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მერის მიმართვა 

თბილისის ეკონომიკური გაძლიერება ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა. ეკონომიკური განვითარების დღის 

წესრიგის აქტუალობიდან გამომდინარე ჩვენთვის განსაკუთრებით პრიორიტეტულია ეკონომიკური განვითარების 

გეგმის შემუშავება, რომელსაც დაეფუძნება დედაქალაქის ეკონომიკური პოლიტიკა. 

თბილისის ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა წარმოადგენს ჩვენს მრავალწლიან ხედვას, თუ რა 

მექანიზმებით და როგორ ვგეგმავთ ადგილობრივი  ბიზნესის ხელშეწყობას, ინვესტიციების მოზიდვასა და 

თბილისის ტურისტული პოტენციალის მაქსიმალურად გამოყენებას. 

დღეს ჩვენი ქალაქისთვის განსაკუთრებით აქტუალურია უმუშევრობის პრობლემა. ჩვენი მთავარი პრიორიტეტია 

დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნა და ბიზნეს აქტივობის წახალისება, ისევე როგორც დაინტერესებული 

მოქალაქეებისთვის ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობების შექმნა. სწორედ სტარტაპების ხელშეწყობის მიზნით 

დაიგეგმა თბილისის ბიზნეს აქსელერატორის დაარსება, რომელიც განხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით 

და უზრუნველყოფს ინოვაციური, პრაქტიკული ბიზნეს იდეების წარმატებულ პროექტებად გადაქცევას.  

უნდა აღინიშნოს, რომ ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმის შემუშავების პროცესის მიმდინარეობისას 

ჩვენ მაქსიმალურად ვეცადეთ ყველა სოციალური ჯგუფისა და სექტორის მოსაზრების გათვალისწინება, მათი 

პრიორიტეტებისა და საჭიროებების ასახვა.  

,,მერები ეკონომიკური ზრდისთვის’’ ინიციატივასთან შეერთებით თბილისის მერიამ კიდევ ერთხელ დააფიქსირა 

საერთაშორისო და დონორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის სურვილი, რათა ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების 

გამოცდილების გაზიარებით ხელი შევუწყოთ დედაქალაქის ეკონომიკის ინკლუზიურ განვითარებას.  

ჩვენ მიერ ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმით გათვალისწინებული პროექტების 

განხორციელებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საჯარო-კერძო თანამშრომლობის წახალისება და 

დაანონსებული ღამის ეკონომიკის კონცეფციის ხორცშესხმა, რომელიც უზრუნველყოფს ცალკეული უბნებისთვის 

ახალი ფუნქციების მინიჭებას, მიტოვებული სივრცეების ათვისებას, ინვესტორების მოზიდვასა და თბილისის 

ტურისტული პოტენციალის გაუმჯობესებას. ასევე, აუცილებელია ვახსენოთ თბილისის მერიის მიმდინარე 

საინვესტიციო შეთავაზებები, რომელთა განხორციელება, პირველ რიგში, ჩვენი თანამოქალაქეების ცხოვრების 

პირობების გაუმჯობესებასა და დამატებითი ეკონომიკური აქტიურობის შექმნას შეუწყობს ხელს.  

ჩვენი მთავარი მიზანია თბილისის მოქალაქეებს მივცეთ დამატებითი შესაძლებლობები, ხელი შევუწყოთ მდგრადი 

ეკონომიკური გარემოს შექმნას და შევამციროთ უმუშევრობის დონე, რის მთავარ წინაპირობას სწორედ 

ადგილობრივი ეკონომიკის გაჯანსაღება წარმოადგენს.  

გეგმის ასლის მისაღებად, გთხოვთ მიმართოთ: ირაკლი გოხელაშვილი, ეკონომიკური განვითარების საქალაქო 
სამსახური, ქ.თბილისი შარტავას ქ.#7, ტელ:2 72 22 22; economic@tbilisi.gov.ge; www.tbilisi.gov.ge 
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1. მოკლე შეჯამება 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია და შესაბამისად 

ადგილობრივი ბიზნესის ხელშეწყობა თბილისის მერიისთვის განსაკუთრებით აქტუალურია. უმუშევრობის 

მაღალი დონის, როგორც მთავარი გამოწვევის დასაძლევად აუცილებელია ქალაქის კონკურენტული 

უპირატესობებისა და ძლიერი მხარეების მაქსიმალური გამოყენება. გეოგრაფიული ადგილმდებარეობიდან 

გამომდინარე, თბილისი საუკუნეების განმავლობაში ყალიბდებოდა, სატრანზიტო კავშირებით განვითარებულ, 

რეგიონულ ლოგისტიკურ ცენტრად. ხელსაყრელი სამეწარმეო გარემო და ქვეყნის მასშტაბით საშუალოზე მაღალი 

განვითარების მაჩვენებლით, თბილისის ცალკეული სექტორები, მაგალითად, როგორიცაა ჯანდაცვა, ეკონომიკური 

განვითარებისთვის ხელსაყრელ გარემოს ქმნიან. ბოლო ათწლეულების განმავლობაში დედაქალაქი ჩამოყალიბდა 

საქართველოს მთავარ ტურისტულ ჰაბად, მზარდი საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობით. უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულების პოპულარობის ზრდა, როგორც საერთაშორისო, ისე ადგილობრივ დონეზე 

მნიშვნელოვანი სტიმულია ქალაქის განვითარებისთვის.  

თბილისისთვის ეკონომიკური განვითარების ხელშემშელი ფაქტორებიდან გამოიყოფა მძიმე ეკოლოგიური და 

სოციალური მდგომარეობა, უმუშევრობის მაღალი მაჩვენებელი, დასახვეწი საქალაქო ინფრასტრუქტურა და 

სერვისები. აღნიშნული სუსტი მხარეების გასაუმჯობესებლად დედაქალაქს შეუძლია სხვადასხვა 

შესაძლებლობების გამოყენება, მათ შორის გლობალური საინვესტიციო ფონდების ინტერესის ზრდა 

განვითარებადი ქვეყნების მიმართ, საქართველოსთვის დაწესებული პრეფერენციული სავაჭრო რეჟიმები და 

მსოფლიო ტექნოლოგიური მიღწევების სწრაფი პენეტრაცია ადგილობრივ ბაზრებზე.  

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხედვას წარმოადგენს ბიზნესის კეთებისთვის საუკეთესო გარემოს შექმნა და 

დასაქმებაზე ორიენტირებული, სწრაფად მზარდი მდგრადი ეკონომიკის შექმნა რეგიონის მასშტაბით. 

პრიორიტეტული ეკონომიკური მიმართულებების გათვალისწინებით ქალაქის მიზანია ტურისტული 

მიმზიდველობის გაუმჯობესება, ინვესტიციების მოზიდვის წახალისება, მცირე და საშუალო ბიზნესის 

განვითარების ხელშეწყობა. აღნიშნული მიზნების განხორციელებისთვის ადგილობრივი ეკონომიკური გეგმით 

გათვალისწინებულია ბიზნესისა და სექტორული წახალისების აქტივობები, თბილისის პოპულარიზაციის 

გაზრდისთვის საერთაშორისო ფორუმებსა და სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება. ასევე 

მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაგეგმილია სექტორული სტრატეგიული დოკუმენტების მომზადება და დამწყები 

ბიზნესებისთვის იაფი ფინანსური რესურსის პროგრამის ამოქმედება.  

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების ძირითადი მოცულობა 

თბილისის მერიის ბიუჯეტიდან დაიფარება, ბიზნესის მხარდაჭერის კომპონენტის  ნაწილი კი ევროკავშირის 

გრანტით მიღებული სახსრებიდან დაფინანსდება. 
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3. ცხრილებისა და გრაფიკების სია, აბრევიატურები 

ცხრილები 

1. ძირითადი მონაცემები თბილისზე - გვ 9 

2. ეკონომიკური საქმიანობის ტიპი და ბრუნვა, მლნ.ლარი - გვ 10 

3. ადგილობრივი პარტნიორობის შეფასება - გვ 11 

4. კერძო სექტორის საჭიროებები მიწისა და ინფრასტრუქტურის სფეროში - გვ 14 
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2. ვიზიტორების რაოდენობა თბილისში და ვიზიტის მიზნები სასტუმროების მონაცემების შესაბამისად - გვ 32 

3. თბილისის მშპ ერთ სულ მოსახლეზე და წილი ქვეყნის მშპ-ში - გვ 33 

4. დამატებითი ღირებულება სექტორების მიხედვით - გვ 34 

5. დასაქმების  წილი სექტორების მიხედვით - გვ 34 

6. მონაცემები  საწარმოთა საკუთრების ტიპის  მიხედვით - გვ 35 

7. 2018 წელს რეგისტრირებული ბიზნესების რაოდენობა - გვ 35 

8. საშუალო თვიური ხელფასი საწარმოთა ზომის მიხედვით 2016 წ - გვ 36 

 

აბრევეატურები: 

DCFTA - ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო  სივრცის შესახებ შეთანხმება (The Deep and 

Comprehensive Free Trade Agreement) 

ITA - WTO International Technology Agreement 

GSP - General Schemes of Preferences: Canada, Japan, Norway, Switzerland, USA 

FTA - Bilateral Free Trade Agreement – CIS + Turkey 

CNG – Compresed Natural Gas 

OGP – Opern Governance Partnership 
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MSDA - მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო 

World SME Forum - კერძო სექტორის ინიციატივა, რომლის მიზანია მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა და 

განვითარება მსოფლიო მასშტაბით. ფორუმი ოფიციალურიად დაფუძნდა ანტალიაში, 2015 წლის ნოემბერში.  

მსბ - მცირე და საშუალო ბიზნესი 
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4. გეგმის შესავალი 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ,,მერები ეკონომიკური ზრდისთვის’’ ინიციატივას 2017 წლის აგვისტოს 

შეუერთდა. 

ქ.თბილისი უახლოეს საპორტო ქალაქთან დაშორებულია 320კმ-ით და რომლის გავლაც მსუბუქი ავტომობილით 

დაახლოებით 4.5 საათშია შესაძლებელი. საშუალო ასაკი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 36.3 წელია, 

მამაკაცებისთვის აღნიშნული მაჩვენებელი 33.8 წელია, ხოლო ქალებისთვის 38.4.  თბილისის 

მუნიციპალიტეტისთვის უმუშევრობის დონე საერთო ეროვნულ მაჩვენებელზე მაღალია და 22%-ს უტოლდება, 

მაშინ, როცა შრომისუნარიანი მოსახლეობის წილი 40%-მდეა და გენდერულ ჭრილში თანაბრად არის 

განაწილებული, მამაკაცები 50.5% და ქალები 49.5%.  დედაქალაქის ტერიტორიული პირობებიდან და ფუნქციური 

დატვირთვიდან გამომდინარე რურალური მოსახლეობის წილი მუნიციპალიტეტში საკმაოდ დაბალ 2%-იან 

ნიშნულზეა. სქესის განაწილების მიხედვით ქალები მუნიციპალიტეტში უმრავლესობას წარმოადგენენ საერთო 

მოსახლეობის 55%-ით. აღნიშნული ფაქტობრივი გარემოებებიდან გამომდინარე, ადგილობრივ ეკონომიკურ 

განვითარებას თბილისის მუნიციპალიტეტისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, როგორც უმუშევრობის 

პრობლემის მოგვარების, ასევე გენდერული ბალანსის დაცვისა და ქალების ეკონომიკური აქტიურობის 

წახალისების მიზნით. დედაქალაქის მიმართულებით შიდა მიგრაციის ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩევა 

იმერეთის, აფხაზეთის ა/რ-ის, კახეთის, სამეგრელო ზემო-სვანეთის და შიდა ქართლის რეგიონები. 

,,მერები ეკონომიკური ზრდისთვის’’ ინიციატივასთან შეერთების ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენდა კერძო 

და აკადემიური სექტორის, სხვადასხვა დაინტერესებული ჯგუფებისა და პირების მაქსიმალური ჩართვა 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების პროცესში. გეგმის შემუშავების ეტაპზე აქტიურად მიმდინარეობდა 

თანამშრომლობა პარტნიორობის წევრებთან, მათი რეკომენდაციები და მოსაზრებები ასახულ იქნა დოკუმენტის 

საბოლოო ვერსიაში. მათ შორის სამუშაო პროცესში მონაწილეობისა და მოსაზრებების დაფიქსირების საშუალება 

ჰქონდათ თბილისის მკვიდრებს, რეგიონებში მცხოვრებ მოქალაქეებსა და სკოლის მოსწავლეებს. თბილისის მერიის 

მიზანია ყველა დაინტერესებული მხარის ფართო ჩართულობის უზრუნველყოფა, როგორც დაგეგმვის, ისე 

განხორციელების ეტაპზე. პერიოდული შეხვედრებისა და ანგარიშების გაცნობის გზით, კერძო სექტორის 

წარმომადგენლები აქტიურად იყვნენ ჩართულები გეგმის განხორციელებისა და მონიტორინგის პროცესში.   

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმის შემუშავების შემდეგ, თბილისის მერიას პარტნიორ და დონორ 

საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავების მოლოდინი აქვს, რაც, პირველ რიგში, 

დედაქალაქის ეკონომიკური პრიორიტეტების, თანამედროვე სტანდარტებით შესრულებული გეგმის დამსახურება 

იქნება.   

გეგმით გათვალისწინებული პროექტებისა და აქტივობების უმეტესობა თბილისის მერიის ბიუჯეტიდან იქნება 

დაფინანსებული, რაც დამატებით უსვამს ხაზს მუნიციპალიტეტის სურვილს ხელი შეუწყოს ადგილობრივი 

ეკონომიკური განვითარებისთვის გადადგმულ ნაბიჯებს.  

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა თავისი  დანიშნულებით წარმოადგენს ევროკავშირის ‘’მერები 

ეკონომიკური ზრდისთვის’’ ინიციატივის ფარგლებში შექმნილ დოკუმენტს და იგი არ შეიძლება განხილულ იქნას 

სხვა მსგავსი გეგმის ან სტრატეგიის ჩამნაცვლებლად. 

თბილისის მუნიციპალიტეტმა დაამთავრა დედაქალაქის გენერალური გეგმის შემუშავება, რომელიც 

ითვალისწინებს ქალაქის ეკონომიკური განვითარების მნიშვნელოვან ასპექტებს. ადგილობრივი ეკონომიკური 

განვითარების გეგმა, ასევე ეყრდნობა თბილისის მარკეტინგულ სტრატეგიასა და ,,მწვანე ქალაქის სამოქმედო 

გეგმით’’ გათვალისწინებულ ძირითად პრიორიტეტებს.  

