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ეკონომიკის მიმართულება 
                                         (ივლისი-ნოემბერი, თელავი, 2012) 

 

შესავალი 

 

კახეთის რეგიონის ეკონომიკის დეტალური შესწავლა და ანალიზი 

სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი საქმეა. უკანასკნელი ათწლეულის (2003-

2012 წწ) ფორსირებულმა სოციალ-ეკონომიკურმა და პოლიტიკურმა 

რეფორმებმა ასახვა ჰპოვეს რეგიონის განვითარებაზე. ადგილი ჰქონდა 

და აქვს რეგულარულ სახელმწიფო ინვესტირებას საქალაქო და სოფლის 

ინფრასტრუქტურის, ქუჩების, გზების, მოედნების კარგი მდგომარეობის 

უზრუნველსაყოფად. მოსახლეობასა და მცირე და საშუალო საწარმოებს 

უწყვეტად მიეწოდებათ გაზი და ელექტროენერგია, თვისობრივად 

გაუმჯობესდა წყალმომარაგება. ცენტრალური ხელისუფლების მიერ გატარებულია ეკონომიკის 

ლიბერალიზაციისა და  ექსპორტის წახალისების უპრეცედენტო ზომები: ა) თავისუფალი 

სავაჭრო რეჟიმი დსთ-ს ქვეყნებთან და თურქეთთან (2008 წლიდან) ბ) უპირატესი ხელშეწყობის 

რეჟიმი (MFN) –მსო-ის წევრ ქვეყნებთან გ) პრეფერენციული რეჟიმი (GSP) - აშშ-თან, კანადასთან, 

იაპონიასთან, შვეიცარიასთან, ნორვეგიასთან დ) პრეფერენციული რეჟიმი (GSP+) – ევროკავშირის 

ქვეყნებთან (7200 დასახელების პროდუქცია 2005 წლიდან). 

რეგიონის მოსახლეობის დაახლოებით მესამედს აქვს ინტერნეტ-წვდომა და, შესაბამისად, მზარდ 

ინფორმირებულობასთან ერთად გააჩნია ინტერნეტ-ბიზნესის განვითარების ფართო 

შესაძლებლობები.  

რესპუბლიკური, საქალაქო, შიდა და სხვა დონის გზების ინფრასტრუქტურის რემონტის შედეგად 

იზრდება კომუნიკაცია ადგილებს შორის, იბადება ახალი ინტერრეგიონალური, ტრანსასაღვრო 

და საერთაშორისო პროექტების იმპლემენტაციის ალბათობა. 

მეორეს მხრივ, რეგიონს გააჩნია მთელი რიგი არახელსაყრელი პირობების, რომლებიც ანელებენ 

მის წინსვლას. მაგალითად, არც გეოპოლიტიკურად და არც გეოეკონომიკურად კახეთს არ უკავია 

ხელსაყრელი მდებარეობა. ამასთანავე იგი ემიჯნება აზერბაიჯანის სახელმწიფოს ეკონომიკურად 

შედარებით სუსტად განვითარებულ რაიონებს შეკი-ზაქათალა. კახეთის რეგიონზე არ გადის 

უკანასკნელ ათწლეულებში შექმნილი „ნავთობისა“ და „გაზის“ გეოსტრატეგიული გზები. კახეთი 

საკმაოდ დაცილებულია ძირითად მსოფლიო ბაზრებს (ევროატლანტიკური, წინააზიური, 

სამხრეთაზიური, ხმელთაშუაზღვისპირეთი და სხვა) და მას პერიფერიული ადგილი უკავია 

თვით საქართველოს რუკაზეც. კახეთის აქტიური ეკონომიკური ცენტრები (თელავი, გურჯაანი, 

ყვარელი, სიღნაღი) თბილისიდან საშუალოდ 70-90 კმ მოშორებით მდებარეობენ და ქვეყნის 

ცხოვრებაში არ თამაშობენ წამყვან როლს. რეგიონის არაჩვეულებრივი ლანდშაფტი (მთები, 

ქედები, მინდვრები, საძოვრები, ტყეები, უხვმდინარეობა), განვითარებული მეღვინეობა და 

