყლით.
წყალდიდობა იცის აპრილიდან აგვისტომდე, წყლის დეფიციტი – ზამთარში. წლიური ჩამონადენის
60-65% მოდის წყალდიდობის პერიოდში, 19-20% შემოდგომაზე და 17-18% ზამთარში. საშუალო წლიური
ნაკადი ფასანაურის მახლობლად არის 12,2 მ3 / წმ. დეკემბრის მეორე ნახევრიდან თებერვლის
ბოლომდე მდინარეზე ყინულის წარმონაქმნებია.98

მდინარე თერგის აუზში ბევრი ტბაა, მაგრამ ისინი ძალიან მცირეა. განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა
თრუსოს ხეობაში, სოფელ აბანოს მახლობლად მდებარე კარბონატულ ქანებს, რომლებიც ქმნიან
პატარა ტბას, მცირე ზომის შადრევნებს 10-15 სმ სიმაღლით, რომელიც „დუღილის“ შთაბეჭდილებას
ტოვებს 3832 მეტრზე ზღვის დონიდან. სიმაღლეზე 4 პატარა ტბაა, რომელთა საერთო ფართობი
დაახლოებით 1 ჰა-ია.
მდინარე თერგის აუზი მდიდარია სხვადასხვა ტიპისა და შემადგენლობის მინერალური წყლებით.
თრუსოს ხეობაში განსაკუთრებით უხვადაა წარმოდგენილი მინერალური წყლები (მაგალითად:
მინერალური წყლის წყარო სოფელ პანშეტის მახლობლად). თრუსოს ხეობაში მინერალური წყარო
„კატრისი“ ბუნების ძეგლად გამოცხადდა. ამ ნარზანის ტიპის ნახშირწყალბადის კალციუმის წყაროს
დებეტი უზარმაზარია. ნარზანის მინერალური წყარო გვხვდება ბიდარასთან ახლოს.

საქართველოს ჰიდროგეოლოგიური ზონირების მიხედვით (ი. ბუაჩიძე) ყაზბეგის მუნიციპალიტეტსა და
მცხეთას შორის სამი ჰიდროგეოლოგიური ადგილია:99

 კელისა და ყაზბეგის ლავის ნაკადის მიწისქვეშა წყლების უბანი, რომელიც მიეკუთვნება დიდი
კავკასიონის სამხრეთ ფერდობის ნაპრალოვან ზონაში წყლის წნევის რაიონს – აქ ეფექტურ
ქანებს აქვთ ნაკადის სტრატიფიკაცია, მიწისქვეშა წყლის დონით კლდის ზედაპირებთან ახლოს
და მრავალფეროვანი ქვე-ვულკანური ფორმებით. ისინი განლაგებულია სხვადასხვა სიმაღლეზე,
ქვედა და შუა იურული ასაკის ქვიშაქიანი თიხის ფიქალისა და ზედა იურული და ცარცული
ასაკის კარბონატული ნალექების დენუდაციის ზედაპირებზე. მდინარე თერგის ხეობის ზოგიერთ
ადგილას ეფუზიური განვითარება მდებარეობს ძველ მეოთხეულ ფლუვიოგლაციალურ და ალუვიურ
ნალექებზე. ეფუზივები წარმოდგენილია ანდეზიტ – დაციტური დიაპაზონის ფიქალით, რომელიც
ხასიათდება ნაპრალოვანი სტრუქტურით. წყლის დინების (გამონადენის) სიჩქარე იცვლება ფართო
სპექტრით 0.2–200 ლ/წმ, მაგრამ ძირითადად 5-10 ლ/წმ – ის ფარგლებში. შედარებით მაღალი
წყლის შემცველობა დამახასიათებელია ლავის დიდი ნაკადებისთვის (გუდაური, ხორისარი),
რომელიც მერყეობს რამდენიმე ათეული ლ/წმ-დან 1 მ3/წმ-მდე. მიწისქვეშა წყლების ნაკადის
96
97
98
99

წყარო: https://ka.wikipedia.org
წყარო: https://ka.wikipedia.org
წყარო: https://ka.wikipedia.org
წყარო: დარიალის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი. გარემოზე და სოციალურ
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში. შპს „დარიალ ენერჯი”. ავტორები: გამა, სამეცნიერო-კვლევითი ფირმა და
Stucky Caucasus.
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მოდული აღემატება 30 ლ/წმ/კმ2-ს. წყაროები მიედინება ფიქალის წყალგამძლე კონტაქტების
გასწვრივ, ღრმა ხეობებში (თეთრი (არაგვის ხეობა და ა.შ.) და ქმნის ჩანჩქერებს. წყაროები ასევე
ასოცირდება მკვეთრი რელიეფის ცვლილებების მონაკვეთებთან (ჯვრის უღელტეხილის სამხრეთ
კალთა და ა.შ.). წყლების ქიმიური შემადგენლობაა: ჰიდროკარბონატი – კალციუმი ან კალციუმი
– ნატრიუმი. იშვიათად კალციუმ-მაგნეზია, მცირედი ქლორის იონის შემცველობით (14 მგ / ლ).
მინერალიზაცია მერყეობს 0,1 – 0,2 გ / ლ შორის, იშვიათად აღწევს 0,3 გ / ლ. ტემპერატურა მერყეობს
3-დან 90C-მდე. ზოგან CO2 წყლის გასასვლელები უკავშირდება ეფუზიურ ნალექებს (სიონი, არაშა
და ა.შ.). ჰიდროგეოლოგიური რეგიონის მიწისქვეშა წყლების მთლიანი რესურსი 6,5 მ3 / წმ აღწევს.
მიწისქვეშა წყლის დონე კლდის ზედაპირებთან ახლოსაა;
 მესტია-თიანეთის ნაპრალოვანი და ნაპრალოვან-კარსტული წყლის წნევის აუზი, რომელიც იმავე
ჰიდროლოგიურ რეგიონს მიეკუთვნება;
 საქართველოს სარტყელის არტეზიული აუზების ჰიდროგეოლოგიურ რეგიონში არსებული ქართლის
ფოროვანი, ნაპრალოვანი და ნაპრალოვან-კარსტული არტეზიული აუზი.
მიწის რესურსები. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი მდიდარია ნიადაგის ტიპებით, რაც ასახავს მისი
გეომორფოლოგიის, გეოლოგიის, მცენარეულობისა და კლიმატის მრავალფეროვნებას. საერთო ჯამში,
სამიზნე არეალში დომინირებს მთა-მდელოს განუვითარებელი ნიადაგები და საშუალო მჟავიანობის
და ნეიტრალური pH მთა-ტყის ნიადაგები. ისინი ხშირად მდიდარია ჰუმუსით. კერძოდ, აქ გვხვდება
ნიადაგის შემდეგი ტიპები:100
 დელუვიურ-პროლუვიური ნიადაგები;
 მთა-ტყის ყავისფერი, საშუალო სიღრმის და არაღრმა განუვითარებელი ნიადაგები, ზოგჯერ
ქვებითა და ლოდებით;
 მთა-ტყის ღია ყავისფერი, საშუალო სიღრმის და არაღრმა განუვითარებელი ნიადაგები, ქვებითა
და ლოდებით;
 საშუალო სიღრმის და ზედაპირული განუვითარებელი დეგრადირებული ნიადაგები;
 ტყის და მეორადი მდელოს დეგრადირებული ნიადაგები;
 მთის მდელოს სოდიანი-განუვითარებელი ნიადაგები;
 სუსტად განვითარებული პრიმიტიული ნიადაგები, ზოგჯერ შიშველი კლდეებით;
 ეროზიული და ნახევრად ეროზიული არაღრმა განუვითარებელი ნიადაგები; და
ძლიერად ეროზიული ადგილები, ხევები, შიშველი კლდეები, ქვაყრილები და ქვაფენილის გაშიშ
ვლებული ქანები.

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებ – გვერდის თანახმად, მუნიციპალიტეტის სასოფლო
– სამეურნეო დანიშნულების მიწების ფართობია 43 721 ჰა, რაც სამიზნე ტერიტორიის მთლიანი
ტერიტორიის 40%-ს შეადგენს (108,175 ჰა). აქედან მხოლოდ 7,617 ჰა მიწა არის კერძო საკუთრებაში,
დანარჩენი სახელმწიფო საკუთრებაშია. სასოფლო-სამეურნეო მიწის სტრუქტურა შემდეგია:101
 1,293 ჰა – სათიბი მინდვრები;
 42 274 ჰა – საძოვრები;
 153 ჰა – სახნავი მიწები;
 3 ჰა – მრავალწლიანი ნათესები.
 წინამდებარე შეფასების ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მიერ მოწოდებულია ოდნავ განსხვავებუ
ლი განახლებული მონაცემები სოფლის მეურნეობის მიწების გამოყენების სტრუქტურის შესახებ.
კერძოდ, ამ განახლებული მონაცემებით, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების მთლიანი ფართობი
შეადგენს 43,720,3 ჰა-ს, 161 ჰა სახნავი, 1,285,3 ჰა სათიბი და 42,274.0 ჰა საძოვრები. მუნიციპალიტეტს
არ აქვს ინფორმაცია მრავალწლიანი კულტურების შესახებ. ქვემოთ მოცემულია ყაზბეგის
მუნიციპალიტეტის მიერ მოწოდებული სასოფლო-სამეურნეო მიწების გამოყენების სტრუქტურა
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით.
100

101

წყარო: ეკონომიკური მიზანშეწონილობის კვლევა III. (საქართველო), ყაზბეგის პროექტი. საბოლოო ანგარიში. გერმანიის
ფინანსური თანამშრომლობა საქართველოსთან. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო (MEPNR).
დაცული ტერიტორიების სააგენტო (APA). 2010 წლის მარტი.
წყარო: ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი. http://www.kazbegi.gov.ge/ge/soplis-meurneoba
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ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფლის მეურნეობის მიწათსარგებლობის სტრუქტურა
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით
ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეული

სახნავი მიწები, ჰა

სათიბი
მინდვრები, ჰა

საძოვრები, HA

სულ, ჰა

სტეფანწმინდა

25.3

132.6

8,527.0

8,684.9

სიონი

27.8

128.0

7,962.0

8,117.8

სნო

30.0

206.1

7,483.0

7,719.1

გორისციხე

33.0

140.3

4,840.0

5,013.3

კობი

42.0

655.6

10,516.0

11,213.6

გუდაური

3.0

22.7

2,946.0

2,971.7

161.1

1,285.3

42,274.0

43,720.4

სულ

ტყეები. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში, 4,061 ჰა ტყე მდებარეობს ყაზბეგის ეროვნული პარკის საზღვრებ
ში (სულ 9,030 ჰა). ტყის მთლიანი ფართობიდან არყის ტყეებს უკავია 2595 ჰა, ფიჭვნარი – 369 ჰა, წიფლის
ტყეები – 49 ჰა, ვერხვის ტყეები – 32 ჰა, კავკასიური როდოდენდრონები – 928 ჰა, ზღვის წიწიბურა –
23 ჰა, არყის ტყე, რომელსაც დომინირებს ბარბერი – 28 ჰა , ტირიფები – 15 ჰა, ხის სხვა სახეობებით
დომინირებული სხვა კორომები – 22 ჰექტარი. აღსანიშნავია, რომ საქართველოში იშვიათად ნახავთ
ქაცვის დიდ მასივს, ის გვხვდება სტეფანწმინდის მახლობლად, ხოლო აღმოსავლეთის წიფელი და
მაღალი მთის მუხა ფართოდ არის გავრცელებული სნოს ხეობის ვრცელ ტერიტორიებზე.
ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ბუნებრივი კორომია, რომელიც სოფელ სიონის მახლობლად
მდებარეობს 1,700-1,900 მეტრის სიმაღლეზე ზღვის დონიდან, არყის, ალვის, კოპიტის, ცირცელის
(ჭნავი), მთის ნეკერჩხლის და სხვა ფოთლოვანი სახეობებით.102

ზოგადად, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში 105 – მდე სახეობის ხის მცენარე გვხვდება, ყველაზე ფართოდ
გავრცელებულია არყის ხე (Betula litwinovii და სხვა Betula spp.), ფიჭვი, ღვია და მოცვი. ტყის ზოლის
მიმართულებით ეს ტყე უფრო მინიატურული ხდება (ჯუჯა ტყე) და გარდაიქმნება კავკასიური
როდოდენდრონის და აზალიას ბუჩქებად (Rhododendron caucasicum and R. Luteum). ამ სახეობების
გარდა, არსებობს კავკასიური დრიასის (Dryas – მცენარე ვარდისებრთა ოჯახის) და ჰემისფერული
იუნიპერის (Juniperus hemisphaerica) ბუჩქები. განსხვავებული მერქნიან მცენარეთა ჯგუფი, სადაც
დომინირებს ქაცვი (Hippophae rhamnoides), გვხვდება თერგის ხეობაში სტეფანწმინდის ზემოთ და
ქვემოთ. ხეობის ფსკერთან ასევე არის ფიჭვნარი (მაგალითად: სტეფანწმინდის და კუმლისციხის
მახლობლად).

102

წყარო: 1) პროექტის დოკუმენტი: UNDP / GEP პროექტი: საქართველოში დაცული ტერიტორიების სისტემის ფინანსური
მდგრადობის ამაღლება; 2) ყაზბეგის ეროვნული პარკის ბიომრავალფეროვნება.
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ყაზბეგის ტყის საფარი

წყარო: საქართველოს ინტერაქტიული რუკა. GFW. https://www.globalforestwatch.org.

ბიომრავალფეროვნება. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი წარმოდგენილია შემდეგი მცენარეული ზონებით
/ ლანდშაფტებით:
 შუა მთა (1,200–1,500 მ ზღვის დონიდან);

 ზემო (მაღალი) – მთა (1,500–1,750 მ ზღვის დონიდან);

 სუბალპური (1,750–2,500 მ ზღვის დონიდან), ალპური (2,500–3000 მ ზღვის დონიდან);
 სუბნივალური (3,000–3,600 მ ზღვის დონიდან);
 ნივალური (3,600 მლნ ზემოთ).

დარიალის ხეობაში ბალახოვანი მცენარეულობა ხვდება 1,200-1,700 მეტრის სიმაღლეზე ზღვის
დონიდან, სუბალპური არყის ტყე (Betula litwinowii) წარმოდგენილია ამ ხეობის მახლობლად მდებარე
მთებზე და მხოლოდ ჩრდილოეთით მდებარე ფერდობებზე, 2,550 მეტრამდე ზღვის დონიდან და
სუბალპური ბუჩქნარი 2,100-2,900 მეტრზე ზღვის დონიდან – Rhododendron caucasicum, Vaccinium
myrtillus, Empetrum caucasicum და ა.შ.. მეორადი ბუჩქნარი და სუბალპური მდელოები განლაგებულია
არყის ტყის ადგილებში იმავე ჩრდილოეთ კალთებზე. კლდოვანი ქედების სამხრეთ კალთებს იკავებს
ფიჭვის (Pinus kochiana) ტყის ჰაბიტატი. კლდოვანი ბუჩქები ძირითადად წარმოდგენილია ღვიის სახით
(Juniper communis var. Depressa, J. sabina).103

103

წყარო: დარიალის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი. ბიომრავალფეროვნების
სამოქმედო გეგმა ხმელეთის ბიომრავალფეროვნება. დარიალი ენერჯი. 2015 წ

87

ყაზბეგი

მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

Vegetation Cover of Kazbegi Municipality

წყარო: ეკონომიკური მიზანშეწონილობის კვლევა III. (საქართველო), ყაზბეგის პროექტი. საბოლოო ანგარიში. გერმანიის
ფინანსური თანამშრომლობა საქართველოსთან. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო (MEPNR).

ყაზბეგის ფლორის ბოლოდროინდელი ანალიზის თანახმად, 1,100-მდე სახეობის სისხლძარღვოვანი
მცენარეა დაფიქსირებული, მათი უმეტესობა მიეკუთვნება Asteraceae, Poaceae, Rosaceae, Fabaceae და
Scrophulariaceae ოჯახებს. ყაზბეგის ფლორა განსაკუთრებით მდიდარია ენდემებით. მისი ფლორის 27%
ენდემურია და წარმოდგენილია კავკასიის თერთმეტი ენდემური გვარიდან მინიმუმ ხუთი (Agasyllis,
Dolichorrhiza, Symphyoloma, Trigonocaryum და Pseudovesicaria). მიუხედავად იმისა, რომ დარიალის
ხეობის მცენარეები მოიცავს აღმოსავლეთ დიდი კავკასიისათვის დამახასიათებელ სახეობებს
(მაგალითად: Pinus kochiana, Juniperus hemisphaerica, Heracleum leskowii), ცენტრალური ხევის რეგიონი
უფრო მეტად დაფარულია სუბალპური მდელოებით, ჯუჯა ტყეებით და Betula litwinovii-ის ტყეებით,
ტრაგანტის მცენარეულობით, Astragalus denudatus-ით, ასევე. ამის საპირისპიროდ, თრუსოს ხეობაში
კობრეზიას (Kobresia capilliformis) და კავკასიური დრიასის (Dryas caucasica – მცენარე ვარდისებრთა
ოჯახიდან) მდელოები ჭარბობს. ყაზბეგის მცენარეულობასთან დაკავშირებით ნახუცრიშვილი და სხვ.
(2005) განასხვავებს სისხლძარღვთა მცენარეთა 39 ტიპს, რომლებიც ყაზბეგში გვხვდება. ცხრილში
N 1 ჩამოთვლილი მცენარეთა სახეობების გარდა, ისინი აღწერენ სუბნივალური მცენარეების სამ
ტიპს და აღნიშნავენ სხვადასხვა ხავსისა და ლიქენების არსებობას. ხეობის ფსკერთან (მაგალითად:
სტეფანწმინდის და ქუმლისციხის მახლობლად) არსებული მცირე რაოდენობით წარმოდგენილი
ფიჭვის ხეების გარდა, ყაზბეგის მთის ტყეებში დომინირებს Betula litwinovii და სხვა Betula spp. ტყის
ზოლის მიმართულებით ეს ტყე უფრო მინიატურული ხდება (ჯუჯა ტყე) და გარდაიქმნება კავკასიური
როდოდენდრონის და აზალიას ბუჩქებად (Rhododendron caucasicum and R. Luteum). ამ სახეობების
გარდა, არსებობს კავკასიური დრიასის (Dryas – მცენარე ვარდისებრთა ოჯახის) და ჰემისფერული
იუნიპერის (Juniperus hemisphaerica) ბუჩქები. განსხვავებული მერქნიან მცენარეთა ჯგუფი, სადაც
დომინირებს ქაცვი (Hippophae rhamnoides), გვხვდება თერგის ხეობაში სტეფანწმინდის ზემოთ და
ქვემოთ. ხეობის ფსკერთან ასევე არის ფიჭვნარი (მაგალითად: სტეფანწმინდის და კუმლისციხის
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მახლობლად). ეს ფრაგმენტები წარმოადგენს მცენარეთა მრავალფეროვნების კიდევ ერთ ცხელ
წერტილს, მნიშვნელოვან ზამთრის ჰაბიტატს ფრინველებისთვის და ბუნებრივი რესურსების წყაროს
ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. ყაზბეგის ტყეები და ბუჩქნარი, მიუხედავად მათი მცირე დაფარვისა,
ისევე როგორც მათი ეკოტონები, წარმოადგენს მცენარეთა მრავალფეროვნების მნიშვნელოვან
ცენტრებს და ძირითადი ჰაბიტატია ცხოველის სხვადასხვა სახეობისთვის. ბუჩქნარი ასევე იცავს
ფერდობებს ეროზიის, ზვავის, ტალახის და ქვის ნაკადებისგან და აქვს წყლის მარეგულირებელი
ფუნქცია და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის საწვავი მასალის და სხვა ბუნებრივი რესურსების
ტრადიციული წყაროა.

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში გვხვდება სულ მცირე 148 ფრინველის სახეობა, საიდანაც 24 კლასი
ფიცირებულია, როგორც მთელი წლის ბინადარი, ხოლო 38 მიგრირებადია, რომელიც ზაფხულში
მრავლდება. გაზაფხულზე და შემოდგომაზე სეზონური მიგრაციების დროს დაახლოებით 108 სახეობა
ფიქსირდება (რეგულარულად ან არარეგულარულად), საიდანაც მინიმუმ 26 სახეობაა აღრიცხული
საკვლევ ტერიტორიაზე გამრავლების პერიოდში, როგორც გამმრავლებლები, ხოლო 82 სახეობა
– მხოლოდ გადაფრენის დროს. ზამთრის ავიფაუნა წარმოდგენილია მთელი წლის ბინადარი
ფრინველების სახეობებით და ათზე მეტი სახეობის ზამთრის ვიზიტორით ან შემთხვევითი ვიზიტორით.
ყველა ფრინველს შორის, გრძელფეხა კაკაჩა, უხეშფეხიანი კაკაჩა, საიმპერატორო არწივი, დიდი
მყივანი არწივი, ოქროს არწივი, ეგვიპტის მტაცებელი, წვერიანი ეშმაკი, ევრაზიული გრიფონი, საკერი,
წითელფეხა შავარდენი, ქორცქვიტა, პატარა კესტელი, Great Rosefinch, გულდენშტატის ბოლოცეცხლა,
კავკასიური შავი როჭი და ჩვეულებრივი წერო შედის საქართველოს წითელ ნუსხაში. ყაზბეგის
მუნიციპალიტეტში დაახლოებით 35 ხმელეთის ძუძუმწოვარი სახეობაა, რომელთაგან რვა, მათ შორის
ყაზბეგის ტყის თაგვი, გრძელბრჭყალებიანი თხუნელა, ნაცრისფერი ზაზუნა, აღმოსავლეთ კავკასიური
ჯიხვი, არჩვი, ფოცხვერი, მურა დათვი და წავი შესულია საქართველოს წითელ ნუსხაში. ორი ყველაზე
გავრცელებული სახეობა – მელა (Vulpesvulpes) და ქვის კვერნა (Martes foina) ყველგან გვხვდება.
ქვეწარმავლებს შორის გვხვდება კავკასიური როკ ხვლიკი, დაღესტნის კლდის ხვლიკი, ართვინი ხვლიკი,
ხვლიკი ეკლიანი კუდით, კასპიის მწვანე ხვლიკი, გლუვი გველი, საყელო წერტილოვანი გველი და
დინიკის გველგესლა. სულ ქვეწარმავლებიდან კავკასიური დინიკის გველგესლა შედის საქართველოს
წითელ ნუსხაში. მუნიციპალიტეტში ამფიბიების ხუთი სახეობაა ნაპოვნი, მათ შორის: ჩრდილოეთის
მცირეაზიური ტრიტონი, სამხრეთის სავარცხლიანი ტრიტონი, მწვანე გომბეშო, ევრაზიის ჭაობის
ბაყაყი და გრძელფეხებიანი ტყის ბაყაყი. ამ ჯიშებიდან გრძელფეხებიანი ტყის ბაყაყი და ჩრდილოეთის
მცირეაზიური ტრიტონი კავკასიისა და ანატოლიის ჩრდილოეთ ნაწილის რეგიონალური ენდემია.
დაახლოებით 135 სახეობის ფუტკარი და ბაზი (Apoidea) და 105-მდე სახეობის ხოჭო (Coleoptera)
მოხსენიებულია სამეცნიერო პუბლიკაციებში, რომლებიც ნაპოვნია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში.
ყაზბეგის დაცული ტერიტორიები შედგება შემდეგი სტატუსის მქონე დაცული მიწებისაგან:
 ყაზბეგის ეროვნული პარკი;

 სახიზარის კლდის ბუნების ძეგლი;

 აბანოს მინერალური ტბის ბუნების ძეგლი;
 ტრუსოს ტრავერტინის ბუნების ძეგლი;

 ჯვრის უღელტეხილის ტრავერტინის ბუნების ძეგლი;
 ქეთერისის მინერალური ვოკლუზის ბუნების ძეგლი.

ყაზბეგის ეროვნული პარკის მთლიანი ფართობი 78 543 ჰაა,104 რაც ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერი
ტორიის 70%-ს აღემატება. პარკში სულ 1,347 მცენარის სახეობა გვხვდება. აქ არის ალპური, სუბალპური,
ქსეროფიტური და მრავალი სხვა მცენარე, რომლებიც ქმნიან გარემოს ჯგუფებს.

104

წყარო: დაცული ტერიტორიების სააგენტო. https://apa.gov.ge
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ყაზბეგის ეროვნული პარკის რუკა

წყარო: APA, https://apa.gov.ge/.

ყაზბეგის ეროვნული პარკის ტყეები ციცაბო ფერდობებზე მდებარეობს. აქ ხის მცენარეების 105
სახეობაა, მაგრამ ძირითადად აქ არის ლიტვინოვის არყი, სოსნოვსკის ფიჭვი, ღვიები და მოცვი. ტყის
2,595 ჰა დაფარულია არყის კორომებით, 369 ჰა – ფიჭვის კორომებით, 49 ჰა – წიფლის კორომებით, 32
ჰა – ვერხვის ტყეებით. კავკასიური როდოდენდრონის ბუჩქნარი მოიცავს 928 ჰა, ქაცვი – 23 ჰა, არყის
ხის ტყე, სადაც დომინირებს კოწახური – 28 ჰა, ტირიფი – 15 ჰა, სხვა კორომები, სადაც დომინირებენ
ხემცენარეები – 22 ჰა. საქართველოში ქაცვის გავრცელება საკმაოდ შეზღუდულია, თუმცა დიდი
ფართობი გვხვდება სტეფანწმინდაში. აღმოსავლური წიფელი და მაღალი მთის მუხა ფართოდ არის
გავრცელებული მდინარე სნოს ხეობის ფართო ტერიტორიებზე. მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთი ყველაზე
მნიშვნელოვანი ტყე გახლავთ ბუნებრივი კორომი სოფელ სიონის მახლობლად 1,700-1,900 მეტრზე
ზღვის დონიდან, წარმოდგენილია არყის, ალვის, ჩვეულებრივი კოპიტის, ცირცელის, მაღალი მთის
ნეკერჩხლის და სხვა ფოთლოვანი სახეობებით. ყაზბეგის ფლორა მდიდარია ველური ბალახებით,
რაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ბუნებრივი რესურსია, რომლის დაცვას, აღდგენასა და
გაშენებას დიდი მნიშვნელობა აქვს. აქ გავრცელებული მცენარეების ჩამონათვალია: სალბი, ასკილი,
ასფურცელა, დენდელიონი, ქონდარა, გვირილა, ვარდკაჭაჭა, ლერწმის ბალახი, ფარსმანდუკი, თავშავა,
ვალერიანა, კრაზანა, ლენცოფა, მოცვი, ჭინჭარი, შავბალახა და სხვა. გამოფიტულ ქანებზე ქართული
ენდემიებიდან გვხვდება: Arabiskazbekensis, Galanthusplatyphillus, Heracleumossethicum, Liliumgeorgicum,
Muscaripallens. კავკასიური ენდემური მცენარეებიდან გვხვდება: Delphinium flexuosum, Campanula
hypopolia, Campanula petrophilla, Campanula sosnowskyi, Delphinium flexuosum, Delphinium speciosum,
Dianthus caucaseus, Eritrichiumcaucasicum, Fritillarialatifolia, Fritillarialutea, Gladiolus tenuis, Inulamagnific,
Ligulariasubsagittata, Primulacordifolia, Primuladarialica, Sobolewski caucasica.
ეროვნული პარკი მდიდარია ფაუნით. აქ გავრცელებული ცხოველების უმეტესობა საქართველოს
„წითელ ნუსხაში“ შეტანილი იშვიათი და გადაშენების პირას მყოფი სახეობებია: აღმოსავლეთ
კავკასიის ჯიხვი, არჩვი, მურა დათვი. აქ შეგიძლიათ იხილოთ: კვერნა, გარეული კატა, კურდღელი,
ციყვი და სხვა.

ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე არსებული ბიომრავალფეროვნება და ღრმა ხეობები, გორაკები, სუბ
ალპური მინდვრები იდეალური ჰაბიტატია დიდი ზომის მტაცებელი ფრინველებისთვის. ნაკრძალში
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შეგიძლიათ იხილოთ: ოქროს არწივი, სვავი და წვერიანი სვავი. ყურადღებას იქცევს აგრეთვე
კავკასიური როჭო და კავკასიური შურთხი. ძუძუმწოვრებიდან გვხვდება შემდეგი ქართული ენდემური
სახეობები: ჩვეულებრივი ბიგა (Sorexsatunini), Volnuchinishrew (Sorexvolnuchini), Gueldenstaedt’s
shrew (Crociduragueldenstaedtii), ყაზბეგის ტყის თაგვი, (Sicistakazbegica) და ბუჩქის მემინდვრია
(Terricusdalastan). ენდემური ფრინველებიდან ესენია: კავკასიური შავი როჭო (Tetraomlokosiewzci),
კავკასიური შურთხი (Tetraogalluscaucasicus), ჩხურუშტი (Turdustorquatus), წითელნისკარტა მაღრანი
(Pyrrhocoraxpyrrhocorax), ყვითელნისკარტა მაღრანი (P. graculus) და სხვა. გარდა ამისა, ეროვნულ
პარკში გლობალურად მნიშვნელოვანია ფრინველის 2 სახეობა: დიდი ვარდისფერი კოჭობა
(Carpodacusrubicilla) და გიულდენშტოდის ბოლოცეცხლა (Phoenicuruserythogaster).
მინერალური რესურსები. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი მდიდარია მინერალური რესურსებით, განსაკუთ
რებით დეკორატიული / ორნამენტული ქვის საბადოებით, მწვანე გრანიტისა და ყავისფერი დიაბაზის
ჩათვლით, აგრეთვე ქვიშითა და ხრეშით. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გრანიტის
შემდეგი ტიპები არსებობს:
 დიაბაზი – გველეთი, ჭაუხები, ვეშატის წყარო (ჯუთას ზემოთ), დარიალის ნაცრისფერი, დარიალის
მეწამული, სოფელი ერთხმოს შავი გრანიტი;

 ანდეზიტი: მანგანუმის მადნის საბადო (შავი და თეთრი წერტილებით), გაბოტენ-თოთის საბადო
(ნაცრისფერი, ლურჯი, წითელი);
 დონატას საბადო – (ნაცრისფერი) ყაბარჯინის მთის ძირას;
 დაციტის – Knockau მადანი (წითელი);
 ბაზალტი – გუდაური (ნაცრისფერი);

 ტუფი – ფანშეტის (აგური), კობი (შავი).

ინერტული მასალების დიდი რაოდენობაა მდინარე თერგის ხეობაში, აგრეთვე მინერალურ წყლებში.
ქვემოთ მოცემულია მაღაროების ეროვნული სააგენტოს მიერ რეგისტრირებული მინერალური
საბადოების ჩამონათვალი.

მინერალური
საბადო

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მინერალური რესურსები
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სპილენძი,

პოლიმეტალი
მინერალური
წყალი

მინერალური
წყალი

მინერალური
წყალი
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წყარო: NAM.
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რაც შეეხება მინერალური რესურსების მოპოვების ლიცენზიებს, არსებობს 13 საოპერაციო ლიცენზია,
რომლებიც გაიცემა ქვიშის და ხრეშის, მინერალური წყლის და გრუნტის სუფთა წყლის მოპოვებასთან
დაკავშირებით.

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში მინერალური რესურსების მოპოვებისთვის გაცემული
ლიცენზიები
ლიცენზია #

ადგილმდებარეობა / საბადო

ლიცენზია

მოქმედების
პირობები

მოპოვების
კვოტა

1002796

ფანშეტის მინერალური წყლის ძებნა და
მოპოვება

შპს ჯანმრთელი წყალი

23.07.15 24.07.40

1003054

ფანშეტის მინერალური წყლის მოპოვება

შპს არეანი

02.11.15 09.10.38

10 მ3/დღეში

1003237

კობის ქვიშის და ხრეშის მოპოვება

შპს ბესტი

23.12.15 24.12.20

72300 მ3

პლატონ ტატიშვილი

20.01.16 04.08.17

1003314

კობის მინერალური წყლის და
CO2– ის მოპოვება

1003445

კობის მინერალური წყლის და
CO2– ის მოპოვება

შპს კობი

13.03.16 04.08.17

1004407

ფანშეტის მინერალური წყლის მოპოვება

შპს თერგი

06.04.17 27.11.39

1004462

კობის ქვიშის და ხრეშის მოპოვება

შპს მამისონი

24.04.17 25.04.22

შპს RTD

ფართობი
0.07 ჰექტარი
თითო

2.5 ტონა/
დღეში

0.5 ტონა/
დღეში

7850 მ3/
წელიწადში

0.07 ჰექტარი
თითო
2.41 ჰექტარი

0.07 ჰექტარი
0.07 ჰექტარი
0.07

156600 მ3

5.22 ჰექტარი

28.07.17 29.07.22

123300 მ3

4.11 ჰექტარი

პლატონ ტატიშვილი

08.08.17 04.08.27

2.0 t/d

0.07 ჰექტარი

დევდორაკის დიაბაზის მოპოვება
გველეთის მახლობლად

შპს SRG

11.05.18 15.03.28

9626 მ3

2.63 ჰექტარი

ჯუთასწყლის ქვიშის და ხრეშის მოპოვება
კობის ქვიშის და ხრეშის მოპოვება

შპს ხევი

16.08.18 17.08.23

35040 მ3

113715 მ3

23360 მ2

10000295

თერგის ქვიშის და ხრეშის მოპოვება
არშას მიმდებარე ტერიტორიაზე

შპს ხევი

06.08.18 07.08.21

შპს SRG

16.10.18 17.10.23

69750 მ3

23 250 მ2

10000555

კობის ქვიშის და ხრეშის მოპოვება

სს კავკასავტო
მაგისტრალი

19.02.19 20.02.21

16020 მ3

8010 მ2

1004740
1004775
1005461
10000121

10000156

ფანშეთის ქვიშის და ხრეშის მოპოვება
მდინარე თერგიდან
კობის მინერალური წყლის და
CO2– ის მოპოვება

3790 მ 2
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10000756

კობის მინერალური წყლის მოპოვება

შპს აკვა გეო

21.05.19 30.10.38

10000877

მიწისქვეშა წყლების მოპოვება კობის
ახლოს

შპს აკვა გეო

04.07.19 30.10.38

* ნარინჯისფერი ფერის მწკრივები: შეჩერებული ლიცენზია

10000 მ3/
წელიწადში
20000 მ3/
წელიწადში

0.21 ჰექტარი
0.07 ჰექტარი

წყარო: წიაღის ეროვნული სააგენტო.

განახლებადი ენერგიის რესურსები.105 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტს აქვს მცირე ჰიდროენერგეტიკული
პოტენციალი, ჯამში 50,4 მეგავატი დადგენილი სიმძლავრით 316,6 მილიონი კვტ / სთ ელექტროენერგიის
საშუალო წლიური წარმოება. თეთრ არაგვს ყველაზე მაღალი პოტენციალი აქვს 14.1 მეგავატი
დადგენილი სიმძლავრით და 89 კვტ / სთ მილიონი წლიური ელექტროენერგიის გამომუშავებით,
შემდეგ მოდის მდინარე სნოსწყალი, 10.6 მეგავატი დადგენილი სიმძლავრე და 67.3 კვტ / მილიონი
წლიურად ელექტროენერგიის გამომუშავება.
საქართველოს ქარის ენერგიის ატლასის (2004 წ.) თანახმად, მუნიციპალიტეტის ქარის ენერგიის პო
ტენციალი ძირითადად, 100 ვტ / მ2-ზე დაბალია და მხოლოდ ჯვრის უღელტეხილზე ის იცვლება 8001,200 ვტ / მ2.

საქართველოს გლობალური ჰორიზონტალური დასხივების რუქის მიხედვით, ყაზბეგის მუნიცი
პალიტეტში გრძელვადიანი საშუალო დღიური მზის ენერგიის პოტენციალი საკმაოდ მნიშვნელოვანია,
რაც შეფასებულია ძირითადად 3-3,2 კვტ / სთ / მ2-ზე, ზოგიერთ შეზღუდულ ადგილას 3,8 კვტ / მ2
დასხივების პირდაპირი ნორმალური მაჩვენებლები უმეტეს ადგილებში 2.6-დან 3.2 კვტ / მ2-მდეა და
შეზღუდულ ადგილებში 3.4-3.6 კვტ / მ2-ზე. ფოტოვოლტური პოტენციალი იზომება 3.2-3.6 კვტ / კვტ / სთ
(კილოვატ პიკი) და შეზღუდულ ადგილებში 3.6-4.0 კვტ სთ / კვტ პიკი.106
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტს არ აქვს ბიომასის მაღალი პოტენციალი, რადგან ხის საფარი დაბალია,
ხოლო სახნავი მიწები შეზღუდულია. ბიოგაზის წარმოება შესაძლებელია პირუტყვის ნაკელიდან
საყოფაცხოვრებო დონეზე.

გარემო ინფრასტრუქტურა და სერვისები

სასმელი წყლის მომარაგების სისტემები. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ქალაქ სტეფანწმინდასა და
ყველა დასახლებულ სოფელში სასმელი წყლის მიწოდება ცენტრალიზებულია. ქალაქ სტეფანწმინდასა
და სოფელ აჩლოთში სისტემა წარმოადგენს წყალსაწევ სისტემას, სატუმბი სადგურებით. და
ნარჩენი სისტემები გრავიტაციული ტიპისაა. საერთო ჯამში, 21 სათავე ნაგებობაა, საიდანაც 60%
რეაბილიტირებულია, დანარჩენი კი მშენებარე პროცესშია. რაც შეეხება სადისტრიბუციო ქსელებს,
მისი საერთო სიგრძეა 65 კმ. მისი 10% დაზიანებულია და საჭიროებს ჩანაცვლებას.

სოფლებში წყლის გაწმენდა არ ხდება / მოსახლეობის 100% მრიცხველები აქვთ. ამჟამად მიმდი
ნარეობს წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები:
 სოფელ წდოს წყლის რეაბილიტაცია;

 სოფელი არშას წყლის რეაბილიტაცია;

 სოფელი გარბანისა და კარკუჩა-ახალციხის წყლის რეაბილიტაცია.

კანალიზაციის სისტემები. ამჟამად, კანალიზაციის სისტემებისა და გამწმენდი ნაგებობების მშე
ნებლობის / რეაბილიტაციის პროექტები ხორციელდება საქართველოს გაერთიანებული წყალმომა
რაგების კომპანიის (UWSCG) მიერ. გუდაურში პროექტს აფინანსებს აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
ურბანული სერვისების გაუმჯობესების საინვესტიციო პროგრამის ფარგლებში – გუდაურის ჩამდინარე
წყლების სისტემის ქვეპროექტის გაუმჯობესება. იგი ითვალისწინებს კანალიზაციის სისტემისა
105

106

ტექნიკური ანგარიში ნომერი 2, მდინარე რიონის და ალაზანი-იორის აუზების სწრაფი შეფასება, საქართველოს
რესპუბლიკა. USAID / GLOWS პროექტი: ბუნებრივი რესურსების ინტეგრირებული მართვა საქართველოს წყალგამყოფებში.
ფლორიდას საერთაშორისო უნივერსიტეტი. USAID / GLOWS პროექტი: ბუნებრივი რესურსების ინტეგრირებული მართვა
საქართველოს წყალგამყოფებში. ფლორიდას საერთაშორისო უნივერსიტეტი
წყარო: საქართველოს მზის რესურსების რუკები. მსოფლიო ბანკის ჯგუფი, დაფინანსებულია ენერგეტიკის სექტორის
მართვის დახმარების პროგრამის (ESMAP) მიერ და მომზადებულია Solargis–ის მიერ
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და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობას, რომელიც შედგება 5 მოდულური
ერთეულისგან, რომელთა საერთო ჯამი შეადგენს 4,200 მ 3 / დღეში პროექტის სიმძლავრე.

გამწმენდი ჩამდინარე წყლები ჩამდინარე წყლების გამწმენდი 4 ნაგებობიდან ჩაედინება არაგვში
ერთი საერთო კოლექტორის საშუალებით, ხოლო მე-5-დან პატარა ხევში ცალკე კოლექტორის მეშვე
ობით.107 პროგრამის „კომუნალური ინფრასტრუქტურა გარემოსა და ტურიზმისთვის“ ფარგლებში
ხორციელდება სხვა პროექტები, რომლის მიზანია საქართველოში შერჩეული მუნიციპალიტეტების,
მათ შორის ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის, ეკოლოგიურად სუფთა კომუნალური ინფრასტრუქტურის
რეაბილიტაცია / დანერგვის ხელშეწყობა. პროგრამა ემყარება ჰოლისტიკურ მიდგომას, რომელიც
ითვალისწინებს არა მხოლოდ წყლისა და ჩამდინარე წყლების ინფრასტრუქტურას, არამედ მოიცავს
კომუნალური ინფრასტრუქტურის სხვა ელემენტებს. ის მიზნად ისახავს მოსახლეობის კომუნალური
მომსახურების გაუმჯობესებას ეკოლოგიურად სუფთა, ენერგოეფექტური, მდგრადი და ეფექტური
გზით.108

სანიაღვრე სადრენაჟე სისტემები. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის დასახლებების 60% დაფარულია
სანიაღვრე სადრენაჟე სისტემებით, მათ შორის სოფლების 30%. აქ არის: ქალაქი სტეფანწმინდა და
სოფლები: სიონი, ტყარშეთი, სნო, ფხელშე და გორისციხე. სიონის, ფხლეშის და გორისციხის გარდა,
ყველა სისტემას სჭირდება რეაბილიტაცია.
ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა. ბუნებრივი გაზი მილებით მიეწოდება სტეფანწმინდას ქალაქსა და
სოფლებს: გველეთს, წდოს, ფანშეტს, არშას, სიონს, გარბანს, ვარდისუბანს, აჩხოტს, სნოს, ახალციხეს,
ქარქუჩას, ჯუთას, გორისციხეს, ფხელშეს, ყანობი, კუმლისციხეს, გუდაურს, კობს და ამლმასიანს.
დანარჩენი სოფლები არ არის დაკავშირებული გაზმომარაგების ცენტრალიზებულ სისტემასთან,
მათ შორის: გაიბოტენი, ტოტი, კოსელი, ართხმო, მნა, ოქროყანა, ქვემო ოქროყანა, შევარდენი,
ქარწთსოფელი, უხათი, ნოღაუ, აბანო, კატრისი, ტეფი, გიმარა, წოწოლტა, ბურმასიგი, დესი, სუატი, რეზი.

ელექტროენერგია მიეწოდება ქალაქ სტეფანწმინდასა და შემდეგ სოფლებს: გველეთი, წდო,
ფანშეტი, არშა, სიონი, გარბანი, ვარდისუბანი, აჩხოტი, ახალციხე, ქარკუჩა, ჯუთა, გორისციხე, ფხელშე,
ტარხეთი, ხურტისი, ხანობი, კუმლისციხე, გუდაური, და ალმასიანი. ეს არის მეტნაკლებად უფრო დიდი
დასახლებები, მუდმივი მოსახლეობით. ისეთი სოფლები, როგორიცაა: გაიბოტენი, ტოტი, კოსელი,
ართხმო, მნა, ოქროყანა, ქვემო ოქროყანა, შევარდენი, ქართსოფელი, უხატი, ნოგკაუ, აბანო, კატრისი,
ტეფი, გიმარა, წოწოლტა, ბურმასიგი, დესი, სუათისი და რესი.
რაც შეეხება ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურას, განახლებადი ენერგიების საფუძველზე, მდინარე
თერგზე არსებობს ორი დერივაციული ტიპის ჰესი:

 დარიალის ჰესი – ნომინალური სიმძლავრე: 108 მეგავატი; წლიური საშუალო ელექტროენერგიის
წარმოება: 500 გვტ / სთ; სათავე / წყალმიმღების მდებარეობა: მდინარე თერგის დინების
სათავეში 1729 მ ზღვის დონიდან. ჰესი იღებს წყალს მდინარიდან და გვირაბის გავლით აწვდის
ელექტროსადგურს, რომელიც მდებარეობს 1,334 მ ზღვის დონიდან, 1,2 კმ-ზე რუსეთი-საქართველოს
საზღვრიდან. ელექტროენერგიის დაახლოებით 70% იწარმოება ზაფხულის თვეებში (მაისი –
ოქტომბერი). ჰესი დაკავშირებულია ეროვნულ ქსელთან დარილის 110 კვ გადამცემი საჰაერო ხაზის
მეშვეობით. მას მართავს სს დარიალი ენერჯი;109

 ლარსის ჰესი – მდებარეობს მდინარე თერგზე, ლარსის გამშვებ პუნქტთან, საქართველო-რუსეთის
საზღვარზე; ნომინალური სიმძლავრე: 19,5 მეგავატი; წლიური საშუალო ელექტროენერგიის
წარმოება: დაახლოებით 90-100 გვტ / სთ. ელექტროსადგურისთვის საჭირო წყალი მიიღება
მდინარის მარჯვენა სანაპიროზე მდებარე წყალშემკრები აუზიდან. წყალშემკრები აუზიდან
მიღებული წყალი მიედინება შემოვლითი გზის გასწვრივ ორიკამერიანი დანალექის/ლექის
ავზის გავლით, რომელიც პერიოდულად ირეცხება და 2.9 მ სიგანისა და 1160 მ სიგრძის ფოლადის
წნევის მილსადენის გავლით ელექტროსადგურის სამ განყოფილებაში გასასვლელად. კაშხლის
107
108
109

წყარო: გუდაურის კანალიზაციის სისტემისა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობისა და
ექსპლუატაციის გეგმა საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია. კონტრაქტორი: Eptisa. თბილისი 2018
წყარო: საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია
წყარო: http://darialienergy.ge/
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საყრდენში, რომელიც ყოფს სათავო ნაგებობის შლუზის კამერას და გვერდით წყალსაგდებს,
არის თევზის გასასვლელი გზა, რომელიც უზრუნველყოფს თევზის მიგრაციას ქვედა ბიეფიდან
სათავემდე. ლარსის ჰესის მიერ წარმოებული ელექტროენერგია მიეწოდება ქსელს 110/6-კვტ
საჰაერო ხაზისა და ქვესადგურის მეშვეობით. ჰესი მუშაობს ავტომატურ რეჟიმში.110

აღსანიშნავია, რომ ამჟამად მიმდინარეობს ყაზბეგის ურთიერთდაკავშირების პროექტი – 500 კვ
ქსანი-სტეფანწმინდას გადამცემი ხაზის (KSTL) მშენებლობის პროექტი, რომელიც დაფინანსებულია
გერმანიის განვითარების ბანკის (KFW) მიერ. ელექტროგადამცემი ხაზი დაუკავშირდება რუსეთის
ელექტრო ქსელს. შესაბამისად, სტეფანწმინდის მიმდებარედ მოეწყობა 500 კვ ქვესადგური და
ელექტროგადამცემი ხაზი იმუშავებს 500 კვ ძაბვაზე, გადაცემის სიმძლავრით 1,100 მეგავატი. ეს იქნება
საქართველოს, რუსეთის, სომხეთისა და ირანის ენერგოსისტემების დამაკავშირებელი ძირითადი
ხაზი და ხელს შეუწყობს საქართველოს ელექტროქსელის სტაბილურობას და ფართო-მასშტაბიანი
სავაჭრო ურთიერთობების განვითარებას საქართველოს, რუსეთს, სამხრეთ კავკასიის სხვა ქვეყნებსა
და შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელის ქვეყნებს შორის.
ელექტროგადამცემი ხაზი ერთმანეთთან აკავშირებს 110 კვ ქვესადგურს სტეფანწმინდაში და
500/220/110 ქსნის ქვესადგურს. ხაზის სიგრძეა 100 კმ სიგრძით, მცხეთის, დუშეთისა და ყაზბეგის
რეგიონების ტერიტორიებზე. პროექტს ახორციელებს ELTEL (ფინეთი) / შპს EMC (ინდოეთი), გერმანული
კომპანია Fitchner კი უზრუნველყოფს საინჟინრო ზედამხედველობას პროექტის განხორციელებაზე.
ხაზის ექსპლუატაციას უზრუნველყოფს სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა (GSE),
რომელიც არის მთავარი ქსელის მფლობელი და ელექტროენერგიის გადამცემი ერთ-ერთი უდიდესი
კომპანია, რომელიც უზრუნველყოფს ელექტროენერგიის გადაცემას ჰიდრო, თერმული და ქარის
ელექტროსადგურებიდან ელექტროენერგიის გამნაწილებელ კომპანიებზე (სს. თელასი, სს. ენერგოპრო ჯორჯია) და პირდაპირ მომხმარებლებზე (მსხვილი კომპანიები).111
ორი მოქმედი ჰესის გარდა, მდინარე ხდისწყალზე (ბროლისწყალზე) მალე ექსპლუატაციაში შევა
ერთი დამატებითი მცირე ზომის ჰესი. ჰესის ნომინალური სიმძლავრეა 6 მეგავატი.

ნარჩენების მართვა.112 სსიპ (საჯარო სამართლის იურიდიული პირი) ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის
კეთილმოწყობის სამსახური (შემდგომში სამსახური) არის არაკომერციული მუნიციპალური იურიდიული
პირი, რომელიც პასუხისმგებელია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვაზე. სამსახურს
გააჩნია შემდეგი ფუნქციები:
 ნარჩენების მართვა:

o
o
o
o

ქუჩების, პარკების, მოედნების / ბაღების და სხვა საზოგადოებრივი სივრცეების
დასუფთავება
საყოფაცხოვრებო არასაშიში ნარჩენების შეგროვება და გატანა
კომერციული და საოფისე არასახიფათო ნარჩენების შეგროვება და გატანა
ქუჩებში გადაყრილი ნივთების / საქონლის, მუნიციპალური მყარი ნარჩენების და
საზოგადოებრივი სივრცეების დასუფთავების / გაწმენდის შედეგად წარმოქმნილი
ნებისმიერი გროვის / მასის შეგროვება და გატანა / ტრანსპორტირება.