 

5. ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმის შემუშავების პროცესი 

ადილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმის შემუშავების პრინციპი გახლდათ კერძო, საჯარო და 

მუნიციპალური თანამშრომლობით შეჯერებული დოკუმენტის შექმნა. ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის 

მიერ შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ინტენსიურად მუშაობდა დოკუმენტის შემუშავებაზე და რომლის 

მოვალეობას წარმოადგენდა ინფორმაციის მოძიება, ანალიზი და რეკომენდაციის შემუშავება. ჯგუფი 

დაკომპლექტებულ იქნა ქ. თბილისის მერიის, კერძო და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებისგან. 

რეკომენდაციების შესაბამისად, გეგმის შემუშავების პროცესში სხვადასხვა დაინტერესებული ჯგუფების ჩართვის 

მიზნით, ასევე შეიქმნა ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების პარტნიორობა, რომელიც აქტიურად 

მონაწილეობდა ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმის შემუშავების ყველა ეტაპზე, განიხილავდა და 

შენიშვნებს გამოთქვამდა სამუშაო ჯგუფის მიერ დამუშავებულ მასალებზე. პარტნიორობის წევრები არიან კერძო 

სექტორისა და ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლები. პარტნიორობა დაკომპლექტებულია  კერძო სექტორისა და 
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ასოციაციის 11, ასევე მუნიციპალიტეტის 5  წარმომადგენლისაგან. პარტნიორობის წევრთა აბსოლუტური 

უმრავლესობა კერძო და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები არიან. გადაწყვეტილებები მიიღებოდა 

კონსენსუსის გზით, უმრავლესობის მოსაზრების გათვალისწინებით. პარტნიორობა დაკომპლექტებულია 

თბილისისათვის პრიორიტეტული ეკონომიკური სექტორების წარმომადგენლებისაგან და ეკონომიკური 

პროფილის არასამთავრობო ორგანიზაციებისაგან (ჩამონათვალი იხილეთ დანართი #3).  პარტნიორობის 

ფარგლებში მოწვეულმა ორგანიზაციებმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს ადგილობრივი ეკონომიკური 

განვითარების გეგმის შემუშავებაში. შეხვედრების საშუალო ინტენსივობა წარმოადგენდა 14 დღეში ერთ შეხვედრას.  

გეგმის შემუშავების პროცესში, ჯამში, ჩატარდა 10 შეხვედრა მოსახლეობასთან, კერძო და არასამთავრობო 

სექტორთან. ასევე გეგმა განიხილეს ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკურ კომისიაზე, რომლის 

ოქმები და მერის შესაბამისი ბრძანება წარმოდგენილია დანართი #2 სახით. 

 

6. ადგილობრივი ეკონომიკური ანალიზი 

i. ადგილობრივი ეკონომიკური სტრუქტურის ანალიზი 

თბილისის ეკონომიკა ბოლო წლების განმავლობაში მნიშვნელოვნად მზარდი ტენდენციით ხასიათდებოდა. 2012-

დან 2016 წლამდე მთლიანი შიდა პროდუქტის საშუალოდ წლიური 7%-იანი ზრდა ფიქსირდებოდა. 2016 წლის 

მონაცემებით მშპ-ში ვაჭრობა ლიდერობს 26%-ით, ტრანსპორტსა და კავშირგაბმულობას აქვს 17%, მრეწველობას -

13%, მშენებლობას -11%. ასევე, თბილისში კარგად განვითარებულია ფინანსური სექტორი.  

პრიორიტეტული თვალსაზრისით გამოსაყოფი სექტორებია: განათლება, მრეწველობა, ჯანდაცვა და სოციალური 

უზრუნველყოფა, ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა, სასტუმროები და რესტორნები, ოპერაციები უძრავი ქონებით. 

აღნიშნული სექტორების ხელშეწყობა და შესაბამისი ღონისძიებების გატარება ბიძგს მისცემს მდგრად ეკონომიკურ 

განვითარებას. 

მოცემული სტრატეგიის შემუშავების ეტაპზე განისაზღვრა თბილისის ეკონომიკის ძირითადი პრიორიტეტული 

სექტორები. ყოველწლიური მზარდი ბრუნვის მაჩვენებლით ყველაზე წარმატებულ სექტორს ვაჭრობა წარმოადგენს, 

სადაც ყველაზე მეტი დამატებითი ღირებულება იქმნება და ამასთანავე წარმოადგენს მთავარ დამსაქმებელს. 

თბილისის რეგიონის მასშტაბით სავაჭრო ცენტრად ჩამოყალიბების პერსპექტივა უმთავრესად განპირობებულია 

სტრატეგიული ადგილმდებარეობით. მოცემული სექტორი დინამიურად ვითარდება და დამატებითი 

წამახალისებელი ღონისძიებების გატარებას უახლოესი ორი წლის განმავლობაში არ მოითხოვს. ვაჭრობის 

სექტორის ბრუნვა 2016 წელს 2011 წლის მონაცემებთან შედარებით 45.9%-ით გაიზარდა და 22379  მლნ. ლარი 

შეადგინა. 

დედაქალაქის ეკონომიკაში შექმნილი დამატებითი ღირებულების მიხედვით მრეწველობის სექტორი ერთ-ერთი 

წამყვანია. სექტორის ბრუნვა 2016 წელს 2011 წლის მონაცემებთან შედარებით 46.5%-ით გაიზარდა და 2940 მლნ. 

ლარი შეადგინა. 

ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის სექტორის შერჩევა განაპირობა ლოგისტიკის სახელმწიფო სტრატეგიის შესაბამისად 

თბილისის მახლობლად მსხვილი ლოგისტიკური ცენტრის დაგეგმვამ. დედაქალაქის ეკონომიკაში შექმნილი 

დამატებითი ღირებულებით სექტორი მე-3 ადგილზეა და მისი ბრუნვა 2016 წელს 2011 წლის მონაცემებთან 

შედარებით 33.7%-ით გაიზარდა და 4528 მლნ. ლარი შეადგინა.1 

მშენებლობის სექტორი თბილისის ეკონომიკაში ერთ-ერთი წამყვანია, როგორც დასაქმების, ისე შექმნილი 

დამატებითი ღირებულების მხრივ. მიმდინარე ტენდენციის გათვალისწინებით, საცხოვრისზე მოთხოვნის მუდმივი 

ზრდა ფიქსირდება, შესაბამისად სექტორის დამატებითი სტიმულირება არ იგეგმება. მშენებლობის სექტორის 

ბრუნვა 2016 წელს 2011 წლის მონაცემებთან შედარებით 92.2%-ით გაიზარდა და 4735.5 მლნ. ლარი შეადგინა. 

ჯანდაცვის სექტორის განვითარებისთვის სახელმწიფოს მიზანმიმართული პოლიტიკის შესაბამისად, 

მნიშვნელოვანი ნაბიჯებია გადადგმული. თბილისის ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე, ქალაქს აქვს კავკასიის 

რეგიონული სამედიცინო ცენტრის სტატუსის მოპოვების შესაძლებლობა. სექტორის ბრუნვა 2016 წელს 2011 წლის 

მონაცემებთან შედარებით 93.5%-ით გაიზარდა და 641.8 მლნ. ლარი შეადგინა. 2 

განათლების სექტორი განსაკუთრებით მიმზიდველია აზიისა და აფრიკის ქვეყნების მოქალაქეებისთვის. ექსპატი 

სტუდენტების რაოდენობის ზრდას მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს დედაქალაქის ეკონომიკის განვითარებაში. 

სექტორის ბრუნვა 2016 წელს 2011 წლის მონაცემებთან შედარებით 134%-ით გაიზარდა და 252  მლნ. ლარი შეადგინა. 

                                                           
  1 სტატისტიკა მუშავდება კავშირგაბმულობის სექტორთან ერთად და შესაბამისად იძლევა გარკვეულ ცდომილებას 

  2 სტატისტიკა მუშავდება სოციალური დახმარების სექტორთან ერთად და შესაბამისად იძლევა გარკვეულ ცდომილებას 
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საფინანსო სექტორი კარგად არის განვითარებული და დამატებით სტიმულირებას არ საჭიროებს. 2017 წლის 

მონაცემებით თბილისის მასშტაბით პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 21% საფინანსო სექტორზე მოდის.  

სასტუმროებისა და რესტორნების სექტორი თბილისის ტურისტული პოტენციალიდან გამომდინარე 

პერსპექტიულია ეკონომიკაში მისი წილისა და დასაქმების ზრდისთვის. სასტუმროებისა და რესტორნების 

სექტორის ბრუნვა 2016 წელს 2011 წლის მონაცემებთან შედარებით 84%-ით გაიზარდა და 839  მლნ. ლარი შეადგინა.

  

დედაქალაქის ბიზნეს გარემო ქვეყნის მასშტაბით ყველაზე მიმზიდველად რჩება ინვესტორებისთვის. 

საქართველოში შემოსული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების საერთო მოცულობაში თბილისის წილი 85% -ია 

(2016 წლის მონაცემებით).  

თბილისის ეკონომიკური პოლიტიკის ერთ-ერთ ამოცანას წარმოადგენს პრიორიტეტული სექტორების 

კლასტერული განვითარების ხელშეწყობა, რაც ქალაქის ეკონომიკის ზრდის წინაპირობაა. 

დედაქალაქის ეკონომიკური განვითარების მთავარ მიზანს წარმოადგენს ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მასშტაბით ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება და მდგრადი ურბანული განვითარების ხელშეწყობა. 

უახლოესი 2 წლის პერიოდში პრიორიტეტულ სექტორებად მიჩნეულია: ტრანსპორტი და ლოგისტიკა, ჯანდაცვა, 

განათლება, ტურიზმი (სასტუმროები და რესტორნები). ასევე თბილისის მუნიციპალიტეტი წაახალისებს ყველა 

სახის ინოვაციურ საქმიანობას, რომელიც ამ სექტორებს ცდება.  

 

ცხრილი #1 ძირითადი მონაცემები თბილისზე 

მონაცემები თბილისზე 

თბილისის მოსახლეობა 2017 1114,6 (ათასი კაცი) 

აქტიური მოსახლეობა 2016 440,1 

დასაქმებული 2016 343,1 

დაქირავებული 290,1 

თვითდასაქმებული 53,1 

უმუშევრობის დონე 22% 

მოქმედი საწარმოები 2017 75155 

დამატებითი ღირებულება 2015 13450.9 მლნ 

წლიური გამოშვება 2016 22504.4 მლნ 

წლიური ბრუნვა 2016 46107.8 მლნ 

საშუალო თვიური შემოსავალი  კერძო სექტორში 1065 ლარი 

 

ცხრილი #2 ეკონომიკური საქმიანობის ტიპი და ბრუნვა, მლნ.ლარი 

სექტორი 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

სოფლის მეურნეობა, ნადირობა და სატყეო მეურნეობა 56,7 57,2 70,1 73,0 70,8 70,0 

თევზჭერა, მეთევზეობა 1,7 1,6 1,3 1,4 0,7 0,0 

სამთომოპოვებითი მრეწველობა 2,7 39,1 14,1 31,7 57,6 47,6 

დამამუშავებელი მრეწველობა 2005,9 2091,6 2160,9 2439,9 2614,6 2940,2 

ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და განაწილება 1167,0 1112,2 1198,5 1301,5 1657,9 1964,5 

მშენებლობა 2462,7 3303,8 2105,1 2472,0 3640,9 4735,5 

ვაჭრობა; ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი 

მოხმარების საგნების რემონტი 15329,3 17099,7 18065,7 19939,9 20766,3 22379,4 

სასტუმროები და რესტორნები 455,4 534,6 548,3 579,3 696,0 838,8 

ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 3385,7 3820,8 4077,7 4282,5 4742,1 4528,2 

ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის 

მომსახურების გაწევა 1248,5 1476,9 1652,5 2080,2 2376,9 2742,5 

განათლება 107,7 131,1 169,0 203,2 222,3 252,1 
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ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 331,7 463,3 599,7 599,5 612,1 641,8 

კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა 533,9 1191,3 1295,0 1992,7 3415,4 4967,2 

ჯამი       35996,7 40873,6 46107,8 

პრიორიტეტული სექტორების შერჩევა განხორციელდა  დანართი 1.3-ის სექტორული ანალიზის მიხედვით. 

ii. ადგილობრივი თანამშრომლობა და საქმიანი საკომუნიკაციო ქსელის აგება 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია კომუნიკაციისა და თანამშრომლობის გასაუმჯობესებლად ყოველკვარტლურ 

შეხვედრებს მართავს კერძო სექტორთან, რომელსაც უშუალოდ მერი უძღვება. შეხვედრებში, როგორც წესი 

მონაწილეობენ დაინტერესებული პირები, სხვადასხვა კომპანიებისა და ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენლები. 

თბილისის მერი დამსწრეებს წარუდგენს ანგარიშს შესრულებული სამუშაოების შესახებ და ასევე აცნობს 

ინფორმაციას სამომავლო გეგმების შესახებ.    

თბილისის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გადაუდებელი და აქტუალური საკითხების გადაწყვეტის მიზნით, 

ოპერატიულ რეჟიმში პრობლემების გადასაწყვეტად კერძო სექტორთან საკომუნიკაციო პირს წარმოადგენს ვიცე-

მერი, რომელსაც  ყოველდღიური ურთიერთობა აქვს  ბიზნეს სექტორთან. 

თბილისის მერის ინიციატივით დედაქალაქში დაიწყო ახალი პროექტი - „შენი იდეა ქალაქის მერს’’, რომელიც 

წარმოადგენს საინიციატივო ელ.პლატფორმას. მისი მეშვეობით ნებისმიერ პირს, მათ შორის ბიზნეს სექტორის 

წარმომადგენლებს შეუძლიათ პროექტის იდეა მიაწოდონ მერიას. მიწოდებული პროექტები კომპლექსურად 

განიხილება სხვადასხვა სამსახურების მონაწილეობით.  

პარტნიორობის ფარგლებში მიღებული რეკომენდაციების გათვალისწინებით, დაგეგმილია კერძო სექტორთან 

თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით პერიოდული შეხვედრების გამართვა და როგორც მიმდინარე, ასევე 

დაგეგმილი პროექტების განხილვა. ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმის შემუშავების პროცესში 

შექმნილი პარტნიორობა აერთიანებს სხვადასხვა სექტორის 11 წარმომადგენელს. პარტნიორობის ფარგლებში 

გაიმართა 4 შეხვედრა. ინფორმაციის გაცვლისა და რეკომენდაციების მიწოდების, ისევე როგორც ადგილობრივი 

ეკონომიკური განვითარების გეგმის კომენტირების პროცესი პარტნიორობის წევრების აქტიური მონაწილეობით 

მიმდინარეობდა.   

