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შესავალი
ქუთაისი - ქალაქი  დასავლეთ საქართველოში, შედგება ერთი მუნიციპა ლი-
ტეტისგან და დაყოფილია 12 ადმინისტრაციულ ერთეულად. იგი იმერეთის 
მხა რის ადმინისტრაციული ცენტრია. ფართობი - 70 კმ2. მდებარეობს მდინარე 
რიონ ზე. მოსახლეობის სიმჭიდროვე - 2746,9 კაცი/კმ2. დაარსდა ძვ. წ. III საუკუნეში. 

ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მთლიანად ურბანული დასახლებაა. 
ტერიტორიის სიდიდით - მეორე, მოსახლეობის რაოდენობით - მესამე ქალაქია 
საქართველოში. მიგრაციის მაღალი მაჩვენებლის გამო მოსახლეობის 
რაოდენობით მეორე ადგილის სტატუსი რამდენიმე წლის წინა დაკარგა, 
თუმცა ქუთაისში არის იმიგრაციაც - ძირითადად, მიმდებარე რაიონებიდან. 
ამის მიუხედავად, მოსახლეობის რაოდენობა წლიდან წლამდე იკლებს. 

მიგრაციას ძირითადად მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა 
განაპირობებს. მართალია, ვითარება მთელ ქვეყანაში რთულია, მაგრამ 
ქუთაისში დასაქმების შესაძლებლობა განსაკუთრებით დაბალია. ცოტაა 
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, რასაც სხვა ადგილობრივი პრობლემებიც 
ემატება. ეს კიდევ უფრო ამძიმებს არსებულ ფონს. (იხ. საქსტატის მონაცემები 

საქართველოს მასშტაბით. დიაგრამები #1, 2, 3).

მოსახლეობის საშუალო წლიური რიცხოვნობა 
თვითმმართველი ერთეულების მიხედვით

#1. დიაგრამა აღებულია საქსტატის ვებგვერდიდან
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ქალაქებისა და დაბების მოსახლეობის 
რიცხოვნობა 1 იანვრის მდგომა რეობით, 

საქსტატის მონაცემები1

ქუთაისის მოსახლეობის რაოდენობა 

2019 წ. - 138, 2 ათასი კაცი.

2020 წ. 1 იანვრის მდგომარეობით 135,2 ათასი კაცი; იმერეთის რეგიონის 

მოსახ ლეობა საცხოვრებელი გარემოს მიხედვით ასე ნაწილდება: ქალაქში 

ცხოვრობს 487 000 კაცი, დაბაში - 240,4 ათასი, სოფლად - 246,6 ათასი. 2020 

წ. 1 იანვრის მდგომარეობით, 2019 წელთან შედარებით, მოსახლეობის კლება 

ყველა ტიპის დასახლებაში შეინიშნება. 

მშპ მიმდინარე ფასებში მილიარდი ლარი

2017 წ. 40,8;

2018 წ. 44,6;

2019 წ. 50,0;

მშპ. ერთ სულზე (მიმდინარე ფასებში) საქართველოს მასშტაბით ლარი

2017 წ. 10,933,9;

2018 წ. 11 968,0;

2019 წ. 13 428,9; 

მშპ. ერთ სულზე (მიმდინარე ფასებში) საქართველოს მასშტაბით დოლარი2

2017 წ. 4 358,5;

2018 წ. 4 722,0;

2019 წ. 4 763,5;

ცხოვრების დონის მაჩვენებელი (შინამეურნეობის შემოსავლები და 

ხარჯები) საქართველოში 2019წ. მე-2 და მე-3 დიაგრამა აღებულია ამავე 

პუბლიკაციიდან

1 საქსტატი: https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/41/mosakhleoba

2 საქსტატი - https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/23/mtliani-shida-produkti-mshp
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#2 დიაგრამა3

#3 დიაგრამა

ქუთაისი მსოფლიოს 5 უძველესი ქალაქის ნუსხაშია. საბჭოთა პერიოდში 

ქალაქის დასაქმების ძირითადი წყარო სამრეწველო სექტორი იყო. საბჭოთა 

პერიოდის დაშლის შემდეგ დასაქმების სფეროში მრეწველობის წილმა 

კატასტროფულად იკლო. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2020-2023 წლების 

საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტში 21 ათასამდე ბიზნესსუბიექტია. 

აქედან, მიკრობიზნესს წარმოადგენს 28,6%, მცირე ბიზნესს - 43,8%, საშუალო 

ბიზნესს - 27,5%, 0,1% კი მსხვილ ბიზნესზე მოდის. ყოველწლიურად იზრდება 

ახლადრეგისტრირებულ ბიზნესსუბიექტთა რიცხვი. 