 სხვა ფუნქციები:

o
o

საზოგადოებრივ ადგილებში ხეების გასხვლა და ბალახების მოჭრა
ქუჩის განათების მართვა

სამსახურს აქვს ცალკე განყოფილება, რომელიც პასუხისმგებელია მუნიციპალური მყარი ნარჩენების
მართვის სისტემის მუშაობაზე. სამსახურში მუშაობს 41 თანამშრომელი.

2018 წელს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტმა მიიღო ნარჩენების მართვის 5-წლიანი გეგმა 2018-2020
წლების პერიოდისთვის. გეგმა ასახავს ზოგად ინფორმაციას მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვის
110
111
112

წყარო: https://peri.ge
წყარო: http://www.gse.com.ge
წყარო: მუნიციპალური პროფილები. საბაზისო კვლევის პროექტი. საბაზისო კვლევა 39 საპილოტე მუნიციპალიტეტში.
გაეროს განვითარების პროგრამის საკონსულტაციო დავალება: საქართველოს 23 მუნიციპალიტეტში ქუჩების
დასუფთავებისა და ნარჩენების ეფექტიანი მართვის სისტემა. PMCG 2020 წლის მაისი
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შესახებ, ეროვნულ და ადგილობრივ დონეზე მარეგულირებელ სტრუქტურას, ნარჩენების წარმოქმნას,
შეგროვებას, ქუჩების დასუფთავებას, ხარჯების ანაზღაურებას და ა.შ.

ნარჩენების შეგროვების სამსახურის დაფარვის მაჩვენებლის თანახმად, რომელიც მოგვაწოდა
ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა, ასევე გაეროს განვითარების პროგრამის კონსულტანტების
შეფასებით, 2019 წელს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში წარმოიქმნა 2,937 ტ მუნიციპალური მყარი ნარჩენი,
აქედან მუნიციპალური მყარი ნარჩენები 566 ტ (19%) სოფლის ტერიტორიაზე და 2,371 ტ (81%) – ქალაქად
და პლუს საქართველო-რუსეთის გამშვებ პუნქტზე.
საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის თანახმად, 2019 წელს ყაზბეგის მუნიციპა
ლიტეტიდან ყაზბეგის ნაგავსაყრელზე შეგროვდა და უტილიზებული იქნა 2,880 ტ მუნიციპალური მყარი
ნარჩენები. ნარჩენების შეგროვების არეალის შესახებ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მონაცემების
საფუძველზე და გაეროს განვითარების პროგრამის ექსპერტების გათვლებით, მთლიანად წარმოქმნი
ლი მასის მხოლოდ 2%-იც კი არ არის შეგროვებული და ეს რაოდენობა დაახლოებით 57 ტონაა.
გარდა ამისა, 2019 წელს შეგროვებული მუნიციპალური მყარი ნარჩენების საერთო რაოდენობიდან
დაახლოებით 2,370 ტონა იქნა შეგროვებული ქალაქ ყაზბეგში, ხოლო 510 ტონა – სოფლად.

ამჟამად მხოლოდ შერეული მუნიციპალური მყარი ნარჩენები გროვდება. მუნიციპალიტეტში არ
არსებობს ნარჩენების განცალკევების რაიმე სისტემა. ნარჩენების ყველა ნაკადის, მათ შორის
კომერციული, საცხოვრებელი, სახიფათო (ზოგჯერ სამშენებლო), შეგროვება ხდება საზოგადოებრივ
კონტეინერებში, რომლებიც მდებარეობს ქალაქში და სოფლად. რაც შეეხება სახიფათო ნარჩენებს,
არ არსებობს განცალკევებული შემგროვებელი სისტემა საშიში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების და სხვა
დანარჩენი ნარჩენებისთვის, რაც საშიშად ითვლება და გამოიყენება შინამეურნეობებში (მაგალითად:
თერმომეტრები, ელემენტები, არტერიული წნევის აპარატურა, ფლუორესცენტური ნათურები და
ბუშტები, მცირე ზომის ელექტრონული და ელექტრო მოწყობილობები, დაძველებული მედიკამენტები
და ა.შ.), მათი შეგროვება ხდება მუნიციპალურ ნარჩენებთან ერთად და საბოლოოდ იყრება ყაზბეგის
ნაგავსაყრელზე.
მუნიციპალიტეტში 400 საზოგადოებრივი კონტეინერია განთავსებული. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში
მოცემულია კონტეინერების ზუსტი რაოდენობა.

ნარჩენების შეგროვების კონტეინერები ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში
კონტეინერის ტიპი

საზოგადოებრივი ადგილები, პარკები, საცხოვრებელი კორპუსები
მოცულობა (მ3)

#

1.1

370

1.1

30

ლითონის კონტეინერი

პლასტმასის კონტეინერი

წყარო: UNDP.

სამსახურში მუშაობს ნაგვის შემგროვებელი 3 მანქანა ავტომატური დატვირთვით და პრესით და
სატვირთო მანქანების მოცულობაა 5-დან 13 მ3-მდე. სამსახური არ იყენებს ღია სატვირთო მანქანებს.

ნაგვის შემგროვებელი მანქანები, რომლებიც ფუნქციონირებს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში
მანქანის ტიპი და მარკა

მოცულობა,
მ3

ავტომატური
წარმოების
დატვირთვა
წელი
დიახ/არა

მწარმო
ებელი

სულ კმ

3

შენიშვნები

(მდგომარეობა,
შეკეთება,
პრობლემები...)

სატკეპნი დახურული მანქანები
ნარჩენების სატვირთო მანქანა
ნარჩენების სატვირთო მანქანა
ნარჩენების სატვირთო მანქანა

7

2016

დიახ

მერსედესი

5

2005

დიახ

ისუზუ

13

2015

დიახ

მანი

კარგი

საშუალო
ცუდი
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ნარჩენების შეგროვების გრაფიკი ასეთია: დღეში ერთხელ ქალაქ სტეფანწმინდაში და კვირაში 3-ჯერ
სოფლად.
რაც შეეხება საზოგადოებრივი ადგილების დასუფთავებას, ამჟამად 18 თანამშრომელია, რომლებიც
აქტიურად მონაწილეობენ ქუჩების დასუფთავების სამუშაოებში. დასუფთავების მომსახურება
მიეწოდება მხოლოდ ქალაქებს, განსაკუთრებით ყაზბეგს. დასუფთავების სერვისი მოიცავს
სტეფანწმინდის საზოგადოებრივი ადგილების (პარკები, ქუჩები, სანაპირო, სკვერები) 50%-ს, რაც
დაახლოებით 50,000 მ2-ია. სამსახური ასევე ასუფთავებს ხეობებს, აშორებს სარეველებს, ინარჩუნებს
მწვანე ადგილებს ხეების გასხვლის, ბალახის მოჭრის და გაზონის გათიბვის საშუალებით. მას ასევე
გააქვს დიდი მოცულობის ნარჩენები ქუჩებიდან. სამსახურს არ ყავს ცალკეული მანქანები ქუჩის
ნარჩენების შეგროვებისა და ტრანსპორტირებისთვის. დასუფთავების მომსახურების საერთო
ღირებულება დაახლოებით 104,000 ლარია, რაც მუნიციპალიტეტის მთლიანი ბიუჯეტის 0.93%-ია.

შეგროვებული ნარჩენების გატანა ხდება ყაზბეგის ნაგავსაყრელზე, რომელსაც მართავს საქართველოს
მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია. დასუფთავების სამსახურის წარმომადგენლების შეფასებით,
სამიზნე ტერიტორიაზე 6-მდე უკანონო ნაგავსაყრელია. სამწუხაროდ ნაგავსაყრელის ინვენტარი არ
არსებობს, რათა დადგინდეს აკუმულირებული მუნიციპალური მყარი ნარჩენების ზუსტი ადგილმდე
ბარეობა, ფართობი და რაოდენობა/მოცულობა.

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის განყოფილებას არ გააჩნია მობილური ზედამ
ხედველობის ჯგუფები, რომლებიც შეძლებდნენ ნარჩენების განთავსებასთან დაკავშირებული
დარღვევების დადგენას. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი არ აჯარიმებს რომელიმე კომპანიას ან
მოქალაქეს ნარჩენების განთავსებისთვის. უკანასკნელ წლებში ყაზბეგის მუნიციპალიტეტმა არაერთი
უკანონო ნაგავსაყრელის დასუფთავების ღონისძიება ჩაატარა და ამ საქმიანობაში მრავალი
მოქალაქე მონაწილეობდა. ამასთან, უნდა აღინიშნოს, რომ ნაგვის შეგროვებასთან დაკავშირებით
ცნობიერების ამაღლების მიზნობრივი კამპანიები, ნარჩენების გარემოზე ზემოქმედება, მათ შორის
სახიფათო ნარჩენების განთავსება, ნარჩენების გადამუშავება და აღდგენა, მუნიციპალიტეტის მიერ
ფართოდ არ ხორციელდება, რადგან იგივე პრობლემა გვხვდება საქართველოს მუნიციპალიტეტების
დიდ უმრავლესობაში.

გარემოსდაცვითი მმართველობა

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში, ეროვნული დონის სახელისუფლებო ორგანოები, რომლებიც ახორცი
ელებენ გარემოს მართვას და ეწევიან გარემოსდაცვით მომსახურებას, ქვემოთ არის ჩამოთვლილი:

 ყაზბეგის ეროვნული პარკის ადმინისტრაცია, დაცული ტერიტორიების სააგენტო / გარემოს
დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;

 საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის სტეფანწმინდის სერვისცენტრი,
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;

 ეროვნული სატყეო სააგენტო, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ყაზბეგის
სატყეო უბნის გუნდი (რეინჯერები);
 სურსათის ეროვნული სააგენტოს, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
წარმომადგენლები;

 შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის ეროვნული სამსახურის დაქვემდებარებაში მყოფი მე
ხანძრე-სამაშველო ძალების მართვის მთავარი დეპარტამენტის მეხანძრე-სამაშველო განყო
ფილების მეხანძრეებისა და სამაშველო ჯგუფი.
ადგილობრივი ბუნებრივი რესურსები და გარემოსდაცვითი სერვისები, მათ შორის მუნიციპალური მყა
რი ნარჩენებისა და ქუჩების დასუფთავების მომსახურება ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სტრუქ
ტურული განყოფილებების, შპს ყაზბეგის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახურის მიერ.

რაც შეეხება არასამთავრობო სექტორის ჩართულობას გარემოსდაცვით მართვაში, შეიქმნა ადგი
ლობრივი სამოქმედო ჯგუფი, ფორუმი მრავალი დაინტერესებული მხარის მონაწილეობით, სოფლის
განვითარების მხარდასაჭერად. მას მხარი დაუჭირა კონსორციუმმა, რომელსაც ხელმძღვანელობდა
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„ფიფლ ინ ნიდ“, ჩეხეთის არასამთავრობო ორგანიზაცია, „ელკანა“-სთან პარტნიორობით, ბიოფერმერ
თა ასოციაცია და ჩეხეთის ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფების ეროვნული ქსელი (NNLAG), ჩეხეთის
რესპუბლიკა ევროკავშირის სოფლის განვითარების პროექტის თანახმად, საქართველოში სოფლის
მეურნეობისა და სოფლის განვითარების ევროპული სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) ფარგლებში
და ა.შ. მსგავსი ეროვნული და საერთაშორისო კონსერვაციული არასამთავრობო ორგანიზაციები,
როგორიცაა მსოფლიოს ველური ბუნების ფონდი (WWF), ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირი
(IUCN) და „ნაკრესი“ აქტიურ დახმარებას უწევენ ყაზბეგის დაცულ ტერიტორიებს. მწვანე ალტერნატივა
აკონტროლებს მსხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, განსაკუთრებით ჰესებს, მათ შორის არსებულს
და იმას, რომელიც უნდა აშენდეს მდინარე თერგის აუზში.

გარემოზე ზეწოლა, ზემოქმედება და ძირითადი საკითხები

წყლის რესურსები

ზეწოლა. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში მნიშვნელოვანი ანთროპოგენული და ბუნებრივი ზეწოლა
წყლის რაოდენობაზე (ჰიდროლოგია) გამოწვეულია:
 წყლის მოხმარებით სხვადასხვა მომხმარებლების მიერ, კერძოდ,
 წყლის მოხმარებით სადერივაციო ტიპის ჰესების მიერ:

o დარიალის ჰესს მდინარე თერგის საშუალო წლიური ნაკადის (AAF) 90% გადააქვს 11 კილომეტრი
ან მონაკვეთზე ჯერ წნევის მილით, ხოლო მერე გვირაბის გავლით. მინიმალურ გარანტირებულ
ნაკადს ეწოდება „სანიტარული ნაკადი“ მდინარის ეკოსისტემების შესანარჩუნებლად.

ამასთან, რადგან საქართველოში არ არსებობს საერთაშორისო სტანდარტებზე დაფუძნებული მე
თოდოლოგია გარემოსდაცვითი ნაკადების გამოსათვლელად საქართველოში, გამოთვლები ემყარება
მოძველებული წყლის ჰიდროლოგიას, ნალექების ნაკადის მონაცემების ჩათვლით, კლიმატის
ცვლილებით გამოწვეული ზემოქმედების გათვალისწინების გარეშე და ეს გამოანგარიშებული
ნარჩენის ნაკადი არ შეიძლება ჩაითვალოს მდინარე დარიალის ეკოსისტემების გარემოსდაცვითი
ნაკადის განვითარებად. უფრო მეტიც, თუ არსებობს კონკურენცია ელექტროენერგიის წარმოებისთვის
საკმარისი წყლის უზრუნველყოფასა და საკმარისი ნარჩენი ნაკადის უზრუნველყოფას შორის, არ
არსებობს სამართლებრივი ჩარჩო და ინსტიტუციური შესაძლებლობები მინიმალური ნარჩენი ნაკადის
უზრუნველსაყოფად.113
 ქვიშისა და ხრეშის მოპოვება – მდინარის არხიდან სუბსტრატის მოცილება მოიცავს ქვიშისა და
ხრეშის, როგორც სამშენებლო მასალების, ამოღებას;
 მიწების ინტენსიური გამოყენება – ძოვება, წყლისპირა მცენარეების მოცილება, წყლისპირა
მცენარეების მართვა, ეროზია და ა.შ.
 ჰიდრომეტეოროლოგიური და გეოლოგიური საფრთხეები, მათ შორის წყალდიდობა, დატბორვები,
ზვავი, მეწყერი, კლდეები, ღვარცოფები დაჩქარებულია კლიმატის მიმდინარე ცვლილების
პირობებში, რაც მნიშვნელოვან ზემოქმედებას ახდენს ჰიდრომორფოლოგიასა და მდინარეების
მორფოლოგიაზე, მდინარის კალაპოტისა და ნაპირების ეროზიის ჩათვლით. ბუნებრივია,
მუნიციპალიტეტი, თავისი კლიმატის, გეოლოგიური და გეომორფოლოგიური თავისებურებების
გამო, მიდრეკილია აქტიური გეოდინამიკური პროცესისკენ. ეს უფრო დეტალურად არის აღწერილი
ქვემოთ პარაგრაფში მიწის რესურსების შესახებ.

რაც შეეხება ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ხარისხს, ქვემოთ მოცემულია ძირითადი ანთრო
პოგენული და ბუნებრივი ზემოქმედებები ზედაპირულ და მიწისქვეშა წყლებზე:
 კანალიზაციის სისტემებიდან ჩამდინარე წყლების გამონადენი

 არა წერტილოვანი (დიფუზიური) წყაროს დაბინძურება ქვემოთ ჩამოთვლილიდან გამომდინარე:

o სოფლის მეურნეობაში (მეცხოველეობა) საკვები ნივთიერებების დანაკარგი ზედაპირული
ჩამონადენის, ნიადაგის ეროზიის და ა.შ. შედეგად;

113
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o ნალექების დანაკარგი (ნიადაგის, ნაპირისა და მდინარის კალაპოტის ეროზიის შედეგად);
o ტორფის საპირფარეშოებიდან გამონაჟონი;

o ზედაპირული ჩამონადენი და სანიაღვრე დრენაჟი;

o უკანონო ნაგავსაყრელებიდან ჩამონადენი და სადრენაჟე წყალი – საშინელი მდგომარეობაა
სოფლებში, სადაც არ არის ცენტრალიზებული მუნიციპალური მყარი ნარჩენების სისტემის
შეგროვება

o კლიმატის ცვლილებით და კლიმატით გამოწვეული ჰიდროლოგიური და გეოლოგიური საფ
რთხეები (წყალდიდობა, დატბორვა, მეწყერი, ღვარცოფები) – შეიძლება გაზარდოს ზედა
პირული და სოფლის მეურნეობის ჩამონადენის რაოდენობა, დააზიანოს სასმელი წყლის
სათავე ნაგებობები და კანალიზაციის სისტემები და, ამრიგად, გაზარდოს ნალექები და
ჩამდინარე წყლები ზედაპირულ წყლის ობიექტებში, ასევე დააბინძუროს სასმელი წყალი
სათავსეთან შესანახ / მარეგულირებელ რეზერვუარებში და ქსელში. უფრო მეტიც, ზაფხულის
ნაკადის მოსალოდნელმა შემცირებამ შეიძლება შეამციროს მდინარის თვითდასუფთავების
(გაზავების) შესაძლებლობები, რამაც საბოლოოდ შეიძლება გამოიწვიოს დამაბინძურებლების
მომატებული კონცენტრაცია ზედაპირზე. ქვემოთ მოცემულია წყლის გამოყენების ძირითადი
მაჩვენებლები მუნიციპალიტეტისთვის

2018 მუნიციპალიტეტის წყლის გამოყენების ძირითადი ინდიკატორები114
პარამეტრი
წყლის მომხმარებლების რაოდენობა
წყლის წყაროდან ამოღებული წყლის რაოდენობა, მილიონი მ3 / წელზე, მათ შორის:
მიწისქვეშა წყლები
მოხმარებული წყლის რაოდენობა, მილიონი მ3 / წელიწადში, მათ შორის: *
შინამეურნეობების მიერ მოხმარებული წყალი (სასმელი წყლის მომარაგების სისტემები)
მრეწველობის მიერ მოხმარებული წყალი
ტრანსპორტირების დროს დანაკარგები, მილიონი მ3 / წელიწადში
ჩამდინარე წყლების გამონადენი, მილიონი მ3 / წელიწადში
* არ არის ინფორმაცია დარიალის და ლარსის ჰესების მიერ წყლის მოხმარების შესახებ

მნიშვნელობა
5
3.23
1.87
1.31
1.15
0.16
1.92
0.19

წყარო: 2018 წლის სახელმძღვანელო, წყლის მოხმარების ძირითადი ინდიკატორების შესახებ ინტეგრირებული მართვის
დეპარტამენტი, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

ზემოქმედება. იმის გათვალისწინებით, რომ არ არსებობს კვლევები / მონაცემები არსებული ზეწოლის
ჰიდრომორფოლოგიური და წყლის ხარისხზე ზემოქმედების შესახებ, ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ
მხოლოდ არსებული ზეწოლის შესაძლო შედეგებზე.

ანთროპოგენული და ბუნებრივი ზეწოლის შედეგად წყლის რაოდენობაზე შესაძლო ზემოქმედება
შემდეგია:

 მდინარის ჰიდროლოგიის განადგურება (ეკოლოგიური ნაკადი), მორფოლოგია და ჰიდრომორ
ფოლოგია (არხისა და ფსკერის მორფოლოგიის ცვლილება, მოცულობა, ნაკადის სიჩქარე, ნაპირის
ეროზია, ნალექების დაგროვება, სანაპირო ზოლის ჰაბიტატების შეცვლა)

o წყლის აბსტრაქციები და ნაკადის გადახრა. დარიალაში მდინარე თერგის აუზის და ლარსის
ჰიდროელექტროსადგურების ობიექტები შეიძლება ჩაითვალოს ძლიერ მოდიფიცირებულ
წყლის ობიექტებად, წყლის შესახებ ევროკავშირის ჩარჩო დირექტივის თანახმად და

114

2018 წლის წყლის აღრიცხვის მონაცემები არ იქნა გამოყენებული, რადგან სასმელი წყლის მომარაგებისა და სარწყავად
წყლის მოხმარება მომხმარებლებს არ დაუფიქსირებიათ და დაურეგისტრირებიათ MEPA-ში. ამრიგად, 2018 წლის
მონაცემები ძალიან ნაკლებად იყო წარმოდგენილი. გარდა ამისა, 2018 წლის ნარჩენების გამოყენების აღრიცხვის
მონაცემები არ შეიცავს წყლის მოხმარების და სარწყავი მიზნებისთვის გამოყენებულ რაოდენობას, ამიტომ ეს
მონაცემები ასევე ნაკლებად არის წარმოდგენილი
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მათთან დაკავშირებით მხოლოდ კარგი ეკოლოგიური პოტენციალის მიღწევა შეიძლება
იყოს განხილული და არა ბუნებრივი / ბუნებრივის მსგავსი პირობების აღდგენა;
o კლიმატის ცვლილებით და კლიმატით გამოწვეულმა ბუნებრივმა საშიშროებებმა წყალ
დიდობებისა და დატბორვების ჩათვლით, რომლებიც ძლიერდება კლიმატის ცვლილების
ზემოქმედების შედეგად, შეიძლება გამოიწვიოს მდინარის კალაპოტისა და ნაპირის
ეროზია და ამით შეცვალოს მისი ბუნებრივი მორფოლოგია და ჰიდრომორფოლოგია.

ანთროპოგენული და ბუნებრივი ზეწოლის შედეგად წყლის შესაძლო ზემოქმედება შემდეგია:
 ზედაპირული წყლის ხარისხის გაუარესება ქვემოთმოცემულის შედეგად:
o

o

წერტილოვანი წყაროს დაბინძურება – ყაზბეგის ქვემოთ მდებარე ზედაპირული წყლები
შეიძლება ჩაითვალოს «შესაძლო რისკის ქვეშ» ჟანგბადის ბიოქიმიური მოთხოვნის /
ჟანგბადის ქიმიური მოთხოვნის, ნიტრატებისა და ფოსფატების გამო. ამასთან, ამჟამად,
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ქალაქისა და სოფლის დასახლებებში მიმდინარეობს
საკანალიზაციო კოლექტორების და გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა / რეაბილიტაცია
და ამრიგად, წერტილოვანი წყაროს დაბინძურებით გამოწვეული ნეგატიური ზეწოლა და
ზემოქმედება თანდათან მცირდება / აღმოიფხვრება;
დიფუზიური სოფლის მეურნეობის (პირუტყვის) წყაროს დაბინძურება საკვები ნივთიერე
ბებით (ძირითადად, ამიაკი, ჟანგბადის ბიოქიმიური მოთხოვნა).

 ზედაპირული წყლის ხარისხის გაუარესება შეწონილი მყარი, საკვები ნივთიერებებითა და
პესტიციდებით სასოფლო-სამეურნეო და ზედაპირული ჩამონადენისა და ნიადაგის ეროზიის გამო
(ნაკადულები და მდინარეები დაბლა მდებარე დასახლებებში და ა.შ.)
 წყლის ჩარჩო დირექტივის (WFD) საერთო ფიზიკურ-ქიმიური პარამეტრების და პრიორიტეტული და
არაპრიორიტეტული ნივთიერებების მიხედვით ზედაპირული წყლის ხარისხის გაუარესება:
o

ქვიშის და ხრეშის მოპოვება, რამაც შეიძლება ზემოქმედება მოახდინოს მდინარეზე შეწო
ნილი მყარი ნივთიერებების ზრდისა და გახსნილი ჟანგბადის შემცირების თვალსაზრისით

 სასმელი წყლის ხარისხის გაუარესება სოფლებში, სადაც არსებობს ან არ არსებობს სასმელი
წყლის სისტემა – სასმელი წყლის დაბინძურება კოლიბაცილით (e. coli), სხვა ბაქტერიებით და შეწო
ნილი მყარი ნივთიერებებით (წვიმიან სეზონებში) ჭებში, სათავე ნაგებობებში, წყალსაცავებსა და
გამანაწილებელ ქსელებში სასმელი წყლის გასუფთავსების სერვისის არარსებობის გამო. იმის
გათვალისწინებით, რომ ამჟამად არ არსებობს ამგვარი ზემოქმედების ემპირიული მტკიცებულება,
სასმელი წყლის ხარისხზე მონიტორინგის არარსებობის გამო სოფლად, სასმელი წყლის წყაროები
/ წყალგამყოფები შეიძლება ჩაითვალოს „შესაძლო რისკის ქვეშ“, რაც მოითხოვს სოფლებში
სასმელი წყლის წყაროს წყლის ხარისხის დეტალურ შეფასებას.
წყლის მართვის ძირითადი გამოწვევები / საკითხები. ზეწოლით გამოწვეული ზემოქმედების სწრაფ
შეფასებასა და ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეებთან, მათ შორის ადგილობრივი სამოქმედო
ჯგუფის წევრებთან გამართულ კონსულტაციებზე დაყრდნობით, განისაზღვრა წყლის მართვის ძირი
თადი გამოწვევები / საკითხები და მათი გამომწვევი მიზეზები, რომლებიც ჩამოთვლილია ქვემოთ
მოცემულ ცხრილში:
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მუნიციპალიტეტში წყლის მართვასთან დაკავშირებული ძირითადი გამოწვევები
გამოწვევის
/ საკითხის
ტიპი

გამოწვევა /
საკითხი

უშუალო / ძირი
თადი მიზეზები

ძირეული მიზეზები

საჭიროებები

წყლის რაოდენობა

მდინარის ჰიდროლოგიის, მორფოლოგიისა და ჰიდრომორფოლოგიის
განადგურება (არხისა
და კალაპოტის ფსკერის მორფოლოგიის,
მოცულობის, ნაკადის
სიჩქარის, ნაპირის
ეროზიის, ნალექების
დაგროვების, ნაპირების ფიქსაციის,
სანაპირო ჰაბიტატის
შეცვლა).

არ არსებობს ცოდნა და რეგულაციე
ბი ეკოლოგიური ნაკადის და წყლის
ბალანსის შესახებ; მდინარის ნაპირების დაცვის ზომები და ინფრასტრუქტურა; არ არსებობს ცოდნა და
რეგულაციები ქვიშის და ხრეშის მოპოვების / მდინარის ნაპირის გაფართოებისა და კალაპოტის გაღრმავების შედეგად გამოწვეული გარემოზე
ზემოქმედების შესახებ, ჰიდრომეტეოროლოგიურ და გეოლოგიურ პროცესებსა და პარამეტრებზე კლიმატის
ცვლილების შედეგად გამოწვეული
ზემოქმედების შესახებ ცოდნისა და
მონაცემების ნაკლებობა

• წყლის ახალი კოდექსისა და პოლიტიკის შემუშავება ევროკავშირის წყლის ჩარჩო დირექტივაზე და პოლიტიკაზე დაყრდნობით;
• წყლის გამრიცხველიანების ღონისძიებების განხორციელება;
• სათავე ნაგებობების დაცვა და რეზერვუარების შენახვა / რეგულირება შემოღობვისა და უკეთესი საფარის მეშვეობით;
• წყლის მოხმარების ეფექტური ტარიფების დაწესება, რაც უზრუნველყოფს მომსახურების ხარჯების აღდგენას და ხელს შეუწყობს
აგრეთვე წყლის დაზოგვისა და კონსერვაციის ზომების დანერგვას;
• წყლის სათანადოდ მოხმარების ნორმატივების გამოანგარიშება
და განხორციელება ეკოლოგიური (გარემოსდაცვითი) ნაკადის
გათვალისწინებით; ეკოლოგიური ნაკადის სათანადო მონიტორინგი და კონტროლი;
• მდინარის ნაპირისა და კალაპოტის ეროზიის კონტროლის ღონისძიებების განხორციელება;

წყლის
ხარისხი

ზედაპირული და
მიწისქვეშა წყლების
დაბინძურება

წყლის აბსტრაქციები
სასმელად, დასაბანად, სამრეწველო,
ჰიდროენერგეტიკული წარმოების
მიზნით და ამრიგად,
ბუნებრივი ნაკადის
რეჟიმის განადგურება; მდინარის რე
გულირება / მიმართულების შეცვლა.
ქვიშის და ხრეშის
მოპოვება; წყალდიდობა, ღვარცოფები;
კლიმატის ცვლილება.

გაუარესებული ან / და არარსებული
კანალიზაციის და სანიაღვრე სადრენაჟე სისტემები; ზედაპირული წყლის
მექანიკურ-ბიოლოგიური გამწმენდი
ნაგებობების არარსებობა; მუნიციპალური მყარი ნარჩენების შეგროვების
უვარგისი სისტემა;
სუსტი სამართალდამცავი მექანიზმები ან მათი არარსებობა
ნარჩენების უკანონო გადაყრასთან
დაკავშირებით. სახელმწიფო ფინანსების ნაკლებობა საკანალიზაციო
ცენტრალიზებული სისტემების,
წყალსადენი ქსელების, ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის
რეაბილიტაციისა / მშენებლობისთვის; ატმოსფერული წყლის ცუდი
ხარისხი და ნიადაგის მონიტორინგი;
ეფექტური რეგულაციების არარსებობა, ჩამდინარე წყლების ჩაშვების
სტანდარტების ჩათვლით; ნარჩენების და წყლის მენეჯმენტის შესახებ
ერთიანი ეფექტური პოლიტიკის
არარსებობა; ადგილობრივი თემების
დაბალი გარემოსდაცვითი ცნობიერება; ზედაპირული წყლის ხარისხის
მონიტორინგის უვარგისი სისტემა.

• წყალდიდობით დატბორილი ზონების დაცვისა და აღდგენის ღონისძიებების განხორციელება;
• ტყის რეგენერაციისა და ტყის აღდგენის სამუშაოების განხორციელება;
• მუნიციპალური მყარი ნარჩენების შეგროვების სისტემის გაფართოება და, შესაბამისად, მომსახურების უზრუნველყოფა;
• მუნიციპალური მყარი ნარჩენების პროფილაქტიკისა და გადამუშავების ზომების ხელშეწყობა, მათ შორის ბიო ნარჩენების კომპოსტირება და მულჩირება;
• გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად;
• ადგილზე მოდულარული ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების დანერგვა სოფლის თემში, სასტუმროებსა და მუნიციპალური
შენობების დონეზე;
• ფერდობებზე საძოვრების რეგულირება და წყალდიდობით დატბორილ ადგილებზე საძოვრების თავიდან აცილება და პირუტყვისთვის ალტერნატიული თავშესაფრისა და სასმელი წყლის
მიწოდების ინფრასტრუქტურის ორგანიზება;
• სანიაღვრე წყლებთან დაკავშირებული სარეაბილიტაციო / სამშენებლო ღონისძიებების განხორციელება;
• წყლისა და ნარჩენების მართვის გაუმჯობესება სამართალდამცვი
კუთხით;
• ჰიდრომეტრიული და წყლის ხარისხის მონიტორინგის სისტემების
გაუმჯობესება და მრავალი საშიშროების შესახებ ადრეული გაფრთხილების სისტემების შექმნა;
• გარემოსდაცვითი საინფორმაციო კამპანიების განხორციელება.

დაუმუშავებელი
ჩამდინარე წყლების
ჩაშვება დაბინძურების წერტილოვანი
წყაროებიდან (მაგ.,
ყაზბეგის კანალიზაციის სისტემა და სოფლები) ზედაპირულ
წყლებში; ნალექები
და ზედაპირული
ჩამონადენი მსხვილფეხა რქოსანი
პირუტყვის საძოვრებიდან, სანიაღვრე
წყლების დრენაჟი და
ნარჩენების გაჟონვა
ნარჩენების უკონტროლო უტულიზაციის ობიექტებიდან,
კარიერებიდან და
მშრალი საპირფარეშოებიდან.
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ონკანის წყლის დაბი- მრავალ სოფელში
ნძურება
სასმელი წყლის
მომარაგების
ინფრასტრუქტურა
განადგურებულია
ან არ არსებობს; სანიტარული ზონების
არარსებობა / წყლის
წყაროების მიმდებარე ზონების დაცვა;
ონკანის წყლის გაწმენდის არარსებობა
პრაქტიკულად ყველა
სოფლის დასახლებაში, სადაც არსებობს
ცენტრალიზებული
წყალმომარაგების
სისტემა.

თანხების ნაკლებობა არსებული
ცენტრალიზებული სისტემების რეაბილიტაციის ან ახალი სისტემების
ასაშენებლად; ეფექტური რეგულაციების, სამართალდამცავი, მონიტორინგის მექანიზმების და ადგილობრივი
შესაძლებლობების არარსებობა
ონკანის წყლის ხარისხის მონიტორინგისა და კონტროლის, აგრეთვე
გარემოს დაბინძურების კონტროლისთვის; ადგილობრივი თემების
დაბალი გარემოსდაცვითი ცნობიერება.
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მიწის რესურსები

ზეწოლა. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მიწის რესურსებზე განხორციელებული ძირითადი ბუნებრივი
და ანთროპოგენული ზეწოლა შემდეგია:
 არამდგრადი საძოვრები – მიწების გამუდმებით საძოვრად გამოყენების შედეგად გაპარტახება;
 ტყის უკანონო ჭრა;

 უკონტროლო / უკანონო ნარჩენების გადაყრა და ნაგავი ტურისტულ ადგილებში / ბილიკებზე;

 ღია სამთო სამუშაოები – ქვიშის და ხრეშის და ვულკანური ქანების მოპოვება – ნალექის მოძრაობა
და მიწის ეროზია;
 ბუნებრივი საფრთხეები (წყალდიდობა, დატბორვა, ზვავი, მეწყერი, ღვარცოფები), რომლებიც
დაჩქარებულია მიმდინარე კლიმატის ცვლილებებით და წინასწარ განსაზღვრულია მრავალი
ადამიანური ფაქტორით:115
o ბუნებრივია, ყაზბეგი ძალიან დაუცველია ღვარცოფების ნაკადების (მყინვარული ღვარცოფების
ჩათვლით), ზვავების, კლდე-ყინულის ზვავის, კლდეების ჩამოზვავების და წყალდიდობის
თვალსაზრისით. კერძოდ, ღვარცოფის საშიშროება მაღალია ქვემოთჩამოთვლილის გამო:
სპეციფიკური ტექტონიკი, დიდი რაოდენობის მყინვარები ღვარცოფული ხეობებით, ციცაბო
ფერდობები და უზარმაზარი რაოდენობის ნალექი, რომელიც მდინარეების ხეობებსა და
კალაპოტებშია დაგროვილი ეროზიული პროცესების შედეგად. ღვარცოფული პროცესები ძალზე
საშიშია დევდორაკის (ამალის) ხეობაში, სადაც ისტორიული მონაცემებით, 1776-1876 წლებში
დევდორაკის მყინვარიდან მინიმუმ ექვსი ყინულისა და ყინულის კლდის ზვავი ჩამოვარდა
მდინარე თერგის ხეობაში, რომელთაგან ორი უდიდესი მოხდა 1776 წლის 18 ივნისს და 1832
წლის 13 აგვისტოს. პირველმა მდინარე თერგი გადაკეტა სამი დღით და კატასტროფულად
განადგურდა; მეორე იყო დაახლოებით 100 მეტრის სიმაღლის და დაახლოებით 2 კილომეტრის
სიგანის და გადაკეტა მდინარე თერგი 8 საათის განმავლობაში. კაშხლის გარღვევის შემდეგ,
მყინვარული ტალახის ნაკადმა დიდი ზიანი მიაყენა ვლადიკავკაზს ჩრდილოეთ ოსეთში,
რუსეთს. 2007-2016 წლებში დარიალის ხეობაში მოხდა რამდენიმე კატასტროფული ღვარცოფი,
რამაც გამოიწვია მთავარი გზის გადაკეტვა, დარიალის ჰესის დაზიანება და რამდენიმე
ადამიანის გარდაცვალება (2014 წ.) დევდორაკის მოძრაობის, მყინვარული ღვარცოფისა და
დიდი მეწყრული ორგანოების წარმოქმნის და გააქტიურების გამო. 2014 წელს დევდორაკიამალის აუზში წარმოქმნილი წყალდიდობები ყველაზე დიდი იყო ბოლო ათწლეულების
განმავლობაში. მათ გამოიწვიეს ღვარცოფისა და მეწყრული სხეულების წარმოქმნა 17, 20 და
30 აგვისტოს, რასაც მოჰყვა ქვეყნისთვის სტრატეგიული ეკონომიკური ობიექტებისა და საგზაო
ინფრასტრუქტურის დანგრევა და დახურვა, მათ შორისაა რუსეთ-საქართველოს მაგისტრალი,
700-1200 მმ გაზსადენი ჩრდილოეთით – სამხრეთით, მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზები,
ლარსის ჰესი და წყლის დონის მარეგულირებელი ინფრასტრუქტურა. გარდა ამისა, დაიტბორა
საქართველოს პატრიარქის რეზიდენცია და საბაჟო გამშვები პუნქტი, ხოლო საბაჟო გამშვები
პუნქტი რუსეთთან მთლიანად მოწყვეტილ იქნა გარე სამყაროსგან. ზარალმა მილიონ ლარს
მიაღწია და რაც ყველაზე ტრაგიკულია, 10 ადამიანი გარდაიცვალა. დევდორაკ-ამალის
ხეობაში წყალდიდობა ძირითადად წარმოიქმნება კოკისპირული წვიმების, მყინვარების
დნობის ან ჩამოვარდნის/უკან დახევის, ხეობების დროებითი ჩამოშლის ან მყინვარული
ტბების გარღვევის შედეგად.

ამჯერად, ამ კატასტროფული მრავალრიცხოვანი საშიშროებების მიზეზი იყო მყინვარწვერის
კლდოვანი, ყინულოვანი და თოვლიანი ნაწილის დიდი მასის ჩამოშლა ჩრდილოეთ ფერდობზე, 4500
მ სიმაღლეზე ზღვის დონიდან. ამასთან დაერთო ინტენსიური წვიმები. სხვა მყინვარულ-ღვარცოფული
მდინარის ხეობებია: კისტინკას, ჩხერის, კუროს, კაბარჯინის, ბიდარას და თრუსოს ხეობები, მაგრამ იქ
ნაკადების გააქტიურება და მეწყრული პროცესები საკმაოდ შეზღუდულია. რაც შეეხება დასახლებებს,
115

წყარო: 1) გარემოს ეროვნული სააგენტო; 2) რადიო თავისუფლება, https://www.radiotavisupleba.ge; 3) 2017 წელს
ადგილობრივ სამოქმედო ჯგუფთან კონსულტაცია; 4) ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური საფრთხის შესახებ
ანგარიში. LAG & PIN. ENPARD და ჩეხეთის განვითარების სააგენტო. http://www.kazbegilag.ge
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ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფების თანახმად, წყალდიდობის, ღვარცოფის, ზვავისა და მეწყერის
მაღალი რისკის ქვეშ არიან შემდეგი დასახლებები: კარკუჩა. გერგეთი, ფანშეტი, ფხელშე, გორისციხე,
სნო, ხურთისი, ახალციხე და ჯუთა (ზვავი).

ზემოქმედება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მიწის რესურსებზე უარყოფითი ზემოქმედება გახლავთ
შემდეგი:

 მიწის ეროზია, ნაყოფიერი ნიადაგის დაკარგვა – საძოვრების დეგრადაცია ტრანსჰუმანირების და
გადაძოვების შედეგად, ინტენსიური ჭრის, კლიმატისა და გეოლოგიური საფრთხეების შედეგად:116
o

სტეფანწმინა – 17 500 ჰა

o

ჯუთა – 11000 ჰა

o
o

ყანობი – 30 700 ჰა
კობი – 15, 800 ჰა

თერგის წყალგამყოფი ციცაბო ფერდობების და არხის ეროზია გამოწვეულია პირუტყვის ზედმეტი
აქტივობით წარსულში. ნახირის შემცირებული ზომის გამო, პირუტყვის რაოდენობა ამჟამად არ
აღემატება ეკონომიკური გამტარობის შესაძლებლობას. ამის მიუხედავად, პირუტყვის უკონტროლო
ძოვება საფრთხეს უქმნის წითელ ნუსხაში შესულ Betula raddeana Trautv.-ის პოპულაციებს და
უარყოფითად მოქმედებს Tetrao mlokosiewiczi-ის (ძირითადი სახეობები) მოსახლეობის 50-90%-ზე:117
 მაღალი ეკოლოგიური ღირებულების ბუნებრივი ლანდშაფტების დეგრადაცია, მათ შორის ჭალის
ტყეები, სუბალპური და ალპური მდელოები, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები, კრიტიკული და
მაღალი საინვესტიციო ინფრასტრუქტურა;

 ნიადაგის დაბინძურება ზედაპირული და სოფლის მეურნეობის ჩამონადენის შედეგად, ნარჩენების
უკანონო გადაყრა / დანაგვიანება – სნოს ხეობა, გორისციხის თემი, სივანის თემი.118
მიწის მართვის მდგრადი გამოწვევები / საკითხები. მიწის მდგრადი მართვის ძირითადი გამოწვევები
/ საკითხები და მათი ძირითადი / უშუალო და ძირეული მიზეზი, როგორც შეჯამებულია ქვემოთ მოცე
მულ ცხრილში.

116
117

118

წყარო: ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
წყარო: ეკონომიკური მიზანშეწონილობის კვლევა III. (საქართველო), ყაზბეგის პროექტი. Საბოლოო ანგარიში. გერმანიის
ფინანსური თანამშრომლობა საქართველოსთან. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო (MEPNR).
დაცული ტერიტორიების სააგენტო (APA). 2010 წლის მარტი
წყარო: კონსულტაციები ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეებთან ENPARD II-ის ფარგლებში
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მიწის მართვასთან დაკავშირებული ძირითადი გამოწვევები მუნიციპალიტეტში
გამოწვევის /
საკითხის ტიპი

ნიადაგის
რაოდენობა

გამოწვევა /
საკითხი

საძოვრების
დეგრადაცია,
საძოვრების,
ტყის მასივების,
მდინარის
ნაპირისა და
კალაპოტის
ეროზიის
დეგრადაცია;
ჭალის
დეგრადაცია;
საყოფაცხოვრებო
საკუთრების,
კრიტიკული
და მაღალი
საინვესტიციო
ინფრასტრუქ
ტურის დაზიანება;
ადამიანის
მსხვერპლი.

ნიადაგის ხარისხი ნიადაგის
დაბინძურება

უშუალო / ძირითადი
მიზეზები

არაკონტროლირებადი
ძოვება / საძოვრების
გადაძოვება, სეზონური
გადაადგილება, უკანონო
ჭრა, ეროზიის კონტროლის არარსებობა და
მიწის სამელიორაციო
ღონისძიებები; კატასტროფის რისკის შემცირების (DRR) ინფრასტრუქტურის არარსებობა /
მძიმე მდგომარეობა; გადაძოვება; უკონტროლო
და არამდგრადი ხე-ტყის
დამზადება; ბუნებრივი
საფრთხეები, განსაკუთრებით წყალდიდობა,
ღვარცოფები, მეწყერები,
ფხვიერი ქანების ცვენა,
ზვავი, კლიმატის ცვლილება.

ნარჩენების ნაგავსაყრელებიდან, ღია სამთო სამუშაოების შედეგად და
ტორფის საპირფარეშოებიდან დამაბინძურებლების გაჟონვა, ჩამონადენი ქალაქიდან და
სოფლის მეურნეობიდან;
დაუმუშავებელი ჩამდინარე წყლების ჩაშვება
დედამიწის ზედაპირზე;
მოხნული მიწების ხვნა
პლასტიკური მულჩით.

ძირეული მიზეზები

საჭიროებები

მწყემსების დაბალი ინფორმირებულო• საძოვრების ინვენტარიზაციის ჩატარება
და საძოვრების მართვის გეგმის შემუშავება
ბა, სათანადო ზონირების ან საძოვრების
მუნიციპალიტეტისთვის; საძოვრებზე საქონლის
მდგრადი მართვის სხვა მარეგულირებელი ან
ძოვების ნორმების დადგენა და საძოვრების
ეკონომიკური მექანიზმების არარსებობა; კამდგრადი მართვის ღონისძიებების განხორციელება;
ნონის აღსრულების ეფექტური მექანიზმების
საძოვრების მართვის მდგრადი ღონისძიებების
არარსებობა; ადგილობრივი ფერმერების დაგანხორციელება:
ბალი ინფორმირებულობა მდგრადი წყლის,
მიწის გამოყენების და სოფლის მეურნეობის • ძოვების რეგულირება, კონტროლი, შემოღობვა,
ეროზიის კონტროლის ღონისძიებები, საძოვრების
პრაქტიკის შესახებ; სამეცნიერო ცოდნის ნაქვებისგან გაწმენდა, სარეველების კონტროლის
კლებობა ადამიანისა და კლიმატის ცვლილეღონისძიებების განხორციელება, საძოვრების
ბის ზემოქმედების შესახებ მიწის ეროზიაზე
გრაფიკის და საძოვრების როტაციის მიდგომების
და ა.შ.
დანერგვა, მწყემსების ცნობიერების ამაღლება
მდგრადი საძოვრების შესახებ და ა.შ. უკანონო
სუსტი სამართალდამცავი მექანიზმები
საძოვრებზე სამართალდამცავი მექანიზმების
უკანონო ჭრის წინააღმდეგ, ფინანსების
გაუმჯობესება;
არარსებობა ეროზიის კონტროლის ღონის• ნიადაგის ხარისხის შესწავლა და მელიორაციის
ძიებებისა და კატასტროფის რისკის შემციშესაბამისი პრაქტიკის / ზომების განხორციელება;
რების ინფრასტრუქტურისთვის; ცოდნისა და
• კატასტროფისთვის მზადყოფნის და მასზე
მონაცემების ნაკლებობა კლიმატის ცვლირეაგირებისა და კლიმატის მიმართ მედეგობის
ლებით და კლიმატით გამოწვეული ბუნებრიგეგმების შემუშავება;
ვისაფრთხეების და მიწის რესურსებზე მათი
• კატასტროფის რისკის შემცირების
ზემოქმედების შესახებ; მრავალმხრივი საინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია;
ფრთხის შესახებ ადრეული გაფრთხილების
• ჰიდრომეტრიული და გეოლოგიური მონიტორინგის
სისტემის შეზღუდული განაწილება და ა.შ.
აღდგენა / გაუმჯობესება, საფრთხის შეფასება და
ყოველწლიურად მრავალმხრივი საფრთხის შესახებ
აგროქიმიკატების არასათანადო გამოყენება;
ადრეული გაფრთხილების სისტემის დანერგვა
არასაკმარისი ცოდნა ოპტიმალური აგროქიმყინვარული ღვარცოფის ხეობებში, დევდორაკის
მიური საშუალებების შესახებ; ნიადაგის ხახეობის მსგავსად;
რისხის მარეგულირებელი და სამართალდა• ორგანული მეურნეობის მხარდაჭერა; მეურნეობისა
მცავი მექანიზმების არარსებობა; ეფექტური
და მეცხოველეობის ტრადიციული პრაქტიკის
გარემოს დაბინძურების კონტროლის მარეხელშეწყობა და აღორძინება;
გულირებელი და / ან ეკონომიკური მექანი• სამართალდამცავი შესაძლებლობების გაძლიერება
ზმების არარსებობა; ფინანსური, ტექნიკური
და ფერმერების ინფორმირებულობისა და
და ადამიანური რესურსების არარსებობა
შესაძლებლობების ამაღლება;
ეფექტური გარემოსდაცვითი კონტროლის
•
მუნიციპალური, საყოფაცხოვრებო საშიში და
პოლიტიკის განსახორციელებლად ნარჩეC&DW ნარჩენების მართვის გაუმჯობესება, მათ
ნებისა და ჩამდინარე წყლების მართვის
შორის, ნარჩენების შეგროვება და უტილიზაცია;
პოლიტის ჩათვლით; ფერმერების დაბალი
წყაროს განცალკევების სისტემის დანერგვა;
ინფორმირებულობა ორგანული მეურნეობის
ნაგავსაყრელების აღრიცხვა და დასუფთავების
და მისთვის ზიანის მიყენების შესახებ პლაღონისძიებების განხორციელება; უკანონო
სტმასის, როგორც მულჩის მასალის გამოყეგადაყრის წინააღმდეგ სამართალდამცავი
ნების შედეგად.
შესაძლებლობების გაძლიერება.
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ტყის რესურსები

ზეწოლა. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტყის რესურსებზე ძირითადი ანთროპოგენული და ბუნებრივი
ზეწოლა გამოწვეულია ქვემოთმოცემულის შედეგად:

 ხის არამდგრადი, უკანონო ჭრა – ტყის დიდი ტერიტორიების არარსებობის, ისევე როგორც ყაზბეგის
ეროვნულ პარკში მდებარე ტყეების განსაკუთრებული დაცვის სტატუსის გამო, აკრძალულია ხე-ტყის
დამზადება კომერციული მიზნებისთვის და მხოლოდ სოციალური მიზნით ჭრა არის დასაშვები ხეტყის დასამზადებლად პირადი მოხმარებისთვის (მაგ., საწვავი და სამშენებლო მასალა);
 არამერქნული რესურსის უკონტროლო მოპოვება;

 ტურისტებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ ნარჩენების უკანონო გადაყრა და დაგროვება
ადვილად მისადგომ ტყიან ადგილებში, რომლებიც ადგილობრივი მოსახლეობისა და ტურისტების
მიერ დასვენებისა და გაჯანსაღებისთვის (რეკრეაცია) გამოიყენება;

 კლიმატის ცვლილება და კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კლიმატის უკიდურესობები,
მაგალითად: ძლიერი წვიმები, წყალდიდობები და წარღვნა, რამაც გამოიწვია დიდი ტერიტორიების
დატბორვა, მათ შორის ტყის მასივების.
ზემოქმედება. არსებული ზეწოლით გამოწვეული ზემოქმედება შემდეგნაირია:

 ტყეების გაჩეხვა – ტყეების დიდი ფრაგმენტაცია და მერქნის მარაგის შემცირება
 ტყეების ეკოლოგიური ღირებულების გაუარესება:
o

ეკოლოგიური მთლიანობისა და მდგრადობის გაუარესება, განსაკუთრებით არყის ტყე
ების ეკოსისტემების, რომლებიც შეიცავს გლობალურად და რეგიონულად წითელ
ნუსხაში შესულ სახეობებს – Betula raddeana Trautv. რაც შეეხება Hippopha rhamnoides L.-ს
(ფრანგულა) მდინარე თერგის გასწვრივ, რომელიც გამოიყენება შიდა მოხმარებისთვის და
გასაყიდად, დაშვებული უნდა იყოს მისი მდგრადი გამოყენება და უნდა აიკრძალოს მოჭრა.
გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ამ სახეობებში გვხვდება Myricaria alopecuroides Sehrenk.,
იშვიათი სახეობა კავკასიაში, რომელიც მხოლოდ ყაზბეგის მხარეში გვხვდება.