ძირითად პარტნიორ ორგანიზაციებს წარმოადგენენ ბიზნეს ასოციაციები და გაერთიანებები, საერთაშორისო და 

დონორი ორგანიზაციები, ისევე როგორც ქალაქის მასშტაბით წარმოდგენილი მცირე და საშუალო ზომის ბიზნეს 

ორგანიზაციები.   

ცხრილი #3 ადგილობრივი პარტნიორობის შეფასება 

დასახელება ან/და ფუნქცია 
(სამუშაო სფერო/ 

თემატიკა) 

ინსტიტუციები/ 
მონაწილე პირები 

მიღწევები 
ასევე მიუთითეთ თუ როგორ მუშაობს - მაგ: 

“გეგმავს”, ახორციელებს პროექტებს, 
უზრუნველყოფს სერვისებს, მუდმივი ან 

საჭიროებისამებრ/შემთხვევითი 

შეფასება: 
სასარგებლო ან 

უსარგებლო 

სამედიცინო სფერო საქართველოს 

სამედიცინო 

ასოციაციების 

გაერთიანება 

სამედიცინო ორგანიზაციების ყველაზე დიდი 

გაერთიანება, რომელიც მუშაობს სექტორის 

პერსპექტიული განვითარების შესაძლებლობებზე 

სასარგებლო 

SME სექტორის 

განვითარებაზე მომუშავე 

არასამთავრობო სექტორი 

საქართველოს მცირე 

და საშუალო 

საწარმოთა ასოციაცია 

SME სექტორის მთავარი მაკოორდინირებელი და 

ინტერესების დამცველი 

სასარგებლო 

უმაღლესი განათლება საქართველოს 

უნივერსიტეტების 

ასოციაცია 

უმაღლესი საგანმანათლებლო სფეროს პრობლემების 

გამოვლენა და შესაძლებლობების გაზრდის 

ხელშეწყობა  

სასარგებლო 

ბიზნეს სექტორი საქართველოს ბიზნეს 

ასოციაცია 

ქვეყანაში მოქმედი ყველაზე მსხვილი ბიზნესების 

გაერთიანება. აქტიურად მუშაობს ბიზნეს სექტორის 

პრობლემების იდენტიფიცირებაზე, ატარებს 

კვლევებს და შეიმუშავებს რეკომენდაციებს 

სასარგებლო 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

საკითხებზე მომუშავე 

არასამთავრობო სექტორი 

ახალგაზრდა 

ეკონომისტთა 

ასოციაცია 

ეკონომიკისა და ბიზნესის საკითხებზე კვლევების, 

ტრეინინგების და სტრატეგიების მიმართულებით 

მომუშავე აქტიური think-tank  

სასარგებლო 
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საკადრო პოლიტიკა და 

კადრების რეკრუტირება 

HR სააგენტო 

„პალატაინი“ 

საკადრო პოლიტიკის დაგეგმვისა და კადრების 

რეკრუტირების თანამედროვე კომპანია 

წარმატებული პორტფელით საქართველოში 

სასარგებლო 

ტურიზმის სფერო საქართველოს 

ტურიზმის ასოციაცია 

ტურიზმის სფეროს ორგანიზაციების ყველაზე დიდი 

და კოორდინირებული განვითარების ხელშემწყობი 

გაერთიანება 

სასარგებლო 

კერძო სექტორი ჰუავეი საქართველო მაღალი ტექნოლოგიების მთავარი მომწოდებელი 

ქართულ ბაზარზე 

სასარგებლო 

ეკონომიკისა განვითარების 

საკითხებზე მომუშავე 

არასამთავრობო სექტორი 

საქართველოს 

კლასტერების 

ეროვნული 

პლატფორმა 

კლასტერული განვითარების ხელშეწყობის მიზნით 

კვლევების ჩატარება და სტრატეგიული 

დოკუმენტების შემუშავება 

სასარგებლო 

საგანმანათლებლო ბიზნესი ბრიტანულ-ქართული 

აკადემია 

ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული კერძო 

საგანმანათლებლო ბიზნესი 

სასარგებლო 

კერძო სექტორის საკითხებზე 

მომუშავე არასამთავრობო 

სექტორი 

საქართველოს 

დამსაქმებელთა 

ასოციაცია 

კერძო სექტორის ინტერესების/პრობლემების 

წარმოჩენა და კოორდინირება 

სასარგებლო 

 

iii. ბიზნესისადმი მეგობრული, გამჭვირვალე და კორუფციისგან თავისუფალი ადმინისტრაცია 

ქ.თბილისის მერიის პრიორიტეტს წარმოადგენს გამჭვირვალობის, ანგარიშვალდებულების გაზრდისა და 

ხელისუფლების საქმიანობის ღიაობის ხელშეწყობა, რაც უზრუნველყოფს კარგი მმართველობის პრინციპების 

დანერგვასა და კორუფციის დონის შემცირებას საჯარო ადმინისტრირების პროცესში.  

ჩატარებული შეხვედრებისა და მიღებული რეკომენდაციების გათვალისწინებით, კერძო სექტორის პრიორიტეტულ 

საჭიროებას  წარმოადგენს  მერიის პროცედურების შესახებ ინფორმაციის ინტერაქციულ რეჟიმში მიღების 

შესაძლებლობა, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში შეფერხებების აღმოფხვრა და სანებართვო საქმისწარმოების 

გამარტივება.   

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტი არის „ღია მმართველობის პარტნიორობის’’ (OGP) ინიციატივის წევრი და აღებული 

აქვს ვალდებულება ხელი შეუწყოს გამჭვირვალობას, სამოქალაქო უფლებების გაზრდას, კორუფციის წინააღმდეგ 

ბრძოლას და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვას მმართველობის პროცესში. მუშავდება ვებ-გვერდის პლატფორმა 

ინტეგრირებული ელექტრონული სერვისებით და ინტერაქტიული რუკით, რომელიც საშუალებას მისცემს 

მომხმარებელს სრულად მიიღოს ინფორმაცია მერიის მიერ დაგეგმილი ყველა აქტივობის, სერვისისა და  პროექტის 

შესახებ.  

დედაქალაქის მასშტაბით ყველაზე მზარდი სექტორების, ვაჭრობა, მშენებლობა  (რომელიც უძრავი ქონების 

ოპერაციებთან არის მჭიდროდ დაკავშირებული), სასტუმროები და რესტორნების მთავარ გამოწვევებს 

წარმოადგენს, სამშენებლო ნებართვების მისაღებად, მერიის სხვადასხვა სტრუქტურულ ერთეულთან 

ინდივიდუალური კომუნიკაციისა და გარე ვაჭრობის რეგულირების არარსებობა. 

სერვისების გაუმჯობესების მიზნითა და კერძო სექტორის საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით დაიხვეწა ელ. 

განცხადებების მიღების ფორმა და დაგეგმილია მომსახურების ერთი ფანჯრის პრინციპის დანერგვა. ქ.თბილისის 

მერიის არქიტექტურის სამსახურისა და ქონების მართვის სააგენტოს ძირითადი მომსახურებების მიღება 

გამარტივებული წესით, ონლაინ რეჟიმშია შესაძლებელი.  

გამჭირვალე და კორუფციისაგან თავისუფალი მართველობის უზრუნველყოფისათვის შექმნილია სამოქალაქო 

ჩართულობის პორტალი, მერიის სერვისების ვებ-პორტალი და ელექტრონული პეტიციის სისტემა. უახლოეს 

მომავალში დაგეგმილია ბიუჯეტის მონაწილეობითი დაგეგმვის მექანიზმებისა და ბიუჯეტის ხარჯვის სამოქალაქო 

კონტროლის მექანიზმის დანერგვა. შემუშავების პროცესშია მერიის გამჭვირვალობისა და ანტიკორუფციული 

სტრატეგია. 

iv. წვდომა ფინანსებზე 

ფინანსური რესურსის მოძიება ძირითადად შესაძლებელია საქართველოში ლიცენზირებულ მოქმედ კომერციულ 

ბანკებში, მიკროსაფინანსო და დონორ ორგანიზაციებში. ასევე მოქმედებს სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამები, 

რომლებიც ფინანსური რესურსით მხარდაჭერას მოიცავს. 

საქართველოში მოქმედი 16-ვე კომერციული ბანკის სათაო ოფისი და 74 მიკროსაფინანსო ორგანიზაციიდან 55 

თბილისის მუნიციპალიტეტში მდებარეობს. 

საპროცენტო განაკვეთი ერთ-ერთ მნიშვნელოვან წინაპირობას წარმოადგენს ბიზნესის ფინანსური 

უზრუნველყოფისთვის. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემების შესაბამისად, წლიური საბაზრო საპროცენტო 
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განაკვეთები სესხებზე, 2016-2017 წლის დეკემბრის მონაცემებთან შედარებით ეროვნული ვალუტის შემთხვევაში, 

იურიდიულ პირებზე შემცირდა 0.1%-ით და 11.4% შეადგინა, ხოლო ფიზიკურ პირებზე საპროცენტო განაკვეთი 

გაიზარდა 4.4 პუნქტით და 28.0%-ს გაუტოლდა. უცხოური ვალუტით სესხების შემთხვევაში, საპროცენტო 

განაკვეთები იურიდიული პირებისთვის შემცირდა 0.8%-ით და 8.0% შეადგინა, ფიზიკური პირების შემთხვევაში კი 

0.7%-ით და 7.9%-ის ნიშნულზეა.  

კომერციული ბანკების მიერ საქართველოს მასშტაბით ეროვნულ ვალუტაში გაცემული სესხების  63%, ხოლო 

უცხოურ ვალუტაში გაცემული სესხების 80%-ზე მეტი თბილისზე მოდის. სამეწარმეო სექტორის წილი ეროვნულ 

ვალუტაში გაცემული სესხების მიხედვით 26%-ს, უცხოურ ვალუტაში კი 57%-ს შეადგენს.  

2014 წლიდან, მცირე და საშუალო ბიზნესისა და საინვესტიციო გარემოს ხელშეწყობის მიზნით, დაიწყო პროგრამა 

„აწარმოე საქართველოში“, რომელიც ითვალისწინებს მეწარმე-სუბიექტებისთვის ფინანსურ რესურსებზე 

ხელმისაწვდომობას, უძრავი ქონებით უზრუნველყოფასა და საკონსულტაციო მომსახურებას. ასევე აღსანიშნავია, 

ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA) პროგრამები, მათ შორის EBRD-ის მიერ 

შემუშავებული DCFTA-ს მცირე და საშუალო ბიზნესის პირდაპირი დაფინანსების პროგრამა. გარდა ამისა, 

საგულისხმოა რომ საქართველოში მოქმედი სამი ბანკი, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებს სპეციალურად 

მათთვის შექმნილი ბიზნეს სესხის პირობებს სთავაზობს. (იხ. დანართი 1.5).  

2017 წლის მაისში, საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის მსოფლიო ფორუმის (World SME Forum) მიერ 

ჩატარებული კვლევის საფუძველზე, „ქართული მცირე და საშუალო კომპანიების გამოკითხულთა 40% ფინანსებზე 

წვდომას სირთულედ ასახელებს შემდეგი მიზეზის გამო: სესხის აღების გართულებული პროცესი; ბანკები არ არიან 

დაინტერესებულები მსბ-ების დაფინანსებით, ვინაიდან მცირე და საშუალო კომპანიებთან შედარებით მსხვილი 

კომპანიების ზრდის პოტენციალი გაცილებით მაღალია. 

სტარტაპ და მცირე მეწარმეების ფინანსებზე წვდომის გასაუმჯობესებლად დაგეგმილია მუნიციპალური 

პროგრამები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ბიზნესის განვითარებას. პროგრამებს შორისაა იაფი ფინანსური რესურსის 

და ბიზნეს აქსელერატორის პროგრამა. 

მოცემული თემატური ბლოკი წარმოადგენს ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის პრიორიტეტულ 

მიმართულებას და შესაბამისობაშია ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმით გათვალისწინებულ 

აქტივობებთან. 

v. მიწა და ინფრასტრუქტურა  

მიწის რესურსის ინტენსიურ მომხმარებლებს თბილისის ეკონომიკის ძირითადი მიმართულებებიდან გამომდინარე 

წარმოადგენს საცხოვრისი, კომერციული უძრავი ქონება და სასტუმროები.   

მიწის მოთხოვნა ქალაქის მასშტაბით ძირითადად საცხოვრებელ სექტორს მოიცავს. 2017 წლის კვლევის 

შესაბამისად, თბილისის მასშტაბით 525 მიმდინარე სამშენებლო პროექტი იყო, ჯამში 33 385 მშენებარე ბინით და 

დამატებით 3.12 მლნ მ2-ით. მოთხოვნის კომპონენტი 2017 წელს წინა წლის მონაცემებთან შედარებით საგრძნობლად 

გაიზარდა, რაც მოცემული პერიოდისთვის საცხოვრებელი უძრავი ქონების ტრანზაქციების რაოდენობის 21%-იან 

ზრდაში გამოიხატა. საოფისე უძრავი ქონების ბაზარი მზარდი ტენდენციით ხასიათდება. 2017 წლის მონაცემების 

შესაბამისად, საოფისე ფართების ჯამური მოცულობა 1 მლნ. მ2-ია, საიდანაც 51% გაქირავებადია. ასევე, დაგეგმილია 

ახალი ბიზნეს ცენტრების მშენებლობა. თბილისის კომერციული ფართის საერთო რაოდენობამ 2017 წლისთვის 1.12 

მლნ მ2 შეადგინა, სადაც ბაზრობებსა და ღია ბაზრებზე ყველაზე დიდი 34%-იანი წილი მოდიოდა. საგულისხმოა, 

რომ ამ ტიპის კომერციული სივრცეების ფართობი წლიდან წლამდე აღარ იზრდება და ძირითადი ზრდა 

თანამედროვე კომერციულ სივრცეებზე მოდის, რომლის საერთო ფართობი 2015 წლის მონაცემებთან შედარებით 

20%-ით გაიზარდა და 276 000 მ2 შეადგინა. მიწაზე მოთხოვნა ასევე გაზარდა სასტუმროების სეგმენტმა, სადაც 

დაგეგმილია, როგორც საერთაშორისო და ადგილობრივი მაღალი და საშუალო კლასის, ასევე ადგილობრივი 

დაბალბიუჯეტიანი და ეკონომ კლასის სასტუმროების მშენებლობა.3  

თბილისის მიწის რესურსის მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს ე.წ. ყოფილი ინდუსტრიული ზონები 

(ბრაუნფილდები). ამ კატეგორიის პოტენციურად გამოსაყენებელი მიწის ფართობი ქალაქის მასშტაბით 1500 ჰა-მდეა 

შეფასებული4. აღნიშნული, ქალაქის სამომავლო განვითარებისთვის ხელსაყრელ გარემოს ქმნის. გამოუყენებელი 

ტერიტორიების 80%-მდე ქალაქის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილშია განლაგებული, თუმცა საგულისხმოა, რომ 

ყოფილი ინდუსტრიული ზონების 6,5% ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში მდებარეობს.5 ყოფილი საწარმოო 

ტერიტორიებისა და მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული მიწების სწორედ განკარგვის მიზნით, მიმდინარეობს 

                                                           
3 Colliers International, Georgian Market Research 2017 

 

 4   Burrows, J., Brownfield Land in Tbilisi, Georgia, 2017 
5 ibid 
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ქალაქის მასშტაბით ტერიტორიის შესწავლა და მომავალშიც დაგეგმილია მსგავსი კვლევები, არსებული მიწის 

რესურსის, ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორების მოთხოვნის გათვალისწინებით განსავითარებლად. მიმდინარე 

ეტაპზე ტარდება ორი საწარმოო ტერიტორიის პოტენციური განვითარების კვლევა.  