3 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, ცხოვრების დონის მაჩვენებელი 
(შინამეურნეობის შემოსავლები და ხარჯები) 2019 წ. გვ. 1.
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საქსტატის 2020 წ. 1 ივლისის მდგომარეობით იმერეთის რეგიონში რეგისტრი-

რებულია 105 110 ბიზნესსუბიექტი. აქედან აქტიურია 24 951. როგორც ჩანს, 

რეგი სტრირებულთან შედარებით მოქმედთა რაოდენობა ბევრად ნაკლებია.

„ქუთაისის ეკონომიკაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს გადამამუშავებელ 

მრეწველობას, მაგრამ ის ეკონომიკის ძირითადი მამოძრავებელი არ არის, 

რაზეც მეტყველებს ის ფაქტი, რომ დასაქმებული მოსახლეობის 39% ვაჭრობა-

მომსახურების სფეროზე მოდის, წარმოების სფერო კი მხოლოდ 11 % შეადგენს. 

ამას მოჰყვება ჯანდაცვა - 10%, განათლება და სპორტი - 18%. სხვადასხვა - 22%.

ქუთაისის ეკონომიკურ აქტივობებში მნიშვნელოვანი ბიძგის მიმცემია სახელ-

მწიფო პროგრამებით განხორციელებული სუბსიდირება. „აწარმოე საქარ-

თველოში“ პროგრამის მიხედვით მზარდია დაფინანსებულ ბენეფიციართა 

რიცხვი: ინდუსტრიული, „უმასპინძლე საქართველოში“, მიკრო და მცირე4 

ბიზნესის ხელშემწყობი კომპონენტების ფარგლებში სულ დაფინანსდა 229 

ბენეფიციარი, რომელთა საერთო სუბსიდირებამ 2 907 094 ლარი შეადგინა. მათ 

შორის, გრანტი 48,2%-ია, საერთო ჯამური ინვესტიცია - 28 816 341 ლარი. აღნი-

შნული სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში შეიქმნა 1481 სამუშაო ადგილი.

ქუთაისში რეგისტრირებული ბიზნესის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი 

ფორმების მიხედვით, 73.2% ინდივიდუალურ მეწარმეებზე მოდის. 26,4% 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაა, 0,35% სააქციო საზოგადოება, 

ხოლო 0,05%-ს უცხოური კომპანიები წარმოადგენს. 

ადგილობრივ ეკონომიკაში გენდერული ბალანსი შედარებით სუსტადაა 

გამოხატული. მეწარმე ქალთა ხვედრითი წილი 34%-ს შეადგენს“.

დასაქმება - „ქუთაისის მოსახლეობის წილი საქართველოს ურბანულ მოსახ-

ლეობაში 7.5%-დან 7%-მდე შემცირდა. შრომისუნარიანი მოსახლეობის საშუალო 

ასაკი 38,8 წელია, სიცოცხლის საშუალო ასაკი - 72.9 წელი. ქალებისათვის ეს 

მაჩვენებელი - 77.2 წელია, მამაკაცების შემთხვევაში - 68.6 წელი. მიგრაციის 

შედეგად, ბოლო 30 წელიწადში ქუთაისის მოსახლეობა 36%-ით შემცირდა. 

2017 წლის ოფიციალური სტატისტიკის მონაცემებით, ქალაქ ქუთაისში 

დაქირავებულთა რაოდენობა 25 034-ია, რაც იმერეთის რეგიონში დასაქმებულთა 

48%-ს შეადგენს. დასაქმებულთა მაჩვენებლით ქუთაისი მსხვილი ქალაქებიდან 

(თბილისის გარდა) ორჯერ ჩამორჩება ბათუმს და მცირედით უსწრებს რუსთავს. 

4 http://www.kutaisi.gov.ge/sites/default/files/kutaisis-prioritetebis-dokumenti-2020.pdf გვ. 11, 12, 13
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ამასთან, მზარდია თვითდასაქმებულთა რიცხოვნობა, რაც ეკონომიკურად 

აქტიური მოსახლეობის 16-18%-ს შეადგენს. 

ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში მნიშვნელოვნად შეიცვალა ქალაქის 

დასაქმების სტრუქტურა: თუკი ტრადიციულად ქალაქის ეკონომიკაში სამრე-

წველო სექტორი დომინირებდა, ახლა მრეწველობაში დასაქმებულთა საერთო 

რიცხოვნობა 13,1%-ს შეადგენს, ვაჭრობა-მომსახურებაში - 39,2%-ს, ჯანდაცვაში 

- 9,8%-ს, განათლებასა და სპორტში - 17,8%- ს, საბიუჯეტო სტრუქტურებში 

-20,1%-ს“.5

სოციალური ფონი სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემებით, 

საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა (მოსახლეობა) (20 სექტემბრის 

მონაცემებით)6

საარსებო შემწეობის მიმღები  
მოსახლეობის რაოდენობა

5 http://www.kutaisi.gov.ge/sites/default/files/kutaisis-prioritetebis-dokumenti-2020.pdf გვ. 7

6 წყარო: სოციალური მომსახურების სააგენტო http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=1243 
 http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=&sec_id=1298 
 http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=&sec_id=1450 
 http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=1477

საარსებო შემწეობის მიმღები მოსახლეობის რაოდენობა ქუთაისში
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ამავე სააგენტოს მონაცემებით, სოციალური პაკეტების მიმღებთა რაოდენობა 

თითქმის ყოველწლიურად იზრდება ქუთაისში:7

სოციალური პაკეტების მიმღებთა 
ჯამური რაოდენობა ქუთაისში

როგორც ვხედავთ, სოციალური ფონი ყოველ წელს მძიმდება. წარმოდგენილი 

ინფორმაციის საფუძველზე ვასკვნით, რომ ეკონომიკური ნაწილის მოწესრიგება 

პრიორიტეტულია, რადგან ყველა სხვა თემას აერთიანებს. ფაქტია, რომელიმე 

ერთ საკითხზე კონცენტრირება ვერ მოაგვარებს პრობლემებს. ამიტომ, მნიშვ-

ნელოვანია ამ კუთხით ვიმოქმედოთ: ქუთაისში ეკონომიკური პრობლემის 

გადასაჭრელად გატარდეს სწორი პოლიტიკა, რაც ეკონომიკის სწრაფ ზრდას 

შეუწყობს ხელს. თავის მხრივ, ეს არაერთ პრობლემას აღმოფხვრის: გააუმჯო-

ბესებს ქალაქის სოციალ-ეკონომიკურ მდგომარეობას, გაზრდის ადგი ლობ-

რივთა ცხოვრების ხარისხს და ქვეყნის მდგრად განვითარებასაც დაეხმარება. 

ქუთაისის ეკონომიკური მმართველობის გაძლიერების ხედვა შეესაბამება 

საქა  რთველოს ორგანულ კანონს (ადგილობრივ თვითმმართველობის კოდექსი), 

საერთაშორისო ხელშეკრულებებს და ადგილობრივი განვითარების სტრატე-

გიულ ხედვებს და პრიორიტეტების დოკუმენტებს. 

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის ორგანული კანონი, მუხლი 

16, მე-4 პუნქტის მიხედვით, ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთარ 

უფლებამოსილებებს შორისაა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინვესტიციების 

მოზიდვა, ტურიზმის განვითარება, ინოვაციების განვითარების ხელშეწყობა, 

რომელიც კიდევ უფრო მკაფიოდაა გაწერილი ქუთაისის საკრებულოს მიერ 

7 სოციალური მომსახურების სააგენტო http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=610

სოციალური პაკეტების მიმღებთა ჯამური რაოდენობა ქუთაისში
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დადგენილებით დამტკიცებული სამსახურის დებულებაში #12, 27.12.2017 წ. 

აღნიშნული დოკუმენტის თანახმად, სამსახური უფლებამოსილია, განახორ ციე-

ლოს მუხლი 7, (ე) ქვეპუნქტი - „საინვესტიციო პოლიტიკის განსაზღვრა, მეწარ-

მეობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით წინადადებების მომზადება და 

მათი განხორციელების კოორდინირება, კომპეტენციის ფარგლებში“; 

ქუთაისის ეკონომიკური მმართველობის გაძლიერების დოკუმენტის შემუშა-

ვება პრიორიტეტულია სხვა საკითხებთან მიმართებაში, რადგან ამ მიმართუ-

ლებით ხედვის არქონა ყველა სხვა დარგში ქმნის პრობლემას. ეს კი აუარე-

სებს ცხოვრების ხარისხს. ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება ადამიანის 

განვითარების ინდექსის (HDI) გაუმჯობესებისკენ უნდა იყოს მიმართული, რაც 

მოიცავს ჯანმრთელობას, განათლებას, მშპ-ს და სხვა ძირითად საკითხს.8

დოკუმენტის შექმნის მიზანი
პოლიტიკის დოკუმენტის მიზანია, ხელი შეუწყოს ქუთაისში 

ეკონომიკური მმართველობის გაძლიერებას და შესთავაზოს ამ 

მიმართულებით ქმედითი აქტივობები შესაბამის უწყებებს.