ტყის მართვასთან დაკავშირებული გამოწვევები / საკითხები. ტყის მართვის კონცეფციის, ადგი
ლობრივი განვითარების სტრატეგიისა და ძირითად დაინტერესებულ მხარეებთან 2017 და 2020 წლის
კონსულტაციების საფუძველზე, ტყის მართვის ძირითადი გამოწვევები / საკითხები, მათი ძირითადი
და ძირეული მიზეზები და საჭიროებები ასახულია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში.
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ტყის მართვასთან დაკავშირებული ძირითადი გამოწვევი
გამოწვევის
ტიპი / საკითხი
მერქნული
რესურსების
რაოდენობა და
ხარისხი

გამოწვევა/
საკითხი
ტყეების გაჩეხვა /
ტყის ფართობისა
და მერქნის
რესურსების
შემცირება; ტყის
სიმკვრივის
შემცირება,
სახეობების
შემადგენლობის
შეცვლა, ტყეების
ასაკი და
მდგომარეობა

უშუალო და
ძირითადი მიზეზი
ხე-ტყის რესურსების
არამდგრადი
გამოყენება, მათ
შორის შეშად
და სამშენებლო
მასალად, ხეების
უკანონო ჭრა;
არამერქნული
რესურსების
უკონტროლო
გამოტანა; ტყის
ეკოსისტემებში
საძოვრების
გადაძოვება; ტყის
არასაკმარისი
მოვლა და
აღდგენა; ტყეების
ნარჩენებით
დაბინძურება;
კლიმატით
გამოწვეული
ბუნებრივი
საშიშროებები,
მავნებლების
დაავადებების
გამრავლება.

ძირეული მიზეზები

საჭიროებები

ხე – ტყის დამზადების არამდგრადი
მეთოდები, მაგ., გასუფთავება, ჯანსაღი
ხეების მოჭრა; ტყის დაცვის ზომების
არარსებობა / ნაკლებობა; ფინანსური
და ტექნიკური რესურსების ნაკლებობა
სანიტარული ჭრების, მავნებლების
კონტროლისა და ტყეების გაშენების
/ ტყეების აღდგენის და ტყის
ღონისძიებების განსახორციელებლად;
ენერგიის ალტერნატიული წყაროების
ნაკლებად გამოყენება; მყარი
ნარჩენების მუნიციპალური მართვა
და სამართალდამცავი მექანიზმები;
ადგილობრივი მოსახლეობის
დაბალი სოციალურ-ეკონომიკური
დონე, რომელსაც არ აქვს წვდომა ან
შეზღუდული წვდომა აქვს ენერგიის
უსაფრთხო წყაროებზე (მაგალითად:
გაზზე); მონიტორინგის ცუდი სისტემები;
ადგილობრივი დაინტერესებული
მხარეებისა და ტურისტების დაბალი
ინფორმირებულობა ტყეების, მდგრადი
სატყეო მეურნეობის მნიშვნელობის;
კლიმატის ცვლილების შესახებ;
არასაკმარისი ცოდნა და მზადყოფნის
უნარი კლიმატის ცვლილებით
გამოწვეულ ბუნებრივ საფრთხეებთან
დაკავშირებით, ტყის ხანძრების
ჩათვლით.

 ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის, კონსერვაციისა და დაცვის მექანიზმების გაძლიერება
 ტყეების მონიტორინგის სისტემის სრულყოფა და
მუდმივი დაკვირვება ტყეების მდგომარეობაზე, განხორციელებული სატყეო ღონისძიებები, ბუნებრივი
საფრთხეებით გამოწვეული ზემოქმედება და ა.შ.
 ეროზიის კონტროლის ღონისძიებების განხორციელება;
 პირუტყვის საძოვრების ნორმებისა და წესების
დადგენა და სამართალდამცავი შესაძლებლობების გაუმჯობესება;
 ადგილობრივი თემებისთვის გაზის მილსადენით
მიწოდება;
 ენერგოეფექტურობის (მაღალი ეფექტურობის
შეშის ღუმელები და ა.შ.) და ალტერნატიული ენერგიის წყაროს (ბიოგაზი, მზის ენერგიაზე მომუშავე წყლის გამაცხელებლები და ა.შ.) გამოყენების
ინიციატივების ხელშეწყობა საზოგადოების და
შინამეურნეობების დონეზე;
 შეშაზე ზუსტი მოთხოვნის გამოანგარიშება და
მდგრადი ჭრის ნორმები;
 მავნებლების შეფასების, მონიტორინგისა და
კონტროლის ღონისძიების განხორციელება (მაგ.,
ფერომონის ხაფანგების დაყენება);
 ტყის აღდგენა / ტყეების გაშენების ღონისძიებების განხორციელება;
 ადგილობრივი თემების, მწყემსების და ტურისტების ინფორმირებულობა ტყის რესურსების და
მდგრადი სატყეო მეურნეობის მნიშვნელობის
შესახებ;
• მუნიციპალური მყარი ნარჩენების მართვისა და
სამართალდამცავი მექანიზმების გაუმჯობესება;
ადგილობრივი მოსახლეობისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების ცნობიერების ამაღლება ტყის
ეკოსისტემებზე ნარჩენების ნეგატიური გავლენის
შესახებ.
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ბიომრავალფეროვნება

ზეწოლა. ბიომრავალფეროვნებაზე ძირითადი ზეწოლა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე JPA–ს შიგნით
და მის გარეთ შემდეგნაირია:
 საძოვრების გადაძოვება – როგორც ეს განიხილეს ზემოთ, პარაგრაფში მიწის რესურსებზე
ზეწოლისა და ზემოქმედების შესახე, ყაზბეგის ეროვნული პარკის მნიშვნელოვანი ტერიტორიები
მრავალფუნქციური გამოყენების ზონაში საძოვრებს უკავია;

 ბრაკონიერობა – იმისდა მიუხედავად, რომ სხვა დაცულ ტერიტორიებთან შედარებით უკანონო
ნადირობისა და თევზაობის შემთხვევა ბევრი არ არის, ნადირობა და ხაფანგის მოწყობა ერთ
– ერთი მთავარი საფრთხეა, რომელიც ემუქრება Capra cylindricornis-ის, Rupicapra rubicapra-ის
და Ursus arctos-ის (ძირითადი სახეობები) 90%–ზე მეტს. ბრაკონიერობას ასევე ახორციელებენ
მონადირეები გარედან (თუნდაც ჰაერიდან (ვერტმფრენიდან) ნადირობა), იგი დამოუკიდებელია
მოსახლეობისგან:
•
•
•

მცენარეთა უკონტროლო მოპოვება, რაც გავლენას ახდენს Carpodacus rubicilla-ს, Phoenicurus
erythrogaster-ის, Crex crex-ის (ფრინველის ტრიგერული სახეობები) პოპულაციებზე და Ursus
arctos-ის (ძუძუმწოვრების ტრიგერული სახეობები) 90%-ზე მეტ პოპულაციაზე;
წყლის მოპოვება და მდინარის მიმართულების ცვლილება, რაც გავლენას ახდენს წყლის
ეკოსისტემებზე და ბიოტზე;

მტკნარი წყლის (მდინარეები და ტბები) დაბინძურება – ჩამდინარე წყლების და საკვები
ნივთიერებების გამონადენი შინამეურნეობებიდან, მეცხოველეობის ფერმებიდან და
საძოვრების ტერიტორიებიდან. ამან შეიძლება უარყოფითი გავლენა იქონიოს წყლის ბიოტზე
და მათ ჰაბიტატებზე.

 ჩამონადენი ნარჩენების არალეგალური ნაგავსაყრელებიდან, რომლებიც მდებარეობს ტყეების წინ
და შიგნით, მდინარის ნაპირებზე და მდინარის კალაპოტებთან; ყაზბეგის დაცული ტერიტორიების
დანაგვიანება სტუმრების მიერ;
 დაუმუშავებელი ჩამდინარე წყლების ჩაშვება ზედაპირული წყლის ობიექტებში;

 მდინარეების კალაპოტებიდან და ნაპირებიდან / ტერასებიდან გრუნტის ამოღება (ქვიშის და
ხრეშის მოპოვება);

 კომფორტის დარღვევა და ვიზიტორებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ მიყენებული
ზიანი – უკონტროლო / უმიზეზო რეკრეაციული ღონისძიებები (სათხილამურო სპორტი მთებში,
ლაშქრობა და დაბანაკება ძირითად ჰაბიტატებში ან წყლის წყაროების მახლობლად);
 ანტისანიტარია და სატრანზიტო მანქანებით ჰაერის დაბინძურება რუსეთ-საქართველოს სატ
რანსპორტო დერეფანში;

 კლიმატის ცვლილება და კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული ბუნებრივი საფრთხეები – კლიმატით
გამოწვეული ჰიდრომეტეოროლოგიური საფრთხეები, რომლებიც დაჩქარებულია მიმდინარე
კლიმატის ცვლილებით, მნიშვნელოვან საფრთხეს უქმნის ბუნებრივ ეკოსისტემებს.
ზემოქმედება. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიომრავალფეროვნებაზე ძირითადი ზემოქმედება
შემდეგია:

 ჰაბიტატების / ეკოსისტემების, განსაკუთრებით ალპური მდელოების, უნიკალური მაღალმთიანი
ტყეების დეგრადაცია, ფრაგმენტაცია და დაკარგვა.

 ხმელეთის და წყლის ბიოტის დაკარგვა, ადგილობრივი, ენდემური და ძირითადი სახეობების
ჩათვლით.

ბიომრავალფეროვნების მართვის ძირითადი გამოწვევები / საკითხები.

ბიომრავალფეროვნების მართვის ძირითადი გამოწვევები / საკითხები, მათი ძირითადი და ძირეული
მიზეზები და საჭიროებები, რაც ეფუძნება ზეწოლით გამოწვეული ზემოქმედების სწრაფ ანალიზს ამ
კვლევის თანახმად, ხელმისაწვდომ კვლევებსა და დაგეგმვის დოკუმენტებს, აგრეთვე ადგილობრივ
დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციებს, ჩამოთვლილია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში.
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ძირითადი ბიომრავალფეროვნების მართვასთან დაკავშირებული გამოწვევები
გამოწვევის
ტიპი / საკითხი

ეკოსისტემები,
ჰაბიტატები და
სახეობები

გამოწვევა /
საკითხი

• ბუნებრივი ეკოსისტემებისა და
ბიომების დეგრადაცია (განადგურება, შეცვლა და
ტრანსფორმაცია)
• ადგილობრივი
სახეობების დაკარგვა

უშუალო / ძირითადი მიზეზი

გადაძოვება;
არასტაბილური
ჭრა, უკანონო ჭრის
ჩათვლით; ინვაზიური სახეობების გავრცელება;
მავნებლების გავრცელება, ბრაკონიერობა, არამდგრადი ტურიზმი; ტყის
ხანძრები; ნაგავი;
ქვიშის და ხრეშის
მოპოვება; წყლის
ნაკადების დაბინძურება საკვები
ნივთიერებებით,
შეწონილი მყარი
ნივთიერებებით
და ა.შ., წყლის
აბსტრაქციები და
მდინარის რეგულირება; ნაგავი
დაცული ტერიტორიების შიგნით და
გარეთ; კლიმატის
ცვლილება და კლიმატით გამოწვეული
ბუნებრივი საფრთხეები

ძირეული მიზეზები
ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციისა და
მდგრადი გამოყენების
არაადეკვატური საკანონმდებლო, მარეგულირებელი, პოლიტიკური და ინსტიტუციური
ჩარჩოები; არ არსებობს
საძოვრების მდგრადი
მართვის მარეგულირებელი და განხორციელების
მექანიზმები, მონიტორინგისა და კონტროლის
მექანიზმების ჩათვლით;
ბიომრავალფეროვნების
სუსტი მონიტორინგი
და სამართალდამცავი შესაძლებლობები,
ყაზბეგის ეროვნული
პარკის ადმინისტრაცია;
ტექნიკური და ფინანსური რესურსებისა და კვალიფიციური კადრების
ნაკლებობის ჩათვლით;
სიღარიბის მაღალი
დონე და ადგილობრივი
გარემოსდაცვითი ინფორმირებულობა; ცოდნისა და მონაცემების
ნაკლებობა კლიმატის
ცვლილების შესახებ და
ბუნებრივი საფრთხეების
გავლენა ბიომრავალფეროვნებაზე; ადგილობრივი მუნიციპალიტეტისა
და პერსონალის დაბალი
შესაძლებლობები კატასტროფისთვის მზადყოფნისა და მასზე რეაგირების თვალსაზრისით;
კატასტროფის რისკის
შემცირების დანგრეული
ინფრასტრუქტურა და
ფინანსების არარსებობა
ამ ინფრასტრუქტურის
რეაბილიტაციისთვის.

					

საჭიროებები

• სამართალდამცავი მექანიზმების გაუმჯობესება და რეინჯერთა შესაძლებლობების
გაუმჯობესება, რათა დაიცვან ბიომრავალფეროვნება ბრაკონიერებისგან და ტყის უკანონო მჭრელებისგან;
• ნადირობისა და თევზაობის კონტროლის მდგრადი წესების დამკვიდრება;
• ალპური საძოვრების მართვის ეფექტური მარეგულირებელი და განხორციელების მექანიზმების შექმნა;
• ძირითადი სახეობების მონიტორინგისა და კონტროლის პროგრამების შემუშავება და
განხორციელება;
• საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ადგილობრივი ბიომრავალფეროვნების მნიშვნელობასა და მდგრადი პრაქტიკის გამოყენების შესახებ და გარემოზე დაბინძურების
უარყოფითი გავლენის შესახებ წყლის, ჰაერისა და ნიადაგის დაბინძურების ჩათვლით;
• დაცული ტერიტორიების სანიტარული ინფრასტრუქტურის განვითარება;
• საქართველო-რუსეთის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე სანიტარული ინფრასტრუქტურის
შექმნა;
• დამატებითი გარემოსდაცვითი საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა ეკოკლუბების საშუალებით;
• ტყის და მიწის დეგრადაციის შემცირების / თავიდან აცილების მიზნით არასტრუქტურული და სტრუქტურული ღონისძიებების განხორციელება
• ეკო-ტურიზმის და ტურიზმის ხელშეწყობა დაცულ ტერიტორიებზე;
• ენერგიის ალტერნატიული წყაროების და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების გამოყენება;
• დაცული ტერიტორიების ტყეებსა და ბიომრავალფეროვნებაზე კლიმატის ზემოქმედების შეფასება;
• წყლის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;
• მიწის მართვის მდგრადი პრაქტიკის განხორციელება, მავნებლების მართვის ინტეგრირებული პრაქტიკის ჩათვლით;
• გრუნტის ამოღების შედეგად გარემოზე ზემოქმედების შეფასება; ქვიშის და ხრეშის მოპოვების ლიცენზიებისთვის გარემოსდაცვითი მოთხოვნების დადგენა;
• ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებისა და მოხალისეების, კატასტროფის
რისკის შემცირების / მზადყოფნისა და რეაგირების შესაძლებლობების გაძლიერება;
• დაცული ტერიტორიების ნარჩენების მართვის გეგმის შემუშავება და განხორციელება:
დაცულ ტერიტორიებზე წარმოქმნილი ნარჩენების საერთო რაოდენობის შეფასება,
პროგნოზირების ჩათვლით; ნარჩენების შემადგენლობის შესწავლა; კონტეინერების
საჭიროებების გამოანგარიშება ნარჩენების წარმოქმნის ინდექსსა და მუნიციპალური
მყარი ნარჩენების პროგნოზირების საფუძველზე; კონტეინერების სათანადო დიზაინისა
და სივრცული ადგილმდებარეობის იდენტიფიკაცია; კონტეინერების შეძენა და განთავსება დაცულ ტერიტორიებზე შესასვლელებში და პიკნიკის ადგილებში, წყაროების
განცალკევების/გამოყოფის პროგრამის დანერგვა (სასურველია, ორი – სამი კონტეინერი მშრალი და სველი ფრაქციების და ბიო – ნარჩენებისათვის); მწვანე ნარჩენების
მარტივი აერობული კომპოსტირების დაწყება, გამაფრთხილებელი პოსტერების /
ბანერების განთავსება პოლიტიკის შესახებ „რასაც დასთეს, იმას მოიმკი“ (რასაც ჩადებ,
იმას ამოიღებ), ბილიკების პერიოდული მონიტორინგი, ვიდეო ხაფანგების დაყენება და
სამართალდამცავი მექანიმზების გაუმჯობესება, დაცული ტერიტორიების პერიოდული
გასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ადგილობრივი მოსახლეობის მონაწილეობით, ეკოკლუბების წევრების ჩათვლით, საინფორმაციო-პროპაგანდული კამპანიები ნაგვის შეგროვებისა და ნარჩენების გადაყრის წინააღმდეგ.
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ეფექტი/შედეგები

P3 – (გარემო) – პრობლემათა ხე
შემცირებული ბუნებრივი რესურსების ბაზა, როგორც
ადგილობრივი საარსებო საშუალებების ძირითადი წყარო
და ამრიგად, გაზრდილი სიღარიბე სოფლად.

ეკონომიკური აქტივების დაკარგვა და საარსებო
საშუალებების გაუარესება, რაც აფერხებს
სოფლის განვითარებას

გარემოს ხარისხის, საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის და კეთილდღეობის გაუარესება

1. დეგრადირებული ხმელეთისა და წყლის
ეკოსისტემები, მოდიფიცირებული მდინარეები,
ჭალის ზონები, ტყეები, სახნავი მიწები და საძოვრები.

3. გაძლიერებული კლიმატით გამოწვეული ბუნებრივი
საშიშროებები (მეწყერები, მყინვარების ღვარცოფები,
კლდეების ჩამოვარდნა, წყალდიდობა)

2. წყლის და ნიადაგის ხარისხის გაუარესება

ძირითადი პრობლემა ადამიანისა და კლიმატის ცვლილებამ გამოიწვია გარემოს დეგრადაცია

გამომწვევი მიზეზები

1. არამდგრადი გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების მართვის
ტექნოლოგიებისა
და პრაქტიკის გამოყენება
1.1 წყლის ინტეგრირებული /
არამდგრადი მართვის პრაქტიკისა
და ტექნოლოგიების გამოყენება
1.2 მიწის, ტყისა და ბიომრავალფეროვნების მართვის არამდგრადი
პრაქტიკის გამოყენება
1.3 ნარჩენების მართვის
არამდგრადი პრაქტიკისა და
ტექნოლოგიების გამოყენება
1.4 განახლებული ენერგიის და
ენერგოეფექტურობის ტექნოლოგიების შეზღუდული გამოყენება
1.5 კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული ადაპტაციისა /კატასტროფის
რისკის მართვის პრაქტიკისა და ტექნოლოგიების შეზღუდული გამოყენება

გამჭოლი ინფრასტრუქტურა

2. შეზღუდული / არარსებული
ინფორმაცია და ადგილობრივი ცოდნა
და შესაძლებლობები მდგრადი
გარემოს და ბუნებრივი რესურსების
ინტეგრირებული მართვის,
CCA/DRR და RE /EE– ს შესახებ
2.1 გარემოსდაცვითი მონაცემების და
სათანადო მონიტორინგის სისტემების,
მათ შორის ჰიდრომეტრიული, გეოლოგიური / აგრომეტეოროლოგიური და ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის
სისტემის, პროგნოზირების სისტემის
ნაკლებობა / არარსებობა

3. გაუარესებული / არარსებული
ძირითადი გარემოსდაცვითი
და CCA / DRR ინფრასტრუქტურა

4. არასაკმარისი წვდომა
გარემოსდაცვითი და
CCA / DRR დაფინანსებაზე

3.2. გაუარესებული წყლის
ინფრასტრუქტურა

4.2. შეზღუდული საზოგადოებრივი დაფინანსება
გარემოს დაცვის მიზნით

3.3. გაუარესებული / არარსებული DRR ინფრასტრუქტურა
(სანიაღვრე სადრენაჟე
სისტემები, გაბიონები და ა.შ.)

2.2 შეზღუდული ცოდნა და შესაძლებლობები წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის, SLM და მდგრადი
სატყეო მეურნეობის შესახებ

4.3. ეფექტური ეკონომიკური
ინსტრუმენტების შეზღუდვა /
არ გამოყენება, მაგალითად,
დაბინძურებისა და ბუნებრივი
რესურსების მოსაკრებლები
4.4. შეზღუდული / შეზღუდული
წვდომა არასახელმწიფო
(საზოგადოებრივი და კერძო
სექტორის) დაფინანსების
კავშირებზე

2.3 შეზღუდული ცოდნა და
შესაძლებლობები ნარჩენების
ინტეგრირებული მართვის შესახებ

5. ადგილობრივი თემების,
მათ შორის ახალგაზრდების
შეზღუდული მონაწილეობა
გარემოსდაცვითი
გადაწყვეტილებების მიღებაში

6. ქალთა შეზღუდული
მონაწილეობა
გარემოსდაცვითი
გადაწყვეტილებების
მიღებაში

5.1. შეზღუდული რაოდენობის
ახალგაზრდული გარემოსდაცვითი პროგრამები
5.2. დაბალი მხარდაჭერა
ახალგაზრდებისა და საზოგადოების გარემოსდაცვითი
ინიციატივების მიმართ
5.3 ეკოკლუბების მცირე
რაოდენობა და
შესაძლებლობები

2.4 შეზღუდული ცოდნა და
შესაძლებლობები CCA / DRR–ის
შესახებ

გამჭოლი სოფლის მეურნეობა

გამჭოლი მმართველობა

გამჭოლი ეკონომიკა - ტურიზმი

გამჭოლი ჯანმრთელობა და
სოციალური კეთილდღეობა,
ახალგაზრდობისა და
გენდერული განზომილებების
ჩათვლით
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P3 – (გარემო) – შემოთავაზებული ინტერვენციის მოქმედებები

ქვემოთ მოცემულია მუნიციპალიტეტისთვის შემოთავაზებული ინტერვენციების მოკლე რეზიუმე. ეს ინტერვენციები ემყარება საყოველ
თაოდ განსაზღვრული პოლიტიკის ინსტრუმენტებს, რომლებიც რეკომენდებულია ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების
ორგანიზაციის (OECD) სოფლის განვითარების პოლიტიკის მიდგომის თანახმად ამ პრიორიტეტისთვის – საზოგადოება, სოციალური ასპექტების
მიმართ დამოკიდებულება. ყველა შემოთავაზებული ინტერვენციის უფრო დეტალური აღწერა მოცემულია ამ დოკუმენტის დანართში.
შემოთავაზე
ბული ინტერვენციები

დეტალური კომენტარი

• P3-EN2 –
კლიმატით
გამოწვეული
ბუნებრივი
საფრთხეების მიმართ
საზოგადოების მდგრადობის გაძლიერების
ხელშეწყობა

ინტერვენცია მიზნად ისახავს ადგილობრივი მდგრადობის გაუმჯობესებას კლიმატით გამოწვეული ბუნებრივი საფრთხეების მიმართ – წყალდიდობები, მეწყერები, ღვარცოფები, დატბორვები, ზვავები, რომლებიც წარმოადგნს ბუნებრივი და
ეკონომიკური აქტივების ძირითად ბუნებრივ ზეწოლას, რაც იწვევს ადგილობრივი გარემოს და საარსებო საშუალებების
გაუარესებას და საბოლოოდ იწვევს სოფლის სიღარიბის ზრდას და ხელს უშლის სოფლის განვითარებას. ინტერვენცია
ფოკუსირებული იქნება ადგილობრივ მუნიციპალიტეტსა და თემებში წარმოდგენილი ეროვნული ხელისუფლების წარმომადგენლების, მათ შორის სკოლის მოსწავლეების ცნობიერების ამაღლებასა და კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული ადაპტაციის / კატასტროფის რისკის პრევენციაზე, მზადყოფნასა და რეაგირების შესაძლებლობების განვითარებაზე
სამიზნე მუნიციპალიტეტში (APA რეინჯერები). ეს მიიღწევა ცოდნის შეძენით (კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული მოწყვლადობის და რისკის შეფასების შესახებ არსებული კვლევის განახლება, კატასტროფისთვის მზადყოფნის უნარების
განვითარება, ჰიდრომეტრიული და გეოლოგიური მონიტორინგის ქსელის განვითარება / გაფართოება და კლიმატის
ცვლილებისადმი ადაპტაციის / კატასტროფის რისკის მართვის ღონისძიებების შემუშავება და განხორციელება, როგორიცაა სანიაღვრე სადრენაჟე სისტემების რეაბილიტაცია / მშენებლობა, მდინარის სანაპიროების შემაკავებელი
კონსტრუქციები, ფერდობების სტაბილიზაციისა და ეროზიის კონტროლის ღონისძიებები (მაგალითად: ღრმა ფესვების
მქონე ხეების დარგვა, დატერასება და ა.შ.).
ინტერვენცია შეეხება კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციის / კატასტროფის რისკის მართვის მნიშვნელოვან
საკითხებს, რომლებიც ადგილობრივი გარემოს, ბუნებრივი რესურსებისა და ეკონომიკური აქტივების დეგრადაციის
ერთ – ერთი ძირითადი საფუძველია. კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაცია / კატასტროფის რისკის მართვა, როგორც
კლიმატის მოქმედების ნაწილი, წარმოადგენს NEAP– ის, სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიების, კატასტროფის რისკის მართვისს ეროვნული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის, რეგიონალური განვითარების
სტრატეგიის, სოფლის განვითარების სტრატეგიის, ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის ერთ – ერთ მთავარ პრიორიტეტს. უფრო მეტიც, ადგილობრივი დაინტერესებული მხარეების მიერ, ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფების წევრების ჩათვლით, კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაცია / კატასტროფის რისკის მართვა დასახელდა ერთ-ერთ მთავარ
პრიორიტეტად ENPARD 2 და ENPARD 3 პროექტების დროს.

• გარემოს
მდგრადობის
უზრუნველ
ყოფა

• გამძლეობა
კლიმატის
ცვლილების
მიმართ

ინფრასტრუქტურა, არასასოფლო-სამეურნეო ეკონომიკა, საზოგადოებრივი ჯანდაცვა,
ტურიზმი, კატასტროფის რისკის შემცირება, მმართველობა

• P3-EN01 –
ბუნებრივი
რესურსების
ინტეგრირებული
მართვა

ინტერვენციის მიზანია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ცოდნის, შესაძლებლობების გაფართოება და მდგრადი გარემოს
დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მართვის პოლიტიკის, პრაქტიკისა და ტექნოლოგიების გამოყენება. გარემოს დაცვის
სფეროში განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდება მუნიციპალურ მყარ ნარჩენებზე, ასევე სატრანზიტო დერეფანში ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესებაზე. ბუნებრივი რესურსების მართვის თვალსაზრისით, ყურადღება
გამახვილდება მსუბუქ და მკაცრ ღონისძიებებზე, რომელიც გაანადგურებს/შეამცირებს ანთროპოგენულ და ყაზბეგის
ეროვნული პარკის ეკოსისტემებს, მათ შორის ბუნებრივი ძეგლების მაღალმთიან ვულკანურ ეკოსისტემებს – ტბებსა და
ჭარბტენიან ტერიტორიებს და ა.შ. მცენარეთა და ცხოველთა მნიშვნელოვან სახეობებს. ინტერვენცია შეეხება გარემოს
დაცვის (კერძოდ, ნარჩენების და ჰაერის დაცვა) და ბუნებრივი რესურსების (წყლის, მიწის და ბიოლოგიური რესურსების,
ტყეების ჩათვლით) მართვის საკითხებსა და მათ ძირითად გამომწვევ და ძირეულ მიზეზებს, რომლებიც გამოვლინდა
ზეწოლის სწრაფი ზემოქმედების და პრობლემათა ხის ანალიზის საშუალებით ამ მუნიციპალური შეფასების საფუძველზე. ისინი ასევე ჩამოთვლილია პრიორიტეტებად სხვადასხვა ეროვნულ და ადგილობრივ სტრატეგიებსა და გეგმებში,
როგორიცაა გარემოს დაცვის ეროვნული სამოქმედო გეგმა, სოფლის განვითარების სტრატეგია, სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია, სარწყავი სისტემის განვითარების სტრატეგია, რეგიონული განვითარების სტრატეგია,
ტურიზმის განვითარების სტრატეგია, მცხეთა-მთიანეთის რეგიონალური განვითარების სტრატეგია, ადგილობრივი
განვითარების სტრატეგია, მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმა. უფრო მეტიც, მოცემული ინტერვენციის ფარგლებში განსახორციელებელი მრავალი ღონისძიება განსაზღვრული იქნა ადგილობრივი დაინტერესებული მხარეების
მიერ, მათ შორის ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფის წევრების მიერ ENPARD 2 და ENPARD 3-ის ფარგლებში ჩატარებული
კონსულტაციების დროს.
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6. გამჭოლი პრიორიტეტები (P4)

ეს თავი მოიცავს ისეთ მნიშვნელოვან გამჭოლ საკითხებს, როგორიცაა ინფრასტრუქტურა და სოფელსა
და ქალაქს შორის კავშირები.

ინფრასტრუქტურა

ქვემოთ მოცემულ პარაგრაფში შეჯამებულია ინფორმაცია ზოგადი ძირითადი საზოგადოებრივი
ინფრასტრუქტურის მნიშვნელობის შესახებ, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კმაყოფილების
შეფასება მის ზოგად მდგომარეობასთან ერთად წინამდებარე კვლევის საფუძველზე. პარაგრაფი
ასევე მოიცავს ძირითადი საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის ფაქტობრივ აღწერას,
ძირითადად მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ხელისუფლებისგან მიღებული ინფორმაციის
საფუძველზე.

ზოგადი მოსაზრებები ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით119

ზოგადი ინფრასტრუქტურა ძალზე მნიშვნელოვანია ადგილობრივი ბიზნესის განვითარებისათვის.
ბიზნესის დაწყების ალბათობა მნიშვნელოვნად დაბალია, როდესაც სოფლებში არის კანალიზაციის
(0.394-ჯერ), გაზიფიკაციის (0.231-ჯერ) პრობლემა, ასევე ცუდი საგზაო ინფრასტრუქტურა (0.523-ჯერ).
როდესაც სოფლად ისეთი პრობლემები დგას, როგორიცაა საგზაო ინფრასტრუქტურა, შინამეურნეო
ბების არასასოფლო-სამეურნეო ბიზნესში მონაწილეობის ალბათობა მნიშვნელოვნად მცირდება
(0,552-ჯერ). ამ დასკვნების შესაბამისად, როდესაც ადგილობრივი ინფრასტრუქტურა უკეთეს
მდგომარეობაშია, იზრდება შინამეურნეობების არასასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში ჩართვის
ალბათობაც (2,39-ჯერ).

ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული პრობლემები ყველაზე კრიტიკულ საკითხთა შორისაა (უმუ
შევრობის შემდეგ (33%)) IRDG-ს სამიზნე მუნიციპალიტეტების სოფლებში მცხოვრებთათვის: საგზაო
ინფრასტრუქტურის ცუდი პირობები (14,9%), სასმელი წყლის პრობლემები (12%), გაზიფიკაციის
სისტემის არარსებობა (4,2%), ინტერნეტზე წვდომა (3,8%), ცენტრალური კანალიზაციის სისტემა (2,4%),
საბავშვო ბაღების არარსებობა (2%), სარწყავი წყლის პრობლემები (1,5%) და არასაკმარისი და ცუდი
ინფრასტრუქტურა (1%).
ყაზბეგის მოსახლეობისთვის ყველაზე მწვავე პრობლემას წარმოადგენს სასმელი წყალი.

ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები დასახლებაში120
სასმელი
ინტერნეტზე
წყლის
წვდომა
პრობლემა
ქედა

14.60%

3.10%

ხულო

13.50%

დედოფლისწყარო

ცენტრალუგაზიფიკა
არასაკმარირი კანაგზების ცუდი საბავშვო
სარწყავი
ციის
სი და ცუდი
ლიზაციის
მდგომა
ბაღების
წყლის
სისტემის
ინფრასტსისტემის
რეობა
არარსებობა
პრობლემა
არარსებობა
რუქტურა
არარსებობა

1.10%

6.40%

13.70%

0.00%

0.30%

1.70%

2.70%

1.00%

0.70%

22.50%

1.10%

0.60%

0.80%

8.80%

2.10%

2.30%

1.70%

7.40%

0.00%

0.40%

0.00%

ლაგოდეხი

4.60%

7.60%

1.80%

0.70%

10.00%

2.70%

0.70%

0.20%

ყაზბეგი

38.20%

2.80%

2.40%

0.00%

10.10%

0.90%

0.90%

0.00%

ახალქალაქი

12.80%

2.50%

3.30%

8.40%

25.20%

5.30%

0.00%

5.00%

ბორჯომი

9.50%

3.70%

1.00%

4.10%

6.20%

0.40%

4.90%

0.20%

თეთრიწყარო

23.20%

2.80%

5.70%

8.30%

15.40%

0.40%

0.90%

1.10%

წყარო: UNDP.
119
120

მოსახლეობის კვლევა სოფლად არასასოფლო-სამეურნეო ეკონომიკის საჭიროებების შესახებ სამიზნე მუნიციპალიტე
ტებში, IRDG UNDP, 2019
შედარება და პირობითი ფორმატირება ვერტიკალურად მუშაობს მუნიციპალიტეტებში თითოეულ პარამეტრთან
მიმართებაში.
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სხვა მუნიციპალიტეტებთან შედარებით, ყაზბეგში მნიშვნელოვნად დაბალია ტრანსპორტის მომსა
ხურება, სასმელი წყლის მომარაგება, ჯანდაცვის დაწესებულებები და ქალთა ოთახები / ქალთა
ორგანიზაციები.

გარემოს შეფასება – ინფრასტრუქტურა და სერვისები – მუნიციპალიტეტების მასშტაბით121

ქედა
ხულო
დედოფლისწყარო
ლაგოდეხი
ყაზბეგი
ახალქალაქი
ბორჯომი
თეთრიწყარო
სულ

წყარო: UNDP.

საგზაო
ტრანსპორტის
ტრანსპოკომუნიკაციების რტის მომსამდგომარეობა (გზეხურება
ბი, ხიდები და ა.შ.)

ელექტრო
ენერგიის
მიწოდება

ბუნებრივი
გაზის
მიწოდება

სასმელი
წყლის
მიწოდება

ირიგაციის
სისტემა

კანალიზაცია

3.81

3.71

4.06

4.05

4.66

2.09

4.08

3.85

3.70

4.66

4.23

3.60

2.76

4.68

4.43

4.67

4.63

4.48

4.28

3.08
3.30

3.40

3.45
3.37

2.42

3.09

3.02

3.43

4.24

3.30

3.56

3.91

1.65

3.00

2.32

3.60

2.40
3.02

3.09

2.24

2.07

4.52

4.68

4.52

4.51

3.90

4.12

2.67

4.31

4.91

3.30

1.98

1.92

2.08

2.77

4.19

4.33

2.94

3.63

2.59

2.13

4.16
2.75

გარემოს შეფასება – ინფრასტრუქტურა და სერვისები – მუნიციპალიტეტების მასშტაბით122

ქედა
ხულო
დედოფლისწყარო
ლაგოდეხი
ყაზბეგი
ახალქალაქი
ბორჯომი
თეთრიწყარო
სულ

წყარო: UNDP.

ნარჩენების
განკარგვა (მოცილება. გადამუშავება. და ა.შ.)

ინტერნეტი

ჯანდაცვის
დაწესებულებები

განათ
ლების
სერვისები

2.47

3.76

2.28

4.38

4.55

3.64

3.51

4.29

4.24

4.20

3.51

4.24
4.10

3.28

2.90

3.79

3.41

4.62
4.11

4.68
4.12

4.39

3.77

3.89

3.82

3.76

4.23

3.92

3.83

სპორტისა
და
დასვენების
ობიექტები

საბავშვო
ბაღები

4.11

3.28

3.63

1.88

4.21

3.29

3.93

2.87

3.93

4.67

3.33

4.49

4.21

3.58

4.34

4.29

3.86

4.14

4.20

3.47

4.14

4.02

3.53

3.33

3.77

4.05
4.07

“ქალთა ოთახი“ * / ქალთა
ორგანიზა
ციები

3.45
2.43
1.97

3.26

3.50

3.06
2.75

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის ფაქტობრივი აღწერა

შიდა გზები: მუნიციპალიტეტს ჯამში არის დაახლოებით 35 კილომეტრი ასფალტირებული გზა, 14
კილომეტრამდე ჭუჭყიანი გზა და 2 კილომეტრამდე ბეტონის გზა.
წყალმომარაგება: ყველა დასახლებაში ფუნქციონირებს სასმელი წყლის მიწოდების სისტემა.
სასმელი წყლის პრობლემა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ყაზბეგში მოსახლეობისთვის (38,2%)
სხვა საკითხებთან შედარებით.123
ბუნებრივი გაზი და ელექტროენერგია: დასახლებების 100%-ს ელექტროენერგია და ბუნებრივი აირი
მიეწოდება.
ნარჩენების მართვა: მუნიციპალიტეტს აქვს ნარჩენების მართვის გეგმა 2018-2020 წლებისთვის.
საჭიროა მეტი ნარჩენების კონტეინერი და 1 შესაგროვებელი მანქანა.
121
122
123

შედარება და პირობითი ფორმატირება ვერტიკალურად მუშაობს მუნიციპალიტეტებში თითოეულ პარამეტრთან მიმართებაში.
შედარება და პირობითი ფორმატირება ვერტიკალურად მუშაობს მუნიციპალიტეტებში თითოეულ პარამეტრთან მიმართებაში.
მოსახლეობის კვლევა არასასოფლო-სამეურნეო ეკონომიკის საჭიროებების შესახებ, IRDG UNDP, 2019

114

ყაზბეგი

მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

სპორტული ობიექტები და პარკები: მუნიციპალიტეტში არის 5 პარკი სტეფანწმინდაში და ერთი
სიონში. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ერთი სპორტული (სათხილამურო) სკოლა (გუდაურში)
25 სტუდენტით. მუნიციპალიტეტში ასევე არის 8 სპორტული მოედანი, სადაც დაახლოებით 600
ბენეფიციარია.
საჯარო სკოლები: მუნიციპალიტეტში არის 8 საჯარო სკოლა, რომელშიც 540 მოსწავლე სწავლობს.

საბავშვო ბაღები: მუნიციპალიტეტში არის 8 საბავშვო ბაღი (სულ 215 მოსწავლე და სულ 35 პედაგოგი)
და 2020 წელს გუდაურში დაემატება კიდევ ერთი.

კულტურა: მუნიციპალიტეტში არის ერთი კულტურის ცენტრი (50 თანამშრომელით), რომელიც სრულად
შეესაბამება არსებულ სტანდარტებს. ქალაქ სტეფანწმინდაში ასევე არის ერთი მუზეუმი, რომლის
რეაბილიტაცია 2021 წელს განხორციელდება. მუნიციპალიტეტში 5 ბიბლიოთეკაა და სამ მათგანს
რეაბილიტაცია დასჭირდა (ქარჩუკში, გორისციხეში და სტეფანწმინდაში).

სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირები

ფუნქციური რეგიონების კონცეფცია

მუნიციპალიტეტები უფრო ფართო გეოგრაფიული და ადმინისტრაციული ერთეულების, რეგიონების
ნაწილებია და ეკონომიკური და სოციალური ცხოვრება მუნიციპალიტეტში სულაც არ ემთხვევა
მუნიციპალიტეტების საზღვრებს. ამიტომ, მნიშვნელოვანია იმის დადგენა, თუ რამდენად არის
დაკავშირებული მუნიციპალიტეტი უფრო ფართო ფუნქციურ რეგიონებთან და კლასტერებთან (იქნება
ეს უკვე არსებული, თუ ახალი).

განვითარების პოლიტიკის თანამედროვე მიდგომა ხაზს უსვამს სიღარიბის შემცირების ურთიერთ
კავშირებს ქალაქებსა და სოფლებს შორის, საქონლისა და მომსახურების გადაადგილების, ადამიანური
და ფინანსური კაპიტალის, ტექნოლოგიების და სხვა რესურსების ჩათვლით და ამ ურთიერთკავშირების
შესაძლო კომპლემენტარულობას. სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირები მოიცავს ხალხის, საქონლის,
ფულის (მაგალითად: ფულადი გზავნილების სახით), ტექნოლოგიის, ცოდნის, ინფორმაციისა და
ნარჩენების ნაკადებს. სოფელსა და ქალაქს შორის პარტნიორობა ხელს უწყობს ურთიერთქმედების
სხვადასხვა მამოძრავებლის იდენტიფიცირებას და უზრუნველყოფს საფუძველს შესაძლო პოლიტიკის
ინტერვენციისთვის ფუნქციურ რეგიონში.

ურთიერთკავშირები ქალაქებსა და სოფლებს შორის,”ფუნქციონალური რეგიონი“
ეკონომიკური
სტრუქტურა

სივრცული
სტრუქტურა

მმართველობის
სტრუქტურა

მოსახლეობა, ადამიანური კაპიტალი, გადაადგილება
ინვესტიციები და ეკონომიკური ოპერაციები

ქალაქის რაიონები
-ზომა
-სამუშაო
მახასიათებლები

სერვისების უზრუნველყოფა
გარემოსდაცვითი საქონელი და კეთილმოწყობა

სოფლის რაიონები
-ზომა
-სამუშაო
მახასიათებლები

მმართველობითი ურთიერთქმედება - პარტნიორობა

ფიზიკური დისტანცია

წყარო: OECD მიდგომა124.
124

ამ მიდგომის მიმოხილვა ამ პარაგრაფში ძირითადად ეფუძნება OECD-ის (2013) ანგარიშს
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სამწუხაროდ, მუნიციპალურ დონეზე მონაცემების ხელმისაწვდომობა სოფლებისა და ქალაქების
დანაწევრების მიხედვით ძალიან შეზღუდულია უფრო ღრმა ანალიზისთვის საქართველოში.

დემოგრაფიული კავშირები

მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის საფუძველზე (2014 წ.) მუნიციპალიტეტში სოფლად მცხოვრებმა
მოსახლეობამ 65,1% (2,469) შეადგინა, ხოლო ქალაქად მცხოვრებმა მოსახლეობამ კი 34,9% (1,326). შიდა
მიგრანტების რაოდენობა დადგენილი არ არის.
ძირითადი მექანიზმები, რომლებიც ხელს უწყობს მიგრაციის ნაკადს ქალაქებში, არის სოციალური
ურთიერთობები და ქსელები. ემიგრანტების რაოდენობა მუნიციპალიტეტიდან ძალიან დაბალია და
უტოლდება 24-ს (0 კაცი, 16 ქალი)). მიგრაციიდან ფულად გზავნილებს შეუძლია ხელი შეუწყოს სოფლად
მცხოვრები ოჯახების კეთილდღეობის ამაღლებას და სოფლის დასახლებების განვითარებას.

ეკონომიკური ოპერაციები და ინოვაციური აქტივობა

სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირების ფორმა გახლავთ საქონლის გადაადგილება სოფლიდან
(სოფელი, დაბა) ქალაქში ან პირიქით, როგორც სოფლის მეურნეობის პროდუქციის, სამრეწველო
პროდუქტებისა და სამთო პროდუქტების გადატანა, ასევე სამუშაო ძალის გადაადგილება, იდეებისა
და ინფორმაციის მიწოდება განსაკუთრებით ქალაქებიდან სოფლებში, ადამიანების გადაადგილება
დასვენების, ურბანიზაციის, მოსახლეობის მობილობის სახით, როგორც ბუნებაში, ისე ბუნებრივ
პირობებში.
საქონლის ნაკადი. სოფელსა და ქალაქს შორის ურბანული კავშირების მნიშვნელოვანი კომპონენტია
საქონლის ნაკადი ქალაქსა და სოფელს შორის. ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის სოფლებში ბიზნესის
სტრუქტურა, რომელსაც აქვს ბაზარზე წვდომა, ცხადყოფს, რომ სოფლის მეწარმეებს მჭიდრო კავშირი
აქვთ ადგილობრივ სოფელთან (22,4%) და მუნიციპალურ (72,7%) ბაზრებთან და თითქმის ნულოვანი
წვდომა აქვთ რეგიონულ, ეროვნულ და საერთაშორისო ბაზრებზე. ასეთია სოფლის მეურნეობის
პროდუქტების ნაკადები, რომელიც მიედინება ურბანულ და პერიურბანულ რაიონებში.
სოფლად ბიზნესის მიერ წარმოებული პროდუქციის საშუალო პროცენტი, რომელიც სხვადასხვა
ბაზრებზე იყიდება, მოცემულია ქვემოთ დიაგრამაზე:

პროდუქციის საშუალო პროცენტი, რომელიც წარმოებულია სოფლად ბიზნესის მიერ და
იყიდება სხვადასხვა ბაზრებზე 125
72.7

22.4

ადგილობ.
სოფლის ბაზარი

მუნიციპალური
ბაზარი

0.0

0.0

0.0

რეგიონალური
ბაზარი

ეროვნული
ბაზარი

საერთაშორისო
ბაზარი

4.8
არ არის
გამოვლენილი

წყარო: UNDP, 2019.

125

ბიზნეს კვლევა სოფლდ არასასოფლო-სამეურნეო ეკონომიკის საჭიროებების შესახებ მიზნობრივ მუნიციპალიტეტებში,
IRDG UNDP, 2019
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სამუშაო ძალის მოძრაობა. სოფელსა დ ქალაქში დასაქმების სექტორში ყველაზე მეტი წილი უკავია
საჯარო სექტორს და თვითდასაქმებას სოფლის მეურნეობაში. სეზონური სამუშაო ძალის მიგრაცია
ასოცირდება მიგრაციის ნაკადის „გადაქაჩვასთან“ ურბანულ ცენტრებში, როგორც სახელმწიფო,
კერძო სექტორსა და საზღვარგარეთ (ძირითადად თურქეთში) სამუშაო ძალაზე მოთხოვნის გაზრდის
შედეგად. ქვემოთ მოცემულია დასაქმების ობიექტის გეოგრაფიული მდებარეობა მუნიციპალიტეტში
სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირების მიხედვით:

დასაქმების ობიექტის გეოგრაფიული ადგილმდებარეობა და დასაქმებულთა
რაოდენობა126
სექტორი

ადგილმდებარეობა
სოფელში / დაბაში

დასაქმებულია საჯარო
სექტორში

მუნიციპალურ ცენტრში
ქალაქში
სულ
სოფელში / დაბაში

დასაქმებულია კერძო
სექტორში

მუნიციპალურ ცენტრში
ქალაქში
სულ
სოფელში / დაბაში

თვითდასაქმებული

მუნიციპალურ ცენტრში
სულ
სოფელში / დაბაში

დასაქმებულია საოჯახო
ბიზნესში

მუნიციპალურ ცენტრში
სულ

მუნიციპალური
ცენტრიდან

სოფლიდან

სულ

40

200

240

14.8%

49.4%

35.6%

85.2%

46.7%

62.1%

0.0%

4.0%

2.4%

100.0%

100.0%

100.0%

40.3%

36.8%

38.0%

59.7%

57.0%

57.9%

0.0%

6.3%

4.0%

100.0%

100.0%

100.0%

10.3%

94.4%

50.1%

89.7%

5.6%

49.9%

100.0%

100.0%

100.0%

39.6%

100.0%

87.0%

60.4%

0.0%

13.0%

100.0%

100.0%

100.0%

230
0

270
91

135
0

226
31

269

300
106
162

268

189
16

405
153

237
26

416

254
15

269
981
0

981

419
16

675

244
372
26

642
285

284
569

1087
162

1249

წყარო: UNDP, 2019.

126

მოსახლეობის კვლევა სოფლად არასასოფლო-სამეურნეო ეკონომიკის საჭიროებების შესახებ სამიზნე
მუნიციპალიტეტებში, IRDG UNDP, 2019
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შუამავალი ქალაქების ბაზრის პოტენციალი და როლი

ქალაქები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ სოფლად სიღარიბისგან თავის დაღწევაში. ამიტომ,
მნიშვნელოვანია შეფასდეს, თუ როგორ უკავშირდება მუნიციპალიტეტები უახლოეს შუამავალ ქალაქებს
(50,000-ზე მეტი მოსახლეობა).

მსოფლიო ბანკის მიერ გამოყენებული მეთოდოლოგიის საფუძველზე (2018), ქალაქის საბაზრო
პოტენციალი განისაზღვრება იმის მიხედვით, თუ რა წვდომა გააჩნია ქალაქს სხვა ქალაქებთან.
ქალაქის საბაზრო პოტენციალი არის თანაფარდობა ქვეყნის ყველა სხვა ქალაქის მოსახლეობის
ჯამსა და მითითებული ქალაქიდან სხვა ქალაქებში მგზავრობის დროის ჯამს შორის.127
მსგავსი მიდგომა შეიძლება გამოყენებულ იქნას მუნიციპალიტეტის პოტენციალის შესაფასებლად.