კულტურული ძეგლები იზიდავს სულ უფრო მეტ სხვადასხვა სეგმენტის შიდა და უცხოელ 

ტურისტს, თუმცა აქაც თავს იჩენს პოლიტიკური უსაფრთხოების თემა. ჯერ ერთი, კახეთი 

ესაზღვრება რუსეთის ფედერაციის ორ „ცხელ“ ავტონომიურ რესპუბლიკას, დაღესტანსა და 

ჩეჩნეთს, რომლებთანაც აქვს უღელტეხილებით დამაკავშირებელი საფეხმავლო გზები. მეორე, 

აზერბაიჯანთან არ არის დასრულებული სადემარკაციო პროცესი, და ამის კვალდაკვალ  



რეგიონში დროდადრო მძაფრდება სასაზღვრო მიწების, საძოვრების, ისტორიული ძეგლების 

განაწილების პრობლემა.   

 

რეგიონის ეკონომიკა 
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (www.geostat.ge) 

 

კახეთის რეგიონის ეკონომიკა დიდწილადაა დამოკიდებული სოფლის მეურნეობასა და მისი 

პროდუქციის გადამუშავებაზე. ეკონომიკის დანარჩენი დარგები (მრეწველობა, ვაჭრობა, 

ტრანსპორტი, მშენებლობა და ტურიზმი) რეგიონის ეკონომიკურ პროფილში ნაკლებადაა 

გამოკვეთილი. 

2008 წელს რეგისტრირებულ ეკონომიკურ სუბიექტთა რაოდენობამ 14301 შეადგინა. 

2009 წლის მონაცემებით კახეთში მოქმედ საწარმოთა რაოდენობა იყო 2673, რაც მთლიანად 

საქართველოში მოქმედ საწარმოთა რაოდენობის 7.2 პროცენტია. მათ შორის: მსხვილი საწარმო – 

51, საშუალო საწარმო -126, მცირე საწარმო -2496. 

სახეზეა საწარმოების ერთგვარად გამსხვილების ტენდენციები, მაგრამ საშუალო საწარმოთა 

ბრუნვა იმდენად უმნიშვნელოა, რომ ამას დამაიმედებელს ვერ ვუწოდებთ. აღსანიშნავია 

ვაჭრობისა და სასტუმრო-რესტორნების სექტორის შედარებით სწრაფი განვითარება, ისევე 

როგორც დანარჩენი საქართველოს შემთხვევაში. ამის მიზეზი ალბათ ისაა, რომ ეკონომიკაში 

კაპიტალის სერიოზული ნაკლებობაა, ხოლო ვაჭრობის სექტორი ამ პრობლემას შედარებით 

იოლად უმკლავდება საწყის კაპიტალზე შედარებით დაბალი მოთხოვნისა და ამ დარგში 

კაპიტალის სწრაფი ბრუნვის გამო. ვაჭრობის შემდგომი განვითარება მოსალოდნელია იმ 

შემთხვევაში, თუ უახლოეს პერიოდში გაიზრდება თბილისიდან გომბორის უღელტეხილით 

მომავალი ტურისტული ნაკადი. 

 

 

ინვესტიციები საქართველოსა და რეგიონში 
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (www.geostat.ge) 

  

2011 წელს საქართველოში სულ 1117,2 მილიონი აშშ დოლარის პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიცია განხორციელდა. 2012 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით, საქართველოში 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები წყაროების მიხედვით შემდეგნაირად ნაწილდება: 

საწარმოები - 91.1% (200 მლნ. აშშ დოლარი), საფინანსო სექტორი - 8.5% (18,7 მლნ. აშშ დოლარი) 

და პრივატიზაცია - 0.4% (0,8 მლნ. აშშ დოლარი).  