პრობლემების ანალიზი და რეკომენდაციები
ქუთაისის ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკის 
გრძელ ვადიანი ხედვის მნიშვნელობა

ქუთაისის ეკონომიკური განვითარების არსებული პოლიტიკური დოკუმენტები

»	 ქ. ქუთაისის 2020-2023 წ.წ. პრიორიტეტების დოკუმენტთან, იმერეთის 

რეგიონის განვითარების სტრატეგია 

8 წყარო: http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi 
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»	 2014-2021, „საქართველოს რეგიონული განვითარების პროგრამა 

2018-2021“;

»	 ქალაქ ქუთაისის განვითარების სტრატეგია - „ქუთაისი 2021“;

»	 იმერეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021;

ქუთაისის ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკის დოკუმენტები უნდა 

შეესაბამებოდეს საერთაშორისო ხელშეკრულებებს:

» გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნები - განვითარების პროგრამას 

(SDG 2030);

» ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ 

შეთახმება (DCFTA) - ევროკავშირს; 

» თავისუფალი ვაჭრობის შეთახმება - ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას 

(ჰონგკონგის ჩათვლით); 

» თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება (FTA) EFTA-ს ქვეყნებს 

(ისლანდია, ნორვეგია, შვეიცარია და ლიხტენშტაინი), უკრაინა, 

თურქეთი და დსთ-ს ქვეყნები;

» შეთანხმება GSP - აშშ, კანადასა და იაპონიას.

» მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრი (WTO) 

„საქართველოში არსებული საერთაშორისო შეთანხმებები და თავისუფალი 

სავაჭრო ხელშეკრულებები მნიშვნელოვან სტიმულს აძლევს, როგორც 

პოტენციურ ინვესტორებს, ასევე ადგილობრივ მწარმოებლებს. ქუთაისში 

წარმოებული პროდუქციებიდან საერთაშორისო ხარისხს შეესაბამება 17 

დასახელების ადგილობრივი პროდუქცია (ჩირი, დაფნა, თხილი, მწვანილი, ჩაი, 

თაფლი, საკმაზ-სანელებლები, ტექსტილი, პლასტმასის, რეზინის და თუჯის 

ნაკეთობები, ჯაგრისები და საყოფაცხოვრებო ნივთები, ხის ნაკეთობები და 

ავეჯი, სამკურნალო მცენარეეები, ფაფა, ბურღულეული და სიმინდის ფქვილი, 

ღვინო, საკონსერვო პროდუქცია, გრანიტის ქვა). ეს ყველაფერი ექსპორტზე 

გადაიტვირთება მსოფლიოს 15 ქვეყანაში“.9

9 http://www.kutaisi.gov.ge/sites/default/files/kutaisis-prioritetebis-dokumenti-2020.pdf გვ. 9
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პრობლემა #1 - გრძელვადიანი ეკონომიკური პოლიტიკის ხედვისა და 

სამოქმედო გეგმის (4-10 წლიანი) არარსებობა - აფერხებს თანმიმდევრული 

ეკონომიკური პოლიტიკის განხორციელებას, რომელსაც შეესაბამება მოკლე და 

საშუალოვადიანი ეკონომიკური პოლიტიკის დოკუმენტები. ეს ხელს შეუწყობს 

დროში გაწერილი აქტივობების გრძელვადიან განხორციელებას, რაც, საბოლოოდ, 

ეკონომიკური პოლიტიკის მმართველობის დასუსტებას გამოიწვევს.

მიზანი:
ეკონომიკური გარემოს გაუმჯობესება ქუთაისში.

რეკომენდაციები:
» გრძელვადიანი ხედვის პოლიტიკის დოკუმენტისა და სამოქმედო გეგმის 

შედგენა (4-10 წელი);

» ტურიზმის სფეროში ინფრასტრუქტურის განვითარების ცალკე მიმარ-

თულებად გამოყოფა. 

ინდიკატორები 
»	 შექმნილია ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური პოლიტიკის 

განვითარების გრძელვადიანი ხედვის დოკუმენტი, რომელიც საერთა-

შორისო ვალდებულებებს შეესაბამება და წინამდებარე დოკუმენტის 

რეკომენდაციებს ითვალისწინებს.

»	 დოკუმენტში გამოყოფილია ტურისტული ინფრასტრუქტურის მიმართულება 

და შემუშავებულია ხედვა.