მეთოდოლოგიის თანახმად, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი სამიზნე ჯგუფის საშუალო ეკონომიკური
სტატუსის მქონე მუნიციპალიტეტების რიცხვს მიეკუთვნება, მისი სიშორის გათვალისწინებით დიდ
ქალაქებთან. მუნიციპალიტეტი მეოთხე ადგილზეა სამიზნე 8 მუნიციპალიტეტს შორის და მისი
კატეგორიზაცია შესაძლებელია მოშორებულ სასოფლო რეგიონად.128

მუნიციპალიტეტის ბაზრის პოტენციალის ინდექსი
ძირითადი ქალაქები / მოსახლეობა

დიდ
ქალაქებთან
დაშორება (კმ)

ბათუმი

თბილისი

ქუთაისი

116000

1140700

დედოფლისწყარო

448
517

თეთრიწყარო
ბორჯომი
ყაზბეგი
ლაგოდეხი
ახალქალაქი
ქედა
ხულო

138200

შეწონილი
მაჩვენებელი

8-ს შორის
ადგილი

ინდექსი

62

292

19281

1

1.00

285

160

129

8602

544

158

388

425

189

483

131

154

386

180

81

467

წყარო: ავტორის გათვლები.

ბაზრის პოტენციალი

39

361

9322

2

3

0.28

5

0.22

327

8085

4

246

7197

6

4473

8

231

7803
6381

0.33

7

0.24
0.18
0.13

0.00

საბაზრო პოტენციალის ზედა სპექტრიდან დიდი მანძილით დაშორება მთავარი გამოწვევაა. დიდი (50
კგ +) ქალაქებიდან შორი მანძილის გამო მუნიციპალიტეტს არ აქვს შესაძლებლობა გამოიყენოს ის
უპირატესობები, რაც განსაკუთრებულად ქალაქთან ახლოს მდებარე სოფლებს გააჩნიათ.129

127
128
129

სამხრეთ კავკასია მოძრაობაში, მსოფლიო ბანკი, 2019 წ, 2019
შენიშვნა პოლიტიკის შესახებ – სოფლის განვითარების პოლიტიკა 3.0. – სოფლის განვითარების სტრუქტურა, OECD, 2018 წ.
შენიშვნა პოლიტიკის შესახებ – სოფლის განვითარების პოლიტიკა 3.0. – სოფლის განვითარების სტრუქტურა, OECD, 2018 წ.
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7. დანართი
ინტერვენციები

P1 – (ეკონომიკა და მულტისექტორული განვითარება) – ინტერვენციები
მოქმედება

P1-EC01 – ტექნიკური დახმარების პროგრამა

დასაბუთება

ამ პროგრამის მიზანია მიზნობრივი და მორგებული ტექნიკური დახმარების გაწევა მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციისთვის, რეგიონალური ადმინისტრაციისთვის და ცალკეული
საწარმოებისთვის ეროვნული და გლობალური ღირებულების ჯაჭვებში ჩართვის გზების
ძიების მიზნით. მუნიციპალიტეტს აქვს უამრავი რესურსი ტურიზმის განვითარებისათვის
(ერთ – ერთი უმდიდრესი მუნიციპალიტეტი ყველა მუნიციპალიტეტს შორის), მაგრამ ეს
რესურსები ძირითადად არ არის გამოყენებული.
ტურიზმის სექტორი შეიძლება იყოს ამ პროგრამის პირველი სამიზნე და მისი ძალისხმევა
უნდა ითვალისწინებდეს ისეთი ახალი ტურისტული პროდუქტებისა და გამოცდილების
შემუშავებას, რომელსაც ექნება საერთაშორისო მიმზიდველობა და მოექცევა ეროვნული
და საერთაშორისო ღირებულების ჯაჭვში. ერთ-ერთი კონკრეტული ინტერვენცია შეიძლება იყოს ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ დაწყებული საინვესტიციო პროექტებისა და
წინადადებების მომზადების დასრულება ტურისტულ ღირშესანიშნაობებთან დაკავშირებით (მაგ., სასრიალო მოედანი და ა.შ.). ეს ასევე შეიძლება მოიცავდეს იმ ძირითადი გამოწვევების გაუმჯობესებას, რომელთა წინაშეც დგას მუნიციპალიტეტის ტურიზმის სექტორი,
რომელიც განსაზღვრულია ყაზბეგის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიით.

შესაბამისობა

ამ პროგრამის მიზანია აღმოფხვრას ძირითადი პრობლემის გამომწვევი მიზეზები,
პრობლემათა ხე, მიზეზები, ჯგუფი 2. არასასოფლო-სამეურნეო ინდუსტრიის მხარდაჭერა
და ინვესტიციების ახალი შესაძლებლობების ხელშეწყობა შეესაბამება ადგილობრივი
განვითარების სტრატეგიას და საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიას (კერძოდ,4.2.1. სტრატეგიული მიზნები 2 და 3. პრიორიტეტული სფერო 1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა: მიზანი 2: სოფლის ეკონომიკის დივერსიფიკაცია სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული ღირებულების ჯაჭვის გაძლიერების გზით და სხვადასხვა მდგრადი
არასასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობით. მიზანი 3: ტურიზმის განვითარება
სოფლად, სოფლის სპეციფიკის და უნიკალური კულტურული იდენტურობის საფუძველზე).
ეს ინიციატივა შეავსებს და შექმნის სრულყოფილ სინერგიას IRDG მიმდინარე პროექტთან, ახალი შესაძლო ბიზნეს იდეების აღმოჩენის გზით.

განხორციელების წესები

სკრინინგის იდეების საწყისი ეტაპი შეიძლება განხორციელდეს IRDG პროექტის ფარგლებში, რომელიც მოიცავს შესაბამის კონსულტაციებში საერთაშორისო კონსულტანტების
მოზიდვას (მაგ:. ფრინველებზე დაკვირვების ექსპერტი). ადგილობრივი ხელისუფლების
შესაძლებლობების უზრუნველყოფისთანავე, მათ შეუძლიათ განახორციელონ პროგრამის
მეორე ეტაპი.

ხელშემწყობი ღონისძიებები

გარკვეული სინერგიის მიღწევა შეიძლება საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ სააგენტოსთან (GNTA), საერთაშორისო და დონორ ორგანიზაციებთან (მაგ. USAID, ADA), რომლებიც
მუშაობენ მუნიციპალიტეტში / რეგიონში იმავე სექტორებსა და სფეროებში.

კოვიდ-19-ის სპეციალური
ზომები

არცერთი არ არის იდენტიფიცირებული

სპეციალური ზომები
სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებების
გასათვალისწინებლად

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს პროდუქტების განვითარებას და და საწარმოების დახმარებას ახალგაზრდებისა და ქალების, ასევე დევნილთა და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებების გათვალისწინებით.

პირდაპირი ბენეფიციარები: ტურისტული საწარმოების მომავალი მფლობელები და თანაპირდაპირი და არაპირდაპირი მშრომლები, რომლებიც შეიქმნა ან მონაწილეობენ გლობალურ ღირებულებათა ჯაჭვში.
ბენეფიციარების აღწერა
არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ადგილობრივი მოსახლეობა და ადგილობრივი საზოგადოება უფრო დიდი ეკონომიკური დივერსიფიკაციის შედეგად.
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დანახარჯების და შედეგების
აღწერა

დანახარჯები: 1. პროგრამაში მონაწილეობისთვის იდეებისა და საწარმოების / ორგანიზაციების გაერთიანება და კვალიფიკაცია. 2. ექსპლუატაციაში გაშვების კონსულტანტები
ტექნიკური დახმარების აღმოსაჩენად
შედეგები: ა) ეროვნული / საერთაშორისო ღირებულების ჯაჭვში ჩართული არსებული
კომპანიების რაოდენობა; ბ) ეროვნული / საერთაშორისო მიმზიდველობის მქონე ახლადშექმნილი პროდუქციის რაოდენობა

შემოთავაზებული შესრულების ვადები და ხარჯების შეფასება.

N
1.

2.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

დაახლოებითი ხარჯები
(ლარი)
100,000 – 150,000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი

მუნიციპალიტეტის ადგი
ლობრივი ხელისუფლება,
რეგიონალური დანიშნუ
ლების მართვის ორგა
ნიზაცია (DMO), პასუხის
მგებელ მხარეებთან
კოორდინაციით
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მოქმედება

P1-EC02 – ელექტრონული კომერციალიზაციის პროგრამა

დასაბუთება

გლობალურ ღირებულებათა ჯაჭვში სოფლის ინტეგრირება წარმოადგენს პოლიტიკის
მთავარ ინსტრუმენტს სოფლის განვითარების საუკეთესო პრაქტიკებს შორის. კოვიდ-19მა დააჩქარა ელექტრონული კომერციის მიმართულებით სვლა. ცალკეული კომპანიების
ელექტრონული კომერციის პლატფორმებში მოქცევის გზების ძიება შეიძლება იყოს
კოვიდ-19-ის ახალი გამოწვევა და გლობალური ღირებულების ჯაჭვში ინტეგრირების
უდიდესი შესაძლებლობა. განსაკუთრებით ღრმა და ყოვლისმომცველი შეთანხმება
თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ (DCFTA) ამის საფუძველს იძლევა. მიზანი არის შესაბამისი
საწარმოების იდენტიფიცირება და მათთვის ინდივიდუალური ტექნიკური დახმარების
აღმოჩენა ამ მიმართულებით – მათი პროდუქციის და სერვისების გაყიდვა გლობალურ
კომპანიებში ან საცალო ვაჭრობა ინტერნეტით, ასევე ვირტუალურ გამოფენებსა და
სავაჭრო შოუებში მონაწილეობა.

შესაბამისობა

ამ პროგრამის მიზანია აღმოფხვრას ძირითადი პრობლემის გამომწვევი მიზეზები,
პრობლემათა ხე, მიზეზები, ჯგუფი 4 (კერძოდ, 4.2.). არასასოფლო-სამეურნეო ინდუსტრიის
მზარდი ჩართულობა საერთაშორისო ღირებულების ჯაჭვსა და ბაზრებში თანხვედრაშია
ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიასთან და საქართველოს სოფლის განვითარების
სტრატეგიასთან (კერძოდ, სტრატეგიული მიზანი 2 და შესაძლოა 4.2.1 – ის მე –3.
პრიორიტეტული სფერო 1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა: მიზანი 2: სოფლის
მეურნეობის დივერსიფიკაცია სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული ღირებულების
ჯაჭვის გაძლიერების გზით და სხვადასხვა მდგრადი არასასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობის ხელშეწყობის საშუალებით. მიზანი 3: ტურიზმის განვითარება სოფლად
სოფლის სპეციფიკის და უნიკალური კულტურული იდენტურობის საფუძველზე).

განხორციელების წესები

პროექტის საწყისი ეტაპი უნდა მოიცვდეს განაცხადებისა და იდეების შეგროვებას
შესაბამისი კომპანიებისგან, რომელთაც სურთ თავიანთი მონაცემების / საბოლოო
პროდუქტების კომერციალიზაცია გლობალურ ბაზრებზე ან ონლაინ გაყიდვა
წამყვან საერთაშორისო ონლაინ საცალო პლატფორმებზე. ეს პროცესი შეიძლება
განხორციელდეს IRDG პროექტის მიერ, რაც მოითხოვს საერთაშორისო ელექტრონული
კომერციის ექსპერტის ჩართვას.

ხელშემწყობი ღონისძიებები

გარკვეული სინერგიის მიღწევა შეიძლება საერთაშორისო და დონორ ორგანიზაციებთან
(მაგალითად: პროექტი EU4Georgia), რომლებიც იმავე სფეროში მუშაობენ.

კოვიდ-19-ის სპეციალური
ზომები

გადასვლა და მოწოდება ონლაინ ვაჭრობისკენ არის კოვიდ-19-ის პანდემიის უშუალო
შედეგი.

სპეციალური ზომები
სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებების
გასათვალისწინებლად

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს პროდუქტების განვითარებას და
ახალგაზრდებისა და ქალების, ასევე დევნილთა და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების
საწარმოების დახმარებას.

პირდაპირი ბენეფიციარები: საწარმოების მფლობელები და თანამშრომლები,
პირდაპირი და არაპირდაპირი რომლებიც დაიწყებენ ელექტრონულ კომერციას და დაიწყებენ გაყიდვებს ეროვნულ /
ბენეფიციარების აღწერა
საერთაშორისო დონეზე. არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ადგილობრივი მოსახლეობა და
ადგილობრივი საზოგადოება უფრო დიდი ეკონომიკური დივერსიფიკაციის შედეგად.
დანახარჯების და შედეგების
აღწერა

დანახარჯები: 1. პროგრამაში მონაწილეობისთვის იდეებისა და საწარმოების /
ორგანიზაციების გაერთიანება და კვალიფიკაცია. 2. ექსპლუატაციაში გაშვების
კონსულტანტები ტექნიკური დახმარების აღმოსაჩენად.
შედეგები: ა) ეროვნული / საერთაშორისო ღირებულების ჯაჭვში ჩართული არსებული
კომპანიების რაოდენობა; ბ) ეროვნული / საერთაშორისო მიმზიდველობის მქონე
ახლადშექმნილი პროდუქციის რაოდენობა

შემოთავაზებული შესრულების ვადები და ხარჯების შეფასება.
N
1

2

2020

2021

2022

2023

2024

2025

დაახლოებით ხარჯები (ლარი)
50,000-100,000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი
მუნიციპალიტეტის ადგი
ლობრივ ხელისუფლებასთან,
რეგიონალურ ხელისუფ
ლებასთან, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინაციით
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მოქმედება

P1-EC03 – კონკურენციისა და სპეციალიზაციის წყაროების გამოყოფა

დასაბუთება

მუნიციპალიტეტში სექტორები ვერ მუშაობენ თანაბრად: ზოგიერთი სპეციალიზირებული
სექტორი კარგავს ფარდობით კონკურენტულ უპირატესობასა და კონკურენტუნარიანობას.
სხვა არც თუ ისე დაზუსტებული სექტორები კი პირიქით, ხდებიან კონკურენტუნარიანი.
ეს ის შემთხვევებია, როდესაც ინტერვენცია აუცილებელია, პირველ რიგში ამ დინამიკის
ძირითადი მიზეზების გასაგებად. ამასთან დაკავშირებით საჭიროა უფრო ღრმა კვლევები.

შესაბამისობა

ამ პროგრამის მიზანია აღმოფხვრას ძირითადი პრობლემის გამომწვევი მიზეზები,
პრობლემათა ხე, მიზეზები, ჯგუფი 3. კონკურენციის წყაროების და არასასოფლოსამეურნეო ინდუსტრიების გამოწვევების დადგენა ხდება ადგილობრივი განვითარების
სტრატეგიასა და საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიის შესაბამისად
(კერძოდ, 4.2.1 სტრატეგიული მიზნები 2 და 3. პრიორიტეტული სფერო 1: ეკონომიკა
და კონკურენტუნარიანობა: მიზანი 2: სოფლის მეურნეობის დივერსიფიკაცია სოფლის
მეურნეობასთან დაკავშირებული ღირებულების ჯაჭვის გაძლიერების გზით და
სხვადასხვა მდგრადი არასასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობით. მიზანი 3:
ტურიზმის განვითარება სოფლად, სოფლის სპეციფიკიდან და უნიკალური კულტურული
იდენტურობიდან გამომდინარე).

განხორციელების წესები

პროექტი შეიძლება განხორციელდეს IRDG პროექტის მიერ ARDA– ს თანამშრომლობით.
IRDG შეიმუშავებს დავალების პირობებს კვლევებისთვის. ARDA– ს შეუძლია დაიქირაოს
კონსულტანტები, რომლებიც განახორციელებენ სექტორის შეფასებას, რაც ხელს
შეუწყობს ARDA– ს სექტორის შეფასების მომზადებაში.

ხელშემწყობი ღონისძიებები

თითოეულ მუნიციპალიტეტში შეირჩევა ის სექტორები, რომლებმაც მუნიციპალური
შეფასების ანგარიშებში დაბალი შედეგი აჩვენეს, ერთი მუნიციპალიტეტი ერთ ჯერზე.

კოვიდ-19-ის სპეციალური
ზომები

სექტორები, რომლებმაც ყველაზე მეტად განიცადეს კოვიდ-19-ის კრიზისი,
პრიორიტეტული იქნება. ეს არის უშუალო ზემოქმედების ჯგუფი და დაგვიანებული
ნეგატიური ზემოქმედების სექტორი. (როგორც ეს კლასიფიცირებულია „გალტ ენდ
თაგარტი“-ის მიერ)

სპეციალური ზომები
სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებების
გასათვალისწინებლად

სექტორის შეფასებისას გათვალისწინებული იქნება ახალგაზრდობისა და ქალების,
დევნილთა და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების განზომილებები.

პირდაპირი ბენეფიციარები: ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი და შერჩეული სექტორები,
პირდაპირი და არაპირდაპირი როორც ერთი მთლიანი, ასევე ამ სექტორების საწარმოები, რომლებსაც შესთავაზებენ
ბენეფიციარების აღწერა
გარკვეულ ღონისძიებებს შეფასებების შედეგად. არაპირდაპირი ბენეფიციარები:
ადგილობრივი საზოგადოება უფრო დიდი ეკონომიკური დივერსიფიკაციის შედეგად.
დანახარჯების და შედეგების
აღწერა

დანახარჯები: 1. დავალების პირობების შემუშავება; 2. კონსულტანტების დაქირავება
სამუშაოების შესასრულებლად; 3. ფაქტობრივი კვლევების განხორციელება.
შედეგები: დეტალური სექტორული შეფასებები (დაახლოებით 5) 8 მუნიციპალიტეტიდან
თითოეულში.

შემოთავაზებული შესრულების ვადები და ხარჯების შეფასება.
N

2020

2021

2022

2023

2024

2025

დაახლოებით ხარჯები (ლარი)

1.

2.

3.

80,000-120,000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი
მუნიციპალიტეტის ადგი
ლობრივ ხელისუფლებასთან,
რეგიონალურ ხელისუფ
ლებასთან, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინაციით
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მოქმედება

P1-EC04 – მიზანშეწონილობის დასაბუთების პროგრამა

დასაბუთება

ეკონომიკურად მიზანშეწონილი ახალი იდეების წარმოდგენა მეწარმეებისთვის
მუნიციპალიტეტში და მის გარეთ ხელს შეუწყობს აზროვნების სტიმულირებას
და მუნიციპალიტეტში ახალი არასასოფლო-სამეურნეო ბიზნესის წამოწყებას
მუნიციპალიტეტის ძირითადი შედარებითი უპირატესობების გათვალისწინებით. ერთერთი კონკრეტული ინტერვენცია შეიძლება იყოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი
ხელისუფლების დახმარება, რათა დასრულდეს საინვესტიციო პროექტების
და წინადადებების მიზანშეწონილობის კვლევა უკვე დაწყებულ ტურისტული
ღინშესანიშნაობების პროექტებთან დაკავშირებით (მაგ., საციგურაო მოედანი და ა.შ.).

შესაბამისობა

ამ პროგრამის მიზანია აღმოფხვრას ძირითადი პრობლემის გამომწვევი მიზეზები,
პრობლემათა ხე, გამომწვევი მიზეზები, ჯგუფი 2. არასასოფლო-სამეურნეო ინდუსტრიის
მხარდაჭერა და ახალი ინვესტიციების შექმნის შესაძლებლობა ემთხვევა ადგილობრივი
განვითარების სტრატეგიას და საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიას
(კერძოდ, სტრატეგიული მიზანი 2 და 4.2.1 პრიორიტეტული მიმართულება 3: ეკონომიკა და
კონკურენტუნარიანობა;
მიზანი 2: სოფლის მეურნეობის დივერსიფიკაცია სოფლის მეურნეობასთან
დაკავშირებული ღირებულების ჯაჭვის გაძლიერების გზით და სხვადასხვა მდგრადი
არასასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობით. მიზანი 3: ტურიზმის განვითარება
სოფლად, სოფლის სპეციფიკის და უნიკალური კულტურული იდენტურობის საფუძველზე).
ეს ინიციატივა შეავსებს და იდეალურ სინერგიას შექმნის IRDG-ის მიმდინარე პროექტთან,
რაც ხელს შეუწყობს ახალი შესაძლო ბიზნეს იდეების აღმოჩენას.

განხორციელების წესები

სკრინინგის იდეების საწყისი ეტაპი შეიძლება განხორციელდეს IRDG-ის პროექტის მიერ.
პროგრამის მეორე ეტაპი შეიძლება განხორციელდეს ARDA–ს საშუალებით, რომელიც
შეარჩევს და დაიქირავებს კონსულტანტებს შესაძლებლობების შემუშავების მიზნით.

ხელშემწყობი ღონისძიებები

შესაძლებელია გარკვეული სინერგიის მიღწევა საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ
სააგენტოსთან (GNTA), პროგრამასთან „აწარმოე საქართველოში“, საქართველოს
ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოსთან (GITA) დაკავშირებით, იდეების
შეგროვებისა და შემოწმების მიზნით.

კოვიდ-19-ის სპეციალური
ზომები

არცერთი არ არის იდენტიფიცირებული

სპეციალური ზომები
სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებების
გასათვალისწინებლად

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს ბიზნეს იდეების პოპულარიზაციას,
რომლებიც მოდის ახალგაზრდებისა და ქალების, დევნილებისა და სხვა მოწყვლადი
ჯგუფებისგან. ამ ჯგუფებს შორის უნდა შედგეს კომუნიკაცია მიზანშეწონილობის კვლევის
შედეგებთან დაკავშირებით.

პირდაპირი ბენეფიციარები: იყავით არსებული და მომავალი მეწარმეები, რომლებიც
დაინტერესებულნი არიან მუნიციპალიტეტებში ახალი იდეების შემუშავებით.
პირდაპირი და არაპირდაპირი
არაპირდაპირი ბენეფიციარები: მომავალი თანამშრომლები იმ ბიზნეს საქმიანობების,
ბენეფიციარების აღწერა
რომლებიც შეიქმნება და ადგილობრივი მოსახლეობა და ადგილობრივი საზოგადოება
უფრო დიდი ეკონომიკური დივერსიფიკაციის შედეგად.
დანახარჯების და შედეგების
აღწერა

მონაცემები: 1. იდეების გაერთიანება; 2. კონსულტანტების დაქირავება
მიზანშეწონილობის ანალიზის გასაკეთებლად.
შედეგები: ა) მიზანშეწონილობის იდეების მოკლე ჩამონათვალი ბ) ახალი ბიზნესის
მიზანშეწონილობის დასაბუთება (დაახლოებით 5)

შემოთავაზებული შესრულების ვადები და ხარჯების შეფასება.

n
1.

2.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

დაახლოებით ხარჯები
(ლარი)

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი

100,000 – 170 000

მუნიციპალიტეტის ადგი
ლობრივი ხელისუფლება,
რეგიონალური ხელი
სუფლება, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინაციით
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მოქმედება

P1-EC05-01 – P1-EC05-01 – პროდუქტიულობის გადანაწილება – უნარების განვითარების
პროგრამა

დასაბუთება

მუნიციპალიტეტში შეიმჩნევა მნიშვნელოვანი ხარვეზი პროდუქტიულობის თვალსაზრისით სექტორების მასშტაბით და მათ შორის. არანაირი მიზეზი არ არსებობს, რის გამოც
სექტორები და ფირმები, რომლებიც ვერ მუშაობენ კარგად, ვერ მოახერხებენ დაეწიონ
პროცესებს. გადანაწილების ღონისძიებები შეიძლება მოიცავდეს ძალისხმევას, რაც
ხელს შეუწყობს სამუშაო ძალის კვალიფკაციის ამაღლებას და უფრო პროდუქტიულ სამუშაოებზე გადასვლას. ეს მოიცავს მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სექტორის მიზნობრივ
სასწავლო პროგრამებს, რომლებიც მიზნად ისახავს თანამშრომელთა უნარ-ჩვევების
ამაღლებას. (მუნიციპალიტეტისთვის გამოვლენილი უნარების დეტალური ჩამონათვალი
მოცემულია დოკუმენტის დანართში).

ამ პროგრამის მიზანია აღმოფხვრას ძირითადი პრობლემის გამომწვევი მიზეზები, პრობლემათა ხე, გამომწვევი მიზეზები, ჯგუფი 1. ადგილობრივ ეკონომიკაში წარმოების საერთო მოცულობის გაზრდა შესაბამისობაშია ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიასა და
საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიასთან (კერძოდ, სტრატეგიული მიზნები
2 და 3, 4.2. 1. პრიორიტეტული სფერო 1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა: მიზანი 2:
სოფლის ეკონომიკის დივერსიფიკაცია სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული ღირებულების ჯაჭვის გაძლიერების გზით და სხვადასხვა მდგრადი არასასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობით. მიზანი 3: სოფლად ტურიზმის განვითარება სოფლის სპეციფიკასა
და უნიკალური კულტურული იდენტურობის გათვალისწინებით). ეს ინიციატივა შეავსებს
და იდეალურ სინერგიას შექმნის IRDG-ის მიმდინარე პროექტთან, რაც ხელს შეუწყობს
რესურსების გადაადგილებას უფრო პროდუქტიული საწარმოებისა და სექტორებისკენ.

შესაბამისობა

განხორციელების წესები

IRDG პროექტმა შეიძლება განსაზღვროს შესაფერისი სექტორები (ამ ანგარიშის საფუძველზე, აგრეთვე დამატებითი კვლევა) მუნიციპალიტეტში და შეიმუშაოს სასწავლო
გეგმა, რომელიც სპეციალურად განსაზღვრავს თითოეული სექტორის საჭიროებებს 2.3.1.
უნარების განვითარების პროგრამის თანახმად. პროგრამის მეორე ეტაპი შეიძლება განხორციელდეს ARDA– ს საშუალებით, რომელიც შეარჩევს და აიყვანს ტრენერებს.

ხელშემწყობი ღონისძიებები

რაც შეეხება სამუშაო ძალის განვითარებას, გარკვეული სინერგიის მიღწევა შეიძლება მიმდინარე სხვა დონორულ პროექტებთან მიმართებაში, აგრეთვე პროგრამასთან „აწარმოე
საქართველოში“ და საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს (GITA)
მიერ განხორციელებულ პროგრამებთან.

კოვიდ-19-ის სპეციალური
ზომები

არცერთი არ არის იდენტიფიცირებული

სპეციალური ზომები
სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებების
გასათვალისწინებლად

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს ახალგაზრდებისა და ქალების, დევნილთა
და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების უნარების განვითარებას.

დანახარჯების და შედეგების
აღწერა

დანახარჯები: 1. შესაფერისი სექტორების შერჩევა; 2. სასწავლო პროგრამის შემუშავება; 3.
ტრენინგების ჩატარება.
შედეგები: ა) შერჩეული სექტორები და მათი ტრენინგის საჭიროებები; ბ) სასწავლო
მასალები; ც) მომზადებული თანამშრომლები სექტორების მიხედვით (დაახლოებით 2-3
სექტორი და დაახლოებით 20-მდე თითოეული სექტორის მიხედვით)

პირდაპირი ბენეფიციარები: მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები. არაპირდაპირი ბენეფიპირდაპირი და არაპირდაპირი ციარები: დამსაქმებლები, რომლებიც მიიღებენ სარგებელს იმის შედეგად, რომ ეყოლებენეფიციარების აღწერა
ბათ უკეთესი კვალიფიკაციის მქონე პერსონალი, აგრეთვე ადგილობრივი მოსახლეობა და
ადგილობრივი საზოგადოება უფრო დიდი ეკონომიკური დივერსიფიკაციის შედეგად.

შემოთავაზებული შესრულების ვადები და ხარჯების შეფასება.
n
1.

2.

3.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

დაახლოებით ხარჯები (ლარი)

150,000-250,000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი
მუნიციპალიტეტის ადგი

ლობრივ ხელისუფლებასთან,
რეგიონალურ ხელისუფ
ლებასთან, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინაციით
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მოქმედება

P1-EC05-02 – პროდუქტიულობის გადანაწილება – ტექნიკის განახლება
მუნიციპალიტეტში შეიმჩნევა მნიშვნელოვანი ხარვეზი პროდუქტიულობის თვალსაზრისით სექტორების მასშტაბით და მათ შორის. არანაირი მიზეზი არ არსებობს, რის გამოც
სექტორები და ფირმები, რომლებიც ვერ მუშაობენ კარგად, ვერ მოახერხებენ დაეწიონ
პროცესებს. გადანაწილების ღონისძიებები შეიძლება მოიცავდეს არსებული კომპანიების
წახალისებას (საგადასახადო წახალისების ჩათვლით, რომლის მიზანშეწონილობა უნდა
განიხილონ მთავრობასთან), რომ მეტი დახარჯონ უკეთეს ტექნოლოგიაზე და დაეწიონ
საუკეთესო კომპანიებს. ეს მოიცავს გრანტს არასასოფლო-სამეურნეო საწარმოს ხარჯების
დასაფინანსებლად მათი ტექნოლოგიის განახლების მიზნით, რაც ავტომატურად ხელს
შეუწყობს მათი თანამშრომლების პროდუქტიულობის გაზრდას.

დასაბუთება

ამ პროგრამის მიზანია აღმოფხვრას ძირითადი პრობლემის გამომწვევი მიზეზები,
პრობლემათა ხე, გამომწვევი მიზეზები, ჯგუფი 1. ადგილობრივ ეკონომიკაში წარმოების
საერთო მოცულობის გაზრდა შესაბამისობაშია ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიასა და საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიასთან (კერძოდ, სტრატეგიული
მიზნები 2 და 3, 4.2. 1. პრიორიტეტული სფერო 1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა:
მიზანი 2: სოფლის ეკონომიკის დივერსიფიკაცია სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული ღირებულების ჯაჭვის გაძლიერების გზით და სხვადასხვა მდგრადი არასასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობით). ეს ინიციატივა შეავსებს და იდეალურ ურთიერთკავშირში იქნება IRDG-ის მიმდინარე პროექტთან, რაც ხელს შეუწყობს რესურსების უფრო
პროდუქტიული საწარმოებისა და სექტორებისკენ გადაადგილებას.

შესაბამისობა

განხორციელების წესები

ხელშემწყობი ღონისძიებები
კოვიდ-19-ის სპეციალური
ზომები

IRDG პროექტმა შეიძლება განსაზღვროს შესაფერისი სექტორები (ამ ანგარიშის და
აგრეთვე დამატებითი კვლევის საფუძველზე) მუნიციპალიტეტში და შეიმუშაოს საგრანტო
პროგრამა, რომელიც სპეციალურად განსაზღვრავს თითოეული სექტორის საჭიროებებს.
პროგრამის მეორე ეტაპი შეიძლება განხორციელდეს ARDA– ს საშუალებით, რომელიც
მიიღებს განაცხადებს და გასცემს გრანტებს.
რაც შეეხება ტექნოლოგიის გადაცემასა და განახლებას, გარკვეული სინერგიის მიღწევა
შეიძლება დონორთა სხვა მიმდინარე პროექტებთან, აგრეთვე პროგრამასთან „აწარმოე
საქართველოში“ და საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს (GITA)
მიერ განხორციელებულ პროგრამებთან.
არცერთი არ არის იდენტიფიცირებული

სპეციალური ზომები
სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებების
გასათვალისწინებლად

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამახვილდეს საწარმოებზე, რომელსაც მართავენ
ახალგაზრდები და ქალები, ასევე დევნილები და სხვა მოწყვლადი ჯგუფები.

დანახარჯების და შედეგების
აღწერა

დანახარჯები 1. დეტალური პროგრამის დაწერა 2. თანხების ორგანიზება 3. შესაბამისი
სექტორებისა და საწარმოების განაცხადების იდენტიფიცირება და მიღება. 4. პროგრამის
დაწყება.
შედეგები: ა) პროგრამის კონცეფციის დოკუმენტი; ბ) მიღებული ბიუჯეტი; ც) გაცემული
გრანტი.

პირდაპირი ბენეფიციარები: შესაფერისი არასასოფლო-სამეურნეო საწარმოები მუნიციპალიტეტში. არაპირდაპირი ბენეფიციარები: თანამშრომლები, რომლებიც სარგებელს
პირდაპირი და არაპირდაპირი მიიღებენ უკეთესი ტექნოლოგიების, შესაძლოა გაზრდილი პროდუქტიულობის და შესაბაბენეფიციარების აღწერა
მისი ხელფასების ხარჯზე. არაპირდაპირი ბენეფიციარები ასევე იქნებიან ადგილობრივი
მოსახლეობა და ადგილობრივი საზოგადოება უფრო დიდი ეკონომიკური დივერსიფიკაციის შედეგად.

შემოთავაზებული შესრულების ვადები და ხარჯების შეფასება.
n

2020

2021

2022

2023

2024

2025

დაახლოებით ხარჯები (ლარი)

1.

2.

3.

4.

500,000 – 1,000,000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი
მუნიციპალიტეტის ადგი
ლობრივ ხელისუფლებასთან,
რეგიონალურ ხელისუფ
ლებასთან, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინაციით
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მოქმედება

P1-EC06 – სამუშაო ძალის განვითარების პროგრამა
ქალები ნაკლებად აქტიურად არიან ჩართულნი სამუშაო ძალაში, შედეგად ვიღებთ
ეკონომიკის გამოუმუშავებელ პროდუქციას. ამ ინტერვენციის მიზანია ადგილობრივი
კვალიფიცირებული სამუშაო ძალის უზრუნველყოფა შემდეგი საშუალებებით: ა) სამუშაო
ძალაში ქალთა მონაწილეობის ხელშეწყობა და სოციალური ნორმების შემსუბუქება;
ბ) საკმარისი უნარ-ჩვევების უზრუნველყოფა, რაც განაპირობებს სამუშაოების
პროდუქტიულობას, ც) ბავშვთა მოვლის ადგილობრივი მაღალი ხარისხის მომსახურების
უზურნველყოფა, რათა მათ დარჩეთ საოჯახო საქმის მიღმა თავისუფალი დრო.
მიუხედავად იმისა, რომ ყველა მიდგომის მიზანია ქალების სტიმულირება და გაძლიერება
უფრო ფართო მასშტაბით ეკონომიკაში, კომპონენტი «ა» უფრო მეტ ყუარდღებას იპყრობს,
ხოლო „ბ“ შეიძლება გახილული იქნას სხვა სახის ინტერვენციების ფარგლებში და „ც“
ასევე შემდგომ უნდა იქნას შესწავლილი და განხილული, როგორც ინტერვენციების
ნაწილი ბროუერის საზოგადოების პრიორიტეტის თანახმად.

დასაბუთება

ამ პროგრამის მიზანია აღმოფხვრას ძირითადი პრობლემის გამომწვევი მიზეზები,
პრობლემათა ხე, გამომწვევი მიზეზები, ჯგუფი 6. ქალთა ეკონომიკური მონაწილეობის
ხელშეწყობა და ადგილობრივი ეკონომიკის საერთო შედეგის გაუმჯობესება შეესაბამება
ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიასა და საქართველოს სოფლის განვითარების
სტრატეგიას (კერძოდ, სტრატეგიული მიზანი 2, 4.2.1.პრიორიტეტული სფერო 1:
ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა: მიზანი 2: სოფლის ეკონომიკის დივერსიფიკაცია
სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული ღირებულების ჯაჭვის გაძლიერების გზით
და სხვადასხვა მდგრადი არასასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობით. ეს
ინიციატივა შეავსებს და შექმნის სრულყოფილ სინერგიას IRDG მიმდინარე პროექტთან
ქალების სამეწარმეო და ეკონომიკურ საქმიანობაში უფრო აქტიური მონაწილეობის
სტიმულირებით.

შესაბამისობა

განხორციელების წესები

ხელშემწყობი ღონისძიებები
კოვიდ-19-ის სპეციალური
ზომები

IRDG პროგრამას შეუძლია განსაზღვროს კამპანიის პროგრამის დიზაინი. პროგრამა
შესაძლოა განახორციელოს ARDA-მ. შემოქმედებითი სააგენტო შეიძლება გამოყენებულ
იქნეს მესიჯ-ბოქსის და კამპანიის პროგრამის შესამუშავებლად.
როდესაც საქმე ეხება სამუშაო ძალის განვითარებას და ტექნოლოგიის გადაცემას,
გარკვეული სინერგიის მიღწევა შესაძლებელია მიმდინარე დონორ პროექტებთან,
აგრეთვე პროგრამასთან „აწარმოე საქართველოში“ და საქართველოს ინოვაციების და
ტექნოლოგიების სააგენტოს (GITA) მიერ განხორციელებულ პროგრამებთან.
არცერთი არ არის გამოვლენილი

სპეციალური ზომები
სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებების
გასათვალისწინებლად

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს ახალგაზრდებისა და ქალების, დევნილთა
და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების უნარების განვითარებას.

დანახარჯების და შედეგების
აღწერა

დანახარჯები: 1. კამპანიის შემუშავება; 2. კამპანიის განხორციელება.
შედეგები: ა) კამპანიის მოკლე შინაარსი და დიზაინი ბ) ჩატარებული კამპანია

პირდაპირი ბენეფიციარები: მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები. არაპირდაპირი
პირდაპირი და არაპირდაპირი ბენეფიციარები: დამსაქმებლები, რომლებიც სარგებელს მიიღებენ კვალიფიცირებული
ბენეფიციარების აღწერა
პერსონალისგან, აგრეთვე ადგილობრივი მოსახლეობა და ადგილობრივი საზოგადოება
უფრო დიდი ეკონომიკური დივერსიფიკაციის შედეგად.

შემოთავაზებული შესრულების ვადები და ხარჯების შეფასება.
n
1.

2.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

დაახლოებით ხარჯები (ლარი)
50,000 – 100,000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი
მუნიციპალიტეტის ადგი
ლობრივ ხელისუფლებასთან,
რეგიონალურ ხელისუფ
ლებასთან, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინაციით
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მოქმედება

დასაბუთება

შესაბამისობა

P1-RU01 – სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირების შესწავლა (ეკონომიკა)
სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირები ერთ – ერთი გამჭოლი სფეროა, რაც მრავალმხრივ
მიდგომას მოითხოვს. მნიშვნელოვანია ფოკუსირება სამრეწველო კლასტერების, ეკონომიკური დერეფნების და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გამოყენებაზე დამატებითი
საქმიანობების, საქონლის, მომსახურების და ადამიანური რესურსების ვაჭრობის ხელშესაწყობად და შორეული რეგიონების რეგიონალურ ბაზრებში მოსაქცევად. ასევე შეიძლება განვიხილოთ ინვესტიცია ინფრასტრუქტურის განვითარებაში, ინდუსტრიული ზონების
დასაარსებლად, რომლებიც განლაგებული იქნება მეორეულ და მესამეულ ქალაქებში,
სადაც მუშა-ხელის ღირებულება იაფია.130 შესაფერისი პოლიტიკის ლოგიკიდან გამომდინარე სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირების დამყარება, რომელიც პირველ რიგში
ითვალსწინებს მუნიციპალიტეტის როლის გაცნობას ქვეყნის ეროვნული ეკონომიკის ფარგლებში. განვითარებადი არასასოფლო-სამეურნეო სექტორის კლასტერების, ეკონომიკური კორიდორებისა და სხვა კონტექსტების იდენტიფიკაცია, რაც შეიძლება დაეხმაროს
მუნიციპალიტეტს, გახდეს ეროვნული ეკონომიკის განუყოფელი ნაწილი. ეს მოითხოვს
ინტეგრირებულ მიდგომას და ცალკეულ კვლევას, რომელიც შეისწავლის მუნიციპალიტეტს და მისი სოფლისა და ქალაქის კონტექსტს.
ამ პროგრამის მიზანია აღმოფხვრას ძირითადი პრობლემის გამომწვევი მიზეზები, გამომწვევი მიზეზები, ჯგუფი 4. სოფლის განვითარებისითვის ხელშემშლელი ფაქტორების გაცნობიერება სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირების არეალის ფარგლებში ადგილობრივი
განვითარების სტრატეგიის და საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიის შესაბამისად. (კერძოდ, სტრატეგიული მიზანი 2 და 3, 4.2.1. პრიორიტეტული სფერო 1: ეკონომიკა
და კონკურენტუნარიანობა: მიზანი 2: სოფლის მეურნეობის დივერსიფიკაცია სოფლის
მეურნეობასთან დაკავშირებული ღირებულების ჯაჭვის გაძლიერების გზით და სხვადასხვა მდგრადი არასასოფლო – სამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობით. მიზანი 3: ტურიზმის
განვითარება სოფლად, სოფლის სპეციფიკის და უნიკალური კულტურული იდენტურობის
საფუძველზე).

განხორციელების წესები

კვლევის აღწერას განახორციელებს IRDG პროექტი. პროგრამის მეორე ეტაპი შეიძლება
განხორციელდეს ARDA– ს საშუალებით, რომელიც შეარჩევს და დაიქირავებს კონსულტანტებს, რათა შეიმუშაონ კვლევები. კვლევის შედეგად გამოვლინდება ინტერვენციები,
რომლებიც საჭიროა სოფლისა და ურბანული კავშირების მიმართულებით.კვლევის დაზუსტება უნდა განხორციელდეს IRDG პროექტის მიერ. პროგრამის მეორე ეტაპი შეიძლება
განხორციელდეს ARDA– ს საშუალებით, რომელიც მიიღებს კონსულტანტებს და აწარმოებს კვლევებს. კვლევის შედეგად გამოვლინდება ინტერვენციები, რომლებიც საჭიროა
სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირების მიმართულებით.

ხელშემწყობი ღონისძიებები

არ არის ხელმისაწვდომი

კოვიდ-19-ის სპეციალური
ზომები

არცერთი არ არის გამოვლენილი

სპეციალური ზომები
სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებების
გასათვალისწინებლად

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს სოფელსა და ქალაქს შორის არსებულ
საწარმოებს შორის კავშირების განვითარებას, რომელსაც ფლობენ ახალგაზრდები და
ქალები, ასევე დევნილები და სხვა მოწყვლადი ჯგუფები. მიზანშეწონილობის კვლევის
შედეგები უნდა ეცნობოს ამ ჯგუფებს.

დანახარჯების და შედეგების
აღწერა

დანახარჯები: 1. დავალების პირობების შემუშავება; 2. კომისიის კონსულტანტები და
ფაქტობრივი კვლევები
შედეგები: დეტალური შეფასება ან სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირები 8 მუნიციპალიტეტიდან თითოეულში

პირდაპირი ბენეფიციარები: IRDG პროგრამა, რომელსაც ნათლად ექნება გაცნობიერებული მუნიციპალიტეტის სოფელსა და ქალაქს კავშირების მოთხოვნები და ეკონომიკის
პირდაპირი და არაპირდაპირი
პოტენციალი. არაპირდაპირი ბენეფიციარები: საწარმოები და მათი თანამშრომლები იმ
ბენეფიციარების აღწერა
სექტორებიდან, რომლისთვისაც განისაზღვრება ინტერვენციები; ადგილობრივი მოსახლეობა და ადგილობრივი საზოგადოება დიდი ეკონომიკური დივერსიფიკაციის შედეგად.
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სოფლის პოლიტიკა 3.0. სოფლის განვითარების სტრუქტურა, OECD, 2018 წ .; სოფლის განვითარების ახალი პარადიგმა XXI
საუკუნისთვის – ინსტრუმენტთა კომიტეტი განვითარებადი ქვეყნებისათვის, OECD, 2016 წ.
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შემოთავაზებული შესრულების ვადები და ხარჯების შეფასება.
N

2020

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

მოქმედება
დასაბუთება

2021

2022

2023

2024

2025

დაახლოებით ხარჯები (ლარი)
30,000 – 50,000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი
მუნიციპალიტეტის ადგი
ლობრივ ხელისუფლებასთან,
რეგიონალურ ხელისუფ
ლებასთან, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინაციით

P1-EC07 – ფინანსურ პროგრამაზე წვდომა
მიმდინარე საგრანტო კომპონენტი უკვე მოიცავს ამ საკითხს.
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მოქმედება

P1-EC08 – კოვიდ-19-ის შემდეგ საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება
კოვიდ-19 პანდემიის დროს მრავალი მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის საბრუნავი
კაპიტალი ამოიწურა შემცირებული მოთხოვნის და მუდმივი საექსპლუატაციო ხარჯების
გამო. კოვიდ-19-ის პერიოდის შემდეგ, მრავალი კომპანიისთვის საჭირო იქნება საბრუნავი
კაპიტალის დაფინანსება, რომ შეიძინონ სხვადასხვა საშუალებები, გადაუხადონ თანამშრომელებს და განაახლონ ოპერაციები. ასეთი დაფინანსების პროდუქტები, რომლებიც
მიზნად ისახავს საბრუნავი კაპიტალის დაფინანსებას, არ არსებობს ბაზარზე. პროგრამა
მიზნად ისახავს ფინანსური ინსტიტუტების (ბანკები და მიკროსაფონანსო ორგანიზაციები) მიერ სპეციალურად შემუშავებული საბრუნავი კაპიტალის დაფინანსების პროდუქტების შექმნას და შეთავაზებას არსებული ვითარების სპეციფიკის გათვალისწინებით.
მოსალოდნელია, რომ ამგვარ საბრუნავ კაპიტალზე მოთხოვნა გაიზრდება პოსტ-პანდემიურ პერიოდში.

დასაბუთება

ამ პროგრამის მიზანია აღმოფხვრას ძირითადი პრობლემის გამომწვევი მიზეზები, პრობლემათა ხე, გამომწვევი მიზეზები, ჯგუფი 3. კერძოდ, 3.1. ფინანსებზე წვდომა, განსაკუთრებით ისეთი ახალი ტიპის საჭიროებებისთვის, როგორიცაა საწარმოს საბრუნავი კაპიტალი. სოფლის საწარმოების ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა ადგილობრივი
განვითარების სტრატეგიისა და საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიის
შესაბამისად (კერძოდ, სტრატეგიული მიზანი 2 და 3, 4.2.1.
პრიორიტეტული სფერო 1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა: მიზანი 2: სოფლის
მეურნეობის დივერსიფიკაცია სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული ღირებულების
ჯაჭვის გაძლიერების გზით და სხვადასხვა მდგრადი არასასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობით. მიზანი 3: ტურიზმის განვითარება სოფლად, სოფლის სპეციფიკის და
უნიკალური კულტურული იდენტურობის საფუძველზე).

შესაბამისობა

განხორციელების წესები

ხელშემწყობი ღონისძიებები

კოვიდ-19-ის სპეციალური
ზომები
სპეციალური ზომები
სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებების
გასათვალისწინებლად

IRDG პროგრამას შეუძლია განსაზღვროს პროგრამის დიზაინი წამყვან საფინანსო ინსტიტუტებთან ერთად. პროგრამა შეიძლება განახორციელოს ARDA–მ და მონაწილე ფინანსურმა ინსტიტუტებმა.

სპეციალური შეთანხმებები უნდა განხორციელდეს არსებული სქემის და საფინანსო
ინსტიტუტებსა და ARDA-ს შორის თანამშრომლობის სტრუქტურის ფარგლებში ახალი
პროდუქტის შეთავაზების მიზნით. გარკვეული სინერგიის მიღწევა შესაძლებელია ფინანსურ პროგრამებებზე (მაგალითად: საკრედიტო გარანტიის სქემა) სხვა სახის წვდომის
საშაულებით, რომლებიც ბოლო დროს მთავრობამ შემოგვთავაზა ფინანსური ინსტიტუტების მეშვეობით პანდემიის საპასუხოდ.
სრულად ეხება კოვიდ-19-ის შედეგად წარმოქმნილ საჭიროებებს.
განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს საწარმოებს, რომელსაც ქალები და ახალგაზრდა მენეჯერები მართავენ, ასევე დევნილები და სხვა მოწყვლადი ჯგუფები.

პირდაპირი ბენეფიციარები: საწარმოები, საბრუნავი კაპიტალის დაფინანსების პოტენპირდაპირი და არაპირდაპირი
ციური ბენეფიციარები. არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ადგილობრივი მოსახლეობა და
ბენეფიციარების აღწერა
ადგილობრივი საზოგადოება დიდი ეკონომიკური დივერსიფიკაციის შედეგად.
დანახარჯების და შედეგების
აღწერა

დანახარჯები: 1. დეტალური პროგრამის შემუშავება; 2. ფულადი სახსრების უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა; 3. შესაბამისი სექტორებისა და საწარმოების განაცხადების იდენტიფიცირება და მიღება.
4. პროგრამის დაწყება.
შედეგები: ა) პროგრამის კონცეფციის დოკუმენტი; ბ) მიღებული ბიუჯეტი; გ) სესხის გაცემა

შემოთავაზებული შესრულების ვადები და ხარჯების შეფასება.
N

2020

2021

2022

2023

2024

2025

დაახლოებით ხარჯები (ლარი)

1.

2.

3.

4.

1,000,000-5,000,000

პასუხისმგებელი მხარე/
პარტნიორი
მუნიციპალიტეტის ადგი
ლობრივ ხელისუფლებასთან,
რეგიონალურ ხელისუფ
ლებასთან, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინაციით
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მოქმედება

P1-EC09 – კოვიდ-19-ის შემდგომი დაფინანსება

დასაბუთება

ქვეყანაში კოვიდ –19 პერიოდის შემდგომი რეგულაციები წარმოადგენს მნიშვნელოვან
დამატებით ტვირთს კომპანიების უმეტესობისთვის, როგორც დამატებითი ხარჯების
(დამატებითი აღჭურვილობა და სახარჯო მასალა, ასევე შემოწმებაზე პასუხისმგებელი
პერსონალი), ასევე შესაძლებლობების შემცირების თვალსაზრისით (მაგ., ნაკლები
სტუმრის რაოდენობა რესტორნებში სივრცის შეზღუდვის გათვალისწინებით).
ეს ხარჯები განსაკუთრებით მაღალია ტურიზმის ინდუსტრიის საწარმოებისთვის.
ქვეყანაში საერთო ეკონომიკური შენელების პირობებში, ეს დამატებითი ხარჯები
შეიძლება მნიშვნელოვანი ხელშემშლელი ფაქტორი აღმოჩნდეს მრავალი მცირე და
საშუალო ბიზნესისთვის, რათა დაუბრუნდნენ ჩვეულ საქმიანობას. პროგრამა მიზნად
ისახავს კომპანიების დამატებითი მცირე გრანტით დაფინანსებას წესების შესაბამისად.