თუ ქვეყნის მასშტაბით ავიღებთ 2012 წლის მეორე კვარტალში, საქართველოში 

განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების უდიდესი წილი 34% ეკონომიკური 

საქმიანობის სახეების მიხედვით ენერგეტიკაზე მოდის (74,9 მლნ. აშშ დოლარი). შემდეგ მოდის: 

ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა - 27% (58,1 მლნ. აშშ დოლარი), დამამუშავებელი 

მრეწველობა - 19% (42,0 მლნ. აშშ დოლარი), საფინანსო სექტორი - 8% (18,6 მლნ. აშშ დოლარი), 

სასტუმროები და რესტორნები - 4% (9,2 მლნ. აშშ დოლარი), უძრავი ქონება - 4% (8,9 მლნ. აშშ 

დოლარი) და სოფლის მეურნეობა, თევზჭერა - 3% (6,4 მლნ. აშშ დოლარი). 

ქვეყნის მასშტაბით ყველაზე სწრაფმზარდი სექტორებია (2011 წ): საფინანსო საქმიანობა 24, 3%, 

გადამამუშავებელი მრეწველობა - 14,3 %, ელექტროენერგიის, აირის და წყლის წარმოება-

განაწილება - 8,9 %, სასტუმროები და რესტორნები - 8,4 %, კომუნიკაცია - 8, 0%, ვაჭრობა - 7,4 %, 

მშენებლობა - 7,3 %.  

საშუალო წლიური ინფლაცია 8,5 %.  

საარსებო მინიმუმი -157, 8 ლარი. 

http://www.geostat.ge/
http://www.geostat.ge/


სიღარიბის ზღვარს ქვევით მყოფი მოსახლეობის წილი 2011 წელს - 9.2%.  

კახეთის რეგიონში 2006 წლიდან დღემდე განხორციელებულია შემდეგი პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციები: 

 თელავის მეფრინველეობის სანაშენე რეპროდუქტორის რეაბილიტაცია (გფრ); 

 „ხადორის“ ჰიდროელექტროსადგური (ჩინეთი); 

  „ბადაგონის” ღვინის ქარხანა (იტალია); 

 შპს „არი“, დედოფლისწყაროს ზეთსახდელი ქარხანა (ბულგარეთი); 

 ქინძმარაულის ღვინის მარანი (რუსეთი); 

 გურჯაანის ყურძნის კონცენტრატის ქარხანა (ისრაელი). 

 

 

დამატებული ღირებულების გადასახადი სექტორების მიხედვით კახეთში 

მლნ ლარი (2009 წელი) 
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (www.geostat.ge) 

 

განათლება 55 

სახელმწიფო სექტორი 208 

ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 167 

ვაჭრობა 207 

მშენებლობა 152 

გადამუშ.შიდა 59 

მრეწველობა 215 

სოფლის მეურნეობა 283 

ჯანდაცვა 47 

მომსახურეობა 151 

 

 
mTliani damatebuli Rirebulebis ganawileba teritoriuli erTeulebis 

mixedviT (mimdinare fasebSi, mln. lari) 
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (www.geostat.ge) 

როგორც ცხრილიდან ჩანს კახეთის რეგიონის წილი მთლიან დამატებულ ღირებულებაში 5,4 % - 

5,9% შორის მერყეობს. 2006-2010 წლებში ფიქსირდება მთლიანი დამატებული ღირებულების 

37%-იანი ზრდა. თუმც ამ მონაცემით კახეთი მაინც მნიშვნელოვნად ჩამორჩება თბილისსა (49 %) 

და აჭარას (86 %).  