ქალაქის მიწათსარგებლობისა და განაშენიანების 
გენერალური გეგმა და მისი ეფექტიანობა ეკონომიკური 
მართვის სისტემაში

პრობლემა #2 ქალაქის მიწათსარგებლობისა და განაშენიანების გენერა-

ლური გეგმის არარსებობა; 

ქალაქის მიწათსარგებლობისა და განაშენიანების გეგმა ჯერ კიდევ არ არსებობს, 

რაც აფერხებს ინვესტირებას უძრავი ქონებისა და სამშენებლო სექტორში. 
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თუმცა, ბიზნეს-სექტორისათვის თავისუფალი მუნიციპალური უძრავი ქონება 

კვლავინდებურად მიმზიდველია.10

„ქალაქგანაშენიანების გენერალური განვითარების გეგმა ხელს უწყობს 

სწორ ურბანულ განვითარებას. ურბანული ეკონომიკური განვითარება 

ქალაქებისთვის უფრო მიმზიდველია: ხდება ინვესტიციების წახალისება, 

გარემოზე ზემოქმედების შემცირება, არაპირდაპირი სამუშაო ადგილების 

შექმნა და საგადასახადო შემოსავლის წარმოქმნა, რაც ადგილობრივი 

თვითმმართველობის სერვისების დასაფინანსებლად იქნება გამოყენებული. 

მდგრადი ზრდა, ახალი მედია, კრეატიულობა და ინოვაცია თანამედროვე 

ქალაქური ეკონომიკური განვითარების საყრდენია და ქალაქების იმიჯს 

აყალიბებს“.11

მიზანი:
სწორი ქალაქდაგეგმარება და ურბანული განვითარების ხელშეწყობა.

რეკომენდაცია
» ქალაქგანაშენიანების გენერალური გეგმის შექმნა, რაც ნიშნავს უსაფრთხო 

საცხოვრებელ გარემოს, რეკრეაციულ ზონების არსებობას, განათლებას, 

კულტურას და სხვ., რაც გავლენას ახდენს ეკონომიკის განვითარებაზე 

და ეკონომიკური განვითარების ძირითადი განმსაზღვრელია. ქუთაისი 

საქართველოს ურბანული ეკონომიკის ქალაქების დიდ ოთხეულში შედის.

ინდიკატორი
» 2021 წელს შექმნილია ქალაქგანაშენიანების გენერალური გეგმა - 

არსებულ კანონმდებლობასა და რეგულაციებთან შესაბამისობაში.

10 http://www.kutaisi.gov.ge/sites/default/files/kutaisis-prioritetebis-dokumenti-2020.pdf გვ. 15

11 წყარო: https://www.connective-cities.net/en/topics/local-economic-development
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საინვესტიციო ბიზნესგარემო

პრობლემა #3 ნაკლებკონკურენტული ბიზნესგარემო (საინვესტიციო) 

-„ქუთაისში 2018 წლის მდგომარეობით 21 ათასამდე ბიზნესსუბიექტია. აქედან 

მიკრობიზნესს წარმოადგენს 28,6%, მცირე ბიზნესს - 43,8%, საშუალო ბიზნესს 

- 27,5%, ხოლო 0,1% მსხვილ ბიზნესზე მოდის. ყოველწლიურად იზრდება 

ახლა დრეგისტირებული ბიზნესსუბიექტების რაოდენობა“.12

სტატისტიკური მონაცემებით, იმერეთის რეგიონში ინვესტიციების მცირე 

რაოდენობა შემოდის. საქსტატის მონაცემებით, 2009 წლიდან მოყოლებული, 

იმერეთის რეგიონში ყველაზე მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია 2010 

წელს იყო - 80 126,5 აშშ დოლარი. მას შემდეგ მეტწილად კლების ტენდენციაა. 

ბოლო 3 წლის განმავლობაში შემდეგი მონაცემები გვაქვს: 

2017 წ. – 57 358,6 $, 

2018 წ. – 26 269.6 $, 

2019 წ. – 14 821.8 $. 

ამას ბევრი ფაქტორი განაპირობებს: ქალაქის განვითარების ნიშის ცვალებადობა, 

სპეციფიკური პროფესიული განათლების ნაკლებობა ან არქონა; უცხო ენების 

ცოდნის, მეწარმეობისა და ბიზნესის კეთების, პოტენციურ ინვესტორებთან 

კომუნიკაციისა და კავშირების ნაკლებობა; უძრავი ქონების საჯარო რეესტრში 

რეგისტრაციის სიმცირე; ელექტრონული პორტალის არარსებობა და ა.შ.