შესაბამისობა

ამ პროგრამის მიზანია აღმოფხვრას ძირითადი პრობლემის გამომწვევი მიზეზები,
პრობლემათა ხე, გამომწვევი მიზეზები, ჯგუფი 3. კერძოდ, 3.1. ფინანსებზე წვდომა,
განსაკუთრებით ისეთი ახალი ტიპის საჭიროებებისათვის, როგორიცაა ახალ
რეგულაციებთან შესაბამისობა. სოფლის საწარმოების ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის
ხელშეწყობა ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიისა და საქართველოს სოფლის
განვითარების სტრატეგიის შესაბამისად (კერძოდ, სტრატეგიული მიზანი 2 და 3 4.2.1.
პრიორიტეტული სფერო 1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა:
მიზანი 2: სოფლის ეკონომიკა სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული ღირებულების
ჯაჭვის გაძლიერების გზით და სხვადასხვა მდგრადი არასასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობის ხელშეწყობით. მიზანი 3: ტურიზმის განვითარება სოფლად, სოფლის
სპეციფიკის და უნიკალური კულტურული იდენტურობის საფუძველზე).

განხორციელების წესები

IRDG პროგრამას შეუძლია განსაზღვროს პროგრამის დიზაინი და დეტალური ბიუჯეტი.
პროგრამის შესრულება შეიძლება განხორციელდეს ARDA-ს მიერ. ცალკეული ფინანსური
რესურსი უნდა გამოიყოს ამ პროექტისთვის.

ხელშემწყობი ღონისძიებები

გრანტი მიზნად ისახავს 50% –მდე მცირე / მიკრო გრანტის მინიჭებას უფლებამოსილი
საწარმოებისთვის ახალი აღჭურვილობის შესაძენად და საწარმოს მოსაწესრიგებლად
ახალ რეგულაციებთან შესაბამისობაში. გარკვეული სინერგიის მიღწევა შეიძლება
მიმდინარე სხვა დონორულ პროექტებთან მიმართებაში, რომლებიც მიზნად ისახავს
კოვიდ-19 პანდემიის პირდაპირი ზემოქმედების შემცირებას კერძო საწარმოებისათვის.

კოვიდ-19-ის სპეციალური
ზომები

სრულად ეხება კოვიდ-19-ის შედეგად წარმოქმნილ საჭიროებებს.

სპეციალური ზომები
სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებების
გასათვალისწინებლად

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს საწარმოებს, რომელსაც ქალები და
ახალგაზრდა მენეჯერები მართავენ, ასევე დევნილებს და სხვა მოწყვლად ჯგუფებს.

დანახარჯების და შედეგების
აღწერა

დანახარჯები: 1. დეტალური პროგრამის შემუშავება; 2. ფულადი სახსრების უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა; 3. განაცხადების იდენტიფიცირება და მიღება შესაფერისი სექტორებისა
და საწარმოებისგან 4) პროგრამის დაწყება.
შედეგები: ა) პროგრამის კონცეფციის დოკუმენტი; ბ) მიღებული ბიუჯეტი; გ) გრანტის
გაცემა

პირდაპირი ბენეფიციარები: საწარმოები, შესაბამისობის უზრუნველყოფისათვის
პირდაპირი და არაპირდაპირი გამოყოფილი გრანტის პოტენციური ბენეფიციარები. არაპირდაპირი ბენეფიციარები:
ბენეფიციარების აღწერა
ადგილობრივი მოსახლეობა და ადგილობრივი საზოგადოება დიდი ეკონომიკური
დივერსიფიკაციის შედეგად.

შემოთავაზებული შესრულების ვადები და ხარჯების შეფასება.
N

2020

2021

2022

2023

2024

2025

დაახლოებითი ხარჯები (ლარი)

1.

2.

3.

4.

400,000-500,000

პასუხისმგებელი მხარე/
პარტნიორი
მუნიციპალიტეტის ადგი
ლობრივ ხელისუფლებასთან,
რეგიონალურ ხელისუფ
ლებასთან, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინაციით
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დასაბუთება

შესაბამისობა

განხორციელების წესები

ხელშემწყობი ღონისძიებები
კოვიდ-19-ის სპეციალური
ზომები

P1-EC10 – პროფესიული განათლების გაძლიერება
პროექტის მიზანია პროფესიული განათლების მოქნილი მექანიზმის შემუშავება, რომელიც შესაფერისი იქნება შრომის ბაზრის მოთხოვნებისთვის. ეს უზრუნველყოფს ხარისხის
კომპეტენციების განვითარებას მუნიციპალიტეტის ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობისთვის. ასევე, პროექტის მიზნებია კონკურენტუნარიანი პერსონალის გადამზადება
ადგილობრივი შრომის ბაზრისთვის და მათი დასაქმება. აქედან გამომდინარე, ეროვნული, რეგიონული ან მუნიციპალური სტრატეგიული დოკუმენტების, აგრეთვე თვისებრივი
კვლევის საფუძველზე ტურიზმი, გარემოს დაცვა და მშენებლობა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ყველაზე პრიორიტეტული სექტორია. გამოვლენილია ტურიზმის რამდენიმე მიმართულება (ეკოტურიზმი, სოფლის ტურიზმი, სათავგადასავლო ტურიზმი, სამთო ტურიზმი),
სადაც საჭიროა კვალიფიციური სამუშაო ძალა.
ამ პროგრამის მიზანია აღმოფხვრას ძირითადი პრობლემის გამომწვევი მიზეზები,
პრობლემათა ხე, გამომწვევი მიზეზები, ჯგუფი 1. (1.2. შეზღუდული უნარები). ტურიზმის
სექტორისთვის სამუშაო ძალის მომზადების პროცესი მიმდინარეობს ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის და საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიის შესაბამისად (კერძოდ, სტრატეგიული მიზანი 2 და 3, 4.2.1. პრიორიტეტული სფერო 1: ეკონომიკა
და კონკურენტუნარიანობა: მიზანი 2: სოფლის მეურნეობის დივერსიფიკაცია სოფლის
მეურნეობასთან დაკავშირებული ღირებულების ქსელის გაძლიერების გზით და სხვადასხვა მდგრადი არასასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობა. მიზანი 3: ტურიზმის
განვითარება სოფლად, სოფლის სპეციფიკის და უნიკალური კულტურული იდენტურობის
საფუძველზე). ეს ინიციატივა შეავსებს და გახდის სრულყოფილ სინერგიას IRDG მიმდინარე პროექტთან, უნარების განვითარების ხელშეწყობით.
საწყის ეტაპზე, ღონისძიებები განხორციელდება IRDG პროექტის ფარგლებში. შემდგომი
საქმიანობა უნდა გაგრძელდეს, როგორც საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ნაწილი.
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო დააფინანსებს პროფესიული სწავლების
პროგრამების განხორციელებას.

გარკვეული სინერგიის მიღწევა შეიძლება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა
და დონორ ორგანიზაციებთან დაკავშირებით, რომლებიც მუშაობენ მუნიციპალიტეტში /
რეგიონში იმავე სექტორებსა და რაიონებში.
არცერთი არ არის გამოვლენილი

სპეციალური ზომები
სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებების
გასათვალისწინებლად

განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ახალგაზრდებს და ქალებს, ასევე მოწყვლად
ჯგუფებს.

დანახარჯების და შედეგების
აღწერა

დანახარჯები: აქტივობები 1.1 – დან. 1.6-ის ჩათვლით. (გარემოს შექმნა და სასწავლო
კურსებისა და პროგრამების განხორციელება); შედეგები: 1. ძლიერდება საგანმანათლებლო დაწესებულებების შესაძლებლობები; 2. გადამზადდა კვალიფიციური პედაგოგიური
პერსონალი; 3. შემუშავდა ბაზარზე ორიენტირებული, მოქნილი სასწავლო / გადამზადების
პროგრამები; 4. შეიქმნა ოპტიმალური და ხელმისაწვდომი საგანმანათლებლო ქსელი

პირდაპირი ბენეფიციარები: ადგილობრივი მოსახლეობა და ადგილობრივი საზოგადოება.
პირდაპირი და არაპირდაპირი
არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ტურიზმის საწარმოს მომავალი მფლობელები და თანამბენეფიციარების აღწერა
შრომლები, რომლებიც შეიქმნა ან მონაწილეობენ გლობალური ღირებულების ჯაჭვში.

შემოთავაზებული შესრულების ვადები და ხარჯების შეფასება.
N
1.1. სასწავლო გარემოს შექმნა

1.2. პედაგოგების ტრენინგი პედაგოგიურ და პროფესიულ უნარებში

2021

2022 2023

დაახლოებითი
ხარჯები (ლარი)
25 000
25 000

1.3. ტურიზმის პროფესიებში სასწავლო კურსების განხორციელება

30 000

1.5. სამშენებლო პროფესიებში სასწავლო კურსების განხორციელება

15 000

1.4. მეწარმეობის სასწავლო კურსების განხორციელება

1.6 გარემოს დაცვის პროფესიებში სასწავლო კურსების განხორციელება

სულ

15 000

10 000

პასუხისმგებელი
მხარე/პარტნიორი

პროფესიული
კოლეჯები, მუნიციპალიტეტთან,
პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინაციით

120 000
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P1-YU01. ახალგაზრდა აღმასრულებელი დირექტორების წახალისების პროგრამა
საწარმოები, რომელსაც მართავენ უმაღლესი განათლების მქონე ახალგაზრდა მეწარმეები და მენეჯერები, უკეთეს პროდუქტიულობას აჩვენებენ. იდეა არის არსებული კომპანიების წახალისება, რომ ახალი ახალგაზრდები მოიყვანონ აღმასრულებელი დირექტორის
/ მენეჯერის პოზიციებზე. ეს შეიძლება განხორციელდეს ფინანსური სუბსიდირებით,
აგრეთვე არსებული ადგილობრივი საწარმოების სხვა სახის დახმარებით, ახალგაზრდა
მენეჯერების მოსაზიდად, შესაძლოა იმავე მუნიციპალიტეტიდან, უმაღლესი განათლებით
და უნარებით და ინოვაციებით.
ეს ინიციატივა შეავსებს და იდეალურ სინერგიას შექმნის IRDG-ის მიმდინარე პროექტთან
ახალგაზრდების უფრო აქტიური ჩართულობის სტიმულირებით მეწარმეობაში და ეკონომიკურ საქმიანობაში (მაგალითად: როგორც ექსპერიმენტი, სქემა შეიძლება მოიცავდეს
ახალგაზრდა 50%-მდე მენეჯერთა ხელფასის სუბსიდირებას 1-15 წლის განმავლობაში).

დასაბუთება

შესაბამისობა

ამ პროგრამის მიზანია აღმოფხვრას ძირითადი პრობლემის გამომწვევი მიზეზები,
პრობლემათა ხე, გამომწვევი მიზეზები, ჯგუფი 5. ახალგაზრდების ეკონომიკური მონაწილეობის ხელშეწყობა და ადგილობრივი ეკონომიკის მთლიანი პროდუქციის გაზრდა
ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიასა და საქართველოს სოფლის განვითარების
სტრატეგიასთან შესაბამისობაშია (კერძოდ, სტრატეგიული მზნები 2 და 3, 4.2.1.
პრიორიტეტული სფერო 1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა: მიზანი 2: სოფლის
მეურნეობის დივერსიფიკაცია სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული ღირებულების
ჯაჭვის გაძლიერების გზით და სხვადასხვა მდგრადი არასასოფლო – სამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობით. მიზანი 3: ტურიზმის განვითარება სოფლად, სოფლის სპეციფიკის და
უნიკალური კულტურული იდენტურობის საფუძველზე).

განხორციელების წესები

RDG პროგრამას შეუძლია განსაზღვროს პროგრამის დიზაინი და დეტალური ბიუჯეტი.
პროგრამის შესრულება შეიძლება განხორციელდეს ARDA-ს მიერ. ცალკეული ფინანსური
რესურსი უნდა გამოიყოს ამ პროექტისთვის.

ხელშემწყობი ღონისძიებები

გარკვეული სინერგიის მიღწევა შეიძლება დონორთა მიმდინარე სხვა პროექტებთან,
აგრეთვე განხორციელებულ პროგრამასთან „აწარმოე საქართველოში“. პირდაპირი სუბსიდიის გარდა, სხვა სახის ფინანსური დახმარება, როგორიცაა საშემოსავლო გადასახადის
შემსუბუქება და სხვა საკითხები, ასევე შესაძლებელია განხილული იქნას საქართველოს
მთავრობასთან.

კოვიდ-19-ის სპეციალური
ზომები

არცერთი არ არის გამოვლენილი

სპეციალური ზომები
სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებების
გასათვალისწინებლად

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს პოტენციურ მენეჯერ ქალთა, დევნილთა და
სხვა მოწყვლადი ჯგუფების განვითარებას.

დანახარჯების და შედეგების
აღწერა

დანახარჯები: დანახარჯები: 1. დეტალური პროგრამის შემუშავება; 2. ფულადი სახსრების
უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; 3. შესაფერისი სექტორებისა და საწარმოების იდენტიფიცირება და განაცხადების მიღება; 4. პროგრამის დაწყება.
შედეგები: ა) პროგრამის კონცეფციის დოკუმენტი; ბ) დამტკიცებული ბიუჯეტი; გ) სუბსიდირებული შემთხვევები (5-მდე კომპანია თითოეულ სექტორში)

პირდაპირი ბენეფიციარები: ადგილობრივი ახალგაზრდები (პროგრამის პოტენციური
პირდაპირი და არაპირდაპირი კანდიდატები, აგრეთვე შესაფერისი საწარმოები). არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ადგიბენეფიციარების აღწერა
ლობრივი მოსახლეობა და ადგილობრივი საზოგადოება დიდი ეკონომიკური დივერსიფიკაციის შედეგად.

შემოთავაზებული შესრულების ვადები და ხარჯების შეფასება.
N

2020

2021

2022

2023

2024

2025

დაახლოებითი ხარჯები (ლარი)

1.

2.

3.

4.

300,000 – 500,000

პასუხისმგებელი მხარე/
პარტნიორი
მუნიციპალიტეტის ადგი
ლობრივ ხელისუფლებასთან,
რეგიონალურ ხელისუფ
ლებასთან, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინაციით
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დასაბუთება

P1-YU02 – ახალგაზრდული ინოვაციების ცენტრი
თანამედროვე ბიზნესი წარმოუდგენელია ინოვაციური ტექნოლოგიების განვითარების
გარეშე. შესაბამისად, ამ ტექნოლოგიების გამოყენება უფრო მნიშვნელოვანია სოფლად და
შორეულ რაიონებში. ახალგაზრდული ინოვაციური ცენტრის მიზანია ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სფეროში ცნობიერების ამაღლება, იდეებისა და ინტელექტუალური უნარების
მქონე ახალგაზრდების გაერთიანება და თანამედროვე ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობის მხარდაჭერა. ახალგაზრდული ინოვაციების ცენტრი ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების
გადინების შემცირებას, ახალგაზრდების დასაქმებას და ადგილობრივი ეკონომიკის დივერსიფიკაციას. ცენტრი უნიკალურ შესაძლებლობებს მისცემს ახალგაზრდებს, ისწავლონ
ისტ – ის გამოყენება არასასოფლო-სამეურნეო მეწარმეობის პოპულარიზაციისთვის, რასაც
წარმოადგენს 3D მოდელირება და დიზაინი, ანიმაციისა და პროგრამირების საფუძვლები.
მონაწილეებს საშუალება ექნებათ განავითარონ საკუთარი იდეები ადგილობრივი საჭიროებების საფუძველზე და მიიღონ დახმარება პროექტის განხორციელებისათვის.

შესაბამისობა

ახალგაზრდული ინოვაციური ცენტრის შექმნა ემსახურება საქართველოს ინოვაციებისა
და ტექნოლოგიების სააგენტოს საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს პრიორიტეტულ მიმართულებას ტექნიკური პარკების, ინოვაციური ცენტრებისა და
სამრეწველო ლაბორატორიების გახსნის მიზნით. ამასთან დაკავშირებით, საქართველოს
ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოსთან და პროექტთან „სოფლის განვითარების
გაუმჯობესება საქართველოში“ თანამშრომლობა შექმნის სინერგიას და ხელს შეუწყობს
ადგილობრივ ახალგაზრდებს. საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტომ უკვე ჩამოაყალიბა ინოვაციური ცენტრის ინფრასტრუქტურა ახმეტასა და რუხში.
ინტერვენცია შეეხება ძირეულ მიზეზებს, ჯგუფი 5 (ახალგაზრდობის შეზღუდული ეკონომიკური მონაწილეობა).
ინოვაციური უნარების განვითარება შესაბამისობაშია მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიასა და საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიასთან (კერძოდ, სტრატეგიული მიზანი 2 და 3, 4.2.1. პრიორიტეტული სფერო 1: ეკონომიკა
და კონკურენტუნარიანობა: მიზანი 2: სოფლის ეკონომიკის დივერსიფიკაცია სოფლის
მეურნეობასთან დაკავშირებული ღირებულების ჯაჭვის გაძლიერების გზით და სხვადასხვა მდგრადი არასასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობით. მიზანი 3: ტურიზმის
განვითარება სოფლად, სოფლის სპეციფიკის და უნიკალური კულტურული იდენტურობის
საფუძველზე).

განხორციელების წესები

პირველ ეტაპზე უნდა ჩატარდეს კონსულტაციები ადგილობრივ ხელისუფლებასთან,
ცენტრისთვის შესაბამისი სივრცის უზრუნველყოფის მიზნით. მეორე ეტაპზე უნდა შედგეს
პარტნიორობა-ხელშეკრულება საქართველოს ინოვაციისა და ტექნოლოგიის სააგენტოსთან და შემუშავდეს შესაბამისი პროგრამის მიმართულება.

ხელშემწყობი ღონისძიებები

ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის, GITA-ს და IRDG პროექტის ერთობლივი ძალისხმევით
შეიქმნება სინერგია პროექტის წარმატებით განხორციელებისთვის. ახალგაზრდული ინოვაციების ცენტრში მიღებული ცოდნა და უნარები პირდაპირ კავშირშია გაუმჯობესებულ
სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებთან და ახალგაზრდობის შესაძლებლობების დივერსიფიკაციასთან.

კოვიდ-19-ის სპეციალური
ზომები

სპეციალური ზომები სპეცი
ალური ჯგუფების საჭიროებების გასათვალისწინებლად
პირდაპირი და არაპირდაპირი ბენეფიციარების აღწერა

დანახარჯების და შედეგების
აღწერა

არ არის ხელმისაწვდომი
არ არის ხელმისაწვდომი
პირდაპირი ბენეფიციარები: 15-25 წლის ახალგაზრდობა მუნიციპალიტეტში;
არაპირდაპირი ბენეფიციარები: მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდები, რომლებსაც შეეძლებათ მონაწილეობა მიიღონ პროგრამის მონაწილეთა მიერ დაგეგმილ პროგრამებსა და
ღონისძიებებში.
დანახარჯები: 1. შეთანხმება ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან; 2. პარტნიორობა-ხელშეკრულება GITA– სთან; 3. ტრენინგის მოდულის შემუშავება ინოვაციური ტექნოლოგიების
შესახებ, ადგილობრივი საჭიროებების გათვალისწინებით; 4. ახალი ტექნოლოგიებით
დაინტერესებულ მონაწილეთა იდენტიფიკაცია და შერჩევა.
შედეგები: ა) სივრცე უზრუნველყოფილია ცენტრისთვის; ბ) შეიქმნა ახალგაზრდული
ინოვაციური ცენტრი; გ) შესაბამისი სასწავლო მოდული ინოვაციური ტექნოლოგიების
შესახებ; დ) პროგრამის მონაწილეები ეწვივნენ ფაბლაბ ტექნოპარკს თბილისში.
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შემოთავაზებული შესრულების ვადები და ხარჯების შეფასება.
n

2020

2021

2022

2023

2024

2025

დაახლოებითი ხარჯები (ლარი)

1.

2.

3.

4.
5.

100,000 – 150,000

პასუხისმგებელი მხარე/
პარტნიორი
მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი ხელისუფლება,
GITA და ახალგაზრდობის
სააგენტო, პასუხისმგებელ
მხარეებთან/პარტნიორებთან
კოორდინაციით
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მოქმედება

P1-YU03 – პროფესიული ტრენინგი სამუშაო ადგილზე ყაზბეგის ახალგაზრდობისთვის
მცირე სამუშაო გამოცდილების მქონე ახალგაზრდებს სამსახურის მოძებნის მცირე შანსი
აქვთ. შედეგად, NEET (არ სწავლობს ან არსად მუშაობს) ახალგაზრდობის რიცხვი გაიზრდება. ასევე აღსანიშნავია, რომ ყაზბეგში იზრდება პროფესიონალი და გამოცდილი სამუშაო
ძალის საჭიროება ტურიზმისა და მასთან დაკავშირებული სექტორის განვითარების შემდეგ.
ამ თვალსაზრისით, პროფესიული ტრენინგი სამუშაო ადგილზე ახალგაზრდებისთვის, საუკეთესო ვარიანტია NEET ახალგაზრდების რაოდენობის შესამცირებლად და ეფექტური და
მდგრადი გავლენის მოსახდენად სოფლის ეკონომიკის დივერსიფიკაციის გაუმჯობესებაზე.

დასაბუთება

ყაზბეგის ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმის საფუძველზე, პროფესიული
განათლება, ტრენინგი და უნარების განვითარება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. ამ თვალსაზრისით, შემოთავაზებული ინტერვენცია შესაბამისი იქნება ახალგაზრდების ადგილობრივი საჭიროებებისთვის. ინტერვენცია ეხება ძირითადი მიზეზების
ჯგუფს 5 (ახალგაზრდობის შეზღუდული ეკონომიკური მონაწილეობა).ინტერვენცია შეესაბამება მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიას და საქართველოს
სოფლის განვითარების სტრატეგიას (კერძოდ, სტრატეგიული მიზანი 2 და 3, 4.2.1. პრიორიტეტული სფერო 1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა: მიზანი 2: სოფლის ეკონომიკის
დივერსიფიკაცია სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული ღირებულების ჯაჭვის გაძლიერება და სხვადასხვა მდგრადი არასასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობა.
მიზანი 3: ტურიზმის განვითარება სოფლად, სოფლის სპეციფიკის და უნიკალური კულტურული იდენტურობის საფუძველზე).

შესაბამისობა

განხორციელების წესები

ხელშემწყობი ღონისძიებები
კოვიდ-19-ის სპეციალური
ზომები

სპეციალური ზომები სპეცია
ლური ჯგუფების საჭიროებების გასათვალისწინებლად
პირდაპირი და არაპირდაპირი ბენეფიციარების აღწერა

დანახარჯების და შედეგების
აღწერა

პირველ ეტაპზე პროექტი ითვალისწინებს პარტნიორობის დამყარებას კერძო სექტორის
მსხვილ წარმომადგენლებთან ტურიზმის, სოფლის მეურნეობის, ვაჭრობის, ბუნებრივი
რესურსების და სხვა განვითარებული ინდუსტრიების სფეროებში და მათთან თანამშრომლობით განსაზღვრავს სექტორისთვის საჭირო პროფესიონალი და გამოცდილი კადრების
საჭიროებას. მეორე ეტაპზე შეირჩევიან პროექტის მონაწილეები, რომლებიც გაივლიან
საბაზისო პროფესიულ კურსს და გარკვეული პერიოდის განმავლობაში შეძლებენ თავიანთი ცოდნისა და უნარების გამოცდას რეალურ სამუშაო გარემოში.
პროექტის ფარგლებში მნიშვნელოვანი იქნება სინერგია კერძო სექტორსა და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შორის. პროექტის დასრულების შემდეგ, მონაწილეებს უფრო მეტი შესაძლებლობა ექნებათ იპოვონ სამუშაო მსგავს ბიზნეს სექტორში,
რადგან პრაქტიკული გამოცდილება დამსაქმებლებისთვის ყოველთვის დამატებული
ღირებულებაა.
არ არის ხელმისაწვდომი
არ არის ხელმისაწვდომი
პირდაპირი ბენეფიციარები: 15-დან 25 წლამდე ახალგაზრდობა მუნიციპალიტეტში;
არაპირდაპირი ბენეფიციარები: კომპანიები, რომლებიც შეძლებენ მისცენ დასაქმების
შესაძლებლობა უკვე გადამზადებულ ახალგაზრდებს შეუდგნენ კონკრეტულ საქმეს.

დანახარჯები: 1. პარტნიორობის დამყარება ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლებთან; 2. იმ სფეორების განსაზღვრა, სადაც საჭიროა პროფესიონალი და გამოცდილი
მუშაკები. 3. ახალგაზრდებისთვის პროფესიული სწავლების პროგრამების შემუშავება; 4.
სამუშაო ადგილზე ტრენინგების ჩატარება.
შედეგები: ა) 30-მდე ახალგაზრდამ დაასრულა საბაზისო პროფესიული განათლების კურსი;
ბ) 30-მდე მონაწილემ გაიარა პროფესიული ტრენინგი სამუშაო ადგილზე; გ) მუდმივად
დასაქმებულია 15-მდე მონაწილე.

შემოთავაზებული შესრულების ვადები და ხარჯების შეფასება.
N

2020

2021

2022

1.

2024

2025

დაახლოებითი ხარჯები (ლარი)
5,000

2.

10,000

3.

4.

2023

25,000

სულ

20,000

60,000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი
მუნიციპალიტეტის ადგი
ლობრივ ხელისუფლებასთან,
ახალგაზრდობის სააგენ
ტოსთან, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინაციით
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P1 – (ეკონომიკა და მულტისექტორული განვითარება) – შედეგების მატრიცა

პროექტის სახელწოდება: შემოსავლების გაზრდა დივერსიფიკაციის გზით და რესურსების არამიზნობრივად ხარჯვის აღმოფხვრა
რეზიუმე

ობიექტურად გადამოწმებადი ინდიკატორები

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის
მაცხოვრებლების შემოსავლების ზრდა
არასასოფლო სამეურნეო დასაქმების
და დივერსიფიცირებული ეკონომიკის
საშუალებით

მიზნის მისაღწევად გასატარებელი ზომები
• შემოსავლების ზრდა დასაქმებიდან და
მეწარმეობიდან

პროექტის მიზანი: მუნიციპალიტეტში
საერთო შედეგისა და დამატებული
ღირებულების მაქსიმიზაცია არსებული
შეზღუდული სამუშაო ძალის მეშვეობით,
მუნიციპალიტეტის ცალკეულ სექტორებში
რესურსების არასწორად გადანაწილებისა
აღმოფხვრის საშუალებით, ახალგაზრდების
და ქალების გააქტიურების და ადგილობრივი
მოსახლეობის ბიზნესის შესაძლებლობების
უზრუნველყოფის გზით

• ცალკეული ფირმების პროდუქტიულობის
დისპერსია თითოეულ ინდუსტრიაში
მნიშვნელოვნად შემცირდება გადახრის
სტანდარტული მაჩვენებლით საშუალო
მნიშვნელობასთან მიმართებაში
• სხვადასხვა სექტორის პროდუქტიულობას შორის
განსხვავებები შემცირდება
• ბიზნეს სექტორების მიხედვით იზრდება საერთო
პროდუქტი და დამატებული ღირებულება
• მეტი ახალგაზრდა და ქალია ჩართული
ეკონომიკაში (სამუშაო ძალა, მეწარმეობა)

შედეგები:
• გადამზადებულია შერჩეული ინდუსტრიის
თანამშრომლები
• მომზადებულია მიზანშეწონილობის
დასაბუთება / საინვესტიციო წინადადებები
• გამოვლენილია ახალი კონკურენტული
სექტორები
• უზრუნველყოფილია დამატებითი ფინანსური
წახალისება
• ახალგაზრდებისა და ქალების დამატებითი
წახალისება ეკონომიკაში ჩართვის მიზნით
• სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირებთან
დაკავშირებული შეთანხმებების გამარტივება
• რეგიონალური ხელისუფლების
შესაძლებლობების გაუმჯობესება და
დახმარების გაწევა
• ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო
კურსების შემუშავება და შეთავაზება ხდება
ადგილზე

• განხილულია მინიმუმ 2 ინდუსტრია,
პროდუქტიულობის მაღალი დისპერსიით
ფირმებს შორის სექტორის შიგნით და 2
ინდუსტრია, რომელთა პროდუქტიულობა უფრო
დაბალია, ვიდრე სხვა სექტორებში.
• მინიმუმ 10 ადამიანი გადამზადდა თითოეულ
შერჩეულ სექტორში
• მინიმუმ 5 ახალი მიზანშეწონილობის
დასაბუთებაა მომზადებული არასასოფლოსამეურნეო ბიზნესისთვის
• ადგილობრივ დონეზე შემოთავაზებულია 10-20
ახალი პროფესიული კურსები
• მინიმუმ 2-3 პროექტი ხორციელდება სოფლესა და
ქალაქს შორის კავშირების ეგიდით

გადამოწმების
საშუალებები

მნიშვნელოვანი ვარაუდები

• მუნიციპალიტეტში მოქ
მედი ბიზნესის კვლევა
• მუნიციპალიტეტში
შინამეურნეობების
გამოკითხვა/კვლევა
• საქსტატის ოფიციალური
სტატისტიკა

• მთავარი მოსაზრებაა, რომ სხვა
ეკონომიკური საფუძვლები
სტაბილური რჩება

• მუნიციპალიტეტში
მოქმედი ბიზნესის
კვლევა

• მთავარი მოსაზრებაა, რომ
წარმოების სხვა ფაქტორები,
როგორიცაა კაპიტალზე წვდომა,
არ იზღუდება და სექტორების
მოთხოვნა განაგრძობს ზრდას.

• პროექტის ანგარიშები
• პერიოდული შეფასებები

• მთავარი მოსაზრებაა, რომ ახალი
უნარების მქონე ადამიანები
იმავე ან ახალ მუნიციპალიტეტში
პოულობენ ახალ და უკეთეს
სამუშაოებს სხვადასხვა
ინდუსტრიაში და ისინი სხვაგან
არ გადაადგილდებიან.
• კიდევ ერთი ძირითადი
მოსაზრება არის ის, რომ
ახალი ტექნიკურ-ეკონომიკური
კვლევები ასტიმულირებს
ადგილობრივ და სხვა მეწარმეებს
• არსებობს საკმარისი
ეკონომიკურად მიზანშეწონილი
განაცხადები დაფინანსებაზე
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დანახარჯები: აქტივობები და რესურსების
ტიპები: შეიმუშავეთ და განახორციელეთ
პროგრამები P1-ის შესაბამისად (P1-EC01– დან
P1-EC10– მდე), რომლებიც ეხება: ა) სოფლის
მეურნეობის ინდუსტრიის განვითარებას;
ბ) ფინანსების, კრედიტებისა და ბაზრების
ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა; გ) სოფლის
რაიონების ინტეგრირება გლობალური
ღირებულების ჯაჭვებში; დ) მდგრადი
ტურიზმის ხელშეწყობა. გარდა ამისა, გამჭოლი
პროგრამების განხორციელება, რომლებიც
ეხება ა) ახალგაზრდა ქალების გააქტიურებას
და ჩართვას ეკონომიკაში (P1-YU01, P1-YU02; P1YU03; P1-GE01); ბ) სოფელსა და ქალაქს შორის
კავშირების შესწავლა და ხელშეწყობა (P1RU01)

• უნდა იქნას შემუშავებული

• პროექტის ანგარიშები და
ბიუჯეტები

• მთავარი მოსაზრება ასეთია:
ა) ინდუსტრიის წარმომად
გენლების მხრიდან საკმარისი
ინტერესი არსებობს უნარების/
ცოდნის განახლებისთვის; ბ)
შეირჩა საუკეთესო ტრენერები და
საუკეთესო სასწავლო მოდულები;
გ) არსებობს საკმარისი
რაოდენობის განხორციელებადი
იდეები
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P2 – (საზოგადოება) – (სოციალური განზომილება) – ინტერვენციები
მოქმედება

P2-SO01-სოციალური მომსახურების განვითარების პროგრამა

დასაბუთება

საქართველოში ყველა მუნიციპალიტეტის მთავარი გამოწვევებია: მოწყვლადი ჯგუფების
მომსახურების ნაკლებობა და ადგილობრივი მოსახლეობის სათანადო სოციალური
დაცვა. ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის სოციალური პროგრამები შეზღუდულია და არ
მოიცავს მოსახლეობის ყველა ჯგუფს. ერთჯერადი ფულადი შეღავათები არაეფექტურია.
ადეკვატური სერვისების უზრუნველსაყოფად და მოწყვლადი ჯგუფების ჩართვის
მხარდაჭერისთვის, შეფასების საფუძველზე, მუნიციპალიტეტს სჭირდება შესაბამისი
მონაცემთა ბაზები და ინფორმაცია მოწყვლადი ჯგუფების რეალურ საჭიროებებზე.
ყველა დაინტერესებული მხარე თანხმდება, რომ არსებული მუნიციპალური სოციალური
პროგრამები შეზღუდულია, არ არის ეფექტური და ფულადი სარგებლის ტრანსფორმაცია
მომსახურებებად წარმოადგენს ყველა მუნიციპალიტეტის მთავარ გამოწვევას.

შესაბამისობა

ეს პროგრამა ეხება ძირითადი პრობლემის გამომწვევ მიზეზებს პრობლემათა ხის
მიზეზების ჯგუფებიდან 2 და 3, კერძოდ, 2.1 და 3.1, 3.2, 3.3.

განხორციელების წესები

ცენტრალური მთავრობა და ადგილობრივი მუცნიციპალიტეტი

ხელშემწყობი ღონისძიებები

რაც შეეხება სოციალური მომსახურების განვითარებას, გარკვეული სინერგიის მიღწევა
შეიძლება მიმდინარე სხვა დონორულ პროექტებთანაც.

კოვიდ-19-ის სპეციალური
ზომები

სრულად ეხება კოვიდ-19-ის შედეგად შექმნილ საჭიროებებს

სპეციალური ზომები
სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებების
გასათვალისწინებლად

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამახვილდეს ბავშვებზე, შშმ პირებზე,
შინამეურნეობებზე, რომლებმაც მიიღეს მიზნობირივი სოციალური დამხმარება.

დანახარჯების და შედეგების
აღწერა

მონაცემები: 1. მოწყვლადი ჯგუფების მონაცემთა ბაზის შემუშავება; 2. მოწყვლადი
ჯგუფების საჭიროებების დეტალური შეფასება 8 მუნიციპალიტეტიდან თითოეულში;
3. ადგილობრივი ბიუჯეტის სოციალური პროგრამების ტრანსფორმაცია ერთჯერადი
ფულადი სარგებლიდან მომსახურებებზე
შედეგები: 1) მოწყვლადი ჯგუფების სრული მონაცემთა ბაზა; 2) საჭიროებების შეფასების
ანგარიშები; 3) ახალი სოციალური მომსახურების პორტფელი მუნიციპალიტეტისთვის.

პირდაპირი ბენეფიციარები: ბავშვები მოწყვლადი ოჯახებიდან, შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირები და ბავშვები, მოხუცები.
პირდაპირი და არაპირდაპირი
არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ადგილობრივი საზოგადოება, რომელიც სარგებელს
ბენეფიციარების აღწერა
მიიღებს სოციალური რისკების შემცირებით, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობა და
ადგილობრივი საზოგადოება სხვადასხვა ჯგუფების ჩართვის შედეგად.

შემოთავაზებული შესრულების ვადები და ხარჯების შეფასება.
N
1.

2.

3.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

დაახლოებითი ხარჯები (ლარი)
10 000

20 000

200 000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი
მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივ
ხელისუფლებასთან,
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინაციით
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მოქმედება

P2-SO02 – ადგილობრივი ხელისუფლების პერსონალის ტრენინგი/გადამზადება

დასაბუთება

მიუხედავად ბოლოდროინდელი ცვლილებებისა (ახალი კანონი სოციალური მუშაობის
შესახებ, ბავშვის უფლებების კოდექსი), ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების სოციალურ
ერთეულებს ჯერ კიდევ აქვთ მრავალი გამოწვევა – შეზღუდული და არაკვალიფიციური
პერსონალი, არასაკმარისი ფინანსური სახსრები, პროფესიონალი სოციალური მუშაკების
ნაკლებობა. ასევე, ადგილობრივი საზოგადოება, რომელიც წარმოადგენს სოციალურად
დაუცველ ჯგუფებს, კვლავ საჭიროებს დახმარებას და განვითარებას. ახალი კანონი
სოციალური მომსახურების შესახებ ზრდის ადგილობრივი სოციალური მომსახურების
ფუნქციონირებას და ადგენს ახალ სტანდარტებს.

შესაბამისობა

ეს პროგრამა ეხება ძირითადი პრობლემის გამომწვევ მიზეზებს პრობლემათა ხის
მიზეზების ჯგუფიდან 1, კერძოდ, 1.1 და 1.2

განხორციელების წესები

ადგილობრივ მუნიციპლიტეტი და ცენტრალური მთავრობა

ხელშემწყობი ღონისძიებები

რაც შეეხება მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების ტრენინგებს, შესაძლებელია
გარკვეული სინერგიის მიღწევა მიმდინარე სხვა დონორულ პროექტებთან

კოვიდ-19-ის სპეციალური
ზომები

არცერთი არ არის გამოვლენილი

სპეციალური ზომები
სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებების
გასათვალისწინებლად

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლებს

პირდაპირი ბენეფიციარები: მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები.
პირდაპირი და არაპირდაპირი
არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ადგილობრივი მოსახლეობა და ადგილობრივი
ბენეფიციარების აღწერა
საზოგადოება ეფექტური სოციალური პოლიტიკისა და პროგრამების შედეგად
დანახარჯების და შედეგების
აღწერა

დანახარჯები: მუნიციპალიტეტების სოციალური ერთეულის შესაძლებლობების გაზრდა
შედეგი: 1) შემუშავებულია სასწავლო მასალები და სახელმძღვანელოები; 2)
ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ გადამზადებულია სოციალური განყოფილების
პერსონალი (4 ადამიანი).

შემოთავაზებული შესრულების ვადები და ხარჯების შეფასება.
N
1.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

დაახლოებითი ხარჯები (ლარი)
10 000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი
მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივ
ხელისუფლებასთან,
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინაციით
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P2-SO03 – ინსტიტუციური და ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა სერვის
პროვაიდერებისთვისა და სოციალური საწარმოებისთვის

მოქმედება

დასაბუთება

ინკლუზიური მოწყვლადი ჯგუფების ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილია მათთვის საჭირო
სოციალური მომსახურების მიწოდება და მათი დასაქმების ხელშეწყობა. სოციალური
მომსახურების პროვაიდერების შექმნა სამთავრობო / დონორული დახმარების გარეშე
პრაქტიკულად შეუძლებელია განსაკუთრებით მაღალმთიან რეგიონებში. დღესდღეობით,
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მოწყვლადი ჯგუფებისთვის არ არის ხელიმისაწვდომი
სოციალური მომსახურება და კოვიდ-19-ით გამოწვეულმა ზემოქმედებამ პრაქტიკულად
მოახდინა ამ კატეგორიის იზოლირება საზოგადოებისგან. მოწყვლადი ჯგუფები,
განსაკუთრებით პანდემიის პერიოდში, კონკურენტუნარიანი არ არიან შრომის ბაზარზე
და მათ განსაკუთრებული პირობები და დასაქმების მხარდაჭერა სჭირდებათ. სოციალური
მეწარმეობა დიდი შესაძლებლობაა შემოსავლის მისაღებად ასეთი ჯგუფებისათვის.

შესაბამისობა

ეს პროგრამა ეხება ძირითადი პრობლემის გგამომწვევ მიზეზებს პრობლემათა ხის
მიზეზების ჯგუფიდან 2, კერძოდ, 2.1 და 2.2

განხორციელების წესები

ადგილობრივი ხელისუფლება დონორების დახმარებით

ხელშემწყობი ღონისძიებები

როდესაც საქმე ეხება სერვის პროვაიდერების ჩამოყალიბებას და სოციალური
საწარმოების დაფინანსებას, შესაძლებელია გარკვეული სინერგიის მიღწევა მიმდინარე
ან სამომავლო დონორი პროექტების საშუალებით.

კოვიდ-19-ის სპეციალური
ზომები

არცერთი არ არის გამოვლენილი

სპეციალური ზომები
სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებების
გასათვალისწინებლად

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამახვილდეს შრომისუნარიან მოსახლეობაზე,
რომლებიც იღებენ მიზნობირივ სოციალურ დახმარებას, ბავშვებზე, მოხუცებსა და შშმ
პირებზე.

დანახარჯების და შედეგების
აღწერა

დანახარჯები: 1. სპეციალური ტრენინგები სერვის პროვაიდერად ან სოციალურ საწარმოდ
ჩამოყალიბებისთვის; 2. ფინანსური რესურსების ხელმისაწვდომობა
შედეგები: 1) სასწავლო მასალები და სახელმძღვანელოები 2) გადამზადებული /
დატრენინგებული სოციალური მომსახურების პროვაიდერები და სოციალური საწარმო. 3)
შემუშავებულია ახალი სოციალური პროგრამები.

პირდაპირი ბენეფიციარები: შრომისუნარიანი მოსახლეობა.
პირდაპირი და არაპირდაპირი არაპირდაპირი ბენეფიციარები: სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა, რომლებმაც
ბენეფიციარების აღწერა
მიიღეს სოციალური მომსახურება, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობა და ადგილობრივი
საზოგადოება ახალი სერვისების შედეგად

შემოთავაზებული შესრულების ვადები და ხარჯების შეფასება.
N
1.

2.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

დაახლოებითი ხარჯები (ლარი)
25 000

150 000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი
მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივ
ხელისუფლებასთან,
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინაციით
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P2 – (საზოგადოება) – (სოციალური განზომილება) – შედეგების მატრიცა

პროექტის სახელწოდება: ადგილობრივი სოციალური დაცვის სტრუქტურის შემუშავება და მოწყვლადი ჯგუფების მომსახურებები
რეზიუმე
პროგრამის მიზანი:
ინკლუზიური საზოგადოების განვითარება

პროექტის მიზანი:
მოწყვლადი ჯგუფების სოციალური სერვისებისა და პროგრამების შემუშავება და სიღარიბის შემცირება და ადგილობრივი მოსახლეობის კეთილდღეობის ზრდა

შედეგები
• მოწყვლადი ჯგუფებისთვის ახალი სოციალური სერვისების შემუშავება
• მოწყვლადი ჯგუფებისთვის ადგილობრივი სოციალური
დაცვის სქემების შემუშავება;
• მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენელთა მონაწილეობის გაზრდა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში
• მოწყვლადი ჯგუფებისთვის შემოსავლის გენერირების
პროგრამების შექმნა
დანახარჯები: აქტივობები და რესურსების ტიპები
შემოთავაზებული ინტერვენციებით გათვალისწინებული
აქტივობები P2-SO01– დან P2-SO03– მდე, მათ შორის:
1. ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების
ტრენინგები
2. თემის წევრების ტრენინგები
3. მოწყვლადი ჯგუფების მონაცემთა ბაზის შექმნა
4. მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებების შეფასება
5. ახალი სოციალური დაცვის სქემებისა და სერვისების
შემუშავება, საჭიროების შეფასების საფუძველზე, თემის
წევრების მონაწილეობით
6. მუნიციპალიტეტების სოციალური ერთეულის შესაძლებლობების გაზრდა

ობიექტურად გადამოწმებადი
ინდიკატორები

გადამოწმების საშუალებები

მნიშვნელოვანი ვარაუდები

მიზნის მიღწევის საზომი:
• სოციალური მომსახურების საა• მოწყვლადი ჯგუფების სიღარიბის
გენტოს ანგარიშები
შემცირება და სოციალური მომსახუ- • ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის
რების გაზრდა ყაზბეგის მუნიციპალისოციალური პროგრამები
ტეტში
• სოციალური პროგრამები ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისთვის

• მთავარი მოსაზრებაა, რომ
სხვა ეკონომიკური საფუძვლები და სახელმწიფო ბიუჯეტი
სტაბილური რჩება

• მინიმუმ 1 ახალი სერვისი შემუშავდება • პროექტის ანგარიშები
• შემუშავდება მინიმუმ 3 ახალი სოცი- • მუნიციპალური ანგარიშები
ალური დაცვის პროგრამა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან
• ახალი სოციალური საწარმოები /
სოციალური სერვისები შესაძლებლობას აძლევს ყველაზე მოწყვლად
ჯგუფებს მიიღონ შემოსავალი

• მთავარი მოსაზრებაა, რომ
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები შეთანხმდნენ
სოციალურ პროგრამებში
რეალურ ცვლილებებზე
• კიდევ ერთი მთავარი მოსაზრებაა, რომ დონორი ორგანიზაცია ხელს შეუწყობს ახალი
სერვისების / სოციალური
საწარმოების შექმნას

• შემცირებულია სოციალურად მო• სოციალური მომსახურების
წყვლად ჯგუფში შემავალი ოჯახების
სააგენტოს (SSA) ყოველთვიური
რიცხვი მიზნობრივი სოციალური
ანგარიში
დამხმარების პროგრამაში
• ადგილობრივი მუნიციპალიტე• შემცირებულია მოწყვლადი ჯგუფების ტის პროგრამების ანგარიში
წარმომადგენელთა რიცხვი, რომე• შინამეურნეობების კვლევა
ლიც იღებს სოციალურ დახმარებას
• იზრდება მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენელთა რიცხვი

• უნდა იქნას შემუშავებული

• მთავარი მოსაზრებაა, რომ
ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი თანდათან
იზრდება და დონორები მხარს
უჭერენ სოციალურ პროგრამებს

• პროექტის ანგარიშები და ბიუჯე- • მთავარი მოსაზრება ასეთია:
ა) ინდუსტრიის წარმომადგენტები
ლების მხრიდან საკმარისი
ინტერესი არსებობს უნარების/ცოდნის განახლებისთვის;
ბ) შეირჩა საუკეთესო ტრენერები და საუკეთესო სასწავლო
მოდულები; გ) არსებობს საკმარისი რაოდენობის განხორციელებადი იდეები
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P2 – (საზოგადოება) – (ჯანდაცვის განზომილება) – ინტერვენციები
მოქმედება

P2-HE01 – სახლის პირობებში დედათა და ბავშვთა მოვლის პროგრამა
2018 წელს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ახალშობილთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი
არის 31,7 ყოველ 1,000 ცოცხლად დაბადებულზე, ხოლო 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა
სიკვდილიანობის მაჩვენებელი არის 31,7 ყოველ 1000 ცოცხლად დაბადებულზე. ორივე
მაჩვენებელი უკიდურესად მაღალია რეგიონალურ და ქვეყნის მაჩვენებლებთან
შედარებით. მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) თანახმად განსაზღვრულია
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული მაჩვენებელი, რომელსაც არეგულირებს
საქართველო: 2030 წლისთვის დასრულდეს ახალშობილთა და 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა
თავიდან აცილებადი სიკვდილიანობის შემთხვევები, რომლის მიზანია ახალშობილთა
სიკვდილიანობის შემცირება მინიმუმ 3-მდე ყოველ 1000 ცოცხლად დაბადებულზე და
5 წლამდე ასაკის ბავშვების შემთხვევაში სიკვდილიანობის შემცირება მინიმუმ 6-მდე
ყოველ 1000 ცოცხლად დაბადებულზე.

დასაბუთება

დედათა და ბავშვთა ჯანდაცვის სახელმწიფო სტრატეგიის მიზანია დასაბუთებული,
მაღალი ზემოქმედების მქონე, ხარჯების თვალსაზრისით ეფექტური ინტერვენციების
შენარჩუნება და გაფართოება დედათა და ახალშობილთა გადასარჩენად, აგრეთვე
უშუალოდ დაკავშირებული რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სფეროებისთვის და ამ
მომსახურებების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ყველასათვის, ვისაც ეს სჭირდება.

შესაბამისობა

განხორციელების წესები

ხელშემწყობი ღონისძიებები
კოვიდ-19-ის სპეციალური
ზომები
სპეციალური ზომები
სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებების
გასათვალისწინებლად

მუნიციპალური ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში, სახლის პირობებში დედათა და
ბავშვთა მოვლის პროგრამა დედებისა და ბავშვებზე ზრუნვის საშინაო პროგრამა.
პირველადი ჯანდაცვა უნდა იყოს მთავარი შემსრულებელი მხარე. რეკომენდებულია
პროგრამის ინტერვენციების დაგეგმვა საჭიროების წინასწარი შეფასების საფუძველზე.
პროგრამა უნდა ითვალისწინებდეს პირველადი ჯანდაცვის პროვაიდერების დახმარებას,
მგზავრობისა და სატრანსპორტო ხარჯების ანაზღაურების სახით, რათა განახორციელონ
სახლში ვიზიტები.
(1) მცირემასშტაბიანი კვლევები დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის საჭიროებების
შეფასების შესახებ, სიღრმისეული ანალიზის ჩატარების და შემდეგ კონკრეტული
ინტერვენციების დაგეგმვის მიზნით

პანდემიის მოსალოდნელი მეორე და მესამე ტალღების გათვალისწინებით, სასურველი
იქნება, რომ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი შეიცავდეს რამდენიმე წყაროს კრიზისის დროს
ჯანმრთელობის სექტორის ძირითადი გადაუდებელი საჭიროებების უზრუნველსაყოფად.
განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამახვილდეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
დედებზე

პირდაპირი და არაპირდაპირი პირდაპირი ბენეფიციარები: ქალები და ბავშვები
ბენეფიციარების აღწერა
არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ყაზბეგის მოსახლეობა
დანახარჯების და შედეგების
აღწერა

დანახარჯები: 1) საჭიროებების შეფასება; 2) პროგრამის შემუშავება
შედეგები: ა) გაზრდილი მუნიციპალური ხარჯები ჯანმრთელობაზე; ბ) დედათა და ბავშვთა
ჯანმრთელობის მიზნობრივი პროგრამები შესაბამისი ბიუჯეტით

შემოთავაზებული შესრულების ვადები და ხარჯების შეფასება.
N
1.