ქალაქის ფუნქციონირებისთვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურა თბილისის ძირითად ნაწილს სრულად ფარავს. 

წყალმომარაგებასა და ენერგო მატარებლებზე წვდომა უზრუნველყოფილია ძირითადი ინფრასტრუქტურის 

ხელმისაწვდომობით,  გამარტივებული ადმინისტრირება ხელს უწყობს სასურველი სამეწარმეო გარემოს შექმნას. 

თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ ქვეყნის მასშტაბით არსებობს გამოწვევები მაღალ სიმძლავრეებთან და 

ელექტროენერგიის გენერაციასთან დაკავშირებით. 

თბილისის ძირითადი ინდუსტრიულ-სამრეწველო ზონები უზრუნველყოფილია  სატრანსპორტო 

ინფრასტრუქტურით, მათ შორის სარკინიგზო კავშირით. ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო პროექტის 

დასრულებამ ევროპასა და აზიას შორის ტვირთბრუნვა და ლოგისტიკური კავშირები გაამარტივა. თბილისს 

ემსახურება ერთი საერთაშორისო აეროპორტი, რომელსაც 2017 წელს ახალი ტერინალი დაემატა. ასევე ქალაქის 

ტერიტორიაზე მდებარეობს ერთი აეროდრომი. აღნიშნული, ქალაქის გეოგრაფიულ მდებარეობასთან ერთად, ხელს 

უწყობს თბილისის, როგორც ლოგისტიკური ცენტრის განვითარებას. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ კავკასიის 

რეგიონის ქვეყნები ერთმანეთს ცენტრალური მაგისტრალებით თბილისის გავლით უკავშირდებიან.  

დედაქალაქის მერიის მხარდაჭერით შეიქმნა ბიზნესის ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურა, რომელიც მოიცავს ბიზნეს 

ინკუბატორებს სამ სახელმწიფო უნივერსიტეტში. თბილისში განლაგებულია ტექნოპარკი, რომლის 

ინფრასტრუქტურა ხელს უწყობს მაღალტექნოლოგიებზე დაფუძნებული ბიზნესების განვითარებას, რომელიც 

კონკურენტუნარიანი იქნება, როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო ბაზრებზე. უნდა აღინიშნოს სხვადასხვა 

მოცულობის საერთო სამუშაო სივრცეების მზარდი ტენდენცია, რაც  თავის მხრივ ხელს უწყობს დამწყები ბიზნესის 

განვითარებას.  

ცხრილი #4 კერძო სექტორის საჭიროებები მიწისა და ინფრასტრუქტურის სფეროში 

კერძო სექტორის მიერ დასახელებული 

საჭიროებები ინფრასტრუქტურის ტიპის 

მიხედვით 

არსებული მიწოდება ამ სეგმენტში შესაძლო სამომავლო მოთხოვნები 

(6 წლის განმავლობაში) 

მიკროკომპანიის ან ინდ.მეწარმის 
სამუშაო ადგილი (სახელოსნო) – 
საზიარო  სამუშაო ფართი 
(ფართით/ფართის გარეშე) 

მიწოდება ძირითადად 

კონცენტრირებულია არაფორმალურ და 

ნაკლებად ორგანიზებულ ტერიტორიებზე 

(ელიავას ბაზრობა, ფეიქრების ქუჩა, 

ყოფილი საწარმოო ტერიტორიები) 

სამომავლო მოთხოვნა გაიზრდება და 

დაგეგმილია ახალი ტიპის სამუშაო 

სივრცეების შექმნა და არსებულების 

გადატანა უფრო მოსახერხებელ 

სივრცეებში 

საოფისე ფართი – საზიარო სამუშაო 
ფართი (ფართით/ფართის გარეშე) 

არსებული მიწოდება საკმაოდ მაღალია და 

კერძო სექტორის მხრიდან ხასიათდება 

მზარდი ტენდენციით 

სხვადასხვა ლოკაციებზე გაიზრდება 

მოთხოვნა ახალ საერთო სამუშაო 

სივრცეებზე 

ბიზნეს ინკუბატორი (< 10 
სტარტაპი/მიკროკომპანია; > 10 
სტარტაპი/მიკროკომპანია 

ბიზნეს ინკუბატორები ძირითადად 

წარმოდგენილია აკადემიურ სფეროში 

ახალი ბიზნეს ინკუბატორების შექმნა 

მოხდება მხოლოდ არსებულების 

მოცულობების ამოწურვის 

შემთხვევაში 

ბიზნეს/ინდუსტრიული პარკი თბილისის ინდუსტრიული ზონა რომელიც 

მოიცავს 17 ჰა-ს 

დამატებითი მოთხოვნის 

აუცილებლობა ამ ეტაპზე არ დგას  

სამეცნიერო/ტექნოლოგიური პარკი ერთი ტექნოპარკი  დამატებითი მოთხოვნის 

აუცილებლობა ამ ეტაპზე არ დგას 

 

რეგიონის ძირითად პარტნიორ ქვეყნებთან სახმელეთო საგზაო ინფრასტრუქტურით თბილისის ადვილად 

მისაწვდომობა ხელს უწყობს ვაჭრობის განვითარებასა და ტურისტების ხელსაყრელ გადაადგილებას. 

მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული მიწისა და უძრავი ქონების განკარგვა ხდება გამჭვირვალედ და საჯაროობის 

პრინციპების დაცვით, ელ.აუქციონის საშუალებით.   

მიწის რესურის მართებული გამოყენებისა და ქალაქის სწორი ურბანული განვითარებისათვის, მათი პოტენციალის 

აღმოსაჩენად და მიზნობრივი საინვესტიციო შეთავაზებების შესაქმნელად დაგეგმილია საუბნო კვლევები. 
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vi. საკანონმდებლო და ინსტიტუციური ჩარჩო 

საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი წარმოადგენს დამოუკიდებელ 

თვითმმართველ  ერთეულს. არსებული 6 გადასახადიდან მხოლოდ ერთი - ქონების გადასახადია ადგილობრივი 

სახის. თვითმმართველობის კომპეტენციაში შედის ქონების გადასახადის განაკვეთის განსაზღვრა, 

კანონმდებლობით დაწესებული ზღვრის არაუმეტეს 1%-ისა.  

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებას განეკუთვნება ადგილობრივი მოსაკრებლების 

დაწესება და მათი განაკვეთის განსაზღვრა. დღეისთვის თბილისის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მოქმედებს 7 

ადგილობრივი მოსაკრებელი, რომელთა ადმინისტრირებაც ხდება ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

შესაბამისი დადგენილებების მიხედვით. ეს მოსაკრებლებია: 1. მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული  

მნიშვნელობის რადიაციული  ან  ბირთვული  ობიექტების მშენებლობის)  ნებართვის; 2. დასახლებული 

ტერიტორიის  დასუფთავების; 3. სათამაშო ბიზნესის; 4. სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების; 5. კულტურული 

მემკვიდრეობის  სარეაბილიტაციო არეალის  ინფრასტრუქტურის; 6. მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული  

მნიშვნელობის რადიაციული  ან  ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა)  სანებართვო პირობების  შესრულების  

დადასტურების (ექსპლუატაციაში მიღების)  თაობაზე  აქტის გამოცემის (მასში  ცვლილების შეტანის) დაჩქარებული  

მომსახურების; 7. მშენებლობის სახელმწიფო-ტექნიკური ზედამხედველობის  მომსახურების. 

ბიზნეს გარემოს შეფასების კვლევების თანახმად, კერძო კომპანიებს სამთავრობო უწყებებთან ურთიერთობის 

პრობლემა ნაკლებად აქვთ. ძირითად გამოწვევას წარმოადგენს მომსახურების მაღალი ტარიფები და 

გადაწყვეტილების მიღების ხანგრძლივი პერიოდი.6  

საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის კომპეტენციები საკანონმდებლო და 

ინსტიტუციური ჩარჩოს განსაზღვრისთვის ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობისა და ბიზნეს გარემოს 

გაუმჯობესების ჭრილში საკმაოდ შეზღუდულია და ცენტრალური ხელისუფლების კომპეტენციას წარმოადგენს.  

უახლოეს მომავალში დაგეგმილია დედაქალაქის გენგეგმის მიღება, რომლის საფუძველზეც დამუშავდება 

ცალკეული ტერიტორიების განვითარების ჩარჩო გეგმები. აღნიშნული საშუალებას მისცემს თბილისის მერიას 

ინსიტიტუციურად დახვეწოს და ერთგვაროვანი პრაქტიკა დანერგოს ურბანულ საკითხებთან დაკავშირებული 

სანებართვო პროცედურებისა და ზოგადი პოლიტიკის თვალსაზრისით.  

კერძო სექტორისთვის ერთ-ერთ სირთულეს წარმოადგენს მუნიციპალურ ქონებასთან დაკავშირებული 

აუქციონების დროში გაწერილი პროცედურები. პრობლემის გამოსწორების მიზნით, თბილისის მერიას დაწყებული 

აქვს მუნიციპალური ქონების აღრიცხვის და ვებ-გვერდზე განთავსების პროექტი, რაც გაამარტივებს და დროში 

დააჩქარებს დღეს არსებულ პროცედურებს.   

vii. უნარები და ადამიანური კაპიტალი, ინკლუზიურობა  

თბილისის მოსახლეობის ეკონომიკური აქტიურობის დონე 57%-ს, ხოლო დასაქმება 78%-ს შეადგენს.7 2017 წელს 

ჩატარებული კვლევის მიხედვით, საქართველოს ყველა ერთად აღებულ რეგიონებთან შედარებით, დასაქმებულთა 

რაოდენობა თითქმის ორჯერ მეტი - 66% (528 953 ადამიანი) თბილისზე მოდის.8 თბილისში საკმაოდ მაღალია 

სამუშაო ძალის მიგრაცია, მათ შორის კონკურენცია და შესაბამისად უმუშევრობის დონე, რომელიც 2016 წელს 22%-

ს შეადგენდა.9 თბილისში საწარმოების მიერ ახალი კადრების აყვანისას შექმნილ ძირითად პრობლემებს 

წარმოადგენს ტექნიკური უნარების ნაკლებობა. ახალი თანამშრომლების დაქირავების მხრივ ყველაზე მოთხოვნად 

პროფესიულ ჯგუფებს წარმოადგენენ საფინანსო და გაყიდვების სფეროს, ასევე მომსახურების სხვა მიმართულების 

წარმომადგენლები.10 შრომითი ბაზარი დიდწილად წარმოდგენილია უმაღლესი განათლების მქონე ადამიანებით. 

გარკვეულ პოზიციებზე შრომითი რესურსის ნაკლებობა ფიქსირდება.  

უნდა აღინიშნოს, რომ ქვეყნის მასშტაბით ვაკანსიების საერთო რაოდენობის 66% თბილისზე მოდის. თბილისში ერთ 

საწარმოზე საშუალოდ 4.2 ვაკანსია მოდის, მაშინ როცა საქართველოს სხვა რეგიონებში იგივე მაჩვენებელი 2.4-ია.11 

აღნიშნული განაპირობებს რეგიონებიდან თბილისში სამუშაო ძალის მიგრაციას და მაღალ კონკურენციას. 

                                                           
   6 საქართველოს საინვესტიციო გარემოს ხელშეწყობის პროექტი, 2016, www.ifc.org 

   7 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2016 წლის მონაცემები (http://geostat.ge/?action=page&p_id=1186&lang=geo) 

   8 უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის კვლევა 2017 

   9 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 

   10 ibid 

  11 ibid 
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მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ საქართველოში დასაქმებული უცხო ქვეყნის მოქალაქეების უმეტესობა 79% 

თბილისზე მოდის.12 

ეკონომიკური სექტორების მიხედვით დასაქმების მაღალი ხვედრითი წილით გამოირჩევა ვაჭრობის, მრეწველობის, 

მშენებლობისა და ჯანდაცვის სექტორები.13 

პროფესიული უნარების მხრივ ყველაზე მაღალი მოთხოვნა დაფიქსირდა ICT და სხვა ტექნიკურ უნარ-ჩვევების 

ცოდნაზე, ტექნოლოგიების გამოყენებასა და ორგანიზება-დაგეგმვაზე.14 ეკონომიკური სექტორის ზრდის 

გათვალისწინებით, პროფესიული გადამზადება და ახალი კადრების რეკრუტირება განსაკუთრებით გაიზრდება 

მომსახურებისა და ვაჭრობის, სასტუმროებისა და რესტორნების სექტორში. 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმაზე მუშაობის ფარგლებში შეხვედრები გაიმართა დასაქმებისა და 

რეკრუტირების სააგენტოს, ასევე ტრენინგებისა და გადამზადების კურსების ორგანიზატორ არასამთავრობო 

ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. შეხვედრაზე დაფიქსირებული მოსაზრებების შესაბამისად, დასაქმების 

ბაზრის მიმდინარე ტენდენციების გათვალისწინებით, ვაკანსიების უმეტესობა დაბალანაზღაურებადია და მათი 

ძირითადი ნაწილი გაყიდვების სფეროზე მოდის. მაღალკვალიფიციური კადრების რეკრუტირება პირდაპირი 

მოლაპარაკებების გზით ხდება და საჯარო არ არის.  თბილისისთვის მნიშვნელოვან ეკონომიკის სექტორებში 

სამუშაო ძალის კვალიფიკაცია ყველაზე მაღალი ტურიზმის სფეროსა და ვაჭრობაშია. განათლების, მედიცინისა და 

მრეწველობის სექტორებში კადრების პროფესიული უნარ-ჩვევები და კომპეტენცია ჯერ კიდევ გამოწვევას 

წარმოადგენს.  