აღსანიშნავია, რომ ქვეყანაში არსებობს მცირე და საშუალო მეწარმეობის 

მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამები, რომლებიც ქუთაისმა გარკვეულწილად 

აითვისა. ქუთაისის მერიას მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის მცირე და საშუალო 

მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის გრანტებიც აქვს, თუმცა, ეს საკმარისი 

არ არის და ინვესტიციების მოსაზიდად საჭიროა მეტი ძალისხმევა.

„ქუთაისის დასაქმებული მოსახლეობის 39% ვაჭრობა-მომსახურების სფეროზე 

მოდის, წარმოების სფერო კი მხოლოდ 11%-ია. შემდეგ მოდის ჯანდაცვა - 10%, 

განათლება და სპორტი - 18%; სხვადასხვა - 22%“.13

„ქუთაისში წარმოებული და გადამუშავებული ძირითადი პროდუქცია: ელექ-

ტროენერგია; დეკორატიული და სამშენებლო ქვის დამუშავება (მარმა-

12 http://www.kutaisi.gov.ge/sites/default/files/kutaisis-prioritetebis-dokumenti-2020.pdf გვ. 12

13 http://www.kutaisi.gov.ge/sites/default/files/kutaisis-prioritetebis-dokumenti-2020.pdf გვ. 12
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რილო, ცარცი, გრანიტი და ა.შ.); გადამუშავებული ხე-ტყე, ავეჯი; ლითონი 

და ლითონნაკეთობები, თუჯის სხმულები; პლასტმასის, რეზინის და მეტა-

ლოპლასტმასის ნაკეთობები; ჯაგრისი და საყოფაცხოვრებო ნივთები; ბეტონი, 

რკინა-ბეტონი და ბეტონის ასაწყობი კონსტრუქციები, საკედლე ბლოკები; 

ლაქ-საღებავები და მათი მინერალური პიგმენტები; ქიმიური ნივთიერებები; 

საკვები პროდუქტები (პურ-ფუნთუშეულის წარმოება, ხორბლის გადამუშავება, 

ღვინო, სპირტიანი სასმელები, ლუდი, მინერალური და უალკოჰოლო სასმელები, 

ხორცი და ხორცპროდუქტები, საკონდიტრო, რძის პროდუქტები, მაკარონი, 

ჩაი, სუნელები და საკმაზ-სანელებლები, ფაფა, ბურღულეული და სიმინდის 

ფქვილი, საწებლები და საკონსერვო პროდუქცია, თაფლი, ჩირი); დაფნა, 

მშრალი სამკურნალო მცენარეები, თხილი; ფეხსაცმელი და ტყავის ნაწარმი; 

ტექსტილი, ტრიკოტაჟი და ნაქსოვი ტილო, შალის ბოჭკო, ქსოვილები და 

საგალანტერიო ნაწარმი. 

ქუთაისში რეგისტრირებული ბიზნესის ორგანიზაციულ - სამართლებრივი 

ფორმების მიხედვით, 73.2% ინდივიდუალურ მეწარმეებზე მოდის, 26,4% 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაა, 0,35% - სააქციო საზოგადოება, 

ხოლო 0,05% - უცხოური კომპანიების წარმომადგენლობები. ადგილობრივ 

ეკონომიკაში გენდერული ბალანსი შედარებით სუსტადაა გამოხატული. მეწარმე 

ქალთა ხვედრითი წილი 34%-ია“.14

მიზანი
მიმზიდველი საინვესტიციო გარემო და ინვესტიციების გაზრდილი მაჩვენებელი.

რეკომენდაციები:
» ელექტრონული ბაზის შექმნა, სადაც წარმოდგენილი იქნება ქუთაისში 

არსებული საინვესტიციო უძრავი ქონების, ადამიანური, ბუნებრივი და 

სხვა ტიპის რესურსები. საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით, 

შესაბამისი კვლევების განხორციელების ხელშეწყობა.

» რეგულარული ფორუმის ჩატარება ადგილობრივი საინვესტიციო საჭი-

როებების გამოსავლენად;

14 http://www.kutaisi.gov.ge/sites/default/files/kutaisis-prioritetebis-dokumenti-2020.pdf გვ. 13
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» საინვესტიციო რესურსების აღრიცხვა და ხელმისაწვდომობა;

» ქუთაისის ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკის დოკუმენტებში მცირე 

და საშუალო ბიზნესისა და მეწარმეობის მხარდაჭერის, როგორც ცალკე 

მიმართულების განსაზღვრა;

» მცირე და საშუალო ბიზნესი/მეწარმეობის წახალისება.