2.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

დაახლოებითი ხარჯები (ლარი)
40 000
40 000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი

მუნიციპალიტეტის ადგი
ლობრივ ხელისუფლებასთან,
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინაციით
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მოქმედება

P2-HE02 – ჯანდაცვის მუშაკების რაოდენობის ზრდის პროგრამა
სოფლებში პირველადი ჯანდაცვის სპეციალისტების, ისევე როგორც სპეციალისტების
ნაკლებობა საავადმყოფოების დონეზე. სოფლის ექიმისა და ექთნის მომსახურება
ძალიან ცუდად არის განვითარებული კვალიფიციური პერსონალის სიმცირისა
და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არარსებობის გამო. ამ ინტერვენციის მიზანია
ყაზბეგში კვალიფიციური ექიმების რაოდენობის გაზრდა. ყაზბეგი ცდილობს მოიზიდოს
და შეინარჩუნოს საკმარისი ექიმები როგორც სოფლებში, ასევე ცენტრში. ამიტომ,
მოსახლეობის დიდი ნაწილი მიმართავს სხვა ადგილებს, რათა მიიღოს ამბულატორიული
სამედიცინო დახმარება.

დასაბუთება

ჯანდაცვის მუშაკებს გადამწყვეტი როლი უკავიათ ჯანდაცვის სერვისების მართვისა და
უზრუნველყოფის პროცესში, განსაკუთრებით სოფლად. ყაზბეგში ჯანდაცვის გამოცდილ
მუშაკთა სიმცირეა სოფლად და შორეულ ადგილებში, რაც ხელს უშლის ჯანდაცვის
მიზნების მიღწევას და ხელს უწყობს უთანასწორობას რაიონისა და რეგიონის ჯანდაცვის
მაჩვენებლებს შორის.

შესაბამისობა

განხორციელების წესები

ხელშემწყობი ღონისძიებები

კოვიდ-19-ის სპეციალური
ზომები
სპეციალური ზომები
სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებების
გასათვალისწინებლად

1) საინფორმაციო-პროპაგანდისტული შეხვედრები სამედიცინო პერსონალის ფინანსური
წახალისების გასათვალისწინებლად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში. 2) სამედიცინო
პერსონალის ტრენინგების უზრუნველყოფა. კვალიფიციური სპეციალისტების მოწვევა
თბილისიდან რეგულარულად, მათ შორის ზამთრის პერიოდშიც. 3) სოფლის ექიმებისთვის
სათანადო სამუშაო პირობების უზრუნველყოფა (დაწესებულებების, აღჭურვილობის
განახლება და ა.შ.) სოფლის ექიმების აზრით, კონკრეტული ინიციატივები, რომლებიც
უზრუნველყოფენ გარანტირებულ ასაკობრივ პენსიას და შემოსავლების ზრდას,
სავარაუდოდ ხელს შეუწყობს სოფლის ექიმების სამსახურში აყვანის პროცესს ყაზბეგში.
თანამშრომლობა ჯანდაცვის სამინისტროსთან, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტთან, პროფესიულ ასოციაციებთან

ამჟამინდელი პირველადი ჯანდაცვის პერსონალი გადის ინტენსიურ ტრენინგს კოვიდ19-ის სავარაუდო შემთხვევების მართვასთან დაკავშირებით პირველადი ჯანდაცვის
დაწესებულებებში სხვადასხვა დონორების მიერ დაფინანსებული პროგრამების
ფარგლებში. ეს თემა პრიორიტეტად უნდა დარჩეს და, შესაძლოა შევიდეს სასწავლო
პროგრამებში საჭიროების მიხედვით.
განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამახვილდეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
პირებზე და მათ საჭიროებებზე, დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის საკითხებზე,
ახალგაზრდობაზე, ქრონიკულ დაავადებებზე და ა.შ.

პირდაპირი და არაპირდაპირი პირდაპირი ბენეფიციარები: სოფლის ექიმები და ექთნები, სამედიცინო პერსონალი
ბენეფიციარების აღწერა
საავადმყოფოების დონეზე. არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ყაზბეგის მოსახლეობა
დანახარჯების და შედეგების
აღწერა

დანახარჯები: 1) ფინანსური წახალისება 2) ტრენინგი 3) სამუშაო პირობების გაუმჯობესება
შედეგები: (1) სოფლის ექიმებისა და სპეციალისტების გაზრდილი რაოდენობა
საავადმყოფოების დონეზე

შემოთავაზებული შესრულების ვადები და ხარჯების შეფასება.
n

2020

2021

2022

2023

2024

2025

დაახლოებითი ხარჯები (ლარი)

1.

30 000

3.

30 000

2.

30 000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი
მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივ
ხელისუფლებასთან,
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინაციით
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P2-HE03 – გადაუდებელი და არაგადაუდებელი სამედიცინო სატრანსპორტო
მომსახურების პროგრამა

მოქმედება

დასაბუთება

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში სოფლის ამბულატორიების ყველაზე მნიშვნელოვან
საჭიროებებს შორის არის სატრანსპორტო საშუალებების არსებობა. საავადმყოფო
მდებარეობს მუნიციპალურ ცენტრში და შორეული სოფლების მაცხოვრებლებს უჭირთ
სამედიცინო დაწესებულებებამდე მისვლა, განსაკუთრებით ზამთარში. დასახლებული
პუნქტების რთული რელიეფისა და სპეციფიკური ხასიათის გამო, სასწრაფოდ საჭიროა
სამედიცინო ვერტმფრენის სერვისების გაუმჯობესება. სტეფანწმინდაში ფუნქციონირებს
მრავალპროფილიანი სამედიცინო ცენტრი, რომლის მატერიალურ-ტექნიკური
შესაძლებლობები და ადამიანური რესურსები ვერ უზრუნველყოფს პაციენტების ყველა
საჭირო სამედიცინო მანიპულაციას / სამედიცინო მომსახურებას. დროული და უსაფრთხო
ტრანსპორტირება სხვა სამედიცინო დაწესებულებამდე ასევე პრობლემას წარმოადგენს,
განსაკუთრებით ზამთრის პერიოდში.

შესაბამისობა

სოფლის დასახლებებში ტრანსპორტის არსებობა აუცილებელია პაციენტებთან
მისასვლელად, განსაკუთრებით მაღალმთიან რეგიონებში. ჯანდაცვის საჭიროებების
დასაკმაყოფილებლად სოფლის მოსახლეობა ეყრდნობა სოფლის ექიმებს და
დამოკიდებულია სასწრაფო სამედიცინო ტრანსპორტზე.

განხორციელების წესები

სოფლის ტრანსპორტი შეიძლება გაუმჯობესდეს არსებული სახმელეთო რესურსების
უკეთ ორგანიზების და საჰაერო სამედიცინო სატრანსპორტო სერვისის გამოყენების
საშუალებით. უნდა მოხდეს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შეძენა სოფლის
ექიმებისთვის, სამედიცინო ვერტმფრენის გამოყენება საგანგებო სიტუაციებისთვის და
საწვავის ხარჯის უზრუნველყოფა, როგორც მანქანებისთვის, ასევე ვერტმფრენებისთვის.

ხელშემწყობი ღონისძიებები

მუნიციპალური ბიუჯეტიდან, კერძოდ, ინფრასტრუქტურის ბიუჯეტიდან დაფინანსების
გამოყოფის უზრუნველყოფა

კოვიდ-19-ის სპეციალური
ზომები

გადაუდებელი ტრანსპორტირება ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია კოვიდ-19-ის
წინააღმდეგ საბრძოლველად

სპეციალური ზომები
სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებების
გასათვალისწინებლად

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამახვილდეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
პირებზე და მათ საჭიროებებზე

პირდაპირი და არაპირდაპირი პირდაპირი ბენეფიციარები: სოფლის ექიმები და ექთნები და საავადმყოფოს პერსონალი
ბენეფიციარების აღწერა
არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ყაზბეგის მოსახლეობა
დანახარჯები: 1.1) ახალი მანქანები 1.2) საწვავი
შედეგები: ა) სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობა

მოქმედება

შემოთავაზებული შესრულების ვადები და ხარჯების შეფასება.
N
1.

2.

3.

4.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

დაახლოებითი ხარჯები (ლარი)
100 000
50 000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი
მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივ
ხელისუფლებასთან,
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინაციით
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მოქმედება

P2-HE04 – ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა სოფლის სამედიცინო პერსონალისთვის

დასაბუთება

ყაზბეგში სოფლის ამბულატორიების მუშაობის, საჭიროებებისა და გამოწვევების შესახებ
ინფორმაციის შეგროვებისას აშკარა გახდა, რომ სოფლის ამბულატორიებს ინტერნეტი
არ აქვთ. ეს დაბრკოლება ხელს უშლის ინფორმაციის ნაკადის პროცესს, რაც სამედიცინო
სექტორის წარმომადგენლებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.

შესაბამისობა

ინტერნეტზე წვდომას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს როგორც უწყვეტი სამედიცინო
განათლებისთვის, ასევე ჯანმრთელობის საინფორმაციო სისტემის განვითარებისათვის
მთელ ქვეყანაში. გარდა ამისა, კოვიდ ეპოქაში, ფართო ონლაინ კომუნიკაციაზე
გადასვლის დროს, ინტერნეტზე წვდომა პრიორიტეტულია. ამიტომ, სოფლის ექიმებსა
და ექთნებს შორის ინტერნეტ სერვისების გაუმჯობესებული ხელმისაწვდომობა ძალზე
მნიშვნელოვანია.

განხორციელების წესები

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ყველა სოფლის ამბულატორიაში მაღალი ხარისხის
ინტერნეტის მონტაჟის და ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.

ხელშემწყობი ღონისძიებები

(1) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხების გამოყოფის უზრუნველყოფა სოფლის
ამბულატორიებში ინტერნეტის დამონტაჟებისა და ფუნქციონირებისთვის
(2) დაფინანსების მდგრადობის უზრუნველყოფა

კოვიდ-19-ის სპეციალური
ზომები

ინტერნეტი საჭიროა კოვიდ აფეთქების დროს, რათა უზრუნველყოფილ იქნას ადამიანების
დამშვიდება/ნუგეში დისტანციურ / ონლაინ რეჟიმში. ასევე, რათა დაესწრონ პირველადი
ჯანდაცვის პერსონალის ონლაინ ტრენინგს კორონავირუსის საკითხებზე.

სპეციალური ზომები
სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებების
გასათვალისწინებლად

არ არის ხელმისაწვდომი

პირდაპირი და არაპირდაპირი პირდაპირი ბენეფიციარები: სოფლის ექიმები და ექთნები. არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა
ბენეფიციარები: ყაზბეგის მოსახლეობა
დანახარჯები: 1.1) მაღალი ხარისხის ინტერნეტის დამონტაჟება
შედეგები: ა) უკეთესი სტატისტიკა / გაუმჯობესებული ჯანდაცვის საინფორმაციო
სისტემა; ბ) განახლებული მასალების, სახელმძღვანელო პრინციპებისა და ოქმების
ხელმისაწვდომობა.

მოქმედება

შემოთავაზებული შესრულების ვადები და ხარჯების შეფასება.
N
1.

2.

3.

4.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

დაახლოებითი ხარჯები (ლარი)
5 000
5 000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი
მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივ
ხელისუფლებასთან,
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინაციით
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მოქმედება

P2-HE05 – უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროცესი სამედიცინო პერსონალისთვის

დასაბუთება

ყაზბეგში ჯანდაცვის სექტორის შეფასებისას, სამედიცინო პერსონალის დაბალი
კვალიფიკაცია ხშირად ხაზგასმულია რეგიონულ და მუნიციპალურ დონეზე არსებულ
დოკუმენტებში. წარმოდგენილი დოკუმენტის შემუშავების დროს, ინფორმაცია შეგროვდა
ყაზბეგში სოფლის ამბულატორიების მუშაობის, საჭიროებების და გამოწვევების შესახებ.
პირველადი ჯანდაცვის თემებთან დაკავშირებით სოფლის ექიმებისა და ექთნების უფრო
ხშირი ტრენინგების საჭიროება დასახელდა ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხად.
გარდა ამისა, არსებობს ჩვილ ბავშვთა და ხუთ წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის
პრობლემა, ამიტომ ტრენინგი უნდა შეიცავდეს დედათა და ბავშვთა ჯანდაცვის მოდულს.
ჯანდაცვის მუშაკებს გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭებათ ჯანმრთელობის დაცვის
მართვისა და მიწოდების პროცესში, განსაკუთრებით სოფლად. მთელი ცხოვრების
განმავლობაში სწავლა და უწყვეტი განათლება ექიმებისა და ექთნების პრაქტიკისა და
სამსახურის აუცილებელი ელემენტია. ჯანდაცვის პროფესიონალებმა უნდა გაიარონ
ხშირი ტრენინგი, რათა შეიძინონ თანამედროვე ცოდნა და უნარ-ჩვევები მაღალი
ხარისხის სამედიცინო მომსახურების უზრუნველსაყოფად პაციენტებისთვის.

შესაბამისობა

განხორციელების წესები

ხელშემწყობი ღონისძიებები

კოვიდ-19-ის სპეციალური
ზომები
სპეციალური ზომები
სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებების
გასათვალისწინებლად

დაგეგმეთ და განახორციელეთ ადგილზე და ონლაინ ტრენინგები სოფლის ექიმებისა
და ექთნებისათვის. ტრენინგის თემები უნდა შეირჩეს მუნიციპალიტეტის სპეციფიკური
საჭიროებებისა და პრიორიტეტული მიმართულებების გათვალისწინებით (კარგი
იქნება ჩატარდეს მცირემასშტაბიანი საჭიროებების შეფასება პირველადი ჯანდაცვის
თანამშრომლებს შორის განვითარების პრიორიტეტული მიმართულებების დასადგენად).
ჯანმრთელობისა და უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამებთან, თბილისის
სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტთან, პროფესიულ ასოციაციებთან
თანამშრომლობა.

ამჟამინდელი პირველადი ჯანდაცვის პერსონალი გადის ინტენსიურ ტრენინგს კოვიდ19-ის სავარაუდო შემთხვევების მართვის შესახებ პირველადი ჯანდაცვაში, სხვადასხვა
დონორების მიერ დაფინანსებული პროგრამების ფარგლებში. ეს თემა პრიორიტეტად
უნდა დარჩეს და, შესაძლოა, ტრენინგის პროგრამებში შევიდეს საჭიროების საფუძველზე.
განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამახვილდეს შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე პირებზე და მათ საჭიროებებზე, დედათა და ბავშვთა ჯანდაცვის საკითხებზე,
ახალგაზრდობაზე, ქრონიკულ დაავადებებზე და ა.შ.

პირდაპირი და არაპირდაპირი პირდაპირი ბენეფიციარები: სოფლის ექიმები და ექთნები; არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა
ბენეფიციარები: ყაზბეგის მოსახლეობა
დანახარჯები: 1) უწყვეტი განათლება 2) ტრენინგი
შედეგები: (1) სამედიცინო პერსონალის ცოდნის გაზრდა; (2) ყაზბეგში სამედიცინო
პერსონალის მიერ გაწეული მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება

მოქმედება

შემოთავაზებული შესრულების ვადები და ხარჯების შეფასება.
N
1.

2.

3.

4.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

დაახლოებითი ხარჯები (ლარი)
15 000
15 000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი
მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივ
ხელისუფლებასთან,
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინაციით
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P2 – (საზოგადოება) – (ჯანდაცვის განზომილება) – შედეგების მატრიცა

პროექტის სახელწოდება: პაციენტზე ორიენტირებული ზრუნვა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესება
რეზიუმე
პროგრამის მიზანი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება

პროექტის მიზანი: ხარისხიანი ჯანდაცვის
ძირითადი მომსახურების ხელმისაწვდომობის
გაზრდა

შედეგები:
• პაციენტების უფლებებისა და შესაძლებლობების გაფართოება
• ჯანდაცვის მომსახურებით კმაყოფილება
• ჯანდაცვის მომსახურების გამოყენება
• არსებითი/ძირითადი ჯანდაცვის სერვისების
გაშუქება
• აუცილებელ/ძირითად მედიკამენტებზე
წვდომა
• წყალი და სანიტარია

დანახარჯები
შემოთავაზებული ინტერვენციებით გათვალისწინებული აქტივობები P2-HE01–დან P2HE04–დან, მათ შორის:
• სამედიცინო პერსონალის ტრენინგი; (სოფლის ექიმები)
• ამბულატორიების რეაბილიტაცია
• 3 ახალი ამბულატორიის აშენება
• ჯანდაცვის ახალი მუნიციპალური პროგრამების დანერგვა მოსახლეობის ადგილობრივი
საჭიროებების უზრუნველსაყოფად
• სოფლის ექიმებისთვის ინტერნეტ სერვისის
ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება

ობიექტურად გადამოწმებადი ინდიკატორები
მიზნის მიღწევის საზომი:
• სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაზრდა დაბადებისთანავე
• შობადობის ზრდა 1000 მოსახლეზე
• ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება 1000 მოსახლეზე
• ძირითადი ქრონიკული პირობების გავრცელების შემცირება

გადამოწმების საშუალებები

ვარაუდები

• საქსტატი
• დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი
(NCDC)

• გაუმჯობესდება სოციალურ-ეკონომიკური
პირობები
• კეთილდღეობა უმჯობესდება

• იზრდება ამბულატორიული დაწესებულებების რაოდენობა • დაავადებათა კონტრო• გზრდილია მოსახლეობის პროცენტული რაოდენობა,
ლის ეროვნული ცენტრი
რომელსაც ჩვეულებრივი სატრანსპორტო საშუალებით შე(NCDC)
უძლია 15 წუთში მივიდეს იმ დაწესებულებაში, სადაც ექიმს
მიმართავს
• გაზრდილია ამბულატორიული ვიზიტების რაოდენობა ერთ
სულ მოსახლეზე

• საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის
პროგრამა (UHCP) სტაბილური რჩება

• პაციენტების პროცენტული მაჩვენებელი, რომლებმაც
• ჯანდაცვის სექტორში
განაცხადეს, რომ ისინი მონაწილობდნენ მათზე მზრუნვე- • ადგილობრივი კვლევა
სახელმწიფო ინვესტილობისა და მკურნალობის შესახებ გადაწყვეტილებებში
(ჯანდაცვის სერვისებით
ციები გრძელდება
იმდენად, რამდენადაც მათ სურდათ
სარგებლობის შესახებ)
• არაოფიციალური ხარ• ამბულატორიული კონსულტაციების საშუალო რაოდენობა • ტერიტორიებიდან დევჯები მცირდება
(ყველა სახის) ერთ ადამიანზე წელიწადში
ნილთა, შრომის, ჯანმრთე- • შემოღებულია ახალი
• მოსახლეობის %, რომელმაც განაცხადა, რომ 6 თვის
ლობისა და სოციალური
რეგულაციები
განმავლობაში რაიმე დაავადებით იყო დაავადებული და
დაცვის სამინისტრო/სოაცნობა ჯანდაცვის პროვაიდერს.
ციალური მომსახურების
• შერჩეული 14 ძირითადი მედიკამენტის ხელმისაწვდომობა
სააგენტო (MoH/SSA)
სახელმწიფო და კერძო სამედიცინო დაწესებულებებში
• შინამეურნეობების
• მოსახლეობის%, რომელიც იყენებს უსაფრთხოდ მართულ
კვლევები, მოსახლეობის
სასმელი წყლის მომსახურებას
აღწერა
• მოსახლეობის% იყენებს უსაფრთხოდ მართულ სანიტარულ
მომსახურებას
• უნდა შემუშავდეს დეტალური ბიუჯეტი

• ტერიტორიებიდან დევ• ქვეყანაში უზრუნვენილთა, შრომის, ჯანმრთელყოფილია სამედილობისა და სოციალური
ცინო განათლების
დაცვის სამინისტრო/ადგიუწყვეტი ციკლი
ლობრივი მუნიციპალიტეტი • პირველადი ჯანდაცვის
• ტერიტორიებიდან დევრეფორმა დაწყებულია
ნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო/ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი
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P2 – (საზოგადოება) – (ახალგაზრდული განზომილება) – ინტერვენციები
მოქმედება

P2-YU01 – ძირითადი პირადი კომპეტენციები ეკონომიკური გაძლიერებისათვის
ახალგაზრდობის ადგილობრივი საჭიროებების კვლევამ აჩვენა მეწარმეობის
კომპეტენციებისა და ცოდნის ნაკლებობა, რაც მნიშვნელოვანია თვითდასაქმების
შესაძლებლობებისთვის. ზემოხსენებული სიტუაციის გათვალისწინებით, გონივრული
იქნება ახალგაზრდული პროგრამებისა და სერვისების შეთავაზება ძირითადი სამეწარმეო
კომპეტენციების განვითარების მიზნით. სამეწარმეო კომპეტენცია გულისხმობს
შესაძლებლობების და იდეების შესაბამისად მოქმედების უნარს და მათ ღირებულებებად
გადაქცევას სხვებისთვის. სამეწარმეო კომპეტენციები დაფუძნებულია შემოქმედებაზე,
რომელიც მოიცავს ფანტაზიას, სტრატეგიულ აზროვნებას და პრობლემების გადაჭრას
და კრიტიკულ და კონსტრუქციულ ასახვას განვითარებად შემოქმედებით პროცესებსა და
ინოვაციებში.

დასაბუთება

სამეწარმეო კომპეტენციებისა და ცოდნის ამაღლება ევროსაბჭოს ერთ – ერთი
მთავარი პირადი კომპეტენციაა სწავლის უწყვეტი პროცესის უზრუნველსაყოფად და
ამავე დროს ახალგაზრდობის სახელმწიფო სააგენტოს სტრატეგიული პრიორიტეტია.
ახალგაზრდების ეკონომიკური მონაწილეობის ხელშეწყობა შეესაბამება ადგილობრივი
განვითარების სტრატეგიას, ასევე ინტერვენცია ეხება ძირეულ გამომწვევ მიზეზს, ჯგუფი 2
(საზოგადოების ახალგაზრდული განზომილება).

შესაბამისობა

განხორციელების წესები

ხელშემწყობი ღონისძიებები
კოვიდ-19-ის სპეციალური
ზომები

პროგრამა მოიცავს სხვადასხვა თემებს სამეწარმეო კომპეტენციების
განვითარებისათვის, როგორიცაა კრეატიულობა, კრიტიკული აზროვნება და
პრობლემების გადაჭრა, ინიციატივის აღება, აქტიური მოქალაქეობა, დასაქმება,
სოციალური მეწარმეობა და ხელმძღვანელობა; ის ეხმარება ახალგაზრდებს საკუთარი
პოტენციალის სრულად რეალიზებაში სოციალურ, სამოქალაქო და ეკონომიკურ
ცხოვრებაში.

პროგრამის სასწავლო მოდულის ადაპტირება, რათა პროგრამა გადაიქცეს მუნიციპალურ
სამსახურად, რაც უზრუნველყოფს პროგრამის მასშტაბის გაზრდას და მოიცავს მეტ
ახალგაზრდას.
არ არის გამოვლენილი

სპეციალური ზომები
სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებების
გასათვალისწინებლად

ტრენინგის მიზანი იქნება საზღვრების დახურვის შედეგად დაზარალებული
ახალგაზრდები და სხვა ახალგაზრდული ჯგუფები.

დანახარჯების და შედეგების
აღწერა

დანახარჯები: 1. მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან მუშაობა; 2. ტრენინგის
მოდულის შემუშავება სწავლის უწყვეტი პროცესისთვის ძირითადი პირადი სამეწარმეო
კომპეტენციების შესაბამისად; 3. პროექტის განხორციელება; 4. პროგრამის მოდულის,
როგორც მუნიციპალური სერვისის განხორციელება.

პირდაპირი ბენეფიციარები: 15-25 წლის ახალგაზრდები მუნიციპალიტეტში;
პირდაპირი და არაპირდაპირი არაპირდაპირი ბენეფიციარები: მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდები, რომლებსაც
ბენეფიციარების აღწერა
შეეძლებათ ჩაერთონ პროგრამის მონაწილეების მიერ დაგეგმილ პროგრამებსა და
ღონისძიებებში.

შემოთავაზებული შესრულების ვადები და ხარჯების შეფასება.
n

2020

2021

2022

1.

2023

2024

2025

დაახლოებითი ხარჯები (ლარი)
5,000

2.

10,000

4.

5,000

3.

15,000

სულ

35,000

პასიხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი

ადგილობრივი სამოქმედო
ჯგუფი, მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი ხელისუფლება,
ახალგაზრდობის სააგენტო,
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინაციით
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P2-YU02 – მუნიციპალური ახალგაზრდული მუშაკების განვითარების პროგრამა
მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ხელისუფლებისგან მიღებული ინფორმაციის თანახმად,
მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ახალგაზრდობის საკითხებზე, არასდროს მონაწილეობდნენ პროფესიული განვითარების პროგრამებში. შედეგად, ახალგაზრდებისთვის მუნიციპალური მომსახურება ძირითადად მოიცავს
სპორტულ და კულტურულ მიმართულებებს, რაც მნიშვნელოვანია. ამასთან, ახალგაზრდების წინაშე წარმოქმნილ თანამედროვე გამოწვევებზე საპასუხოდ, აუცილებელია მათთვის შესაბამისი პროგრამების დაგეგმვა, რაც მოიცავს მრავალფეროვან ახალგაზრდულ
პროგრამებსა და ღონისძიებებს, ამის უზრუნველსაყოფად საჭიროა იმ თანამშრომლების
პროფესიული დონის ამაღლება, რომლებიც პასუხისმგებლები არიან მუნიციპალიტეტში
ახალგაზრდული პროგრამების განხორციელებაზე.

დასაბუთება

ეს პროგრამა ეხება ძირითადი პრობლემის გამომწვევ მიზეზებს, პრობლემათა ხე (საზოგადოების ახალგაზრდული განზომილების), მიზეზების ჯგუფიდან 1. მუნიციპალური ახალგაზრდული მუშაკების პროფესიული განვითარება არის სახელმწიფო ახალგაზრდული
სააგენტოს სტრატეგიული მიმართულებები, შესაბამისად, ადგილობრივი საჭიროებები და
სახელმწიფო პოლიტიკა ერთმანეთთან შესაბამისობაშია.

შესაბამისობა

განხორციელების წესები

ხელშემწყობი ღონისძიებები
კოვიდ-19-ის სპეციალური
ზომები

პროექტის ძირითადი მიზანია ასწავლოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის მუშაკებს,
თუ როგორ შეიმუშაონ თანამედროვე მუნიციპალური პროგრამა ახალგაზრდებისთვის.
პირველ ეტაპზე უნდა ჩატარდეს კონსულტაციები ადგილობრივ და რეგიონალურ ხელისუფლებასთან, პროექტის წარმატებით განხორციელების მიზნით. მეორე ეტაპზე უნდა
განხორციელდეს შესაბამისი ტრენინგ პროგრამა ადგილობრივი ახალგაზრდული მუშაკების პროფესიული განვითარებისათვის და შედეგად უნდა იქნას მიღებული ახალი მუნიციპალური ახალგაზრდული პროგრამა.
ადგილობრივი მუნიციპალიტეტისა და კერძო სექტორის ერთობლივი ძალისხმევით შეიქმნება სინერგია პროექტის წარმატებით განხორციელებისთვის.
არ არის გამოვლენილი

სპეციალური ზომები სპეციალური ჯგუფების საჭიროებების გასათვალისწინებლად

უზრუნველყოფილი იქნება ახალგაზრდების და ქალთა მონაწილეობა სხვადასხვა განსახორციელებელ აქტივობაში.

დანახარჯების და შედეგების
აღწერა

დანახარჯები: 1. პროექტის იდეის წარდგენა მუნიციპალიტეტების მთავრობასა და სხვა
სახელმწიფო და რეგიონალურ დაინტერესებულ მხარეებთან; 2. სასწავლო პროგრამის
შემუშავება; 3. მუნიციპალური ახალგაზრდული მუშაკების ტრენინგი; 4. შემუშავდა ახალი
მუნიციპალური ახალგაზრდული პროგრამა.
შედეგები: ა) მუნიციპალიტეტთან თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება; ბ) იქმნება მუნიციპალურ ახალგაზრდულ მუშაკთა პროფესიული განვითარების სასწავლო პროგრამა; გ)
ხორციელდება სასწავლო პროგრამა; დ) მიღებულია ახალი მუნიციპალური ახალგაზრდული პროგრამა.

პირდაპირი ბენეფიციარები: მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდულ პროგრამებზე პასუხისმგეპირდაპირი და არაპირდაპირი ბელი თანამშრომლები.
ბენეფიციარების აღწერა
არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ახალგაზრდები, რომლებიც შეძლებენ მონაწილეობა მიიღონ მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილ პროგრამებსა და ღონისძიებებში.

შემოთავაზებული შესრულების ვადები და ხარჯების შეფასება
N
1.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

დაახლოებითი ხარჯები (ლარი)
5,000

2.

10,000

4.

5,000

3.

სულ

10,000
30,000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი
მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი ხელისუფლება,
ახალგაზრდობის სააგენტო,
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინაციით
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მოქმედება

P2-YU03 – ახალგაზრდული ციფრული მედიის პლატფორმა
პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს ახალგაზრდული მედიის ციფრული პლატფორმის განვითარებას ციფრული და ტექნიკური უნარების მქონე ახალგაზრდების გაძლიერების გზით
თანამედროვე საზოგადოებრივი პრობლემების გადასაჭრელად და მუნიციპალიტეტში
ახალგაზრდების საზოგადოებრივი და სოციალური მონაწილეობის დონის ასამაღლებლად. ახალგაზრდული მედია პლატფორმა ხელს შეუწყობს ინფორმაციის გავრცელებას
სხვადასხვა ადგილობრივი და ეროვნული შესაძლებლობების შესახებ არა მხოლოდ
ახალგაზრდებისთვის, არამედ დანარჩენი საზოგადოებისთვის, რაც დადებითად აისახება
ახალგაზრდების ცხოვრების გაუმჯობესებაზე სოფლად.

დასაბუთება

პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების დემოკრატიული მონაწილეობის გაზრდას ადგილობრივ თემში და საზოგადოებაში, რაც გამოხატავს ადგილობრივი
ახალგაზრდობის ადგილობრივ საჭიროებას. ახალგაზრდული მედიის ციფრული პლატფორმის მხარდაჭერით პროექტი მიზნად ისახავს ახალგაზრდების კომუნიკაციის შემდეგ
საფეხურს, გახდნენ კარგი ხარისხის ინფორმაციის ხშირი მწარმოებლები და გამოიყენონ
ინფორმაციის გავრცელების ქმედითი და ეკონომიურად ეფექტური გზები ინტერნეტის საშუალებით. ეს პროგრამა ეხება ძირითადი პრობლემის გამომწვევ მიზეზებს პრობლემათა
ხის (საზოგადოების ახალგაზრდული განზომილება) მიზეზებიდან, ჯგუფი 3.

შესაბამისობა

განხორციელების წესები

ხელშემწყობი ღონისძიებები
კოვიდ-19-ის სპეციალური
ზომები
სპეციალური ზომები სპეციალური ჯგუფების საჭიროებების გასათვალისწინებლად

პროექტის საწყის ეტაპზე ადგილობრივი ახალგაზრდების ჯგუფი უნდა განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თითოეული ადმინისტრაციული ერთეულიდან. მეორე ეტაპზე განხორციელდება შესაბამისი სასწავლო პროგრამა, კერძოდ, მონაწილეებს შეეძლებათ დაესწრონ
სემინარებს შემდეგ თემებზე: 1. როგორ მივიღოთ ციფრული შინაარსი (ვიდეო, ფოტოგრაფია); 2. ციფრული ჟურნალისტიკა და მედიასთან ურთიერთობა; სემინარი ციფრული
თხრობის თემაზე; 3. როგორ გამოვიყენოთ და შევცვალოთ ციფრული პლატფორმები; 4.
„ნოუ-ჰაუ“ ეკონომიურად ეფექტური კომუნიკაციის შესახებ.
ყაზბეგის ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფის მხარდაჭერა ქმნის იმის შესაძლებლობას,
რომ პროექტი წარმატებული იყოს და მეტი ახალგაზრდა ჩაერთოს მუნიციპალიტეტის
ყველა ადმინისტრაციული ერთეულიდან.
არ არის გამოვლენილი
განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
ახალგაზრდებზე და ასევე გათვალისწინებულია ახალგაზრდა ქალებისა და სხვა უმცირესობების მონაწილეობა შორეული რაიონებიდან.

პროგრამის პირდაპირი ბენეფიციარები არიან მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 15-25
პირდაპირი და არაპირდაპირი
წლამდე ახალგაზრდები. პროგრამის არაპირდაპირი ბენეფიციარები იქნებიან ადგილობბენეფიციარების აღწერა
რივი მოსახლეობა, რომელიც ისარგებლებს ახალი ინფორმაციით.

დანახარჯების და შედეგების
აღწერა

დანახარჯები: 1. დაინტერესებული მხარეების იდენტიფიცირება და პარტნიორობის
დამყარება; 2. სასწავლო მოდულის შემუშავება ციფრული მედიის შესახებ; 3. ახალგაზრდებისთვის მედია ტრენინგის განხორციელება; 4. ონლაინ ციფრული ახალგაზრდული მედია
პლატფორმის შექმნა.
შედეგები: ა) სასწავლო მოდულის შემუშავება; ბ) 25-მდე მონაწილემ გაიარა ტრენინგი/გადამზადდა; გ) შეიქმნა ახალგაზრდული მედია პლატფორმა; დ) გაიზარდა საზოგადოებისა
და სოციალური მონაწილეობის დონე.

შემოთავაზებული შესრულების ვადები და ხარჯების შეფასება.
N
1.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

დაახლოებითი ხარჯები (ლარი)
5, 000

2.

10,000

4.

5,000

3.

სულ

10,000
30,000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი
მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი ხელისუფლება,
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინაციით
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P2-YU04 – P2-YU04 – ახალგაზრდობის გაძლიერების და
შესაძლებლობების განვითარების პროგრამა

მოქმედება

დასაბუთება

ახალგაზრდების აქტიური მონაწილეობა საზოგადოებრივ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ
ცხოვრებაში ადგილობრივ და ეროვნულ დონეზე აუცილებელია სახელმწიფოს დემოკრატიული განვითარებისათვის. შესაბამისად, აუცილებელია ისეთი ინტერვენციის განხორციელება, რომელიც ახალგაზრდების ცოდნის ამაღლებას შეუწყობს ხელს ადამიანის უფლებების, დემოკრატიის, მონაწილეობის შესახებ და ისეთი ძალისხმევის გაწევა, რომელიც
გააუმჯებესებს ადგილობრივ კეთილდღეობას. ეს ადაპტაციური შესაძლებლობები აისახება ხალხის შესაძლებლობებში, მართონ, გამოიყენონ და გააძლიერონ მათთვის ხელმისაწვდომი რესურსები ადგილობრივი საჭიროებებისა და პრობლემების მოსაგვარებლად.

შესაბამისობა

ახალგაზრდობის გაძლიერების და შესაძლებლობების განვითარების პროგრამა ხელს შეუწყობს ახალგაზრდობის გაზრდას საზოგადოებრივ და სოციალურ ცხოვრებაში, გენდერულ
თანასწორობას და ახალგაზრდებისთვის სხვადასხვა საგანმანათლებლო, თუ სხვა შესაძლებლობებს. ეს პროგრამა ეხება ძირითადი პრობლემის გამომწვევ მიზეზებს პრობლემათა ხიდან, (საზოგადოების ახალგაზრდული განზომილება) გამომწვევი მიზეზები, ჯგუფი 2.

განხორციელების წესები

პროგრამის სასწავლო მოდულს აქვს 4 ძირითადი მიმართულება: დემოკრატია, მონაწილეობა, ადამიანის ძირითადი უფლებები და ინტერესების დაცვა; პროგრამის მიზანია
ახალგაზრდებისთვის ისეთი კომპეტენციების შემუშავება, რაც მათ დაეხმარებათ იმოქმედონ საზოგადოებრივი ინტერესის შესაბამისად. პროგრამის განხორციელების შედეგად
მონაწილეებს შეეძლებათ: ა) ადგილობრივი საზოგადოების საჭიროებების და ინტერესის
განსაზღვრა; ბ) დემოკრატიული პრინციპების დაცვა ყოველდღიურ ცხოვრებაში; გ) მუნიციპალიტეტის ხელისუფლებასთან კომუნიკაცია ადგილობრივი პრობლემების გადასაჭრელად; დ) საკუთარი და სხვა სამოქალაქო უფლებების დაცვა; სამართლებრივი პრობლემების გადასაჭრელად სხვადასხვა რესურსის გამოყენება.

ხელშემწყობი ღონისძიებები

პროგრამის სასწავლო მოდულის ადაპტაცია, რათა პროგრამა მუნიციპალურ სერვისად
გადაიქცეს, რაც უზრუნველყოფს პროგრამის მასშტაბის გაზრდას და მოიცავს მეტ ახალგაზრდას.

კოვიდ-19-ის სპეციალური
ზომები

არ არის ხელმისაწვდომი

სპეციალური ზომები
სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებების
გასათვალისწინებლად

არ არის ხელმისაწვდომი

დანახარჯების და შედეგების
აღწერა

დანახარჯები: 1. დაინტერესებული მხარეების იდენტიფიცირება და პარტნიორობის დამყარება; 2. სასწავლო მოდულის შემუშავება; 3. მონაწილეთა იდენტიფიკაცია და შერჩევა;
4. პროექტის განხორციელება.
შედეგები: ა) 30-მდე ახალგაზრდამ გააუმჯობესა თავისი შესაძლებლობები სამოქალაქო
უფლებებსა და მონაწილეობრივ დემოკრატიაში. ბ) კვალიფიციურმა ახალგაზრდებმა შეძლეს მიემართათ მუნიციპალიტეტისა და ბიზნეს სექტორისთვის თავიანთი ინიციატივების
მხარდასაჭერად.

პირდაპირი ბენეფიციარები: 15-25 წლის ახალგაზრდობა მუნიციპალიტეტში;
პირდაპირი და არაპირდაპირი არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ადგილობრივი თემის წევრები და მუნიციპალიტეტის სხვა
ახალგაზრდები, რომლებიც შეძლებენ სარგებელი მიიღონ განხორციელებული პროგრაბენეფიციარების აღწერა
მის შედეგად.

შემოთავაზებული შესრულების ვადები და ხარჯების შეფასება.
N

2020

2021

2022

1.

2024

2025

დაახლოებითი ხარჯები (ლარი)
15,000

2.

3.

4.

2023

20,000
სულ

35,000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი
პარტნიორი ორგანიზაცია,
მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი ხელისუფლება,
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინაციით
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P2 – (საზოგადოება) – (ახალგაზრდობის განზომილება) – შედეგების მატრიცა
პროექტის სახელწოდება: ახალგაზრდობის ჩართულობის გაზრდა საზოგადოებაში
ნარატიული რეზიუმე

ობიექტურად გადამოწმებადი
ინდიკატორები

გადამოწმების
საშუალებები

მნიშვნელოვანი ვარაუდები

პროგრამის მიზანი: ახალგაზრდობის ჩართულობის
გაზრდა საზოგადოებრივ და სოციალურ ცხოვრებაში
ახალგაზრდობისა და ახალგაზრდობაზე პასუხისმგებელი მუნიციპალური დაინტერესებული მხარეების
დახმარებით

მიზნის მიღწევის საზომი:
• მიღებულია ახალი მუნიციპალური
პროგრამა ახალგაზრდებისთვის
• გადაწყვეტილების მიღების პროცეს
ში მონაწილე ახალგაზრდების რაოდენობა
• გაიზარდა ადგილობრივი ახალგაზრდების საზოგადოებრივი და სოციალური ჩართულობა საზოგადოების
ცხოვრებაში

• კვლევა ადგი• ყველა კოლეგას ექნება შესაბამისი ვალდებულება
ლობრივი
თანამშრომლობისთვის
ახალგაზრდობის მონაწილეობისა და
საზოგადოებრივ
და სოციალურ
ცხოვრებაში ჩართვის შესახებ

პროექტის მიზანი: ადგილობრივი ახალგაზრდების
გაძლიერება და შესაძლებლობების განვითარება,
მედიაწიგნიერების ხელშეწყობა, ახალგაზრდებისთვის აქტიური მოქალაქეობრივი პოზიციის და
მონაწილეობის შესაძლებლობების უზრუნველყოფა,
მუნიციპალურ ახალგაზრდულ მუშაკთა პროფესიული
დონის განვითარება.

• გაიზარდა მუნიციპალურ ახალგაზ• ადგილობრივი
• ძირითადი მოსაზრება არის ის, რომ ახალგაზრდერდობის მუშაკთა პროფესიული განვიახალგაზრდული
ბის აქტიური მონაწილეობა და ჩართულობა დადეთარების დონე
პროგრამა მიღებითად აისახება საზოგადოებაში ახალგაზრდების
• უფრო მეტი ახალგაზრდა სოფლად
ბული იქნა
ჩართულობის გაზრდაზე
აქტიურად არის ჩართული საზოგადო• გაიზრდება მუნიციპალური ბიუჯეტი ახალგაზრდუებრივ და სოციალურ ცხოვრებაში
ლი პროგრამებისთვის, ხელმისაწვდომი იქნება
• გაიზარდა ახალგაზრდული მედიაწიგდონორების ფინანსური დახმარება
ნიერების დონე

შედეგები:
• მუნიციპალიტეტთან თანამშრომლობის შესახებ
შეთანხმება მიღწეულია
• ადგილობრივად შემუშავებული და შეთავაზებულია სხვადასხვა TC
• მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის საკითხებზე
მომუშავე პერსონალი გადამზადდა
• ჩატარდა ტრენინგი ახალგაზრდულ მედიასა და ICT
ინსტრუმენტების შესახებ
• გაიზარდა საზოგადოებისა და სოციალური მონაწილეობის დონე
• ჩატარდა ადგილობრივი ახალგაზრდული შესაძლებლობების განვითარების პროგრამა

• მინიმუმ 15 მუნიციპალიტეტის
• პროექტის შეფაახალგაზრდულ მუშაკთა პროფესიული
სების ანგარიში
უნარები გაუმჯობესებულია 6 ადმი• პარტნიორი
ნისტრაციულ ერთეულში
ორგანიზაციის
• მინიმუმ 30 ახალგაზრდამ განავითარა
ანგარიში
საკუთარი შესაძლებლობები ინტერესთა დაცვის, ადამიანის უფლებების
დაცვის, დემოკრატიის, მონაწილეობის კუთხით
• 25-მდე მონაწილემ მიიღო მონაწილეობა ახალგაზრდული მედიისა და
კომუნიკაციების ტრენინგში
• მინიმუმ 30 ახალგაზრდამ ჩამოაყალიბა სამეწარმეო კომპეტენცია

• მუნიციპალური ახალგაზრდული მუშაკების ახალი
პროფესიული უნარები მათ საშუალებას მისცემს
შეიმუშაონ ახალი თანამედროვე ახალგაზრდული
მუნიციპალური პროგრამები
• კვალიფიციური ახალგაზრდობა გამრავლდება
მუნიციპალურ ადმინისტრაციულ გაერთიანებებში
და გაიზრდება ჩართულობის დონე
• ახალგაზრდები აქტიურად ჩაერთვებიან ყველა ტრენინგში და საგანმანათლებლო შესაძლებლობებში
• ახალგაზრდული ციფრული მედია პლატფორმა
მდგრადი იქნება და პოზიტიურ როლს შეასრულებს ადგილობრივი ახალგაზრდული საჭიროებების
ადვოკატირებაში

დანახარჯები: საქმიანობა და რესურსების სახეები: პროგრამების შემუშავება და განხორციელება
P2– ის ფარგლებში (P2-YU01– დან P2 – YU04– მდე),
რომლებიც ეხება: ა) განათლებისა და ტრენინგის
უზრუნველყოფას; ბ) მთავრობის შესაძლებლობების
გაზრდას; გ) სოციალური კაპიტალის შექმნას;

• უნდა შემუშავდეს

• ძირითადი ვარაუდები: ა) მუნიციპალური ხელისუფლება სრულად დაუჭერს მხარს პროექტის
იდეებს; ბ) პარტნიორი ორგანიზაცია სრულად
შეძლებს შეასრულოს საკუთარი პასუხისმგებლობა;
გ) მუნიციპალიტეტს დაემატება ახალგაზრდული
გართობისა და დასვენების სივრცე

• პროექტის მენეჯერის შეფასების ანგარიში
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P2 – (საზოგადოება) – (გენდერული განზომილება) – ინტერვენციები
მოქმედება

დასაბუთება

შესაბამისობა

განხორციელების წესები

ხელშემწყობი ღონისძიებები

კოვიდ-19-ის სპეციალური
ზომები

სპეციალური ზომები
სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებების
გასათვალისწინებლად

P2-GE01. გენდერული პრობლემატიკის ინტეგრირება მუნიციპალურ პროგრამებში
2018 წელს მუნიციპალიტეტის N17 განკარგულებით შეიქმნა ყაზბეგის გენდერული თანასწორობის საბჭო, რომელიც შედგება 8 წევრისგან (4 ქალი და 4 კაცი)131. გენდერული თანასწორობის საბჭოში არ არსებობს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციის წარმომადგენელი. გენდერული თანასწორობის საბჭომ დაამტკიცა მუნიციპალიტეტის გენდერული
თანასწორობის სამოქმედო გეგმა 2018-2019 წლებისთვის. გეგმის ერთ-ერთი პრიორიტეტი
ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებაა (მუხლი 2.7. მუხლი 2.8), რომლის თანახმად, გარანტირებული უნდა იყოს პროგრამები და ღონისძიებები, რომლებიც ხელს უწყობენ მოსახლეობის დასაქმებას, მათ შორის პროფესიული შემოქმედებითი საგანმანათლებლო პროგრამებს სოფლის ქალებისა და სოციალურად დაუცველი ქალებისთვის. გეგმის თანახმად,
გათვალისწინებული უნდა იყოს ფინანსური მონაწილეობა მიკრო და მცირე ბიზნესის
მხარდაჭერის პროგრამებში. ბიუჯეტი არ არის გამოყოფილი პროგრამების განსახორციელებლად სამოქმედო გეგმის ფარგლებში. მიუხედავად იმისა, რომ მუნიციპალიტეტში
არსებობს გენდერული თანასწორობის საბჭო და მიღებულია გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმა, გენდერული თანასწორობის საბჭოს შეხვედრა ჩატარდა მხოლოდ
ორჯერ 2018 და 2019 წლებში, რაც მიუთითებს სამოქმედო გეგმის შესრულების ხარვეზებზე.
ამიტომ საჭიროა მუშაობა პროცესის უკეთ განხორციელებისა და ინიცირების მიმართულებით, რათა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები გახდნენ გენდერული თანასწორობის საბჭოს ნაწილი.
ერთი მხრივ, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია შეასრულოს გენდერული თანასწორობის
სამოქმედო გეგმით ნაკისრი ვალდებულებები, მათ შორის ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების ნაწილი და, მეორე მხრივ, მუნიციპალიტეტმა უნდა მიიღოს გენდერული თანასწორობის სტრატეგია და ახალი გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმა 2020-2021
წლებისთვის და გააძლიეროს ქალთა ეკონომიკური მონაწილეობის მიმართულება მონაწილე ქალებთან და სამოქალაქო საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით.
მდგრადი განვითარების მიზანი 10, მიზანი 10.2-ის თანახმად, 2030 წლისთვის სახელმწიფოებმა უნდა გააძლიერონ და ხელი შეუწყონ ყველას სოციალურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ჩართულობას, ასაკის, სქესის, ქმედუუნარობის, რასის, ეთნიკური წარმომავლობის,
წარმოშობის, რელიგიური თუ ეკონომიკური ან სხვა სტატუსისგან დამოუკიდებლად.

გენდერული თანასწორობის საბჭო მოსახლეობის საჭიროებებზე დაყრდნობით უზრუნველყოფს გენდერულ ინტეგრაციას გენდერულად მგრძნობიარე პროგრამებისა და პროექტების დანერგვაში მუნიციპალიტეტში. ინიცირებული უნდა იყოს პროცესი, რათა წარმომადგენლები / სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, სამოქალაქო ორგანიზაციები
გახდნენ გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრი.
1. შეხვედრა მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭოსთან
2. პროცესის ინიცირება ქალების, როგორც აზრის ლიდერების / სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების / სამოქალაქო ორგანიზაციების გენდერული თანასწორობის საბჭოს
წევრობისთვის
3.შეხვედრა ადგილობრივ სამოქალაქო ორგანიზაციებთან და თემის ქალებთან
4. მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერა საჭიროებების შეფასების კვლევის ჩატარებაში, რაც
ასევე ერთ – ერთი მიმდინარე ვალდებულებაა
5. თემის საჭიროებების ადვოკატირება უნდა იყოს გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტის
პრიორიტეტებში
• მუნიციპალიტეტის მიერ შემუშავებული და დამტკიცებული გადაუდებელი დახმარების
რეაგირების გეგმა კრიზისულ პერიოდებში ქალთა ეკონომიკური საქმიანობის მხარდასაჭერად, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა ეთნიკური წარმოშობის ქალების პრიორიტეტებს
და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლებს, ასევე ხელმისაწვდომია უმცირესობების ენებზე.
• კონკრეტული ბიუჯეტი, რომელიც გამოიყოფა რეაგირების გეგმის განსახორციელებლად
განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამახვილდეს სოციალურად დაუცველ ადამიანებზე,
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, მარტოხელა დედებზე, აგრეთვე სხვა ჯგუფებზე, რომლებიც განისაზღვრება მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმის შექმნის პროცესში, ასევე საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის შემუშავების პროცესში.