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია მოწყვლადი ჯგუფებისა და 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მაქსიმალურად ჩართვა სამუშაო ძალაში. ურბანული ეკონომიკის 

პრიორიტეტული საკითხია გენდერული ბალანსის დაცვა და ქალების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა, 

ისევე როგორც თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფა. აღნიშნული პრობლემის გადაჭრისათვის 

დაგეგმილია სხვადასხვა სახის მასტერკლასები და სპეციფიური ტრენინგები თბილისისათვის პრიორიტეტულ 

დარგებში, მაგალითად, როგორიცაა ტურიზმი და სტუმართმასპინძლობის სექტორი. 

მოცემული თემატური ბლოკი წარმოადგენს ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის პრიორიტეტულ 

მიმართულებას და შესაბამისობაშია ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმით გათვალისწინებულ 

აქტივობებთან. 

viii. გარე პოზიციონირება და მარკეტინგი  

თბილისის მუნიციპალიტეტის მიზანია გახდეს უფრო მიმზიდველი, როგორც ქალაქის მაცხოვრებლებისთვის, ასევე 

მისი ვიზიტორებისა და ინვესტორებისთვის. ცნობადობის ამაღლების, ქალაქის პოზიციონირებისა და ტურისტების 

რაოდენობის გაზრდის  მიზნით, ქ.თბილისის მერია ნიშურ ბაზრებზე სხვადასხვა ღონისძიებას ახორციელებს. 2010 

წელს შემუშავებული ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მარკეტინგის 10 წლიანი სტრატეგიის შესაბამისად, 

თბილისის პოზიციონირება საერთაშორისო და ადგილობრივ ბაზრებზე ხდება სხვადასხვა პლატფორმების 

გამოყენებით, მათ შორის დანერგილი ტრადიციის მიხედვით, დამეგობრებულ ქალაქებში თბილისის სახელს 

არქმევენ ქუჩებს, სკვერებსა და მოედნებს. ქალაქის მარკეტინგისთვის ასევე მნიშვნელოვანია ბიზნეს ვიზიტორებისა 

და საერთაშორისო ინვესტორების მზარდი რაოდენობა, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან ქალაქში არსებული 

ჯანსაღი საინვესტიციო გარემოთი. 

თბილისის ძლიერი მხარე, როგორც საერთაშორისო, ასევე ადგილობრივი პოზიციონირებისთვის ტრადიციული 

სტუმარ-მასპინძლობა, მდიდარი ისტორია, გამორჩეული ბუნება და გეოგრაფიული მდებარეობაა, რაც 

მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს ქალაქის ჩამოყალიბებულ, სახასიათო იმიჯს. თბილისის ადგილმდებარეობიდან 

გამომდინარე, ის ისეთივე მიმზიდველია, როგორც აღმოსავლეთის, ასევე დასავლეთისთვის. თბილისში 

გამართული სხვადასხვა საერთაშორისო ფესტივალი და კულტურული ღონისძიება ხელს უწყობს ქალაქის 

პოზიციონირებას საერთაშორისო და რეგიონული მასშტაბით. დედაქალაქის საგანმანათლებლო ცენტრის ფუნქცია 

ხელს უწყობს ადგილობრივი და საერთაშორისო სტუდენტების მოზიდვას. თანამედროვე სავაჭრო ცენტრების 

განვითარება კი თბილისის მიმართ დამატებით ინტერესს აჩენს.     

                                                           
  12 უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის კვლევა 2017 

  13 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 

  14 უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის კვლევა 2017 
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ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმაზე მუშაობის პროცესში, თბილისის იმიჯისა და ქალაქის 

პოზიციონირების შესახებ ჩატარებული შეხვედრების (შეხვედრები ჩატარდა ადგილობრივ მოსახლეობასთან, 

საქართველოს რეგიონის მაცხოვრებლებთან და საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან) მიხედვით, თბილისი აღიქმება, 

როგორც გამორჩეული გარემოს მქონე, ტურისტულად მიმზიდველი, მრავალეთნიკური და სწრაფად მზარდი 

ქალაქი. დადებით მხარეებში აღინიშნება გასართობი და საზოგადოებრივი სივრცეების სიმრავლე, თბილისისთვის 

დამახასიათებელი არქიტექტურა. ქალაქის იმიჯზე მოქმედ უარყოფით მხარეებს წარმოადგენს მოუწესრიგებელი 

სატრანსპორტო სისტემა, არასახარბიელო ეკოლოგიური პირობები და დაუგეგმავი სივრცითი განვითარება.  

აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად იგეგმება მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და 

მიზნობრივ ბაზრებზე აქტიური პოზიციონირება.  

მოცემული თემატური ბლოკი წარმოადგენს ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის პრიორიტეტულ 

მიმართულებას და შესაბამისობაშია ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმით გათვალისწინებულ 

აქტივობებთან. 

ცხრილი #5 როგორ აღიქმება ადგილობრივი გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლების მიერ 

ჩვენი მუნიციპალიტეტის 

საზოგადოებრივი იმიჯის 

ძლიელი და მოსაწონი 

მხარეები 

მნიშვნელობის რეიტინგი 

(1-5) 

ჩვენი მუნიციპალიტეტის 

საზოგადოებრივი იმიჯის 

სუსტი და დაწუნებული 

მახრეები 

მნიშვნელობის რეიტინგი 

(1-5) 

უსაფრთხოება 5 დაბინძურებული გარემო 4 

გასტრონომიული 

მრავალფეროვნება 

4 მომსახურების დაბალი დონე 3 

სტუმართმოყვარეობა და 

კეთილგანწყობა 

3 საფეხმავლო გზების სიმცირე 

და მოუწესრიგებლობა 

4 

გამორჩეული ყველა 

კატეროგორიის 

მომხმარებელზე 

მორგებული კაფე-ბარების 

სიმრავლე 

3 გადატვირთული მოძრაობა 3 

შედარებით იაფი ფასები 4 კულტურული 

მემკვიდრეობის მძიმე 

მდგომარეობა და შეუსაბამო 

ნაგებობების მშენებლობა 

ქალაქის ისტორიულ 

ნაწილში 

5 

ქალაქის მრავალფეროვანი 

კულტურული 

მემკვიდრეობა 

5 დაბალი სოციალურიფონი 

 

3 

შესაძლო ქმედებები, რომლებიც ადვილი განსახორციელებელია უზრუნველყობს 

საფეხმავლო მარშუტების პოპულარიზაცია ქალაქის უკეთ გასაცნობად თბილისის მერია, GNTA 

 

7. SWOT ანალიზი 

ძლიერი მხარეები 

 ხელსაყრელი ბიზნეს  გარემო (კორუფციისგან თავისუფალი და მოქნილი)  

 მიმზიდველი ტურისტული გარემო და საერთაშორისო ვიზიტორების მზარდი ტენდენცია 

 ლოგისტიკური თვალსაზრისით თბილისის სტრატეგიული მდებარეობა 

 ცნობადი ქალაქი ჩამოყალიბებული იმიჯით 

 სტაბილური ეკონომიკური და პოლიტიკური გარემო 

სუსტი მხარეები 

 შემოსავლების სიმცირე და განაწილების უთანასწორობა 

 პროფესიული მომზადების არასათანადო დონე 

 უმუშევრობის მაღალი მაჩვენებელი (22%) 

 განვითარებადი მეწარმეოება 

შესაძლებლობები 

 პრეფერენციული სავაჭრო რეჟიმების არსებობა 
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 მსოფლიო ტექნოლოგიური განვითარების სწრაფი ტემპი     

 საერთაშორისო საინვესტიციო ფონდების ინტერესის ზრდა განვითარებად ქვეყნებში ინვესტირებაზე 

 ახალი პრეფერენციული სავაჭრო რეჟიმების შემოღება და ახალი ბაზრების გაჩენის შესაძლებლობა 

 მსოფლიოს მასშტაბით მოგზაურთა რიცხვის ზრდა 

 განათლების ინტერნაციონალიზაცია 

საფრთხეები 

 გლობალური და რეგიონული ეკონომიკური ფლუქტუაციები და კრიზისები 

 ბუნებრივი მოვლენების მიმართ მოწყვლადობა 

 კვალიფიკაციური კადრების მიგრაცია 

 

თბილისის წინაშე არსებული გამოწვევების საპასუხოდ, ძლიერი მხარეების მაქსიმალური გამოყენებით აქცენტი 

უნდა გაკეთდეს ტურისტული პოტენციალის განვითარებაზე, რაც მოიცავს სექტორში დასაქმებული კადრების 

პროფესიული ზრდის მხარდაჭერას და მარკეტინგული ღონისძიებების გატარებას ქალაქის ტურისტული იმიჯის 

გასაძლიერებლად. ეკონომიკური ზრდის მთავარ წინაპირობას სტაბილური ბიზნეს გარემო წარმოადგენს, რაც 

განსაკუთრებით ხელსაყრელია ახალი ინვესტიციების მოზიდვისთვის. პრეფერენციული სავაჭრო რეჟიმებისა და 

თანამედროვე ტექნოლოგიების გლობალური გავრცელება ახალ შესაძლებლობებს ქმნის დამწყები ბიზნესისთვის. 

კერძო სექტორში არსებული მეწარმეობითი უნარებისა და გამოცდილების შევსების მიზნით განხორციელდება 

ბიზნეს აქსელერატორის პროექტი. დამწყები და არსებული ბიზნესის სირთულეების გამოვლენისა და მათზე 

რეაგირების მიზნით აუცილებელია საინფორმაციო-ანალიტიკური მონაცემების ინტერაქტიული მიწოდება ვებ-

გვერდის, პრეზენტაციებისა და შეხვედრების ორგანიზების გზით. 

 

 

 

8. ხედვა და მიზნები 

ხედვა 

ბიზნესის კეთების საუკეთესო გარემო და დასაქმებაზე ორიენტირებული, სწრაფად მზარდი მდგრადი  ეკონომიკა 

მიზნები 

 ტურისტული მიმზიდველობის გაუმჯობესება 

 ინვესტიციების მოზიდვა და ხელშეწყობა 

 მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა 

კონკრეტული მიზნები 

ტურისტული მიმზიდველობის გაუმჯობესება 

 ტურისტების ოდენობის, ვიზიტის ხანგრძლიობისა  და დანახარჯების საშუალო მაჩვენებლის  მინიმუმ 

15%-იანი ზრდა 

 ტურიზმის სფეროში მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ტურიზმის სექტორში მოქმედი 

50 კომპანიის თანამშრომლების გადამზადება 2 წლის განმავლობაში 

 თბილისის ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, 5 საფეხმავლო  ბილიკის და 5 საინფორმაციო 

დაფის განთავსება 

 თბილისის 24/7 ტურისტულ ქალაქად გარდაქმნა, ღამის ეკონომიკის წლიური 10% ზრდა 

ინვესტიციების მოზიდვა და ხელშეწყობა 

 საინვესტიციო შეთავაზებების შემუშავება, ყოველწლიურად მინიმუმ 5 მუნიციპალური შეთავაზება 

 საინვესტიციო საქმიანობისათვის საჭირო ინფორმაციაზე წვდომის გაადვილება, 5 გაიდლაინისა და 1 ვებ-

გვერდის შექმნა 

 თბილისის საინვესტიციო შესაძლებლობების რეკლამირება, წლის განმავლობაში 1 საერთაშორისო ბიზნეს 

ფორუმზე პოზიციონირება 

მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა 

 სამეწარმეო უნარების ზრდა, 500 ბიზნესისთვის საკონსულტაციო დახმარების  აღმოჩენა 

 გაყიდვების ხელშეწყობის წახალისება, წლის განმავლობაში 50 კომპანიის გამოფენაში მონაწილეობის 

უზრუნველყოფა და 40 ვებ-გვერდის შექმნა ონლაინ გაყიდვების პლატფორმით 

 ინოვაციური დამწყები ბიზნესების განვითარება, 40 ბიზნეს გეგმის მომზადება 

 ფინანსებზე წვდომის გაადვილება
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9. სამოქმედო გეგმა 

თემატური ბლოკი ძირითადი 
მიზნები 

ქმედება  / პროექტის 
იდეები 

ხანგრძლივო
ბა 

(დაწყება/და
სრულება) 

ჩართული 
პარტნიორები 

სავარა
უდო 

ხარჯებ
ი 

 საბოლოო შედეგები მონიტორინგის 
ინდიკატორები  

1. უნარები და 

ადამიანური 

კაპიტალი, 

ინკლუზიურობა 

2. გარე 

პოზიციონირება და 

მარკეტინგი 

3. მიწა და 

ინფრასტრუქტურა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ტურისტული 

მიმზიდველობი

ს გაუმჯობესება 
 

1.1. საერთაშორისო 

კონფერენციებში/გამოფენებ

ში/ფორუმებში 

მონაწილეობის მიღება 

2019-2020  დაძმობილებული და 

პარტნიორი ქალაქები; 

ტურიზმის 

ეროვნული 

ადმინისტრაცია 

200 000 

ლარი 
68 965 

EUR 

ქალაქის გაზრდილი მიმზიდველობა 

და შესაბამისი ქვეყნიდან გაზრდილი 

ვიზიტორების რაოდენობა 

სტატისტიკური მონაცემები 

ყოველი წლის ბოლოს 

1.2 მცირე ტურისტული 

ინფრასტრუქტურის შექმნა 

2019-2020 GNTA, 

საერთაშორისო 

დონორი 

ორგანიზაციები 

96 600 

ლარი 
33 310 

EUR 

ახალი აქტივობები და შესაბამისად 

მოზიდული ახალი სამიზნე ჯგუფები 

(ტურისტები). 