ინდიკატორები:
» არსებობს და ხელმისაწვდომია საინვესტიციო რესურსების ონლაინ 

კატა ლოგი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე); ჩატარებულია ყოველ  წლიუ რი 

ეკონომიკური ფორუმი, ხორციელდება კვლევები ეკონომიკური საჭი-

როებების გამოსავლენად; 

» ქუთაისში რეგისტრირებული საწარმოების, მათ შორის, მცირე და საშუალო 

მეწარმეობის მაჩვენებელი; 

» ქუთაისში შემოსული ინვესტიციების რაოდენობა.

მართვის სისტემაში ელექტრონული მმართველობის 
ეფექტიანობა

პრობლემა #4 - სუსტი ელექტრონული მმართველობა - ქ. ქუთაისის მერიის 

ოფიციალურ ვებგვერდზე არ არის გამართული ელექტრონული მართვის 

სერვისები და არ ხდება ინფორმაციის სისტემატური განახლება; მარტივად 

ვერ იძებნება ზოგიერთი საჯარო ინფორმაცია; არ არსებობს ელექტრონული 

პლატფორმა, სადაც ქუთაისში საინვესტიციო რესურსების შესახებ ინფორმაცია 

განთავსდება.

ქუთაისში არსებული ელექტრონული პორტალები, საიდანაც შეიძლება საჭირო 

ინფორმაცის მიღება:

» მერიის ოფიციალური ვებგვერდი - www.kutaisi.gov.ge;

» სამშენებლო-სარეკლამო ნებართვების გამარტივებული წესით წარდგენა-

მიღების ვებგვერდი - my.kutaisi.gov.ge;
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» მუნიციპალურ ტენდერებსა და აუქციონებში მონაწილეობის ვებგვერდები 

- procurement.gov.ge და eauction.gov.ge;

» ქუთაისის ზონალური განაშენიანების რუკა - maps.kutaisi.gov.ge;

» სამოქალაქო ჩართულობის ვებგვერდი - volis.kutaisi.gov.ge;

ქუთაისის მერიას USAID-ის პროექტის „კარგი მმართველობის ინიციატივები“ 

ფარგლებში დაანონსებული აქვს საინვესტიციო წინადადებების კატალოგის 

შექმნა, რომელიც ჯერჯერობით მიუწვდომელია.

მიზანი
ქუთაისის თვითმმართველობის ღიაობის, ანგარიშვალდებულებისა და 

გამჭვირვალობის გაზრდა. მოქნილი და ეფექტური მმართველობის სისტემის 

მიღება.

რეკომენდაციები:
» ღია მმართველობის პრინციპების განხორციელებისთვის ეკონომიკური 

პოლიტიკის შესაბამისი სამსახურის შესახებ ცალკე ჩანართის არსებობა, 

სადაც ეკონომიკურ პოლიტიკასთან დაკავშირებული ინფორმაცია 

განთავსდება და მისი შშმ პირებთან ადაპტირება.

» ონლაინ ჩატის შექმნა.

ინდიკატორი 
» მერიის ოფიციალურ ვებგვერდზე ეკონომიკურ პოლიტიკასთან 

დაკავშირებით შექმნილია ცალკე ჩანართი, სადაც განთავსებულია 

ეკონომიკურ პოლიტიკასთან დაკავშირებული დოკუმენტები ქართულ 

და ინგლისურ ენებზე. ადაპტირებულია შშმ პირებთან.

» ონლაინ ჩატის არსებობა.
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მოქალაქეთა ჩართულობა

პრობლემა #5 პრიორიტეტების დოკუმენტის შემუშავებასა და ბიუჯეტის 

დაგეგმვაში ადგილობრივი საჭიროების გამოვლენის მიზნით, მოქალაქეთა 

ჩართულობის ნაკლებობა - ქუთაისის მერიას აქვს მოქალაქეთა ჩართუ-

ლობის ვებგვერდი vote.ge, რომელიც ინტეგრირებულია POLLING.GE-სთან 

და შეუძლია ჩაატაროს სოციოლოგიური და მარკეტინგული კვლევები 

ინტერნეტმომხმარებლებთან. სააგენტო ყველა დაინტერესებულ ფიზი-

კურ და იურიდიულ პირს სთავაზობს, ისარგებლონ მისი ინოვაციური და 

მაღალტექნოლოგიური მომსახურებით: ონლაინ კვლევებით, ონლაინ 

რეიტინგებითა და ონლაინ გამოკითხვებით.15

მიზანი
მოქალაქეებთან ერთად მათზე ორიენტირებული პოლიტიკის განხორციელება.