პირდაპირი ბენეფიციარები: მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს,
პირდაპირი და არაპირდაპირი ქალთა ორგანიზაციების და ადგილობრივი ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების
ბენეფიციარების აღწერა
ორგანიზაციები და ქალები, როგორც აზრის ლიდერები;
არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა
131

საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N17 დადგენილება, 2018 წლის 30 აპრილი
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დანახარჯების და შედეგების
აღწერა

დანახარჯები 1. შეხვედრა დაინტერესებულ მხარეებთან; 2. შეხვედრა ადგილობრივ ქალთა ორგანიზაციებთან, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან 3. საჭიროებების
შეფასების კვლევა
შედეგები: ა) მიღებულია გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმა, რომელიც ფოკუსირდება გამოყოფილი ბიუჯეტით ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მიმართულებაზე; ბ)
ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციები, აგრეთვე აზრის ლიდერები, რომლებიც მონაწილეობენ გენდერული თანასწორობის საბჭოს მუშაობაში. ც) სამოქმედო გეგმაში ასახულია
მოსახლეობის საჭიროებები და პრიორიტეტები.

შემოთავაზებული შესრულების ვადები და ხარჯების შეფასება.
n
1-2

1-3

4-5

2020

2021

2022

2023

2024

2025

დაახლოებითი ხარჯები
(ლარი)

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი

22,000

მუნიციპალიტეტი,
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინაციით

21,000

25,000
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მოქმედება

დასაბუთება

შესაბამისობა

განხორციელების წესები

ხელშემწყობი ღონისძიებები

კოვიდ-19-ის სპეციალური
ზომები
სპეციალური ზომები
სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებების
გასათვალისწინებლად

P2-GE02. ქალთა ოთახის შექმნა მუნიციპალიტეტში
ქალთა ოთახი არის მუნიციპალური სამსახური, რომელიც შექმნილია ქალებისა და გოგონების დასახმარებლად. ქალთა ოთახის მენეჯერი კონსულტაციებსა და ინფორმაციას
აწვდის თითოეულ ადამიანს, რომელიც დაინტერესებულია სხვადასხვა მუნიციპალური
მომსახურებით, პირადად, აგრეთვე საზოგადოებაში გასვლითი ვიზიტების დროს. ყაზბეგის
მუნიციპალიტეტში ქალთა ოთახი არ არის შექმნილი, ამიტომ ქალებსა და მოსახლეობას
ძირითადად არ აქვთ ადგილი, სადაც მათ შეეძლებათ ინფორმაციის მიღება სხვადასხვა
მუნიციპალური სერვისების ან ეკონომიკური გაძლიერების შესაძლებლობების შესახებ.
ქალთა ოთახის მომსახურება არსებობს საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში
და მრავალი კარგი მაგალითი არსებობს ქალთა ოთახის როლთან დაკავშირებით ქალთა
უფლებებისა და შესაძლებლობების გაფართოების პროცესში.
პროგრამის WIC (ქალები, ჩვილები და ბავშვები) ფარგლებში შემუშავებული იქნა სახელმძღვანელო პრინციპები ქალთა ოთახისთვის ქალთა ოთახებთან და საქართველოს
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან თანამშრომლობით,
რომელშიც განისაზღვრა ქალთა ოთახის როლი ქალთა ეკონომიკური უფლებების და შესაძლებლობების გაძლიერებაში.
არსებული ქალთა ოთახის მენეჯერებსაც კი შეზღუდული შესაძლებლობები აქვთ, რაც აუცილებლად უნდა განვითარდეს. ბენეფიციართა მონაცემთა ბაზის შექმნა და ვიზიტორთა
მონაცემების შეგროვება კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია. ქალთა ოთახის მენეჯერს
ასევე უნდა შეეძლოს საველე ვიზიტების განხორციელება და ინფორმაციის შეგროვება
მოსახლეობის საჭიროებებისა და პრიორიტეტების შესახებ.
უნდა შეიქმნას ქალთა ოთახი. ქალთა ოთახის საქმიანობა, რომელიც მიმართულია ქალთა
უფლებებისა და შესაძლებლობების გაძლიერებისკენ, მათ შორის ეკონომიკური გაძლიერება, უნდა იყოს გათვალისწინებული გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმაში და
გამოიყოს ბიუჯეტი. ქალთა ოთახმა ასევე უნდა ითანამშრომლოს სამოქალაქო ორგანიზაციებთან და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან და გამოიყენოს ისინი, როგორც ინფორმაციის გამავრცელებლები მოსახლეობასა და ადგილობრივ მთავრობას შორის.
1. მუნიციპალური სამსახურის ქალთა ოთახის შექმნა.
2. ქალთა ოთახის მენეჯერის იდენტიფიკაცია
3. შეხვედრა ქალთა ოთახის მენეჯერთან და გენდერული თანასწორობის საბჭოს წარმომადგენელთან
4. ქალთა ოთახის სამოქმედო გეგმის შემუშავება
5. ქალთა ოთახის მენეჯერის მიერ შესაბამისი პროგრამებისა და პროგრამების პროვაიდერების მონაცემთა ბაზის შექმნა
6. ქალთა ოთახის სამოქმედო გეგმა, რომელსაც მხარს დაუჭერს მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო
7. ქალთა ოთახის მენეჯერებმა ქალებს უნდა მიაწოდონ ინფორმაცია, არსებული სერვისებისა და მათი ეკონომიკური გაძლიერების შესაძლებლობების შესახებ და ხელი შეუწყონ
მათში მონაწილეობის მიღებაში. ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციები და საზოგადოებრივი ჯგუფები აქტიურად უნდა ჩაერთონ ამ პროცესში.

კოვიდ-19-ის მოსალოდნელი მეორე და მესამე ტალღების გათვალისწინებით, სასარგებლო იქნებოდა, რომ ქალთა ოთახმა გენდერული თანასწორობის საბჭოს და სხვა შესაბამის დაინტერესებულ მხარეებს მიაწოდოს ინფორმაცია ქალთა შესახებ, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების ქალთა საჭიროებებისა და კრიზისის დროს გამოწვევების შესახებ,
მათ შორის ეკონომიკური გამოწვევების შესახებ.
ქალთა ოთახის მენეჯერები ვალდებულნი იქნებიან მოიცვან და მიაწოდონ ინფორმაცია
საზოგადოების ყველა წევრს, მათ შორის ყველაზე დაუცველს, ასევე ქალთა ორგანიზაციების და სათემო ჯგუფების და საზოგადოებრივი აზრის ლიდერების აქტიური მონაწილეობით.

პირდაპირი და არაპირდაპირი პირდაპირი ბენეფიციარები: ქალები და ქალთა ოთახების მენეჯერები; არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა
ბენეფიციარები: ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო

დანახარჯების და შედეგების
აღწერა

დანახარჯები: 1. ქალთა ოთახის შექმნა 2. შეხვედრა ქალთა ოთახის მენეჯერთან და
გენდერული თანასწორობის წარმომადგენლებთან; 3. ქალთა ოთახის სამოქმედო გეგმის
შემუშავება 4. მომსახურებისა და პროგრამების მონაცემთა ბაზის შექმნა; 5. გენდერული
თანასწორობის საბჭოს მიერ ქალთა ოთახის სამოქმედო გეგმის მხარდაჭერა; 6. ინფორმაციის გავრცელება სხვადასხვა თემებში ქალთა გაძლიერების შესახებ, ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციების, საზოგადოების ჯგუფებისა და აზრის ლიდერების მონაწილეობით
შედეგები: ა) შეიქმნა მუნიციპალური სამსახური; ბ) შეიქმნა ქალთა ოთახის სამოქმედო
გეგმა; ც) პროგრამებისა და სერვისების მონაცემთა ბაზის შექმნა; დ) მუნიციპალური
მხარდაჭერა და ბიუჯეტის გამოყოფა კონკრეტული საქმიანობისთვის; ე) მოსახლეობა ინფორმირებულია ქალთა უფლებებისა და შესაძლებლობების გასაძლიერებლად არსებული
სერვისებისა და პროგრამების შესახებ
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ყაზბეგი

მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

შემოთავაზებული შესრულების ვადები და ხარჯების შეფასება.

n
1-5
1-5
1-5

2020

2021

2022

2023

2024

2025

დაახლოებითი ხარჯები
(ლარი)

პასუხისმგებელი მხარე

17,000

მუნიციპალიტეტი,
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინაციით

15,000

18,000
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ყაზბეგი

მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

P2-GE03. აზრის ლიდერი და გადაწყვეტილების მიმღები მამაკაცი და ქალის
ცნობიერების ამაღლების კამპანია გენდერული მგრძნობელობის შესახებ

მოქმედება

საზოგადოებაში არსებობს სტერეოტიპული დამოკიდებულება ქალების მიმართ, ქალების
ორმაგი სამუშაო დატვირთვა და არაანაზღაურებადი სამუშაო ზღუდავს ქალთა შესაძლებლობებს და ამცირებს მათ თვითშეფასებას. ამიტომ, ეს ყოველივე აქვეითებს ქალთა
სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში ჩართვის შესაძლებლობას. მიუხედავად იმისა, რომ
ქალები დასაქმებულნი არიან სახელმწიფო სექტორში, სტატისტიკის თანახმად, ქალთა
მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიმღებ თანამდებობებსა და მენეჯერულ თანამდებობებზე ძალიან დაბალია, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ქალები სახელმწიფო სექტორში
დასაქმებულნი არიან დაბალანაზღაურებად პოზიციებზე და ნაკლები გავლენა აქვთ პრიორიტეტების განსაზღვრის და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესზე.

დასაბუთება

საქართველოს კონსტიტუცია და საქართველოს პოლიტიკის სხვა დოკუმენტები აღიარებენ, რომ გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს რეალურ თანასწორობას და ქალთა მონაწილეობას სოციალურ-ეკონომიკურ პროცესებში. გენდერული პოლიტიკის ლოკალიზაციის
პროცესში მუნიციპალიტეტებს ასევე აქვთ ქალთა უფლებამოსილებისა და ჩართულობის
ვალდებულება. ამ ყველაფრის მიუხედავად, არსებული სტერეოტიპები და სოციალური
ნორმები ხელს უშლის რეალური თანასწორობის განვითარებას. უფრო მეტიც, მდგრადი
განვითარების მიზანი 5, ამოცანა 5C-ს თანახმად მთავრობამ უნდა მიიღოს და გააძლიეროს ჯანსაღი პოლიტიკა და აღსრულებადი კანონმდებლობა გენდერული თანასწორობის
პოპულარიზაციისა და ყველა დონეზე ქალისა და გოგონების უფლებების და შესაძლებლობების გაძლიერებისათვის.

შესაბამისობა

განხორციელების წესები

ხელშემწყობი ღონისძიებები
კოვიდ-19-ის სპეციალური
ზომები
სპეციალური ზომები
სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებების
გასათვალისწინებლად

კამპანია მოიცავს ყველა თემს და არა მხოლოდ მუნიციპალურ ცენტრს. ამ პროცესში უნდა
ჩაერთონ ადგილობრივი მთავრობა და აზრის ლიდერი და გადაწყვეტილების მიმღები
ქალები და მამაკაცები და ადგილობრივი ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციები და
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები.
ინფორმირების კამპანია, რომელიც მოიცავს ყველა თემს, დაუცველი მოსახლეობის ჩათვლით. ასევე გამოვლინდებიან ახალგაზრდა აზრის ლიდერები და ჩაერთვებიან ცნობიერების ამაღლების ყველა ღონისძიებაში.

კოვიდ-19-ის დროს შეზღუდული იყო ქალების წვდომა ზოგიერთ სერვისსა და ინფორმაციაზე. აზრის ლიდერები ჩაერთვებიან ინფორმაციის გავრცელების კამპანიებში.
აქტივობა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა თემების მამაკაცთა და ქალთა
ჩართულობას

პირდაპირი ბენეფიციარები: აზრის ლიდერები, გადაწყვეტილების მიმღები ქალები და
პირდაპირი და არაპირდაპირი
მამაკაცები, ახალგაზრდები.
ბენეფიციარების აღწერა
არაპირდაპირი ბენეფიციარები: მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა

დანახარჯების და შედეგების
აღწერა

დანახარჯები: 1. აზრის ლიდერების / გადაწყვეტილების მიმღებთა იდენტიფიცირება 2. აზრის ლიდერების / გადაწყვეტილების მიმღებთა მომზადება 3. კამპანიის ჩატარება
შედეგები: ა) სხვადასხვა თემებში იქმნება აზრის ლიდერი ქალების, მამაკაცების და
ახალგაზრდობის მონაცემთა ბაზა
ბ) აზრის ლიდერების / გადაწყვეტილების მიმღებთა გენდერული მგრძნობელობის გაზრდა
გ) აზრის ლიდერები / გადაწყვეტილების მიმღები პირები მონაწილეობენ მოსახლეობის
ცნობიერების ამაღლების კამპანიაში

შემოთავაზებული შესრულების ვადები და ხარჯების შეფასება.
N

1-4

2-4
2-4

2020

2021

2022

2023

2024

2025

დაახლოებითი ხარჯები (ლარი)

პასუხისმგებელი მხარე

19,000

მუნიციპალიტეტი,
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინაციით

17,000

22,000
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მოქმედება

P2-GE04. ქალთა ინიციატივებისა და საზოგადოებრივი ჯგუფების მხარდაჭერა
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია და საინიციატივო
ჯგუფია. არცერთი მათგანი არ არის ჩართული გენდერული უთანასწორობის
საბჭოს მუშაობაში, რაც გადამწყვეტია მოსახლეობის რეალური საჭიროებებისა და
პრიორიტეტების დადგენის თვალსაზრისით და აისახება მუნიციპალური პოლიტიკის
დოკუმენტებში. ქალთა 45,6% და მამაკაცთა 53,8% ენდობა ადგილობრივ საინიციატივო
ჯგუფებს, ქალთა 60,1% და მამაკაცთა 70,5% გარემოს დაცვას, ხოლო ქალთა 56,8% და
მამაკაცთა 57% – ქალთა ორგანიზაციებს.

დასაბუთება

პეკინის სამოქმედო პლატფორმა მიუთითებს ქალთა ორგანიზაციების ჩართულობის
როლზე. უფრო მეტიც, მუნიციპალიტეტებს აქვთ ვალდებულება უზრუნველყონ
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების, ქალთა ორგანიზაციების და ლიდერ
ქალთა მონაწილეობა გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმების დაგეგმვისა და
განხორციელების პროცესში.

შესაბამისობა

განხორციელების წესები

ხელშემწყობი ღონისძიებები

კოვიდ-19-ის სპეციალური
ზომები
სპეციალური ზომები
სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებების
გასათვალისწინებლად

პროცესში ჩაერთვებიან აზრიდ ლიდერი ქალები, სამოქალაქო საზოგადოების
ორგანიზაციები და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები. გრანტები გაიცემა ქალთა
საინიციატივო ჯგუფებისთვის მუნიციპალიტეტთან თანამშრომლობით.

1. საზოგადოების ჯგუფების შექმნის ინიცირება
2. გრანტების გაცემა სათემო ჯგუფების ინიციატივების მხარდასაჭერად
მუნიციპალიტეტთან თანამშრომლობით
3. ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებების განხორციელება სამოქალაქო საზოგადოების
ორგანიზაციების მხარდასაჭერად და მუნიციპალური პოლიტიკის შემუშავებაში
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მონაწილეობისთვის და წარმატების
ისტორიების გაზიარების მიზნით
კოვიდ-19-ის დამატებითი ტალღების შემთხვევაში, კრიზისულ პერიოდში ქალთა
სპეციალური საჭიროებები იქნება მხარდაჭერილი. ინფორმაცია და სხვა მასალები
გავრცელდება.

ქალთა ოთახის მენეჯერები და მერის წარმომადგენლები ყველა თემის ადმინისტრაციულ
ერთეულებში ინფორმირებულნი იქნებიან საზოგადოების ჯგუფებში ჩართვის
შესაძლებლობების შესახებ და ა.შ.

პირდაპირი და არაპირდაპირი პირდაპირი ბენეფიციარები: ლიდერი ქალები თემებიდან, არაპირდაპირი ბენეფიციარები:
ბენეფიციარების აღწერა
თემი და ქალების ოჯახები.

დანახარჯების და შედეგების
აღწერა

დანახარჯები: 1. აზრის ლიდერი ქალების იდენტიფიცირება. 2. ქალების ინფორმირება
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შესახებ. 3. სათემო ორგანიზაციების
შექმნის (CBOs) ინიცირება 4. სათემო ორგანიზაციების პოტენციალის განვითარება; 5.
მცირე გრანტების გაცემა სათემო ორგანიზაციების ინიციატივების მხარდასაჭერად. 6.
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების / სათემო ორგანიზაციების მუნიციპალური
პოლიტიკის შემუშავებაში ჩართულობის მხარდაჭერა
შედეგები: 1. შექმნილი სათემო ორგანიზაციები; 2. თავდაჯერებული ლიდერი ქალები
ამაღლებული ცნობიერებით 3. გაცემული გრანტები და მხარდაჭერილი ინიციატივები.
4. გენდერული თანასწორობის საბჭოში და მუნიციპალური პოლიტიკის შემუშავებაში
ჩართული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები / სათემო ორგანიზაციები

შემოთავაზებული შესრულების ვადები და ხარჯების შეფასება.
n

დაახლოებითი ხარჯები (ლარი)

პასუხისმგებელი მხარე

1-6

40,000

1-6

50,000

მუნიციპალიტეტი,
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინაციით

1-6

2020

2021

2022

2023

2024

2025

45,000
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P2 – (საზოგადოება) – (გენდერული განზომილება) – შედეგების მატრიცა
ნარატიული რეზიუე

ობიექტურად გადამოწ
მებადი ინდიკატორები

გადამოწმების საშუალებები

პროგრამის მიზანი: ქალთა ეკონომიკური აქტივობა და გაუმჯობესებული პირობები მათი ჩართულობისთვის

ღონისძიება მიზნის მისაღწევად:
გამოიყო მუნიციპალური ფინანსური რესურსი / მომსახურება, რომელსაც სთავაზობენ
სახელმწიფო და არასახელმწიფო მოქმედი აქტორები ქალებს და იმ ქალთა /
გოგონათა რაოდენობა, ვინც
მიიღო და ისარგებლა ამ მომსახურებით

პროექტის მიზანი: ქალთა პირობების გაუმჯობესება, რათა მათ
ჰქონდეთ განათლება, ინფორმაცია და ეკონომიკური ჩართულობისა და საქმიანობის შესაძლებლობები

• ქალთა ინიციატივები და
ჩართულობა ეკონომიკური
განვითარებისათვის

შედეგები:
• მიღებული იქნა გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმა, რომელიც ორიენტირებულია ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებაზე და გამოიყო ბიუჯეტი სამოქმედო გეგმისთვის
• ქალთა ორგანიზაციები, საზოგადოების ჯგუფები და აზრის
ლიდერები, სათემო ორგანიზაციები და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, რომლებიც მონაწილეობენ
გენდერული უთანასწორობის საბჭოს მუშაობაში
• შეიქმნა ქალთა ოთახი
• შეიქმნა ქალთა ოთახის პროგრამებისა და მომსახურების
მონაცემთა ბაზა
• შემუშავდა ქალთა ოთახის სამოქმედო გეგმა;
• უზრუნველყოფილი იქნა მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერა და
გამოიყო ბიუჯეტი კონკრეტული საქმიანობისთვის
• მოსახლეობა ინფორმირებულია არსებული სერვისებისა და
პროგრამების შესახებ ქალთა უფლებებისა და შესაძლებლობების მიმართულებით
• სხვადასხვა თემში შეიქმნა აზრის ლიდერი ქალების, მამაკაცთა და ახალგაზრდობის მონაცემთა ბაზა, გაიზარდა აზრის
ლიდერების გენდერული მგრძნობელობა
• აზრის ლიდერები / გადაწყვეტილების მიმღები პირები, რომლებიც მონაწილეობენ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების კამპანიაში და აგრეთვე მუნიციპალიტეტის გენდერული
თანასწორობის პოლიტიკის საქმიანობაში.

• მიღებული იქნა გენდერული
• პროექტის ანგარიშები
თანასწორობის სამოქმედო
• პერიოდული შეფასებები
გეგმა, რომლის პროგრამაში
და ცნობიერების ამაღლების
ნაწილში ყურადღება გამახვილებულია ქალთა ეკონომიკურ
გაძლიერებაზე
• შეიქმნა ქალთა ოთახი
• ქალთა ოთახის მომხმარებელთა სულ მცირე 10%-მა
გამოიყენა პროგრამებისა და
სერვისების მონაცემთა ბაზა
• მინიმუმ 5,000-6,000 ლარი
გამოიყო ქალთა ოთახის კონკრეტული აქტივობებისთვის
• მინიმუმ 7 სათემო ორგანიზაცია შეიქმნა
• მინიმუმ 5 გრანტი გაიცა ინიციატივებისთვის
• მინიმუმ 10,000 ლარი გამოიყო გრანტებისთვის სათემო
ორგანიზაციების ინიციატივების დასაფინანასებლად

ძირითადი ვარაუდები

• გამოყოფილი მუნიციპალიტე• ძირითადი ვარაუდი გახლავთ,
ტის ბიუჯეტი
რომ მუნიციპალიტეტებისთვის
• ქალთა / სათემო ორგანიზაციეპრიორიტეტული ხდება ქალთა
ბი / მეწარმეების სია, რომლებუფლებების და შესაძლებლობების
მაც მიიღეს სარგებელი მუნიგაძლიერება და ისინი განაგრძოციპალიტეტის, სახელმწიფო და
ბენ პროგრამებს ქალთა მდგომაარასახელმწიფო აქტორებისგან
რეობის გაუმჯობესების მიზნით.
• სამოქალაქო საზოგადოების
• კიდევ ერთი ვარაუდი გახლავთ,
ორგანიზაციების და სახალხო
რომ სხვა სახელმწიფო – არადამცველის დამოუკიდებელი
სახელმწიფო სერვისები ხეშეფასების ანგარიშები
ლმისაწვდომია ქალებისა და
გოგონებისათვის
• ქალთა წინადადებები
• ქალთა ოთახის მონაცემთა
ბაზა ეკონომიკურად აქტიური
ქალებისთვის

• ძირითადი ვარაუდი გახლავთ,
რომ ქალები საკმარისად თავდაჯერებულები არიან ეკონომიკური
საქმიანობის დასაწყებად

• ძირითადი ვარაუდი გახლავთ,
რომ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება არის მუნიციპალიტეტის
პრიორიტეტი, გამოიყო ბიუჯეტი
და მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, განსაკუთრებით ქალები
იღებენ განათლებას, ინფორმაციას საკუთრების უფლებებისა და
კრედიტების შესახებ და იყენებენ
პროგრამებსა და მომსახურებებს
მონაცემთა ბაზიდან.
• კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი
ვარაუდია, რომ მუნიციპალური
პროგრამები იგეგმება ქალთა და
გოგონების ინფორმირებული მონაწილეობით
• კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი
ვარაუდია, რომ მუნიციპალიტეტები, მამაკაცები და რელიგიური
ლიდერები გენდერულად უფრო
მგრძნობიარენი არიან
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•
•
•
•

შეიქმნა სათემო ორგანიზაციები
ცნობიერება ამაღლებული, თავდაჯერებული ლიდერი ქალები
გაიცა გრანტები და მხარი დაუჭირეს ინიციატივებს
გენდერული თანასწორობის საბჭოში და მუნიციპალური
პოლიტიკის შემუშავებაში ჩართული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები / სათემო ორგანიზაციები

დანახარჯები. აქტივობები და რესურსები:
P2–ის თანახმად პროგრამების შემუშავება და განხორციელება,
P2-GE01–დან P2-GE04–მდე, რომლებიც დაკავშირებულია შემდეგთან: ა) გენდერული ინტეგრირება მუნიციპალურ პროგრამებში ბ) ქალთა ოთახის შექმნა გ) ცნობიერების ამაღლების კამპანია გენდერული მგრძნობელობის შესახებ, აზრის
ლიდერი / გადაწყვეტილების მიმღები მამაკაცები და ქალები
დ) ქალთა ინიციატივებისა და საზოგადოებრივი ჯგუფების
მხარდაჭერა

• შემუშავეული უნდა იქნას

• პროექტის ანგარიშები და ბიუჯეტები

• მნიშვნელოვანი ვარაუდებია: ა)
ქალები არიან მობილიზებული
და მზად მიიღონ მომსახურება და
გაძლიერდნენ ეკონომიკურად
• სხვა მნიშვნელოვანი მოსაზრებაა, რომ მუნიციპალიტეტი
მხარს უჭერს ქალთა ეკონომიკურ
მონაწილეობას და მამაკაცებს,
რომლებიც გენდერულად უფრო
მგრძნობიარენი არიან და მხარს
უჭერენ ქალის ინიციატივებს.
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P3 – (გარემო) – ინტერვენციები
მოქმედება

დასაბუთება

შესაბამისობა

განხორციელების წესები

ხელშემწყობი ღონისძიებები

კოვიდ-19-ის სპეციალური
ზომები
სპეციალური ზომები
სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებების
გასათვალისწინებლად

P3-ENV01 – მდგრადი გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების მართვის მხარდაჭერა
ინტერვენციის მიზანია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ცოდნის, შესაძლებლობების
გაზრდა და მდგრადი გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მართვის პოლიტიკის,
პრაქტიკისა და ტექნოლოგიების გამოყენება. გარემოს დაცვის სფეროში განსაკუთრებული
ყურადღება გამახვილდება მუნიციპალურ მყარ ნარჩენებზე, რადგან მუნიციპალური
ნარჩენები ერთ – ერთ მნიშვნელოვან ზემოქმედებას ახდენს ბუნებრივ რესურსებზე
და ასევე ხელს უშლის სოფლის განვითარებას (სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი და ა.შ.)
ბუნებრივი რესურსების მართვის თვალსაზრისით, ყურადღება გამახვილდება რბილ და
მყარ ზომებზე/ღონისძიებებზე, რომლებიც აღმოფვრავს / შეამცირებს ანთროპოგენულ
და ბუნებრივ ზემოქმედებებს წყლის, მიწის და ბიოლოგიურ რესურსებზე.
ინტერვენცია შეეხება გარემოს (განსაკუთრებით, ნარჩენების მართვისა და ჰაერის
დაბინძურების კუთხით) და ბუნებრივი რესურსების (წყლის, მიწის და ბიოლოგიური
რესურსების, ტყეების ჩათვლით) მართვის საკითხებს, მათ კრიტიკულ საფუძვლებსა და
ძირეულ მიზეზებს, რომლებიც განისაზღვრება სწრაფი ზემოქმედების და პრობლემათა
ხის ანალიზის შედეგად, რომელიც ჩატარდა ამ მუნიციპალური შეფასების საფუძველზე.
ისინი ასევე ჩამოთვლილია პრიორიტეტებად სხვადასხვა ეროვნულ და ადგილობრივ
სტრატეგიებსა და გეგმებში, როგორიცაა NEAP, სოფლის განვითარების სტრატეგია,
სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია, რეგიონული განვითარების სტრატეგია,
ტურიზმის განვითარების სტრატეგია, ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია,
მუნიციპალური მყარი ნარჩენების მართვის გეგმა, დაცული ტერიტორიების მართვის
გეგმა; უფრო მეტიც, მოცემული ინტერვენციის ფარგლებში განსახორციელებელი ზომები/
ღონისძიებები პრიორიტეტად განისაზღვრა ადგილობრივი დაინტერესებული მხარეების
მიერ, მათ შორის ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფის წევრების მიერ ENPARD 2 და ENPARD
3-ის ფარგლებში ჩატარებული 2 კონსულტაციის დროს.

ქვეყნის მასშტაბით გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციები / არასამთავრობო
ორგანიზაციები, რომლებსაც აქვთ დიდი გამოცდილება ბუნებრივი რესურსების
ინტეგრირებულ მართვასა და ფართო მასების ქსელის შექმნაში, ადგილობრივ
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან (მუნიციპალიტეტებთან), მუნიციპალიტეტთან
და ადგილობრივ სამოქმედო ჯგუფთან ერთად. მცირემასშტაბიანმა ინიციატივებმა
(მცირე გრანტებმა) უნდა უზრუნველყონ პროექტის მომხრეების / გრანტის მიმღებების
თანადაფინანსება როგორც ფულადი, ისე ნატურალური. დაიშვება თანადაფინანსება
შემდეგი წყაროებიდან: სახელმწიფო და ადგილობრივი ბიუჯეტი, კერძო ინვესტიციები,
არასამთავრობო ორგანიზაციების / სათემო ორგანიზაციების დაფინანსება,
საერთაშორისო დონორების დაფინანსება. პროექტის განხორციელება შესაძლებელია
UNDP / GEF მცირე გრანტების პროგრამასთან, ENPARD-3-თან, ასევე UNDP / GCF / SDC
MHEWS პროექტთან თანამშრომლობის ფარგლებში, რომელიც იმუშავებს 100-მდე
სოციალურად დაუცველ თემთან ბუნებრივი რესურსების ინტეგრირებული მართვისა და
კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციის შესახებ.
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, რეგიონული განვითარებისა
და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტროს, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის, ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფების,
სათემო ორგანიზაციების / თემის წამახალისებელი ჯგუფების, სხვა ადგილობრივი
არასამთავრობო ორგანიზაციების და კერძო სექტორის ერთობლივი ძალისხმევით
შეიქმნება სინერგია პროექტის წარმატებით განხორციელებისთვის.
არ არის გამოვლენილი
ადგილობრივ ხელისუფლებასთან და ფერმერებთან ერთად, განსაკუთრებული ყურადღება
გამახვილდება სოფლის თემებზე, სკოლის მოსწავლეებსა და ქალებზე.

პროგრამის პირდაპირი ბენეფიციარები არიან ადგილობრივი თემები, სადაც
პირდაპირი და არაპირდაპირი განხორციელდება საპილოტე ღონისძიებები, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი,
ბენეფიციარების აღწერა
ფერმერები, ყაზბეგის ეროვნული პარკის ადმინისტრაცია, სკოლის ბავშვები, ქალები.
არაპირდაპირი ბენეფიციარი ფართო საზოგადოებაა.
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დანახარჯების და შედეგების
აღწერა

დანახარჯები:
• კონსულტანტები, რომლებიც შეიმუშავებენ საველე და სამაგიდო კვლევებისა და
პოლიტიკის დოკუმენტებს
• შეხვედრები, კონსულტაციები ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეებთან
• სასწავლო, საგანმანათლებლო ინფორმაცია და პრომო მასალები
• შეხვედრები და კონსულტაციები ადგილობრივ მოსახლეობასთან
• მცირე საგრანტო დაფინანსება სათემო ინიციატივებისთვის
• ეკოჯილდოები
შედეგები და შედეგების მიზნობრივი მაჩვენებლები:
1.1 პრიორიტეტულ ადგილებში ჩატარებული ბუნებრივი რესურსების კვლევები – მინიმუმ
4 კვლევა წყლის, მიწის, ტყისა და ბიომრავალფეროვნების მართვის შესახებ, ტყის
ინვენტარიზაციისა და ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის ჩათვლით.
1.2 პრიორიტეტულ სფეროებში შემუშავებული პოლიტიკის / დაგეგმვის სტრუქტურა –
მინიმუმ 4 სტრატეგიული / დაგეგმვის დოკუმენტი
1.3 ადგილობრივი დაინტერესებული მხარეების კონსულტაციები პრიორიტეტულ
ინტერვენციებსა და სხვა საკითხებზე – მინიმუმ 8 კონსულტაცია
1.4 მცირემასშტაბიანი თემის გარემოსდაცვითი და ბუნებრივი რესურსების მართვის
ინიციატივები – მდგრადი გარემოს და ბუნებრივი რესურსების ინტეგრირებული მართვის
მინიმუმ 8 ინიციატივა, რომელიც განსახორციელებელია ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ
6 ერთეულში, ყაზბეგის ეროვნული პარკი და ა.შ.
1.5 ცნობიერების ამაღლების სემინარები ადგილობრივი თემებისა და სხვა
დაინტერესებული მხარეებისთვის – მინიმუმ 6 ტრენინგი
1.6 ეკოკლუბების / სკოლის ბავშვების ინიციატივები:
-მინიმუმ 6 სემინარი ცნობიერების ასამაღლებლად / ტრენინგი, კონსულტაცია, შეხვედრა
-მინიმუმ 4 გარემოსდაცვითი ინფორმირებულობის აქტივობა, რომელიც განხორციელდა
ადგილზე (მაგალითად: დასუფთავება, გამწვანება და ა.შ.)
-მინიმუმ 4 კვლევითი / საგანმანათლებლო ექსკურსია
-მინიმუმ 6 ეკოჯილდო ეკოკლუბების წევრი და არაწევრი სკოლის მოსწავლეებისთვის

შემოთავაზებული შესრულების ვადები და ხარჯების შეფასება.
N

2020

2021

2022

დაახლოებითი ხარჯები (ლარი)

პასუხისმგებელი მხარე

1.1.

100,000

1.2.

60,000

1.3.

40,000

1.4.

500,000

1.5.

100,000

1.6

100,000

ეროვნული არასამთავრობო
ორგანიზაცია ადგილობრივ
არასამთავრობო ორგანიზაციასთან პარტნიორობით და
შესაბამის ეროვნულ ხელისუფლებასთან, ადგილობრივ
მუნიციპალიტეტთან, ადგილობრივ სამოქმედო ჯგუფთან
და ადგილობრივ თემებთან
მჭიდრო თანამშრომლობით

სულ:

2023

2024

2025

900,000
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მოქმედება

P3-ENV02 – კლიმატით გამოწვეული ბუნებრივი საფრთხეების მიმართ საზოგადოების
მდგრადობის გაძლიერების ხელშეწყობა

დასაბუთება

ინტერვენცია მიზნად ისახავს ადგილობრივი მდგრადობის ამაღლებას კლიმატით
გამოწვეული ბუნებრივი საფრთხეების მიმართ – ღვარცოფები, მეწყერები, ზვავები,
წყალდიდობა და ველური ხანძრები, რომლებიც მნიშვნელოვან ბუნებრივ ზემოქმედებას
ახდენენ ბუნებრივ და ეკონომიკურ აქტივებზე, რაც იწვევს ადგილობრივი გარემოს და
საარსებო წყაროს გაუარესებას, რაც საბოლოოდ იწვევს სოფლის სიღარიბის ზრდას და
ხელს უშლის სოფლის განვითარებას. ინტერვენცია მიზნად ისახავს ინფორმირებულობის
ამაღლებას და კატასტროფის რისკის შემცირების / კლიმატის ცვლილებისადმი
ადაპტაციის პრევენციას, სამიზნე მუნიციპალიტეტში (ყაზბეგის დაცული ტერიტორიების
რეინჯერები), ადგილობრივ მუნიციპალიტეტსა და თემებში, ადგილობრივი სკოლის
მოსწავლეების ჩათვლით, მზაობასა და მათზე რეაგირების შესაძლებლობებს.
ეს მიღწეული იქნება შემდეგი საშუალებით: ცოდნის შეძენა, კლიმატის ცვლილებით
გამოწვეული მოწყვლადობის მონაცემების განახლება და რისკის შეფასების კვლევა,
კატასტროფისთვის მზადების უნარების განვითარება, ჰიდრომეტრიული, გეოლოგიური და
აგრომეტეოროლოგიური მონიტორინგის ქსელის შექმნა / გაფართოება და კატასტროფის
რისკის შემცირება / კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციის ღონისძიებების შემუშავება
და განხორციელება, როგორიცაა რეაბილიტაცია / სანიაღვრე წყლის სადრენაჟე
სისტემების, მდინარის სანაპიროების ბარიერების სტრუქტურების მშენებლობა,
ფერდობების სტაბილიზაციისა და ეროზიის კონტროლის ღონისძიებები, ტყეების
გაშენება / ტყეების აღდგენა და ა.შ.

შესაბამისობა

განხორციელების წესები

ხელშემწყობი ღონისძიებები

კოვიდ-19-ის სპეციალური
ზომები
სპეციალური ზომები
სპეციალური ჯგუფების
საჭიროებების
გასათვალისწინებლად

ინტერვენცია შეეხება კატასტროფის რისკის შემცირების / კლიმატის ცვლილებისადმი
ადაპტაციის მნიშვნელოვან საკითხებს, რომლებიც ადგილობრივი გარემოს, ბუნებრივი
რესურსების და ეკონომიკური აქტივების დეგრადაციის ერთ – ერთი ძირითადი
ხაზგასმული და / ან ძირეული მიზეზია. კატასტროფის რისკის შემცირება / კლიმატის
ცვლილებისადმი ადაპტაცია, როგორც კლიმატის მოქმედების ნაწილი, წარმოადგენს
გარემოს დაცვის ეროვნულ სამოქმედო გეგმას (NEAP), სოფლისა და სოფლის მეურნეობის
განვითარების სტრატეგიის, კატასტროფის რისკის შემცირების ეროვნული სტრატეგიისა
და სამოქმედო გეგმის, რეგიონალური განვითარების სტრატეგიის, ადგილობრივი
განვითარების სტრატეგიის, მდინარე ჭოროხი – აჭარისწყლის აუზის მართვის გეგმის ერთ
– ერთ მთავარ პრიორიტეტს. უფრო მეტიც, ადგილობრივი დაინტერესებული მხარეების,
ისევე როგორც ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფის წევრების მიერ კატასტროფის რისკის
შემცირება / კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაცია დასახელდა ერთ-ერთ მთავარ
პრიორიტეტად ENPARD 2 და ENPARD 3 პროექტების დროს.
გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციები ადგილობრივ არასამთავრობო
ორგანიზაციებთან პარტნიორობით და ქვემოთ ჩამოთვლილ სტრუქტურებთან მჭიდრო
თანამშრომლობით: გარემოს ეროვნული სააგენტო / გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო, სურსათის ეროვნული სააგენტო / გარემოს დაცვისა და
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური
/ შსს, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი, სათემო ორგანიზაციები / ადგილობრივი
არასამთავრობო ორგანიზაციები და ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფები. პროექტის
განხორციელება შესაძლებელია გაეროს განვითარების პროგრამასთან / GCF MHEWS
პროექტთან დახურული თანამშრომლობით.

ეროვნული და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების, ცენტრალური
მთავრობის – გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, რეგიონული
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, საგანგებო სიტუაციების მართვის
სამსახური / შსს, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი, ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფი და
კერძო სექტორის ერთობლივი ძალისხმევა შექმნის სინერგიას პროექტის წარმატებით
განსახორციელებლად.
არ არის გამოვლენილი
მთავრობასა და ადგილობრივ თემებთან ერთად განსაკუთრებული ყურადღება
გამახვილდება სკოლის მოსწავლეებსა და ქალებზე.
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პროგრამის უშუალო ბენეფიციარები არიან ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი,
პირდაპირი და არაპირდაპირი ადგილობრივი თემები, მათ შორის ახალგაზრდები, ფერმერები, გარემოს დაცვისა
ბენეფიციარების აღწერა
და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, სკოლის მოსწავლეები. არაპირდაპირი
ბენეფიციარები.

დანახარჯების და შედეგების
აღწერა

დანახარჯები:
• კონსულტანტები, რომლებიც ჩაატარებენ კვლევას კლიმატით გამოწვეული
მოწყვლადობის და კატასტროფების რისკის შეფასების შესახებ და შეიმუშავებენ
პოლიტიკის რეკომენდაციებს
• კონსულტანტები, რომლებიც ხელს შეუწყობენ კატასტროფისთვის მზადყოფნისა
და მათზე რეაგირების გეგმის და კატასტროფის რისკის შემცირების / კლიმატის
ცვლილებისადმი ადაპტაციის გეგმის შემუშავებას
• შეხვედრების ტრენინგები, კონსულტაციები ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეებთან,
ახალგაზრდობის ჩათვლით
• სასწავლო, საინფორმაციო და საგანმანათლებლო მასალები
• ჰიდრომეტეოროლოგიური, გეოსაშიშროების მონიტორინგი (ინკლინომეტრი, დოპლერის
/ ვიდეო სათვალთვალო მოწყობილობა) და აგრომეტეოროლოგიური მოწყობილობა
• კონსულტანტები, რომლებიც შეიმუშავებენ კატასტროფის რისკის შემცირების /
კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციის (CCA / DRR) სტრუქტურულ და არასტრუქტურულ
ღონისძიებებს და განახორციელებენ მის მონიტორინგს
• მცირე გრანტები ადგილზე კატასტროფის რისკის შემცირების / კლიმატის
ცვლილებისადმი ადაპტაციის სტრუქტურული და არასტრუქტურული ღონისძიებების
შესამუშავებლად
შედეგები:
1.1 კლიმატის ცვლილების და მოწყვლადობის, საფრთხეების და რისკის ასახვა და
შეფასება, მათ შორისაა თითოეული თემის შეფასება – 1 კვლევა
1.2 კატასტროფის რისკის შემცირების / კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციის
პოლიტიკის / დაგეგმვის დოკუმენტები – კატასტროფის რისკის შემცირების / კლიმატის
ცვლილებისადმი ადაპტაციის / გამძლეობის 1 გეგმა და კატასტროფისთვის მზადყოფნისა
და რეაგირების 1 გეგმა
1.3 კონსულტაციები ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეებთან კატასტროფის რისკის
შემცირების / კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციის რისკების და პრიორიტეტული
ინტერვენციების შესახებ, აგრეთვე კატასტროფისთვის მზადყოფნასა და მათზე
რეაგირებაზე – მინიმუმ 4 კონსულტაცია
1.4 ადგილობრივი დაინტერესებული მხარეების ცნობიერების ასამაღლებელი სემინარები
და ტრენინგები – მინიმუმ 43 ტრენინგი / სემინარი
– 8 (მათ შორის 6 ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული, ადგილობრივი
მუნიციპალიტეტი, ყაზბეგის ეროვნული პარკის ადმინისტრაცია)
– 6 თითოეული ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის საჯარო სკოლაში /
ეკოკლუბებში
1.5 ჰიდრომეტეოროლოგიური, გეოლოგიური აღჭურვილობის შეძენა და მონტაჟი
– 2 ჰიდრომეტეოროლოგიური სადგურები და 2 ჰიდრომეტეოლოგიური პოსტი,
ინკლინომეტრები, დოპლერები და ა.შ.
1.6 მინიმუმ 6 ინიციატივა ადგილზე კატასტროფის რისკის შემცირებასთან / კლიმატის
ცვლილებისადმი ადაპტაციასთან დაკავშირებით

შემოთავაზებული შესრულების ვადები და ხარჯების შეფასება.
N

2020

2021

2022

2023

დაახლოებითი ხარჯები (ლარი)

პასუხისმგებელი მხარე

1.1.

40,000

1.3.

20,000

ეროვნული არასამთავრობო
ორგანიზაცია ადგილობრივ
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან პარტნიორობით და შესაბამის ეროვნულ ორგანოებთან,
ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან, ადგილობრივ სამოქმედო
ჯგუფთან და თემებთან მჭიდრო
თანამშრომლობით

1.2.

2025

20,000

1.4.

60,000

1.5.
1.6

2024

900,000
სულ

500,000

1,540,000
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P3 – (გარემო) – შედეგების მატრიცა

პროექტის სათაური: გარემოს დეგრადაციის შემცირება მდგრადი გარემოს მართვისა და კლიმატის ცვლილების მიმართ საზოგადოების
გამძლეობის შედეგად
ნარატიული რეზიუმე

ობიექტურად გადამოწმებადი მაჩვენებლები

პროგრამის მიზანი: გარემოს გაუმჯობესებული ხარისხი, ბუნებრივი რესურსების ბაზა და მუნიციპალიტეტის კეთილდღეობა

მიზნის მიღწევის საზომი:
• მუნიციპალიტეტის ბუნებრივი რესურსების გარემოს მდგომარეობა
• წყლით გადატანადი დაავადებები

პროექტის მიზანი: ცოდნისა და
შესაძლებლობების განვითარება და ბუნებრივი რესურსების
მდგრადი მართვის პრაქტიკის
დემონსტრირება

• უსაფრთხო სასმელი წყლის ხელმისაწვდომობა გაიზარდა, დაფარვის %
• გაიზარდა სარწყავი წყლის ხელმისაწვდომობა, დაფარვის % და რა
ფართობს – ჰა მოიცავს სარწყავი
• კანალიზაციის სისტემებთან კავშირის მაჩვენებელი %
• წყალმომარაგების სისტემებში დანაკარგები %
• სარწყავ სისტემებში დანაკარგები %
• კანალიზაციის სისტემებში დანაკარგები %
• გაუწმენდავი და გაწმენდილი ჩამდინარე წყლების გამონადენი %
• მუნიციპალური მყარი ნარჩენების შეგროვების მომსახურების დაფარვის
მაჩვენებელი %
• ქუჩების დასუფთავების მაჩვენებელი %
• არალეგალური ნაგავსაყრელების რაოდენობა და ფართობი %
• გაწმენდილი ნაგავსაყრელის რაოდენობა, %
• საპილოტე წყაროს გამიჯვნისა და გადამუშავების აქტივობების რაოდენობა, მათ შორის ბიო ნარჩენების კომპოსტირების ღონისძიებები
• გადამუშავებული მუნიციპალური მყარი ნარჩენების ნაკადის რაოდენობა, ტონა წელიწადში
• ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ზედაპირული წყლისა და ნიადაგის ხარისხი ეროვნული და ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად
• სასმელი წყლის ხარისხი ქალაქებსა და სოფლებში, ეროვნული და
ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად
• დეგრადირებული მიწების საერთო ფართობი, ჰა
• დეგრადირებული ტყეების საერთო ფართობი, ჰა
• ეროზიის კონტროლის ღონისძიებების ქვეშ მყოფი მთლიანი ფართობი, ჰა
• ტყეების, ტყეების გაჩეხვასა და ბუნებრივი გენერაციის ღონისძიებების თანახმად, ჰა
• ტყეების მთლიანი ფართობი ტყის დაცვის ღონისძიებების თანახმად
(სანიტარული ჭრა, მავნებლების კონტროლის ღონისძიებები და ა.შ.).
• წყალდიდობისას დატბორილი ადგილების საერთო ფართობი, რომელიც აღდგენილია, ჰა
• ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლის ობიექტების ეკოლოგიური მდგომარეობა

გადამოწმების საშუალებები

ვარაუდები

• ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გარემოსდაცვითი შეფასების მდგომარეობა
• საქსტატი
• გარემოს ეროვნული სააგენტო / გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
• დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი
• ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი
• ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფი
• დონორი პროექტები

• გარემოსდაცვითი მდგრადობა რჩება ეროვნული
რეგიონალური განვითარების სტრატეგიის და ადგილობრივი განვითარების
სტრატეგიის (RDS LDS) ერთ
– ერთ მთავარ სტრატეგიულ
მიმართულებად
• ხელმისაწვდომია შესაბამისი გარემოსდაცვითი
დაფინანსება

• პროექტის შეფასება და პროგრესის
შესახებ ანგარიშები
• პროექტის შეფასება
• საქსტატი
• გარემოს ეროვნული სააგენტო / გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
• დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი
• ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი
• განახლებული მდინარის აუზის გეგმა,
საველე კვლევის შედეგებთან ერთად

• გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, ადგილობრივი
მუნიციპალიტეტი და ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფი
მხარს უჭერენ პროგრამას
• ხელმისაწვდომია ფინანსური რესურსები, სათანადო თანხების ჩათვლით,
კარგად განსაზღვრული და
ეფექტურად მობილიზებული
პროგრამის განსახორციელებლად
• სამიზნე თემები მზად არიან
და აქვთ საკმარისი შესაძლებლობები პროგრამაში
მონაწილეობისთვის
• ჩამოყალიბებულია და
ეფექტურია დაინტერესებული მხარეების კოორდინაციის / თანამშრომლობის
მექანიზმი
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შედეგები:
• ცოდნის, შესაძლებლობების და
მდგრადი გარემოს დაცვისა და
ბუნებრივი რესურსების მართვის
პოლიტიკის, პრაქტიკისა და
ტექნოლოგიების გამოყენება
• ცოდნის გაღრმავება, შესაძლებლობების გაფართოება და კატასტროფის რისკის შემცირების
/ კლიმატის ცვლილებისადმი
ადაპტაციის (CCA / DRR) პოლიტიკის / პრაქტიკის გამოყენება

დანახარჯები: შემოთავაზებული
ინტერვენციებით გათვალისწინებული საქმიანობა:
• პოლიტიკის / დაგეგმვის სტრუქტურა
• კვლევები
• სადემონსტრაციო პროექტები
ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვის, კატასტროფის
რისკის შემცირების / კლიმატის
ცვლილებისადმი ადაპტაციის
სფეროებში და RE&EE პრაქტიკა
• თემების, ფერმერების და
სკოლის მოსწავლეების გარემოსდაცვითი განათლებისა
და ცნობიერების ამაღლების
ღონისძიებები
• სარეკლამო და საინფორმაციო-პროპაგანდისტული საქმიანობა

• სპეციალური დაცვის რეჟიმის ქვეშ მყოფი ეკოსისტემების საერთო
ფართობი (მაგ., ზურმუხტის სისტემის ნაწილია), ჰა
• ეფექტური ბიომრავალფეროვნებისა და ტყეების მონიტორინგის
სისტემის არსებობა (დიახ / არა)
• ბრაკონიერობისა და უკანონო ჭრის საწინააღმდეგო სამართალდამცავი სისტემის არსებობა (დიახ / არა)
• საძოვრების მართვის პოლიტიკისა და დაგეგმვის სტრუქტურების
არსებობა (მაგალითად: საძოვრების მართვის გეგმა და ნორმები)
• ბიომრავალფეროვნების, ტყეების, წყლისა და ნიადაგების შესახებ
საიმედო და თანამედროვე მონაცემების არსებობა
• ნარჩენების გადაყრისა და დანაგვიანების წინააღმდეგ ეფექტური
სამართალდამცავი სისტემა

• გარემოსდაცვითი და ბუნებრივი რესურსების მართვის სფეროებში
კატასტროფის რისკის შემცირების / კლიმატის ცვლილებისადმი
ადაპტაციის და RE&EE ჩატარებული კვლევების რაოდენობა
• თემის დონეზე მდგრადი გარემოს და ბუნებრივი რესურსების
ინტეგრირებული მართვისა და კატასტროფის რისკის შემცირების /
კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციის პრაქტიკის ან / და ტექნოლოგიების დემონსტრირება
• გაუმჯობესდა მცირემასშტაბიანი გარემოსდაცვითი ინფრასტრუქტურა
• ჩატარებული სემინარების ან / და ტრენინგების რაოდენობა ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თემებისათვის ბუნებრივი რესურსების ინტეგრირებული მართვის, მუნიციპალური მყარი ნარჩენების
მართვის და კატასტროფის რისკის შემცირების / კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციის და RE&EE შესახებ
• მხარდაჭერილი ახალგაზრდული ინიციატივების რაოდენობა
• ჩატარებული ეკოლოგიური და გარემოსდაცვითი ადვოკატირების
კამპანიების რაოდენობა
• შემუშავებული პოლიტიკის / სტრატეგიის დოკუმენტების რაოდენობა
• შესაბამისი ორგანოებისთვის შეძენილი აღჭურვილობის რაოდენობა
და ტიპი
• შემუშავებული უნდა იქნას

• პროექტის შეფასება და პროგრესისშესახებ ანგარიშები
• პროექტის შეფასება
• დაინტერესებული მხარეების უკუკავშირი

• ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი და ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფი აქტიურად
მონაწილეობენ პროგრამაში
• ადგილობრივი თემები
დაინტერესებულნი არიან
და აქვთ შესაძლებლობები
პროგრამაში მონაწილეობის
მისაღებად
• ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი და თემები ვალდებულებას იღებენ შეინარჩუნონ პროექტის შედეგები
პროექტის მიღმა

• შემუშავებული უნდა იქნას

• შემუშავებული უნდა იქნას
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გამოყენებული ლიტერატურა და ინფორმაციის წყაროები

წყლის გამოყენების ძირითადი მაჩვენებლების ყოველწლიური გამოცემა (2018 წ.) ინტეგრირებული მართვის დეპარტამენტი, გარემოს
დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო (MEPA)
დაცული ტერიტორიების სააგენტო (wwww.apa.gov.ge)

სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სააგენტო (ARDA)

ბიზნეს კვლევა სოფლად არასასოფლო-სამეურნეო ეკონომიკის საჭიროებების შესახებ მიზნობრივ მუნიციპალიტეტებში, IRDG UNDP,
2019
დარიალის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი. ბიომრავალფეროვნების სამოქმედო გეგმა.
ხმელეთის ბიომრავალფეროვნება. დარიალი ენერჯი. 2015 წ
კვლევა დასაქმების შესახებ, სქსტატი, 2018 წ

„აწარმოე საქართველოში“ (http://www.enterprisegeorgia.gov.ge)

დარიალის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის შედეგად გარემოზე და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების
შეფასების ანგარიში. სს „დარიალენერჯი“. კონტრაქტორი „გამა“, სამეცნიერო-კვლევითი ფირმა. 2011 წ
ეკორეგიონალური პროგრამის მიზანშეწონილობის კვლევა III. (საქართველო), ყაზბეგის პროექტი. საბოლოო ანგარიში. გერმანიის
ფინანსური თანამშრომლობა საქართველოსთან. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო (MEPNR). დაცული
ტერიტორიების სააგენტო (APA). 2010 წლის მარტი
ტყის ხანძრები. ეროვნული სატყეო სააგენტო (NFA) http://forestry.gov.ge/

გენდერული და ფინანსური ჩართულობა ფოსტის მეშვეობით, 2015 წ., გაეროს ქალთა ორგანიზაცია

გენდერული თანასწორობის საინფორმაციო პორტალი, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმა,
2018-2019 წწ
გენდერული თანასწორობის ინსტიტუციური რუკა, ქალთა საინფორმაციო ცენტრი, 2020 წ.
მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა 2014, საქსტატი

დსაქმება საქართველოში: სამუშაო ადგილების ლანდშაფტის შეფასება, მსოფლიო ბანკი, 2018 წ.