შექმნილი ობიექტების 

რაოდენობა 

1.3  თბილისის 

მარკეტინგული 

პოზიციონირება 

საერთაშორისო მედიაში და 

მედიატურების ორგანიზება 

2019-2020 GNTA 120 000 

ლარი 
41 379 

EUR 

ვიზიტორების რაოდენობისა და 

თბილისში დარჩენის ხანგრძლივობის 

ზრდა 

განხორციელებული 

ვიზიტებისა და 

ღონისძიებების რაოდენობა,  

მედიასაშუალებებში 

განთავსებული ინფორმაცია 

1.4 ტრენინგები და 

მასტერკლასები ტურიზმის 

სექტორის კომპანიების 

წარმომადგენლებისთვის 

2019-2020 გიდების 

ასოციაცია,სასტუმრო

ების და რესტორნების 

ფედერაცია; 

GNTA 

160 000 

ლარი 
55 

172EUR 

მომსახურების გაუმჯობესებული 

ხარისხი, ტურიზმის სექტორში 

მოქმედი 50 კომპანიის 

გადამზადებული  თანამშრომელი  

მომხმარებლის 

კმაყოფილების კვლევა 

(შევსებული აპლიკაციის 

ფორმა) 

1. .ადგილობრივი 

თანამშრომლობა და 

საქმიანი 

საკომუნიკაციო 

ქსელის აგება 

2. გარე 

პოზიციონირება და 

მარკეტინგი 

3. ბიზნესისადმი 

მეგობრული, 

გამჭვირვალე და 

კორუფციისაგან 

თავისუფალი 

ადმინისტრაცია 

4. მიწა და 

ინფრასტრუქტურა 

 

 

 

 

 

 

 

ინვესტიციების 

მოზიდვა 
 

2.1. საინვესტიციო ვებ-

გვერდის შექმნა და 

ანალიტიკური 

ინფორმაციის მოძიება 

2019-2020 MSDA, აწარმოე 

საქართველოში 

45 

‘000ლა

რი 
15 

517EUR 

საინვესტიციო  შესაძლებლობების 

პოპულარიზაცია, ახალი საინვესტიციო 

პროექტებისა და რეინვესტირების 

მოცულობის ზრდა 

შექმნილი ვებ-გვერდი; 

გაიდლაინები, დაწყებული 

საინვესტიციო პროექტების 

და ინვესტიციის რაოდენობა 

2.2. ინვესტორებისთვის 

გაიდლაინების, 

საინვესტიციო 

პრეზენტაციების და 

საინფორმაციო-

სტატისტიკური კატალოგის 

- „თბილისი ციფრებში“ 

შექმნა 

2019-2020 ეკონომიკისა 

სამინისტრო; 

GNTA; GEOSTAT 

80’000 

ლარი 
27 

586EUR 

შექმნილი საინვესტიციო გაიდლაინები 

და საინფორმაციო კატალოგი 

შექმნილი გაიდლაინები; 

პრეზენტაცია, კატალოგი  

2.3 ერთი ადგილობრივი 

ბიზნეს ფორუმის 

ორგანიზება და 

მონაწილეობის მიღება 

2019-2020 ეკონომიკის 

სამინისტრო 

40’000 

ლარი 
13 

793EUR 

წარმოდგენილი საინვესტიციო და 

ბიზნეს წინადადებები 

ფორუმში მონაწილეების 

რაოდენობა 

 

2.4 საერთაშორისო 

საინვესტიციო ფორუმში 

მონაწილეობა 

2019-2020 ეკონომიკის 

სამინისტრო 

50’000 

ლარი 
17 

241EUR 

თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საინვესტიციო წინადადებებით 

დაინტერესებული საერთაშორისო 

ინვესტორების რაოდენობა 

დაინტერესებული 

ინვესტორებისა და გაწეული 

მომსახურებების  რაოდენობა 
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2.5  კვლევა საინვესტიციო 

წინადადებების 

მოსამზადებლად და 

მუნიციპალური ქონების 

ეკონომიკური 

განვითარების ანალიზი 

2019-2020 ეკონომიკის  

სამინისტრო; 

თბილისის ქონების 

მართვის სააგენტო 

GEOSTAT 

545’000

ლარი 
187 

931EUR 

შექმნილი 5 საინვესტიციო წინადადება  

 

საინვესტიციო 

წინადადებების რაოდენობა 

 

1. .ადგილობრივი 

თანამშრომლობა და 

საქმიანი 

საკომუნიკაციო 

ქსელის აგება; 

2. უნარები და 

ადამიანური 

კაპიტალი, 

ინკლუზიურობა 

 

3. გარე 

პოზიციონირება და 

მარკეტინგი; 

4. წვდომა 

ფინანსებზე  

 

 

 

 

მცირე და 

საშუალო 

ბიზნესის 

განვითარება 

3.1 სტრატეგიული 

დოკუმენტების მომზადება 

ბიზნეს აქსელერატორის  

ბენეფიციარებისთვის 

 

2019 - 2020 

 

 

ქ.თბილისის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია; 

ევროკავშირი 

 

159 600 
ევრო 
გრანტი 
462 840 

GEL 
 

ბიზნეს აქსელერატორის 152 

ბენეფიციარისთვის შექმნილი 

სტრატეგიული დოკუმენტი 

ბიზნეს აქსელერატორის 

ბენეფიციარი, მცირე და 

საშუალო ზომის კომპანიების 

მიერ, პარტრიორებთან ან/და 

საფინანსო ინსტიტუტებთან   

დამყარებული კონტაქტები 

3.2 ბიზნეს აქსელერატორის 

ფარგლებში, ადგილობრივი 

გამოფენების ორგანიზება 

მცირე და საშუალო ზომის 

კომპანიებისთვის 

2019 - 2020 ქ.თბილისის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია; 

ევროკავშირი 

60,000 

ევრო    

გრანტი  
174 000G

EL 

გაყიდვების გაზრდილი მაჩვენებელი; 

კონტაქტების გაზრდილი რაოდენობა;  

პროდუქციის ცნობადობის გაზრდილი 

მაჩვენებელი 

 

გამოფენაზე წარმოდგენილი 

კომპანიებისა და მათი 

გაყიდული პროდუქციის 

რაოდენობა 

3.3 ვებ-გვერდის 

შაბლონების შექმნა ბიზნეს 

აქსელერატორის 

ბენეფიციარებისთვის   

2019 - 2020 

 

ქ.თბილისის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია; 

ევროკავშირი 

23,000 

ევრო 

გრანტი 
66 700GE

L 

გაყიდვების გაზრდილი მაჩვენებელი; 

პროდუქციის ცნობადობის გაზრდილი 

მაჩვენებელი 

 

აქსელერატორის 

ბენეფიციარი კომპანიების 

მიერ გაყიდული 

პროდუქციის რაოდენობა 

3.4 სექტორული ანალიზი. 

მათ შორის SWOT და 

კონკურენტუნარიანობის 

ანალიზი 

2019 - 2020 

 

ეკონომიკის 

სამინისტრო; 

GEOSTAT 

90000ლ

არი 
31 034EU

R 

სექტორების კონკურენტუნარიანობისა 

და სექტორების პროდუქტიულობის 

გაზრდა, სექტორების მედეგობა 

მიღებული კვლევის ანგარიში 

3.5 შეხვედრა 

ტრანსპორტისა და 

ლოგისტიკის საკითხებზე 

მომუშავე კომპანიებისა და 

დაინტერესებული 

მხარეების მონაწილეობით 

აპრილი 2019 ეკონომიკის 

სამინისტრო; 

საქართველოს ბიზნეს 

ასოციაცია 

2500ლა

რი 
862 EUR 

ჩატარებული შეხვედრა; 

მიღებული რეკომენდაციებისა და 

წინადადებების გათვალისწინებით 

სამომავლო ინიციატივების დაგეგმვა  

  

 

მონაწილეთა რაოდენობა 

 

1.1 -1.4 აქტივობების გრაფაში გაწერილ პროექტებს განახორციელებს ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო 

სამსახურის ტურიზმის განყოფილება. 2.1 – 2.5 აქტივობების გრაფაში გაწერილ პროექტებს განახორციელებს ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის ინვესტიციების მოზიდვისა და ხელშეწყობის განყოფილება. 3.1 – 3.3 აქტივობების გრაფაში გაწერილ 

პროექტებს განახორციელებს ევროკავშირის გრანტის ფარგლებში შექმნილი თბილისის ბიზნეს აქსელერატორი.  3.4 – 3.6 აქტივობების გრაფაში გაწერილ 

პროექტებს განახორციელებს ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის ბიზნესის განვითარებისა და 

ინოვაციების ხელშეწყობის განყოფილება. 
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10. დაფინანსების სქემა 

 

 

 

 

 

ღონისძიებები 
საორიენტაციო 
ღირებულება 

დაფინანსების წყარო 
წყვ
ეტ
ა   

შენიშვნები ადგილ. 
ბიუჯეტ 

ლარი 

მაღ.დო
ნ.ბიუჯ

ეტი 

ბიზნესი დონორები 

1.1. საერთაშორისო კონფერენციებში/გამოფენებში/ფორუმებში მონაწილეობის მიღება  200 000 GEL  68 965 

EUR 

200 000      კურსი:               1 EUR – 2.9GEL 

1.2. მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა 96 600 GEL 

33 310 EUR 

96 600      

1.3 თბილისის მარკეტინგული პოზიციონირება საერთაშორისო მედიაში და მედიატურების 

ორგანიზება 

120 000 GEL 

41 379 EUR 

120 000      

1.4 ტრენინგები და მასტერკლასები ტურიზმის სექტორის კომპანიების წარმომადგენლებისთვის 160 000 GEL 

55 172EUR 

160 000      წლიური ღირებულება 80 000 ლარი 

2.1 საინვესტიციო ვებ-გვერდის შექმნა და ანალიტიკური ინფორმაციის მოძიება 

 

45 000 GEL 

15 517EUR 

45 000      

2.2 ინვესტორებისთვის გაიდლაინების, საინვესტიციო პრეზენტაციების და საინფორმაციო-

სტატისტიკური კატალოგის - „თბილისი ციფრებში“ შექმნა 

80 000 GEL 

27 586EUR 

80 000  

 

     

2.3 ერთი ადგილობრივი ბიზნეს ფორუმის ორგანიზება და მონაწილეობის მიღება 40 000 GEL 

13 793EUR 

40 000      

2.4 საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმში მონაწილეობის მიღება 

 

50 000 GEL 

17 241EUR 

50 000      

2.5 კვლევა საინვესტიციო წინადადებების მოსამზადებლად და მუნიციპალური ქონების 

ეკონომიკური განვითარების ანალიზი 

545 000 GEL 

187 931EUR 

245 000   300 000   საჭიროებს დონორის მოძიებას 

3.1 სტრატეგიული დოკუმენტების მომზადება ბიზნეს აქსელერატორის  ბენეფიციარებისთვის  462 840 GEL 

 159 600 EUR 

 

   159 600 

ევრო 

 EU გრანტის დაფინანსების ფარგლებში 

3.2 ბიზნეს აქსელერატორის ფარგლებში, ადგილობრივი გამოფენების ორგანიზება მცირე და 

საშუალო ზომის კომპანიებისთვის 

174 000GEL 

60 000 EUR 

   60 000 ევრო    

 

 EU გრანტის დაფინანსების ფარგლებში 

3.3 ვებ-გვერდის შაბლონების შექმნა ბიზნეს აქსელერატორის ბენეფიციარებისთვის   66 700GEL 

23 000 EUR               

   23,000 ევრო  EU გრანტის დაფინანსების ფარგლებში 

3.4 სექტორული ანალიზი. მათ შორის SWOT და კონკურენტუნარიანობის ანალიზი 90 000 GEL 

31 034EUR 

   90 000 ლარი  საჭიროებს დონორის მოძიებას 

3.5 შეხვედრა ტრანსპორტის და ლოგისტიკის საკითხებზე მომუშავე კომპანიებისა და 

დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობით 

2 500 GEL 

862 EUR 

2 500 ლარი     სივრცის დაქირავებისა და ვორქშოფების 

უზრუნველყოფის ხარჯი 

 
ჯამი 

2 132 640 GEL 

735 393EUR 

1 639 100 

ლარი 

  1 093 540 

ლარი 
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11. მონიტორინგის ინდიკატორები და მექანიზმები 

ქმედება ხანგრძლივობ
ა (დაწყება/ 

დასრულება) 

მოსალოდნელი შედეგები 
თვე 1-6 

მოსალოდნელი შედეგები 
თვე 7-12 

მოსალოდნელი შედეგები 
თვე 13-18 

მოსალოდნელი შედეგები 
თვე 19-24 

1.1. საერთაშორისო 

კონფერენციებში/გამოფენებში/ფორუ

მებში მონაწილეობის მიღება 

2019 -2020 შერჩეულია საერთაშორისო ღონისძიებები 

მონაწილეობის მისაღებად; 

მონაწილეობისთვის საჭირო მასალები 

მომზადებულია; 

დანიშნულია წინასწარი შეხვედრები 

შესაბამის ღონისძიებაში  

მონაწილეობა მიღებულია 

შერჩეულია საერთაშორისო ღონისძიებები 

მონაწილეობის მისაღებად; 

მონაწილეობისთვის საჭირო მასალები 

მომზადებულია; 

დანიშნულია წინასწარი შეხვედრები 

შესაბამის ღონისძიებაში  

მონაწილეობა მიღებულია 

1.2. მცირე ტურისტული 

ინფრასტრუქტურის შექმნა 

2019 -2020 

 

შერჩეულია ინფრასტრუქტურის მოწყობის 

ლოკაციები; 

შექმნილია საკონკურსო-ტექნიკური პირობები 

ინფრასტრუქტურის მოწყობის 

სამუშაოები დამთავრებულია; 

ჩატარებულია პროქტის შესახებ 

საინფორმაციო კამპანია  

შერჩეულია ინფრასტრუქტურის მოწყობის 

ლოკაციები; 

შექმნილია საკონკურსო-ტექნიკური პირობები 

ინფრასტრუქტურის მოწყობის 

სამუშაოები დამთავრებულია; 

ჩატარებულია პროქტის შესახებ 

საინფორმაციო კამპანია 

1.3 თბილისის მარკეტინგული 

პოზიციონირება საერთაშორისო 

მედიაში და მედიატურების 

ორგანიზება 

2019 -2020 შერჩეულია საერთაშორისო მედია საშუალებები 

თბილისის მარკეტინგული პოზიციონირებისთვის; 

მომზადებულია კონტენტი შესაბამისი მედია 

საშუალებისთვის;  

ტურისტული ვებ-პორტალის ტექნიკური პირობები 

და კონტენტი შემუშავებულია; 