რეკომენდაციები:
»	 ქუთაისის ეკონომიკური სამსახურების მიერ პოლიტიკის დოკუმენტის 

შემუშავებისას მუდმივი კომუნიკაცია შესაბამის ფოკუსჯგუფებთან. 

კომუნიკაციის ეფექტური მექანიზმების შემუშავება და დანერგვა. 

ინდიკატორი
» შექმნილია ფოკუსჯგუფების რეესტრი;

» შემუშავებულია ეფექტური კომუნიკაციის მექანიზმები და მათი ფორმატი;

» ფოკუსჯგუფებთან ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა, მომზადებული 

ანგარიშები შეხვედრების შესახებ და ფოკუს ჯგუფების აქტივობათა 

მაჩვენებელი.

15 წყარო: www.polling.ge. http://vote.ge/index.php?m=3
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გენდერული მეინსტრიმინგი ადგილობრივ  
ეკონომიკურ პოლიტიკაში

პრობლემა #6 სუსტი გენდერული მეინსტრიმინგი ეკონომიკური პოლიტიკის 

დოკუმენტებში - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში არსებობს გენდერული 

თანასწორობის საბჭო, რომელიც აქტიურად მუშაობს. თუმცა, ქალთა 

ეკონომიკური გაძლიერების მიმართულებით ჯერ კიდევ ბევრი რამ უნდა 

გაკეთდეს. ზემოაღნიშნული კვლევების მიგნებებისა და რეკომენდაციების 

გათვალისწინება საჭიროა, რათა მოხდეს მათი ასახვა ეკონომიკური პოლიტიკის 

დოკუმენტებში. ასევე, ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობა.

მიზანი
ეკონომიკურ პოლიტიკაში ადგილობრივ დონეზე გენდერული მეინსტრიმინგი;

რეკომენდაციები:
» სისტემატურად მოხდეს გენდერულად სეგრეგირებული სტატისტიკური 

მონაცემების წარმოება. შესაბამისი სტატისტიკური ინფორმაციის 

მითითებისას, ინფორმაცია გენდერულ ჭრილში უნდა წარმოჩნდეს.

» გაძლიერდეს ქუთაისის გენდერული თანასწორობის საბჭოს ჩართულობა 

აღნიშნულ პროცესში.

ინდიკატორი 
» შესაბამისი პოლიტიკის დოკუმენტებში ცალკეული საკითხები გენდერულ 

ჭრილშია ასახული;

» ეკონომიკის მხარდამჭერი აქტივობები სტატისტიკის გენდერულ ჭრილში 

იწარმოება;

»  ქუთაისში ეკონომიკურ აქტივობებში ჩართული ქალების მაჩვენებელი. 
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დასკვნა
ზემოაღნიშნული საკითხების მოგვარება ადგილობრივი ხელისუფლების 

უფლებამოსილებაა. ჩვენი რეკომენდაციით, მათ გადაწყვეტაში ჩართული 

უნდა იყოს არასამთავრობო სექტორი, მედია, ადგილობრივი მოქალაქეები, 

კერძო სექტორი, დარგობრივი სპეციალისტები. სასურველია წარმატებული 

საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება და მათი მორგება ადგილობრივ 

საჭიროებებზე. 

ვფიქრობთ, აღნიშნული ნაშრომი მიმდინარე წინასაარჩევნო პერიოდში 

მნიშვნელოვან დახმარებას გაუწევს არა მხოლოდ მმართველ ძალას, არამედ, 

ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს და ამ საკითხით დაინტერესებულ პირთა 

ფართო წრეს. ასევე, აამაღლებს ეკონომიკური მმართველობის ხარისხს 

ადგილობრივ დონეზე. 

პროექტის „რეგიონების უზრუნველყოფა ინფორმაციით და ამომრჩეველთა 

გაძლიერება დემოკრატიისთვის“ მონაწილეებმა აღნიშნული საკითხების 

ეფექტიანი ადვოკატირებისათვის შესაბამისი სამოქმედო გეგმა შეიმუშავეს, 

რომელიც მოიცავს პოლიტიკური პარტიების, ადგილობრივი ხელისუფლებისა 

და სხვა რელევანტური უწყებების წარმომადგენლებთან შეხვედრებს 

დიალოგის ფორმატში, პრეზენტაციებს, თემატურ დისკუსიებსა და სხვა 

აქტივობებს დოკუმენტში წამოჭრილი საკითხების პოლიტიკურ დღის წესრიგში 

დასაყენებლად და საზოგადოებაში პოპულარიზაციის ხელშესაწყობად.
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