საქართველოს ჯანდაცვის გამოყენებისა და ხარჯების კვლევა, WHO, USAID, მსოფლიო ბანკი, MoLHSA, 2017 წ.
საქართველოს კეთილდღეობის მონიტორინგის კვლევა 2017 წლის მეხუთე ეტაპი (UNICEF)
საქსტატი

საქართველოს საერთაშორისო და სტრატეგიული კვლევების ფონდის (GFSIS) პოლიტიკის შესახებ დოკუმენტი იმ პირებთან
დაკავშირებით, რომლებიც არ სწავლობენ და არ მუშაობენ (NEET), მომზადებულია თინათინ რამიშვილის მიერ (რეგიონალური დონე)
http://darialienergy.ge/

http://www.epfound.ge/
http://www.gse.com.ge
https://greenalt.org

https://matsne.gov.ge/
https://peri.ge

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/primary-health-care

ადამიანური კაპიტალის განვითარება, გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)

გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე, „გალტ ენდ თაგარტი“, 2020 წლის 25 მარტი

თუშეთსა და მცხეთა-მთიანეთში ტიპიური საკვები / ტერუარული პროდუქტების ინვენტარიზაცია, UNIDO, 2019
ყაზბეგის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია 2020-2024 წწ

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური საფრთხის შესახებ ანგარიში. LAG & PIN. ENPARD და ჩეხეთის განვითარების სააგენტო. http://
www.kazbegilag.ge
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის განვითარების შუალედური დოკუმენტი (2020 – 2023)
საქართველოს კანონი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის შესახებ

საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N17 დადგენილება, 2018 წლის 30 აპრილი
გენდერული თანასწორობის ინსტიტუციური მექანიზმის რუკა, 2020 წ., ქალთა საინფორმაციო ცენტრი
საქართველოში განვითარებადი და პოტენციური კლასტერების რუკების შედგება, UNIDO, 2020 წ
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, 2020 წ

KM132-KM135-ის მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საერთაშორისო საგზაო ალტერნატიული ტრასა. დევდორაკის ღვარცოფის შესახებ
პარაგრაფი. წინასწარი საპროექტო ანგარიში. Landsvirjun Power. მომზადებულია საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტისთვის. 2017 წ
მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული განვითარების გეგმა 2014-2021 წწ

მუნიციპალური პროფილები. 39 საპილოტე მუნიციპალიტეტის საბაზისო შესწავლის პროექტი. გაეროს განვითარების პროგრამის
(UNDP) საკონსულტაციო დავალება: ქუჩების დასუფთავებისა და ნარჩენების მართვის მომსახურების შესრულების მართვის სისტემა
საქართველოს 23 მუნიციპალიტეტში. PMCG 2020 წლის მაისი.
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მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული განვითარების გეგმა 2014-2021 წწ.

მუნიციპალური პროფილები. 39 საპილოტე მუნიციპალიტეტის საბაზისო შესწავლის პროექტი. გაეროს განვითარების პროგრამის
(UNDP) საკონსულტაციო დავალება: ქუჩების დასუფთავებისა და ნარჩენების მართვის მომსახურების მართვის სისტემა საქართველოს
23 მუნიციპალიტეტში. PMCG 2020 წლის მაისი.
მაღაროების ეროვნული სააგენტო, 2020 წ.

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრი
გარემოს ეროვნული სააგენტო (NEA), MEPA

NEET შეფასება – ტექნიკური დახმარება სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსთვის, მსოფლიო ბანკი, 2017 წლის ივნისი;
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის განკარგულება # 724

მოსახლეობის კვლევა სოფლად არასასოფლო-სამეურნეო ეკონომიკის საჭიროებების შესახებ მიზნობრივ მუნიციპალიტეტებში, IRDG
UNDP, 2019
რადიო თავისუფლება, https://www.radiotavisupleba.ge/

სოფლის პოლიტიკა 3.0. სოფლის განვითარების სტრუქტურა, OECD, 2018 წ

გუდაურში კანალიზაციის სისტემისა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობისა და სამუშაოების მოცულობის
შესახებ ანგარიში. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია. კონტრაქტორი: „ეპტისა“. თბილისი 2018 წ.
სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები: ეროვნული შეფასება, ძირითადი მიგნებები, გაერო და სახალხო
დამცველი, 2019 წ.

საქართველოს ფიქალები: ფიქალის გაზის მოპოვების კონტექსტი, ირაკლი შექრილაძე, ნოდარ პოპორაძე, უჩა ზვიადაძე. გამოყენებითი
გეოლოგიის დეპარტამენტები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ტ 7, N 1, 2013 წ.; საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემიის ბიულეტენი, ტ. 7, N 1, 2013 წ.
სოციალური მომსახურების სააგენტო

საქართველოს მზის რესურსების რუკები. მსოფლიო ბანკის ჯგუფი, დაფინანსებულია ენერგეტიკის სექტორის მართვის დახმარების
პროგრამის (ESMAP) მიერ და მომზადებულია «სოლარგის“-ის მიერ
საქართველოს მზის რესურსების რუკები. მსოფლიო ბანკის ჯგუფი, დაფინანსებულია ენერგეტიკის სექტორის მართვის დახმარების
პროგრამის (ESMAP) მიერ და მომზადებულია „სოლარგის“– ის მიერ
საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია (SWMCG)
სამხრეთ კავკასია მოძრაობაში, მსოფლიო ბანკი, 2019 წ
სტატისტიკური წელიწდეული NCDC, 2018 წ.

ტექნიკური ანგარიში ნომერი 2 მდინარე რიონისა და ალაზანი-იორის აუზების სწრაფი შეფასება, საქართველოს რესპუბლიკა. USAID
/ GLOWS პროექტი: ბუნებრივი რესურსების ინტეგრირებული მართვა საქართველოს წყალგამყოფებში. ფლორიდას საერთაშორისო
უნივერსიტეტი. USAID / GLOWS პროექტი: ბუნებრივი რესურსების ინტეგრირებული მართვა საქართველოს წყალგამყოფებში.
ფლორიდას საერთაშორისო უნივერსიტეტი

სამცხე-ჯავახეთისა და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული განვითარების და ტურიზმის განვითარების სტრატეგიების გარემოსდაცვითი,
სოციალური და კულტურული მემკვიდრეობის სტრატეგიული შეფასება (SECHSA), 2016 წ.
UWSCG, http://water.gov.ge
wikipedia.org
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ძირითადი დაინტერესებული მხარეების სია
სახელი

ორგანიზაცია

შალვა კერესელიძე
რუსუდან ძიძიშვილი
გიორგი ქორიძე

თაზო ალიბეგაშვილი
შორენა სუჯაშვილი

თანამდებობა

სახელმწიფო რწმუნებულის –
გუბერნატორის ადმინისტრაცია მცხეთამთიანეთში

წარმომადგენელი / გუბერნატორი

ყაზბეგის ადგილობრივი ხელისუფლება

მერი

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატ
ორის ადმინისტრაცია მცხეთა-მთიანეთში

ადგილობრივი თვითმმართველობების
კოორდინაციის სამსახურის უფროსი

ყაზბეგის ადგილობრივი ხელისუფლება

მერის მოადგილე

ყაზბეგის ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფი წევრი

ძიძია გომიაშვილი

ყაზბეგის ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფი წევრი

ნანა კარელიძე

ყაზბეგის ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფი წევრი

ნათია საბაური

ყაზბეგის ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფი წევრი

ნანუკა ავსანიშვილი

ყაზბეგის ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფი წევრი

სოფიო საბაური

ყაზბეგის ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფი წევრი

შავლეგი საბაური

ყაზბეგის ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფი წევრი

ქეთევან სუჯაშვილი

ყაზბეგის ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფი წევრი

ექსპერტების გუნდი
N

სახელი

ფუნქცია/თემა

1

ანა ქათამიძე

სამაგიდო კვლევა და ინფრასტრუქტურა

2

ელენე რუსეცკაია

გენდერული საკითხები

3

გიორგი ბერულავა

კვლევის მონაცემთა ანალიზი

4

გია კაკაჩია

სოციალური საკითხები

5

მაია გუნცაძე

მონაცემთა შეგროვება, სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირები

6

მარიამ შოთაძე

გარემო

7

ნინო მირზიკაშვილი

ჯანმრთელობა

8

რევაზ საყვარელიძე

შრომის ბაზარი, პროფესიული განათლება

9

ვახტანგ ასანიძე

ახალგაზრდობის საკითხები

10

თენგიზ ლომითაშვილი

გუნდის ხელმძღვანელი / ანგარიშის ავტორი / ეკონომიკა და
მულტისექტორული განვითარება
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პოტენციური უნარების მოთხოვნასა-მიწოდებას შორის
ბალანსი

პრობლემები და გამოწვევები
აუცილებელი უნარები

არსებული სიტუაცია

ტურიზმი
• ტურისტული ზონების მართვა
• საოჯახო სასტუმროების მართვის უნარები
• სასტუმროს სერვისების უზრუნველყოფის უნარი
• მზარეულის უნარები
• ლაშქრობის მეგზურის უნარები
• ალპური მეგზურის უნარები
• თხილამურების ინსტრუქტორის უნარები
• კულტურული მემკვიდრეობის გიდის უნარები
• ეკოტურიზმის გიდის უნარები
• ხალხური რეწვის უნარები

არცერთი კოლეჯი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში არ
უზრუნველყოფს პროფესიულ განათლებას ან პროფესიულ
ტრენინგებს / გადამზადებას შემდეგი თემების
შესაბამისად:
• ტურისტული ზონების მართვა
• საოჯახო სასტუმროების მართვა
• ეკოტურიზმის გიდი

ბიზნესი
• სამეწარმეო უნარ-ჩვევები და ცოდნა
• აგრობიზნესის მართვის უნარები

წინამძღვრიანთკარის სასწავლო ცენტრი ნაწილობრივ
აკმაყოფილებს მოთხოვნას შესაბამისი ბიზნეს უნარების
სასწავლო პროგრამებზე.

სოფლის მეურნეობა
• ცხოველების მოშენება და მოვლის უნარები
• ვეტერინარული მომსახურების უნარები

ინფრასტრუქტურა
• წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემების
სამუშაოების განხორციელების უნარები
• მილების შედუღების უნარი
• მძიმე სამშენებლო ტექნიკის ოპერატორი
• ელექტრიკოსის უნარები
გარემოს დაცვა
• ტყის მდგრადი რესურსების მართვის უნარები
• საძოვრების დაცვისა და მართვის უნარები
• ნარჩენების მართვის უნარები
• საგანგებო სიტუაციებში რეაგირების უნარები

წინამძღვრიანკარის კოლეჯს არ გააჩნია რესურსები
(ადამიანის რესურსების ჩათვლით) ადგილობრივი
კურსების დამოუკიდებლად ჩასატარებლად შემდეგი
პროფესიების შესახებ:
• კულტურული მემკვიდრეობის გიდი
• სასტუმროების მომსახურება
• მზარეული

არცერთ კოლეჯს არ აქვს მსგავსი პროგრამები

არცერთი კოლეჯი არ უზრუნველყოფს პროფესიულ
განათლებას ან პროფესიულ ტრენინგს / გადამზადებას
შემდეგ თემებზე:
• წყალმომარაგება და საკანალიზაციო სისტემა
• შემდუღებელი
არცერთი კოლეჯი არ უზრუნველყოფს პროფესიულ
განათლებას ან პროფესიულ ტრენინგს / გადამზადებას
შემდეგ თემებზე:
• მეცხოველეობის დაცვა და მართვა
• ნარჩენების მართვა
• გადაუდებელი რეაგირება
წინამძღვრიანთკარის კოლეჯი გთავაზობთ „სატყეო
საქმის“ პროგრამას წინამძღვრიანთკარში
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საჭირო პროფესიები და პროფესიული განათლების სისტემის მზადყოფნა
საჭირო პროფესიები
ტურიზმი

შესაბამისი პროგრამები
1

სასწავლო გარემო
2

ადამიანური რსურსი
3

პროფესიული ტრენინგის თუ
გადამზადების ფორმა
4

ტურისტული ზონების მართვა

არცერთ კოლეჯში არ არსებობს

არსებობს

არ არსებობს

სწავლება – მოდულური

სასტუმროების მომსახურება

არსებობს წინამძღვიანთკარის
კოლეჯში, მაგრამ არ არსებობს
მის სასწავლო ბაზაზე

არსებობს

არსებობს

სწავლება – ორმაგი

ამჟამად არც ერთ კოლეჯში არ
არსებობს

არსებობს

არ არსებობს

არსებობს

არსებობს წინამძღვიანთკარის
კოლეჯში

პროფესიული გადამზადება

არსებობს

არსებობს

არსებობს

არსებობს

არსებობს

არსებობს

სწავლება / სასერთიფიკატო
პროგრამები

არსებობს

პროფესიული გადამზადება

არსებობს

არ არსებობს

პროფესიული გადამზადება

2

3

4

საოჯახო სასტუმროების მართვა
მზარეული
ლაშქრობის გიდი
ალპური გიდი
თხილამურების ინსტრუქტორი

არ არსებობს

არსებობს სათავგადასავლო
ტურიზმის სკოლაში
არსებობს სათავგადასავლო
ტურიზმის სკოლაში
არსებობს სათავგადასავლო
ტურიზმის სკოლაში

კულტურული მემკვიდრეობის
გიდი

ამჟამად არც ერთ კოლეჯში არ
არსებობს

არსებობს დარგობრივი
პროგრამა

ხალხური რეწვა

არსებობს

არსებობს

ეკოტურიზმის გიდი
ბიზნესი

სამეწარმეო საქმიანობა

აგრობიზნესის მართვა
სოფლის მეურნეობა
მეცხოველეობა
ვეტერინარია

არ არსებობს
1

ნაწილობრივ არსებობს
წინამძღვრიანთკარის კოლეჯის
ფილიალში

არსებობს

სწავლება – ორმაგი
სწავლება / სასერთიფიკატო
პროგრამები
სწავლება / სასერთიფიკატო
პროგრამები

პროფესიული გადამზადება

არსებობს

არსებობს

პროფესიული გადამზადება

ნაწილობრივ არსებობს
წინამძღვრიანთკარის კოლეჯის
ფილიალში

არსებობს

არსებობს

პროფესიული გადამზადება

არ არსებობს

2

არ არსებობს

3

4

1

არ არსებობს

არ არსებობს

არ არსებობს
არ არსებობს

სწავლება – ორმაგი
სწავლება – ორმაგი
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მშენებლობა

წყლის მიწოდება და
კანალიზაცია

1

2

3

არ არსებობს

არ არსებობს

არ არსებობს

არ არსებობს

არ არსებობს

ელექტროენერგია

არ არსებობს კოლეჯის
ფილიალში

არ არსებობს
არსებობს

არსებობს

სწავლება – მოდულური

1

2

3

4

არ არსებობს

არ არსებობს

არ არსებობს

არსებობს ორივე კოლეჯში

არ არსებობს

არ არსებობს

არსებობს

არ არსებობს

არ არსებობს

შედუღება

გარემოს დაცვა

მეცხოველეობის დაცვა და
მართვა
მეცხოველეობის დაცვა და
მართვა
რეაგირება საგანგებო
სიტუაციებზე

მეტყევეობა

არსებობს

არსებობს

4

პროფესიული გადამზადება –
ორმაგი
სწავლება – მოდულური

პროფესიული გადამზადება –
ორმაგი
პროფესიული გადამზადება –
ორმაგი
პროფესიული გადამზადება –
ორმაგი

არსებობს წინამძღვრიანთკარის
სწავლება – მოდულური
კოლეჯში
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შემოთავაზებული ტრენინგების დეტალური პროგრამა
პოლიტიკის ინსტრუმენტი
სამუშაო ძალის მომზადება
ტურიზმის სექტორისთვის

ტურისტული ზონის მართვა
საოჯახო სასტუმროს მართვა

სასტუმროების მომსახურება
მზარეული

ლაშქრობა, ალპური და თხილამურების გიდი

კულტურული მემკვიდრეობის
გიდი
ეკოტურიზმის გიდი

შესაბამისობა მუნიციპალიტეტის
საჭიროებებთან

დეტალური დოკუმენტი

გუდაურის სათხილამურო კურორტის გარდა, ყაზბეგი ტურისტებს
სთავაზობს მყინვარწვერის ყველაზე მარტივ 5 მეტრიან მწვერვალს,
წმინდა გერგეთის სამების საკათედრო ტაძარს. მუნიციპალიტეტში
არსებობს მრავალი ტურისტული ადგილის შექმნის შესაძლებლობა
– სხვადასხვა ტურისტული ინტერესის განსახორციელებლად: ასობით ლამაზი ლაშქრობა ყაზბეგის ეროვნულ პარკში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე. იმისათვის, რომ მუნიციპალიტეტში ტურისტები
უფრო მეტხანს დარჩნენ, სასურველია გაუმჯობესდეს გარკვეული
ინფრასტრუქტურისა და არსებული სერვისების ხარისხი და საოჯახო სასტუმროების ეფექტური მართვა.

მუნიციპალიტეტში გაიზარდა მოთხოვნა პროფესიული უნარ-ჩვევების მქონე პერსონალზე, ჰოსტინგის პროვაიდერებზე (სასტუმროები,
კაფე-ბარები და რესტორნები). ამასთან, ზრდასრულთა უმეტესობისთვის არ არის ხელმისაწვდომი განათლების მიღება მუნიციპალიტეტის გარეთ, ან არ განიხილავენ პროფესიულ განათლებას
და ამ სექტორში დასაქმებას, როგორც მათთვის შესაფერის საქმიანობას, რაც, ერთი მხრივ, ქმნის შრომის დეფიციტს ადგილობრივ
შრომის ბაზარზე და ზრდის უმუშევართა რაოდენობას.
ამ სპეციალობებში სერტიფიცირებული გიდის არსებობა ძალზე
მნიშვნელოვანია ზამთრის და ზაფხულის მთის ტურიზმის განვითარებისთვის. ამ პროფესიებს დასაქმების საკმაოდ მაღალი პოტენციალი აქვთ, მათ შორის ქვეყნის ზამთრის კურორტებზე.
საქართველოში მხოლოდ ერთი პროფესიული სკოლაა – გუდაურის
სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა, რომელიც ამ პროფესიის თანამშრომლებს ამზადებს.
ძალზე მნიშვნელოვანია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში კულტურული
მემკვიდრეობის ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნა, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სინქრონიზაცია და მარკირებული
ტურისტული ბილიკები სანავიგაციო სისტემებით. მუნიციპალიტეტს
აქვს აგროტურიზმის პროდუქტების განვითარებისა და პოპულარიზაციის, ასევე ცარიელი სოფლების კულტურულ-ეთნიკურ კომპლექსებად გადაკეთების შესაძლებლობა.

შემოთავაზებული ინტერვენციები
1. სამუშაო ძალის მომზადება ტურიზმის
სექტორისთვის

1.1.1. სტეფანწმინდის სასწავლო ბაზის
მასწავლებელთა ტრენინგი
1.1.2. პროფესიული სასწავლო პროგრამის
შემუშავება
1.1.3. სასწავლო კურსების განხორციელება

1.2.1. სტეფანწმინდის სასწავლო ბაზაზე
სასწავლო გარემოს შექმნა.
1.2.2. სტეფანწმინდის სასწავლო ბაზის
მასწავლებელთა ტრენინგი
1.2.3. პროფესიული სწავლების კურსების
განხორციელება
1.2.4. ორმაგი ტრენინგის განხორციელება
სახელმწიფო დაფინანსებით
1.3.1. სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლაში
სასწავლო და სასერთიფიკატო კურსების
ჩატარება

1.4.1. სტეფანწმინდის სასწავლო ბაზის
მასწავლებელთა ტრენინგი
1.4.2. პროფესიული გადამზადების პროგრამების შემუშავება
1.4.3. სასწავლო კურსების განხორციელება
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ხალხური რეწვა

სამუშაო ძალის მომზადება
ბიზნეს სექტორისთვის

მეწარმეობა (ბიზნესის დაგეგმვა, მართვა, მარკეტინგი)

სამუშაო ძალის მომზადება
სამშენებლო სექტორისთვის

წყალმომარაგება და კანალიზაცია
შედუღება
სამუშაო ჯგუფის მომზადება გარემოს დაცვის სექტორისთვის
საძოვრების დაცვა და მართვა
ნარჩენების მართვა

ტურისტული პროდუქციის შექმნა (ფესტივალების ორგანიზება,
სუვენირების დამამზადებელი ქარხნების შექმნა, ეთნო გამოფენების მოწყობა და წარმოების პროცესი) მდიდარი ეთნო და ხალხური
რეწვის ტრადიციების საფუძველზე (მაგალითად: მატყლის გადამუშავება და ა.შ.)

მიზანშეწონილია ახალგაზრდებისთვის მეწარმეობის ტრენინგის
ორგანიზება, სადაც ყაზბეგიდან ასობით ახალგაზრდა გაივლის
კურსებს. აუცილებელია შეიქმნას საპილოტე მოდული, რომელიც
მორგებული იქნება ასი ზრდასრულის არაფორმალურ სწავლებაზე
და მეთოდოლოგიის დამხმარე სახელმძღვანელო მასწავლებლებისთვის. მოდული დაეფუძნება მეწარმეობის სწავლების ინოვაციურ და თანამედროვე მიდგომებს – ბიზნეს მოდელის კონცეფცია,
დიზაინ-აზროვნება, რომელიც ითვლება ახალგაზრდების სწავლების საუკეთესო საშუალებად.

ყაზბეგში ფართომასშტაბიანი ინფრასტრუქტურული პროექტების
განხორციელებისას ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება შესაბამისი
კვალიფიციური სამუშაო ძალის არსებობა აღნიშნულ პროფესიებში

მუნიციპალიტეტი განიცდის მიწის ნაკლებობას და ასეთ პირობებში
მოსახლეობას არ აქვს ინფორმაცია სოფლის მეურნეობის განვითარების შესაძლებლობების შესახებ, საძოვრების უმეტესობა მათთვის მიუწვდომელია. საძოვრების დაცვისა და მართვის კულტურა
ძალიან დაბალ დონეზეა.

1.5.1. სასწავლო კურსების განხორციელება

2. სამუშაო ძალის ზრდის პროგრამა ბიზნეს
სექტორში
2.1.1. სასწავლო მოდულის შემუშავება
2.1.2. ტრენერების მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელოს შემუშავება
2.1.3. კოლეჯის ყაზბეგის ფილიალის ბაზაზე
მოწვეული ტრენერის მიერ ახალგაზრდებისთვის სასწავლო კურსების ჩატარება

3. სამუშაო ძალის ზრდის პროგრამა სამშენებლო სექტორში
3.1.1. მასწავლებლების გადამზადება
3.1.2. პროფესიული სასწავლო კურსების
განხორციელება
4. სამუშაო ძალის ზრდის პროგრამა გარემოს დაცვის სექტორში

4.1.1. მასწავლებლების გადამზადება
4.1.2. სასწავლო კურსების განხორციელება
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სოციალური პროგრამები
2019/2020 წლების ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსებული /
დაგეგმილი პროგრამები
2019 ბენე
ფიციარები

2020
ბიუჯეტი

2020 ბენეფიციარებიდაგეგმილი

65

32 500

45

18 500

35

40

12 000

48

67 880

27

92 000

50

ფულადი სარგებელი ტრანსპორტირებისთვის ან საცხოვრებლისთვის, ვინც
ჩართულია დიალიზის პროგრამაში
200 ლარი თვეში

8 000

5

12 000

6

უსინათლოთა ფინანსური დახმარება-150 ლარი, მობილობის შეზღუდვის
შემთხვევაში-200 ლარი

1 900

8

3 800

15

2019 ბიუჯეტი
(ლარი)

აქტივობა

აღწერა

ერთჯერადი ფულადი
დახმარება ბავშვებისთვის

პირველ ახალშობილზე 200 ლარი,
მეორე 300 ლარი, მესამე 400 ლარი,
მეოთხე 500 ლარი, მეხუთე და შემდეგი – 1000 ლარი

ერთჯერადი ფულადი
დახმარება ბავშვიანი
ოჯახებისთვის

წელიწადში 150 ლარი ერთ ბავშვზე
მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის

10 600

26

ერთჯერადი ფულადი
დახმარება ხანდაზმულებისთვის

85 ლარი და მეტი ასაკის მოხუცებისთვის 250 ლარი

10 000

ერთჯერადი ფულადი
დახმარება სტუდენტებისთვის

სტუდენტები, რომლებიც დარეგისტრირდნენ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში

ფულადი დახმარება
იმ პირებს, ვინც ჩართულია დიალიზის
პროგრამებში
ერთჯერადი ფულადი
დახმარება შშმ პირებისთვის

25 562

წყარო: ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი
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ცვლილებათა მიზეზების ანალიზის მეთოდოლოგია /
ადგილმდებარეობის კოეფიციენტი

სექტორების იდენტიფიცირება, რომლებსაც ენიჭებათ მკაფიო შედარებითი უპირატესობა მუნიცი
პალიტეტში, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ფარდობითი სპეციალიზაცია არის რთული ანალიტიკური
სამუშაო და მოითხოვს ბიზნეს სექტორის სტატისტიკურ ანალიზს ამჟამად და წარსულში. ამ მიზნით
გამოყენებულ იქნა ცვლილებათა მიზეზების ანალიზის ინსტრუმენტები (მიუთითებს სექტორის
ზრდაზე, რომელიც რეგიონისთვის დამხასიათებელ ფაქტორებს უწყობს ხელს) და ადგილმდებარეობის
კოეფიციენტი (მიუთითებს მუნიციპალიტეტის ფარდობითი სექტორის სპეციალიზაციაზე).
შემოსავლების სამსახურის მონაცემები ხელფასზე გადახდილი საშემოსავლო გადასახადის შესახებ
გამოყენებული იქნა, როგორც დასაქმების მიახლოებული მაჩვენებელი, საიდანაც უკანასკნელი/
უახლესი გამოყენებული იქნა, როგორც ძირითადი ცვლადი ამ ანალიზის დროს.
ძირითადი მოდელი. ფაქტობრივად, ცვლილებათა მიზეზების ანალიზი გვიჩვენებს, თუ რეგიონული
ეკონომიკური ზრდის რომელი ნაწილია განპირობებული ეროვნული, სამრეწველო თუ რეგიონული
კომპონენტის ზრდით. კერძოდ, ანალიზი ყოფს სამ კომპონენტად დასაქმების ცვლადში ცვლილებას
დროთა განმავლობაში (შემოსავალი ან ნებისმიერი სხვა საინტერესო ცვლადი): ეროვნული ზრდის
კომპონენტი; ინდუსტრიის სტრუქტურის კომპონენტი; რეგიონული ზრდის კომპონენტი. პირველი ორი
კომპონენტი განიხილება, როგორც მოდელის ნაწილი, ხოლო უკანასკნელი კი, როგორც კონკურენტული
ან დიფერენციალური ცვლის კომპონენტი. დიფერენციალური ცვლის კომპონენტი ასახავს რეგიონის
მიმზიდველობას და კონკურენტულ უპირატესობებს.

ქვემოთ მოცემული განტოლებები შეიძლება გამოყენებულ იქნას ცვლილებათა მიზეზების მოდელის
შესაფასებლად (ედვარდსი, 2007):

სადაც,

dij – არის რეგიონში ინდუსტრიის დასაქმების რეგიონალური ცვლილება;

Eij1 – არის ახალ პერიოდში ინდუსტრიაში დასაქმებულთა რაოდენობა რეგიონში;

Eij0 – არის რეგიონში ინდუსტრიაში დასაქმებულთა რაოდენობა დროის მონაკვეთში;
gij – არის ეროვნული ზრდის კომპონენტი;

mij – არის ინდუსტრიის სტრუქტურის კომპონენტი;
cij – არის კონკურენტული ეფექტის კომპონენტი;
rB – ქვეყნის ზრდის საერთო ტემპი;

EB0 – არის თანამშრომელთა საერთო რაოდენობა ქვეყანაში 0 პერიოდის განმავლობაში;
EB1 – არის თანამშრომელთა საერთო რაოდენობა ქვეყანაში 1 პერიოდის განმავლობაში;
riB – არის მრეწველობის ზრდის საერთო ტემპი ქვეყანაში;

EiB0 – არის ინდუსტრიაში დასაქმებულთა საერთო რაოდენობა 0 პერიოდის განმავლობაში;
EiB1 – არის ინდუსტრიაში დასაქმებულთა საერთო რაოდენობა 1 პერიოდის განმავლობაში;
rij – არის ინდუსტრიის ზრდის საერთო ტემპი რეგიონში;
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Esteban-Marquillas-ის გაფართოება

ცვლილებათა მიზეზების ანალიზის მნიშვნელოვანი გაფართოება შემოგვთავაზა Esteban-Marquillasმა (1972). ცვლილებათა მიზეზების ჩვეულებრივ ანალიზთან დაკავშირებული ერთი პრობლემაა ის,
რომ იგი არ ითვალისწინებს იმ ფაქტს, რომ კონკურენტული ეფექტი ფაქტობრივად წარმოადგენს
ინდუსტრიების მიხედვით რეგიონალური დასაქმების კონცენტრაციის და ამ ინდუსტრიის ზრდის
ტემპის კომბინაცის. ეს გაფართოება გამოასწორებს პრობლემას „ჰომოთეტიკური დასაქმების“
გამოთვლის გზით. ჰომოთეტიკური დასაქმება არის დასაქმების ის დონე, რომელიც მოსალოდნელია,
რომ ექნება „j“ რეგიონის „i“ სექტორს, თუ ამ რეგიონს იგივე სტრუქტურა ჰქონდა, რაც ერს ან
სახელმწიფოს. ჰომოთეტიკური დასაქმების გამოყენება საშუალებას გვაძლევს დავაკავშიროთ
ცვლილებათა მიზეზების ანალიზი ადგილმდებარეობის კოეფიციენტის მეთოდთან, რის შედეგადაც
არსებითად გაუმჯობესდება ამ მოდელის საიმედოობა. ამ გაფართოების ფარგლებში, კონკურენტული
ეფექტი განისაზღვრება მეოთხე კომპონენტის – განაწილების ეფექტის (aij) დამატებით. ამრიგად,
ხელახლა განსაზღვრული კონკურენტული ეფექტი ჩამოყალიბდება შემდეგნაირად:
სადაც ჰომოთეტიკური დასაქმება:

განაწილების ეფექტურობა გამოითვლება შემდეგი განტოლებითy:

სადაც მარჯვნიდან პირველი მნიშვნელობა არის სპეციალიზაციის ეფექტი, ხოლო მეორე წარმოადგენს
შედარებითი უპირატესობის მაჩვენებელს.

ეს განტოლება გვაწვდის სპეციალიზაციისა და შედარებითი უპირატესობის ოთხ შესაძლო კომბინაციას,
რაც გულისხმობს პოლიტიკის სხვადასხვა მიდგომას (პოლიტიკური რეცეპტები). განაწილების
დადებითი ეფექტი შეიმჩნევა იქ, სადაც ორივე, სპეციალიზაციის ეფექტი და შედარებითი უპირატესობა,
ან დადებითია, ან ნეგატიური, რაც ნიშნავს რესურსების ეფექტურად განაწილებას საბაზრო ძალების
მიერ. ეს ასე მოხდება, თუ რეგიონი სპეციალიზებულია და აქვს შედარებითი უპირატესობა, ან თუ ის
არ არის სპეციალიზებული და არ აქვს შედარებითი უპირატესობა. განაწილების დადებითი ეფექტი
მიანიშნებს იმაზე, რომ ბაზარი მუშაობს ეფექტურად გარე ინტერვენციების გარეშე. განაწილების
ნეგატიური ეფექტი კი მიანიშნებს ინდუსტრიის არასწორ სტრუქტურაზე რეგიონისთვის. ეს მოხდება
იმ შემთხვევაში, თუ რეგიონი სპეციალიზებულია, მაგრამ მას არ აქვს შედარებითი უპირატესობა ან თუ
რეგიონი არ არის სპეციალიზებული, მაგრამ აქვს შედარებითი უპირატესობა. ინდუსტრიის არასწორი
სტრუქტურა იმაზე მეტყველებს, რომ სავარაუდოდ ბაზარი არ მუშაობს ეფექტურად და საჭიროა
ჩატარდეს შემდგომი კვლევა პრობლემის მოგვარების საუკეთესო გზების დასადგენად. პოლიტიკის
ალტერნატიული ვარიანტები შეჯამებულია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში.

განაწილების ეფექტი და პოლიტიკის ინტერვენციები
შედარებითი უპირატესობა
დადებითი

უარყოფითი

დადებითი

მრეწველობა ჯანსაღია და
ინტერვენცია საჭირო არ არის

შეიძლება კარგი იყოს
ინტერვენცია, მაგრამ შემდგომი
კვლევა საჭიროა

უარყოფითი

შეიძლება კარგი იყოს
ინტერვენცია, მაგრამ საჭიროა
შემდგომი კვლევა

ინტერვენციის მდგრადობა
საეჭვოა. მრეწველობის
ეფექტურად გაფართოება
შეუძლებელია

სპეციალიზაცია
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ეს ანალიზი ხელს შეუწყობს ისეთი ინდუსტრიების იდენტიფიცირებას, სადაც კონკრეტულ რეგიონს
გააჩნია კონკურენტული უპირატესობები მთლიან ეკონომიკასთან შედარებით. ასევე, ანალიზი
აჩვენებს რეგიონალური დასაქმების ზრდის ან შემცირების მიზეზებს.

ყაზბეგის რაიონის დეტალური გეოლოგია

თერგის ხეობის უძველესი ქანები წარმოდგენილია გველეთისა და დარიალის პალეოლითური
(330 მილიონი წლის) გრანიტებით. დანალექი ქანები ძირითადად ადრეული, შუა და ზემო იურული
პერიოდისაა, დაწყებული კისტინკის სერიით (ფენა ან შრე), რომელიც ტრანსგრესიულად იწევს
დარიალისა და გველეთის გრანიტებზე და წარმოდგენილია წვრილმარცვლოვანი ნაცრისფერი
კვარციტით, ქვიშაქვით, ალევროლიტით და შავი ფილიტით (მეტამორფული კლდის სახეობა). ხშირად
ნაყარი დოლერიტის დიიკი (5-6 მ) ჭრის ფენებს. კისტინკის სერიის სისქეა 1,500 მ. ის თანდათანობით
გადაიქცევა წიკლაურის სერიად, რომელიც წარმოდგენილია სხვადასხვა ადგილას აბრეშუმის მსგავსი
ცქრიალა მუქი ასპიდური ფიქალით, კვარცის მსგავსი ქვიშაქვითა და ტუფის ლინზებით. დოლერიტის
დიიკი (5-6 მ) ჭრის ფენას. ფენის სისქე 2500 მ. ქისტინკისა და წიკლაურის ფენები მიეკუთვნება
სინემატიკურ-პლინსბახის შრეებს. წიკლაურის სერიას მოსდევს ყაზბეგის სერია, წარმოდგენილია
მუქი ნაცრისფერი თიხის ფიქლით და ნაცრისფერი კვარცის მსგავსი ქვიშაქვით. ისინი ხშირად
ენაცვლებიან ერთმანეთს და ფენას ზოლიან სახეს აძლევენ. აქ ხშირად შეინიშნება კვარცის ვენები
და პირიტის კუბური კრისტალები, ასევე დოლერიტის დიიკები. ყაზბეგის სერიის სისქეა 1500 მ. მას
მოსდევს ღუდუშაურის სერია, წარმოდგენილია მუქი ნაცრისფერი / შავი თიხის ფიქლით. ზოგჯერ
წვრილმარცვლოვანი ნაცრისფერი ქვიშის ქანების შუალედური ფენები გვხვდება. მოცემული სერიის
სისქეა 1,500-1,700 მ. ღუდუშაურის სერიას მოსდევს შევარდენის სერია, რომელიც წარმოდგენილია მუქი
ნაცრისფერი ფიქლით და ქვიშის ქანებით. სისქე 200 – 400 მ. ყაზბეგის, გუდუშაურისა და შევარდენის
სერიები მიეკუთვნება Toarsik-Alenic ფენებს. შევარდენის სერიას მოსდევს Byrsachiri სერია, რომელიც
წარმოდგენილია შავი თიხის ფიქალით და ქვიშაქვით. აქ ასევე შეინიშნება პირიტისა და სიდერიტის
კონკრემენტები. ფენის სისქე 1000 – 3000 მ-ია და მიეკუთვნება Buyosic-Bathik სისტემის ბურსაჭირის
ფენას, რომელსაც მოსდევს თიხის ფიქალის შრე. ეს არის იურული კარბონატული ზედა ფლიშკის
ქვეშ. იგი წარმოდგენილია ნაცრისფერი მარლისა და წვრილმარცვლოვანი კარბონატული ქვიშის
ქვით. ზოგჯერ შეინიშნება კირქვა. სისქე 600 მ. თიხის ფიქალის ფენას მოსდევს კასარას სერია, მუქი
ნაცრისფერი ფიქალი შავი მარლით. ზოგჯერ გვხვდება ნაცრისფერი კირქვა და შავი თიხის ფიქალი.
ფენის სისქე 500 მ. ფიქალი – ქვიშაქვა და კასარას ფენები მიეკუთვნება კალოვიარისა და ოქსფორდის
სისტემებს. ქვემოთ მოცემულია კიმერიული დუმაცხოს ფენა, წარმოდგენილია ფსევდო-ოოლითის,
ოოლითის და ქვიშაქვის კირქვის, კონგლომერატის შუა ფენებით. ფენის სისქე 150 – 200 მ. დუმაცხოს
სერიას მოჰყვება ქვედა კირქვის შრე, წარმოდგენილია ჰომოგენური მუქი ნაცრისფერი ქვიშიანი
კირქვით და ფიქლის მარლით, ხშირად გვხვდება პირიტის კონკრემენტები. სიმძლავრე 350-400 მ. შრე
ტონიანის პერიოდს მიეკუთვნება.

მეოთხეული (ბოლოდროინდელი) ნალექები დომინირებს მდინარის ხეობებში. აქ ფართოდ არის
გავრცელებული ალუვიური, პროლუვიური და დელუვიური ნალექები. ალუვიური ნალექები თერგის
ხეობაში ქმნის ოთხ ტერასას. მაღალმთიან ადგილებში ალუვიური ნალექები აგრეგირებულია
ფლუვიოგლაციალური ტბის მყინვარებით და მორენული ფორმებით. ყაზბეგისა და ხელის ვულკანურ
რეგიონებში გვხვდება მეოთხეული პერიოდის ვულკანის სხვადასხვა ასაკის პროდუქტები: ლავის
გადინება, პიროკლასტური მასა, ანდეზიტ – დაციტი და ანდეზიტ – ბაზალტი. რეგიონში მრავალი
მკვდარი ვულკანია, მათ შორისაა: მყინვარწვერი (5,047მ) – ყველაზე ცნობილი კავკასიაში. მას რთული
სტრუქტურა აქვს. იგი ვითარდებოდა ერთ მილიონზე მეტი წლის განმავლობაში, გვიანი პლიოცენიდან
ჰოლოცენამდე. მისი ცენტრალური ნაწილია კალდერა, რომელიც მდებარეობს დასავლეთიდან
აღმოსავლეთისკენ. მასზე აღინიშნება ცენტრალური კონუსის გადახრა ორი მწვერვალით, რომელიც
აშენებულია დაციტური ლავით. მყინვარწვერის ვულკანს აქვს სამი კრატერი, საიდანაც გადინებები
სხვადასხვა პერიოდში ხდებოდა. ამჟამად ვულკანი არ არის აქტიური. ტყარშეთი (3,431 მ) მდებარეობს
მდინარე თერგის მარცხენა სანაპიროზე და წარმოდგენილია ჰოლოცენის ხანის სამმაგი გუმბათით.
თერგის ხეობაში ანდეზიტის პერიოდში წარმოდგენილია 7 კმ სიგრძის ლავის ნაკადები. ამჟამად
ვულკანი არ არის აქტიური. • ქაბარჯინა (3140 მ) – მდებარეობს მდინარე თერგის მარჯვენა სანაპიროზე.
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მას აქვს შუა და ზედა პლეისტოცენის ანდეზიტ-დაციტური სტრატო-ვულკანის რთული სტრუქტურა.
მთავარი მწვერვალი 900 მ სიმაღლეზეა. ვულკანი დეფორმირებულია ახალი ნაპრალების გამო. ვულკანი
არ არის აქტიური. ასევე არსებობს ახალგაზრდა ვულკანები მთავარ ქედზე, ჯვრის უღელტეხილის
ჩრდილო – დასავლეთით და ჩრდილო – აღმოსავლეთით. მათ შორის არის მცირე ხარისარი, რომელიც
მდებარეობს ჩრდილო – დასავლეთ ნაწილში და წარმოადგენს ვულკანურ კონუსს კრატერთან ერთად.

ჩრდილოეთიდან სამხრეთის რეგიონში გვხვდება შემდეგი რთული ტექტონიკური ელემენტები:
გვერდითი ქედის ანტიკლინა, ბეჯითინის სინკლინა, მთავარი ქედის ანტიკლინა და ჭიაურის
(გუდამაყრის ზონა) Bejitini სინკლინი. გვერდითი ქედის ანტიკლინის სტრუქტურაში მნიშვნელოვან
როლს ასრულებს შეკუმშული იზოკლინიკური ნაოჭები. ისინი სამხრეთისკენ არიან გადახრილი და
გამოირჩევა რთული სტრუქტურით ხშირი ნაპრალების გამო. ნაპრალებს რეგიონალური ხასიათი აქვს
ბირთვში. მასთანაა დაკავშირებული დიიკები და შვერილები. ანტიკლინის ბირთვში გველეთისა და
დარიალის გრანიტები და გნაისი დაზოლილია. მათ აქვთ ტექტონიკური კონტაქტი კისტინკასა და
წიკლაურის ფენებთან ჩრდილოეთით და სამხრეთით. სოფელ ცდოში დიდი ნაპრალი შეინიშნება,
სადაც პლინსბახის ფენა ეფინება ტურარსკის ფენას და მას ადიკომ-ყაზბეგის ნაპრალი ეწოდება. II.
Bejitini სინკლინი წარმოდგენილია ყაზბეგისა და გუდუშაურის ფენების ძლიერი ფიქალის შრეებით.
სინკლინის სამხრეთით, სოფელ სიონის მახლობლად, მდებარეობს ამელის ნაპრალი. აქ ყაზბეგის ფენა
ეფინება გუდუშაურის ფენას. III. ქედის მთავარი ანტიკლინა წარმოადგენს ადრეული და შუა იურიზმის
მეტამორფულ-ტერიგენული ქანების ვიწრო ზოლს. ჩრდილოეთით Bejitini სინკლინიდან და სამხრეთით
– თრუსოს ნაპრალი ესაზღვრება მას. ამ ადგილას ანტიკლინი მნიშვნელოვნად იკლებს. IV. ჭიაურის
(გუდამაყრის ზონა) სინკლინი ხასიათდება მცირე ნაპრალებიანი ასიმეტრიული და გადაბრუნებული
ნაოჭებით. რეგიონის გეოლოგიური განვითარების ისტორია შემდეგნაირად შეგვიძლია განვიხილოთ:
ადრე და შუა იურულ პერიოდში აქ მდებარეობდა გეოსინკლინური ორმო. იგი ივსებოდა ქვიშიანი და
თიხის ნალექებით. მოძრაობა, რომელიც იწვევს ნაოჭების წარმოქმნას და ტერიტორიის ნაწილობრივ
გადანაცვლებას, უკავშირდება ნაოჭების ფაზას, რამაც გამოიწვია წყალქვეშა ძვრები და წარმოიქმნა
კუნძულების ჯაჭვი ორმოს ცენტრალურ ნაწილში და ორი დამოუკიდებელი ორმო ჩრდილოეთით
და სამხრეთით. აშკარად დოლერიტის დიიკები დაკავშირებულია ამ ნაოჭების ფაზასთან. მალმის
დასაწყისიდან გვიან ეოცენური პლატფორმის ნალექები დაგროვილი იყო ჩრდილოეთ ორმოში,
ხოლო ფლიშის ნალექები – სამხრეთ ორმოში. სამხრეთ ორმოს ძირითადი ნაოჭები მოხდა ეოცენის
მიდამოებში. თავიდან დაიწყო დაყოფილი ორმოების ოლიგოცენის გადაადგილება და მიწა
გაერთიანდა. მაგრამ მაღალმთიანი რელიეფი ჯერ არ იყო ჩამოყალიბებული. გვიანი ოროგენეზის
დროს (ბოლოდროინდელი ფაზა) მნიშვნელოვნად გახშირდა ცენტრალური გადანაცვლელები/ძვრები
და მაღალმთიანი რელიეფი ჩამოყალიბდა. ვულკანური აქტივობები გამოიხატებოდა მრავლობითი
ვულკანური აფეთქებებით და მრავალი გამყინვარებით.
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