დაგეგმილია მედიატურის დღის წესრიგი და 

შერჩეულია მონაწილე მხარეები 

თბილისის საპრომოუშენო მასალები 

განთავსებულია საერთაშორისო 

მედია საშუალებებში; შექმნილია 

ტურისტული ვებ-პორტალი; 

მედია ტური ჩატარებულია 

შერჩეულია საერთაშორისო მედია საშუალებები 

თბილისის მარკეტინგული 

პოზიციონირებისთვის; 

მომზადებულია კონტენტი შესაბამისი მედია 

საშუალებისთვის;  

დაგეგმილია მედიატურის დღის წესრიგი და 

შერჩეულია მონაწილე მხარეები 

თბილისის საპრომოუშენო 

მასალები განთავსებულია 

საერთაშორისო მედია 

საშუალებებში; შექმნილია 

ტურისტული ვებ-პორტალი; 

მედია ტური ჩატარებულია 

1.4 ტრენინგები და მასტერკლასები 

ტურიზმის სექტორის კომპანიების 

წარმომადგენლებისთვის 

 

2019 -2020 ტრეინინგის/მასტერკლასის თემები შერჩეულია და 

პროგრამა გაწერილია;  

შერჩეულია ტრეინინგის/მასტერკლასის 

მონაწილეები 

ტრენინგები/მასტერკლასები 

ჩატარებულია 

ტრეინინგის/მასტერკლასის თემები შერჩეულია 

და პროგრამა გაწერილია;  

შერჩეულია ტრეინინგის/მასტერკლასის 

მონაწილეები 

ტრენინგები/მასტერკლასები 

ჩატარებულია 

2.1 საინვესტიციო ვებ-გვერდის 

შექმნა და ანალიტიკური 

ინფორმაციის მოძიება 

 

2019 -2020 ვებ-გვერდის დეველოპერი კომპანია შერჩეულია და 

დაკონტრაქტებულია 

ვებ-გვერდის სტრუქტურა შექმნილია 

და ყველა საჭირო მონაცემი 

მოძიებულია 

ვებ-გვერდი გაშვებულია ვებ-გვერდზე განთავსებული 

ინფორმაცია განახლებულია 

2.2 ინვესტორებისთვის 

გაიდლაინების, საინვესტიციო 

პრეზენტაციების და საინფორმაციო-

სტატისტიკური კატალოგის - 

„თბილისი ციფრებში“ შექმნა 

2019 -2020 გაიდლაინი შექმნილია და განთავსებულია ვებ-

გვერდზე 

2018 წლის მონაცემების ამსახველი  

კატალოგი შექმნილია და 

დაბეჭდილია/განთავსებულია ვებ-

გვერდზე 

კატალოგისთვის პირველი ეტაპის ინფორმაცია 

შეგროვებულია  

2019 წლის მონაცემების ამსახველი 

კატალოგი შექმნილია და 

დაბეჭდილია/განთავსებულია ვებ-

გვერდზე 

2.3 ერთი ადგილობრივი ბიზნეს 

ფორუმის ორგანიზება და 

მონაწილეობის მიღება 

2019 -2020 მოძიებულია ფორუმზე გასატანი საკითხები 

მოძიებულია მიზნობრივი სეგმენტები 

ფორუმი ჩატარებილია მოძიებულია ფორუმზე გასატანი საკითხები 

მოძიებულია მიზნობრივი სეგმენტები 

ფორუმი ჩატარებილია 

2.4 საერთაშორისო საინვესტიციო 

ფორუმში მონაწილეობის მიღება 

 

2019 -2020 შერჩეულია საერთაშორისო ფორუმი მონაწილეობის 

მისაღებად; 

ფორუმის მასალები მომზადებულია; 

დანიშნულია წინასწარი შეხვედრები 

ფორუმში  მონაწილეობა მიღებულია შერჩეულია საერთაშორისო ფორუმი 

მონაწილეობის მისაღებად; 

ფორუმის მასალები მომზადებულია; 

დანიშნულია წინასწარი შეხვედრები 

ფორუმში  მონაწილეობა 

მიღებულია 

2.5 კვლევა საინვესტიციო 

წინადადებების მოსამზადებლად და 

მუნიციპალური ქონების 

ეკონომიკური განვითარების 

ანალიზი 

2019 -2020 საკვლევი ტერიტორიის /ობიექტის შერჩევა; 

საკონკურსო დავალება მომზადებულია 

მიღებულია კვლევის შედეგები; 

შექმნილია საინვესტიციო 

შეთავაზება 

საკვლევი ტერიტორიის /ობიექტის შერჩევა; 

საკონკურსო დავალება მომზადებულია 

მიღებულია კვლევის შედეგები; 

შექმნილია საინვესტიციო 

შეთავაზება 

3.1 სტრატეგიული დოკუმენტების 

მომზადება ბიზნეს აქსელერატორის  

ბენეფიციარებისთვის 

 

2019 - 2020 

 

 

ბენეფიციარების მიერ დამუშავებულია ბიზნეს-

კონცეფციები 

 

 

სტრატეგიული გეგმები 

მომზადებულია 

ბენეფიციარების მიერ დამუშავებულია ბიზნეს-

კონცეფციები 

 

სტრატეგიული გეგმები 

მომზადებულია 

3.2 ბიზნეს აქსელერატორის 

ფარგლებში, ადგილობრივი 

გამოფენების ორგანიზება მცირე და 

საშუალო ზომის კომპანიებისთვის 

 

2019 - 2020 

 

გამოვლენილია გამოფენაში მონაწილე კომპანიები;  

გამოფენის ლოკაცია შერჩეულია და დღის წესრიგი 

შემუშავებულია; 

გამოფენა ჩატარებულია 

გამოფენაში მონაწილე კომპანიები 

გამოვლენილი არიან; 

გამოფენის ლოკაცია შერჩეულია და 

დღის წესრიგი შემუშავებულია; 

გამოფენა ჩატარებულია 

გამოვლენილია გამოფენაში მონაწილე კომპანიები;  

გამოფენის ლოკაცია შერჩეულია და დღის წესრიგი 

შემუშავებულია; 

გამოფენა ჩატარებულია 

გამოვლენილია გამოფენაში 

მონაწილე კომპანიები;  

გამოფენის ლოკაცია შერჩეულია და 

დღის წესრიგი შემუშავებულია; 

გამოფენა ჩატარებულია 

3.3 ვებ-გვერდის შაბლონების შექმნა 

ბიზნეს აქსელერატორის 

ბენეფიციარებისთვის   

2019 

 

ვებ-გვერდის შაბლონები მომზადებულია და 

ძირითადი ინფორმაცია მოძიებულია;  

ვებ გვერდი შექმნილია 

პროექტი ხორციელდება პირველ 6 

თვეში 

  

3.4 სექტორული ანალიზი. მათ შორის 

SWOT და კონკურენტუნარიანობის 

ანალიზი 

 

2019 - 2020 

 

საკვლევი სექტორები განსაზღვრულია; 

კვლევის ტექნიკური დავალება შემუშავებულია;  

კვლევის შემსრულებელი კომპანია 

დაკონტრაქტებულია 

კვლევა შესრულებულია საკვლევი სექტორები განსაზღვრულია; კვლევის 

ტექნიკური დავალება შემუშავებულია; კვლევის 

შემსრულებელი კომპანია დაკონტრაქტებულია 

კვლევა შესრულებულია 
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3.5 შეხვედრა ტრანსპორტის და 

ლოგისტიკის საკითხებზე მომუშავე 

კომპანიებისა და დაინტერესებული 

მხარეების მონაწილეობით 

აპრილი 2019 გამოვლენილია ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის 

სექტორის დაინტერესებული მხარეები; 

შეხვედრა ჩატარებულია 

პროექტი ხორციელდება პირველ 6 

თვის განმავლობაში 

  

მთელი ბიუჯეტის დახარჯული 

% (საორიენტაციო) 

 25% 25% 25% 25% 
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დანართები: 

დანართი 1 ცხრილები და გრაფიკები 

1.1 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები თბილისში 

 

1.2 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები სექტორების მიხედვით 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2017 (მლნ აშშ დოლარი)  

სულ 1,456,909.5 

სოფლის მეურნეობა, თევზჭერა 
-5,472.9 

სამთომოპოვებითი მრეწველობა 14,361.0 

დამამუშავებელი მრეწველობა -12,023.0 

ენერგეტიკა 102,425.1 

მშენებლობა 199,647.2 

სასტუმროები და რესტორნები 64,611.6 

ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 523,524.0 

ტრანსპორტი 484,967.2 

კავშირგაბმულობა 38,556.7 

ჯანმრთელობის დაცვა და სოც. დახმარება 
3,653.5 

უძრავი ქონება1  137,172.3 

საფინანსო სექტორი2 304,203.5 

დანარჩენი სექტორები3 124,807.1 

1 ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა; 
2 საფინანსო სექტორის მონაცემები 2009 წლიდან მოიცავს საბანკო, მიკროსაფინანსო და 

 სადაზღვევო ორგანიზაციებში განხორციელებულ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მონაცემებსაც. 

693155 696382

1331555
1246124

1365456
1456910

2012 2013 2014 2015 2016 2017

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (მლნ

აშშ დოლარი)
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3 ვაჭრობა; განათლება; კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურება;  

 

1.3 ადგილობრივი ეკონომიკური სტრუქტურის ანალიზი 

ზოგადი მიმოხილვა 

ტრანსპორტი და ლოგისტიკა 

თბილისისთვის ტრანსპორტი ერთ-ერთი პრიორიტეტული სექტორია. თბილისის მუნიციპალური ავტოპარკის 

განახლების პირველი ეტაპის ფარგლებში ქალაქის ავტო პარკს შეემატა 143 ევრო 6 კატეგორიის CNG ავტობუსი. 

ქალაქის სატრანსპორტო ხერხემალს წარმოადგენს ქ.თბილისის მეტროპოლიტენი, რომლის შემადგენლობაში შედის 

23 სადგური და წლიური ჯამური გადაყვანა  100 მლნ მგზავრს აღემატება. ჯამურად წლის განმავლობაში თბილისის 

სატრანსპორტო კომპანიას 230 მლნ-მდე მგზავრი გადაყავს. რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის სეგმენტში 

თბილისის მასშტაბით ოპერირებს კერძო მიკროავტობუსების კომპანია. ტაქსის მომსახურება თბილისის მასშტაბით 

არ რეგულირდება და ამ ეტაპზე ხდება მხოლოდ ავტომობილების რეგისტრაცია რაოდენობის აღრიცხვის მიზნით.    

თბილისში 2012-დან 2016 წლამდე ტრანსპორტის სექტორში შექმნილი დამატებითი ღირებულების მოცულობამ  

14%-იან ზრდას მიაღწია და 2306,5 მლნ ლარი შეადგინა, რაც 2016 წლის მთლიანი შიდა პროდუქტის 17%-ია. 

დასაქმებულთა რაოდენობა აღნიშნულ სექტორში 2012-2016 წლებში 10%-ით გაიზარდა და დასაქმებულთა 

საშუალო თვიური ანაზღაურების 34%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. 

მიუხედავად საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობისა, „რკინის აბრეშუმის გზის“ არსებობის, DCFTA 

ხელშეკრულების ამოქმედების, ჩინეთთან FTA ხელშეკრულების და სხვა მრავალი ბიზნესის კეთების ხელშემწყობი 

ფაქტორის არსებობისა, ლოგისტიკური სექტორის ეფექტიანობა საკმაოდ დაბალია. ლოგისტიკური ცენტრების 

განვითარება უზრუნველყოფს სატრანსპორტო პოტენციალის სრულ ათვისებას. თბილისს აქვს პოტენციალი გახდეს 

ამიერკავკასიის სატრანსპორტო დერეფანი და რეგიონალური ლოგისტიკის ჰაბი, რაც ხელს შეუწყობს მის მდგრად 

ეკონომიკურ განვითარებას გრძელვადიანი პერსპექტივით. აქედან გამომდინარე, თბილისის მახლობლად, კუმისის 

ტერიტორიაზე დაგეგმილი ლიგისტიკური ცენტრის საინვესტიციო პროექტი, საკმაოდ მნიშვნელოვანი წინაპირობა 

შეიძლება გახდეს თბილისის, როგორც ლოგისტიკური ჰაბის პოზიციონირებისთვის. ეროვნული ლოგისტიკური 

სტრატეგიის შესაბამისად, 2025 წლისთვის დაგეგმილია აღნიშნული ლოგისტიკური ცენტრის კერძო 

ინვესტიციებით და შესაბამისი  ფუნქციებით დატვირთვა. 

ოპერაციები უძრავი ქონებით 

თბილისის უძრავი ქონების სექტორი მზარდი ტენდენციით ხასიათდება, რაც უმნიშვნელოვანესია ქალაქის 

განვითარებისათვის. 2016 წელს იჯარით და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევის მიმართულებით ბრუნვამ 

1675.8 მლნ ლარი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით - 19%-ით მეტია. აღნიშნულ 

სექტორში 2012 წლიდან 2016 წლამდე 81%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. ამავე პერიოდში, დასაქმება 24%-ით, ხოლო 

ხელფასები 36%-ით გაიზარდა.   

მიუხედავად უძრავი ქონებით განხორციელებული ოპერაციების დინამიური ზრდის ტენდენციისა თბილისში 

ინდივიდუალური და კორპორატიული საბროკერო, უძრავი ქონების კონსულტაციის და შეფასების, 

ინსტიტუციონალური აქტივებისა და ქონების მართვის სერვისების ათვისების კულტურა მკვეთრად გამოხატული 

არ არის. ამდენად, ბაზარი მგავსი სერვისების კომპანიებით გაჯერებული არ არის და შესაბამისად არსებობს 

აუთვისებელი რესურსიც. აღნიშნული სექტორის განვითარება უზრუნველყოფს უძრავი ქონების პორტფელების 

შექმნისა და მართვის პრაქტიკის დამკვიდრებას ინდივიდუალურ და კორპორატიულ დონეზე, რაც ხელს შეუწყობს 

თბილისში არსებული უძრავი ქონების  ლიკვიდურობის გაზრდას. 

მრეწველობა 

მრეწველობა  ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგია ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის. თბილისში 

მრეწველობის დარგში 2012-დან 2015 წლამდე დამატებითი ღირებულების 30%-იანი ზრდა დაფიქსირდა და 2015 

წელს 1770.6 მლნ. ლარი შეადგინა, რაც თბილისის შექმნილი მთლიანი  დამატებითი ღირებულების 13% იყო 2015 

წელს. მრეწველობის მიმართულებით ფიქსირებულ აქტივებში ინვესტიციების მოცულობის მიხედვით 2012-დან 
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2016 წლამდე 80%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. საგულისხმოა დასაქმებულთა ხელფასების მზარდი ტენდენციაც, 

რომელმაც 2012-2016 წლებში 23% შეადგენა. 

თბილისის სამრეწველო პოტენციალის გამოყენება მნიშვნელოვანია საქართველოში არსებულ პრეფერენციულ 

საინვესტიციო და ბიზნეს-გარემოზე დაყრდნობით, იაფი სამუშაო ძალისა და „საქართველო 2020“-ის ფარგლებში 

გასატარებელი პოლიტიკის  გათვალისწინებით, როგორიცაა ინოვაციებისა და ახალი ტექნოლოგიების ხელშეწყობა, 

ექსპორტის ხელშეწყობა და სატრანზიტო პოტენციალის მაქსიმალურად გამოყენება.  ასევე, საგულისხმოა 

საქართველოს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებები ევროკავშირთან - DCFTA შეთანხმება, თავისუფალი 

ვაჭრობის შეთანხმება ჩინეთთან, ჰონგ-კონგთან, თურქეთთან, უკრაინასთან EFTA ქვეყნებთან, დსთ-ს წევრ 

ქვეყნებთან რომელიც ქმნის ადგილობრივად წარმოებული პროდუქტების საშეღავათო პირობებით გავრცელების 

შესაძლებლობას დააახალოებით 2.3$ მლრდ-იან ბაზარზე.   

ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურება  

ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების დარგი თბილისისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია. 2012-2016 წლებში 

ჯანდაცვის  დარგში შექმნილი დამატებითი ღირებულება 131%-ით, დასაქმება -  34%-ით, ხოლო ხელფასები 55%-

ით გაიზარდა. ექიმთა რიცხოვნობის მიხედვით კი  - თბილისს 75 %-იანი წილი აქვს საქართველოს მაჩვენებლებში. 

სამედიცინო სისტემის სრულყოფა და ხარისხის ამაღლება პრიორიტეტულია მომავლის თვალსაზრისით, როგორც 

ეკონომიკური, ასევე სოციალური განვითარებისთვის, რასაც ხელს შეუწყობს ჯანდაცვის მიზანმიმართული 

პოლიტიკა და სამედიცინო სფეროში თბილისში არსებული ფიზიკური კაპიტალი - თანამედროვე აპარატურით 

აღჭურვილი სამედიცინო დაწესებულებების რაოდენობის ზრდა. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ თანამედროვე 

აპარატურის მოხმარების კომპეტენციებისა და გამოცდილების სიმცირეს ვაწყდებით მედიკოსთა რიგებში. 

გასათვალისწინებელი ფაქტორია სამედიცინო მომსახურების მიღების მიზნით საქართველოდან პაციენტთა 

გადინების ტენდენციაც. სამედიცინო სერვისების სრულყოფა უმნიშვნელოვანესია არა მხოლოდ საქართველოს, 

არამედ რეგიონის დონეზე, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს სამედიცინო ტურიზმის განვითარებას. 

სასტუმროები და რესტორნები  

სასტუმროებისა და რესტორნების სექტორი, საუკუნოვანი ისტორიისა და მრავალფეროვანი არქიტექტურის 

გათვალისწინებით, თბილისის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათია. 2016 წლის მონაცემებით სექტორის ბრუნვამ 

შეადგენა 838,8 მლნ ლარი, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 21%-ით მეტია. ბოლო 5 წლიან დინამიკაზე დაკვირვებით 

სექტორში 57%-იანი ზრდა ფიქსირდება. ტურიზმის ეროვნულ სტრატეგიაზე დაყრდნობით, 2025 წელს 

საქართველომ 11 მილიონი საერთაშორისო ვიზიტორის ნიშნულს უნდა მიაღწიოს, რაც 2016 წლის მონაცემთან - 

6 719 975 საერთაშორისო ვიზიტორი - შედარებით 73%-ით მეტია. 2017 წლის მონაცემებით საქართველოს 7,5 

მილიონი საერთაშორისო ვიზიტორი სტუმრობდა, მათ შორის 3,48 მილიონი ტურისტი, საიდანაც თბილისზე 58% 

მოდის.  საქართველოში სულ 66,000  წელს საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ განხორციელებული დანახარჯების 

ჯამურმა მაჩვენებელმა 5.8 მლრდ ლარს მიაღწია საწოლია, აქედან თბილისში 428 განთავსების ობიექტი  19,956 

საწოლით. ტურისტის საშუალო გაჩერების ხანგრძლივობა თბილისში 3.5-4 ღამეა. ტურიზმის სტრატეგიაზე 

დაყრდნობით, 2025 წელს, იმ დაშვებით, რომ სასტუმროების დატვირთულობის კოეფიციენტი არ შეიცვლება, 

თბილისს დასჭირდება 29,000 საწოლი. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მიმდინარეობს სამიზნე ბაზრებზე თბილისის 

პოზიციონირება ვიზიტორების ზრდის და ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით. ამასთანავე მიმდინარეობს ახალი 

ტურისტული პროდუქტების შემუშავება, ვიზიტის ხანგრძლივობისა და ტურისტის დახარჯული თანხების 

ოდენობის ზრდის მიზნით.   

განათლება 

თბილისში განათლების სექტორს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი როლი აქვს 

სამუშაო  ადგილების  შექმნასა  და  ინოვაციებზე დაფუძნებული ეკონომიკის განვითარების  ხელშეწყობაში. 

თანამედროვე მეცნიერულ-ტექნოლოგიური განვითარების პირობებში შრომის ბაზარზე არსებული მოთხოვნის 

შესაბამისი, მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადებასა და განათლების სისტემაში კვლევითი პოტენციალის 

გაძლიერებას ასევე, უმნიშვნელოვანესი როლი აკისრია. 

ამჟამად, განათლების სექტორის წილი მთლიან შიდა პროდუქტში 3.1%-ს შეადგენს, სექტორში არსებული ბრუნვა 

2012-დან 2016-წლამდე 70%-ით, დასაქმება 39%-ით, ხოლო ხელფასები 16%-ით გაიზარდა.  გასათვალისწინებელია 

თბილისში უცხოელ სტუდენტთა მზარდი რაოდენობა. კერძოდ, 2013 წელს საქართველო 4 ათასზე მეტ უცხოელ 



25 
 

სტუდენტს მასპინძლობდა, 2016 წლის მდგომარეობით ქვეყანაში 9 ათასზე მეტი სტუდენტი სწავლობდა 87 

სხვადასხვა ქვეყნიდან. შესაბამისად, განათლების სექტორის ზრდა ტურიზმის სექტორის განვითარების 

ხელშემწყობი ფაქტორიც გახდება.15 უცხოელი სტუდენტების რაოდენობის მიხედვით ლიდერობენ აზერბაიჯანი, 

ინდოეთი, ერაყი, ნიგერია და თურქეთი.16  

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 

თბილისში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ 2016 წელს 1 365 465 მლნ აშშ 

დოლარი შეადგინა, რაც 2015 წლის ჯამურ მონაცემთან შედარებით 9,6%-ით მეტია.  

1.3 დიაგრამა ასახავს თბილისში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების დინამიკას 2012-2016 

წლებში. 2016 წლის მონაცემებით საქართველოში შემოსული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მთლიან 

მოცულობაში თბილისის წილი 85%-ი იყო.  

მოცემულ ნაწილში, განხილულია ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ძირითადი ეკონომიკური სექტორები. 

უმნიშვნელო წილიდან გამომდინარე ჩვენი ყურადღების მიღმა დარჩა სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, 

თევზჭერა და სამთო მოპოვება.  

დანართი 1.4 საწარმოების კლასიფიკაცია მათი ზომის მიხედვით, ბრუნვა და  ბიზნეს 

ერთეულების რაოდენობა ეკონომიკური საქმიანობის ტიპის მიხედვით 

დასახელება თანამშრომელთა 

რაოდენობა 

წლიური ბრუნვა ევროში 

მცირე ბიზნესი 0 – 50 0-დან 12 მილიონამდე 

საშუალო ბიზნესი 50 – 250 12-დან 60 მილიონამდე 

მსხვილი ბიზნესი 249-ზე მეტი 60 მილიონზე მეტი 

 

ეკონომიკური საქმიანობის ტიპი ბიზნეს ერთეულების რაოდენობა  თბილისის მასშტაბით, 2016 
წელი 

 მცირე საშუალო მსხვილი სულ 

სოფლის მეურნეობა. ნადირობა და სატყეო 

მეურნეობა 
276 20 7 303 

თევზჭერა, მეთევზეობა 8   8 

სამთომოპოვებითი მრეწველობა 86 8 8 102 

დამამუშავებელი მრეწველობა 4290 379 261 4930 

ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება 

და განაწილება 
21 3 17 41 

მშენებლობა 2793 502 425 3720 

ვაჭრობა; ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო 

ნაწარმისა და პირადი მოხმარების საგნების 

რემონტი 
18676 1866 1517 22059 

სასტუმროები და რესტორნები 2293 158 84 2535 

ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 2551 267 269 3087 

                                                           
15 მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია, მოკლე ფორმატის მიგრაციის პროფილი უცხოელი სტუდენტები საქართველოში, 2017 
16 ibid 
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ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და 

მომხმარებლი-სათვის მომსახურების გაწევა 

6594 559 366 7519 

განათლება 615 65 44 724 

  ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  

დახმარება 
793 116 141 1050 

კომუნალური, სოციალური და პერსონალური 

მომსახუ-რების გაწევა 
1260 64 66 1390 

საქმიანობა უცნობია 1144 22 5 1171 
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1.5  ბიზნეს სესხის პირობები საქართველოში ( III კვარტალი 2018წ) 

  

პროექტის 

ვადა 

სფეროების 

დაფინანსება 
ბენეფიციარი 

სესხის თანხის 

ლიმიტები 
პროცენტი სესხის   ვადა 

შეზღუდვები/პირ

ობები დამატებითი ინფორმაცია  

თი ბი სი ბანკი  

 

განსაზღვრუ

ლი არ არის 

შეუზღუდავი 

სტარტაპი 

მცირე საწარმო; 

საშუალო 

ზომის საწარმო 

დამოკიდებულ

ია 

შემოსავალზე, 

მაქსიმალური 

თანხა 100 000 

ლარი 

8% 

დოლარში; 

14% ლარში 

84 თვე   

უნდა ჰქონდეს 3 

თვიანი 

დადებითი 

საკრედიტო 

ისტორია; 

ფიქსირდებოდეს 

3 თვიანი ბრუნვა 

შესაძლებელია საშეღავათო, 1 

წლიანი ინდივიდუალური 

გრაფიკის შედგენა 

საქართველოს 

ბანკი 

განსაზღვრუ

ლი არ არის 
შეუზღუდავი 

სტარტაპი 

,,ქალი 

მეწარმეებისთვ

ის"  

10 000 - 1 000 

000 ლარამდე 

საშუალოდ - 

11% 
3 - 120 თვემდე 

მცირე 

მეწარმებისთვის  

უნდა 

ფიქსირდებოდეს 

1 წლიანი 

დადებითი 

საკრედიტო 

ისტორია; 

სტარტაფისთვის 

ასეთი 

მოთხოვნები არ 

არის 

შესაძლებელია 2 წლიანი 

საშეღავათოს შეთავაზება 

კრედო ბანკი 
განსაზღვრუ

ლი არ არის 
შეუზღუდავი 

სტარტაპი  

მცირე საწარმო; 

საშუალო 

ზომის საწარმო 

100 - 50 000 

ლარამდე; 

გამონაკლის 

შემთხვევებში 

500 000$ -ის 

ფარგლებში 

მინიმალურ

ი - 15% 

ტურისტული -                                       

2- 60 თვემდე; 

ქალაქის ტიპის 

- 2 - 48 თვემდე;  

სასოფლო 

სამეურნეო - 2 -

36 თვემდე 

საკრედიტო 

ისტორია 

საშეღავათო შეთავაზება: 

სასოფლო სამეურნეო -10 

თვემდე; ტურისტული - 23 

თვემდე; ქალაქის ტიპი - 6 

თვემდე  

აწარმოე 

საქართველოშ

ი   

განსაზღვრუ

ლი არ არის 

ინდუსტრიული

; სასტუმროები 

სტარტაპი 

მცირე საწარმო; 

საშუალო 

ზომის საწარმო 

ინდუსტრიული

: 150 000 - 5 000 

000 ლარი; 

სასტუმროები - 

200 000 - 2 000 

000 ლარი 

სესხზე 

დარიცხულ

ი 

პროცენტის 

10 %   

96 თვის 

განმავლობაში 

ნომენკლატურის 

კოდის აცდენის 

შემთვევაში არ 

მიიღება 

4 წლის განმავლობაში სესხის 

თანხის 50 %-ის გარანტორია  

სტარტაპ 

საქართველო 

განსაზღვრუ

ლი არ არის 

ინოვაციური; 

მაღალტექნოლ

ოგიური 

კომპონენტები 

სტარტაპი 

მცირე საწარმო; 

საშუალო 

საწარმო 

15 000 - 100 000 

ლარი 
10% 144  თვე 

უნდა იყოს 

ინოვაციური; 

იყოს 

საქართელოს 

მოქალაქე 

კომპანიის წილის 45% 

განმცხადებელს გადაეცემა 

ბიზნეს იდეის სანაცვლოდ, 

ხოლო დარჩენილი წილის 

განაწილება ხდება 
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პროპორციულად, 

კაპიტალშენატანების 

შესაბამისად; 90 % იანი 

თანადაფინანსება 

 

 

1.6 ვიზიტორების რაოდენობა თბილისში და ვიზიტის მიზნები სასტუმროების მონაცემების შესაბამისად 
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1.7 სასტუმროებისა და რესტორნების სტატისტიკა 2016 წლისთვის 

  

1.8 თბილისის მშპ ერთ სულ მოსახლეზე და წილი ქვეყნის მშპ-ში 

 

1.9  დამატებითი ღირებულება სექტორების მიხედვით 
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1.10  დასაქმების  წილი სექტორების მიხედვით 

 

 

1.11  მონაცემები  საწარმოთა საკუთრების ტიპის  მიხედვით 
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1.12 2018 წელს რეგისტრირებული ბიზნესების რაოდენობა 
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1.13 საშუალო თვიური ხელფასი საწარმოთა ზომის მიხედვით, 2016 წ 
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დანართი 2 სამუშაო ჯგუფის შექმნის ბრძანება 
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2.1 სამუშაო ჯგუფის შექმნის ბრძანება 
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დანართი 3 შეხვედრის ოქმები 
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