 

  2006 2007 2008 2009 2010 

kaxeTi 708,2 789,6 981,8 833,8 973,3 

Tbilisi 5 653,9 7 009,5 7 913,6 7 274,3 8 472,6 
Sida qarTli da mcxeTa-
mTianeTi 773,6 917,1 981,3 906,8 1 124,9 

qvemo qarTli 1 228,5 1 400,5 1 347,7 1 325,3 1 537,6 

samcxe-javaxeTi 425,2 454,8 526,7 477,4 562,6 

aWara 738,8 966,9 1 224,3 1 185,3 1 378,9 

Guria 311,9 354,1 326,1 308,6 380,4 

http://www.geostat.ge/
http://www.geostat.ge/


samegrelo-zemo svaneTi 918,2 1 047,7 1 185,8 1 216,3 1 359,0 
imereTi da raWa-leCxumi da 
qvemo svaneTi 1 288,5 1 670,8 2 034,6 2 018,5 2 225,2 
mTliani Sida produqti 
sabaziso fasebSi 

12 046,9 14 611,1 16 521,8 15 546,3 18 014,4 

(+) gadasaxadebi produqciaze 1 800,6 2 454,3 2 639,3 2 530,9 2 834,3 

(-) subsidiebi produqciaze 57,6 71,6 86,3 91,3 105,3 
mTliani Sida produqti 
sabazro fasebSi 

13 789,9 16 993,8 19 074,9 17 986,0 20 743,4 

 

 

kaxeTSi Seqmnili mTliani damatebuli Rirebuleba  

(mimdinare fasebSi, mln. lari) 
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (www.geostat.ge) 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ წარმოდგენილი ცხრილის თანახმად სოფლის 

მეურნეობის წილმა რეგიონის მთლიან დამატებულ ღირებულებაში იკლო 2006-2010 წწ - 9 %. 

ერთობ გაიზარდა ვაჭრობის (54 %) და მრეწველობის (25 %) კუთრი წილები.  

 

  2006 2007 2008 2009 2010 

soflis meurneoba, nadiroba da satyeo 
meurneoba; TevzWera, meTevzeoba 212,4 216,8 277,6 192,9 194,8 

მrewveloba 64,9 66,1 58,0 68,4 80,3 

produqciis gadamuSaveba Sinameurneobebis mier  42,9 58,9 61,6 64,6 65,7 

mSenebloba 16,3 17,2 12,8 14,7 16,7 

vaWroba; avtomobilebis, sayofacxovrebo 
nawarmisa da piradi moxmarebis sagnebis remonti 23,3 30,8 38,7 40,7 61,8 

transporti da kavSirgabmuloba 19,7 21,3 14,5 12,6 13,7 

saxelmwifo mmarTveloba 109,7 173,9 238,6 161,4 168,2 

ganaTleba 44,7 38,1 59,1 74,0 98,1 

janmrTelobis dacva da socialuri daxmareba 47,8 37,7 60,9 60,0 90,5 

momsaxurebis sxvadasxva saxeebi 126,6 128,9 160,0 144,4 183,5 

mTliani damatebuli Rirebuleba, sul 708,2 789,6 981,8 833,8 973,3 

 

კახეთში შექმნილმა მთლიანმა დამატებულმა ღირებულებამ 2010 წელს 973,3 მლნ. ლარი 

შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 16%-ით მეტი იყო, ხოლო საქართველოს 

მასშტაბით შექმნილი მთლიანი დამატებული ღირებულების 5.4%-ია. 

რეგიონში ქონების გადასახადში ყველაზე მაღალი წილი მიწის გადასახადს უკავია, მთლიანი 

გადასახადის 58%. 

 

2008 წელს ქონების გადასახადიდან შემოსულმა თანხამ 5 638.4 ათასი ლარი შეადგინა, რაც 

მთლიანად საქართველოს ტერიტორიული ერთეულების ქონების გადასახადიდან შემოსული 

თანხის მხოლოდ 4.3%- ია. 

2008 წელს რეგიონში საგადასახადო, არასაგადასახადო და კაპიტალური შემოსავლებიდან 

მიღებულმა შემოსავალმა 13458.5 ათასი ლარი შეადგინა, რაც საქართველოს მასშტაბით 

მიღებული შემოსავლების 2.8 %-ია.  
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2008 წელს ადგილობრივი მოსაკრებლებიდან მიღებულმა შემოსავალმა 404.8 ათასი ლარი 

შეადგინა, რაც საქართველოს მასშტაბით მიღებული შემოსავლის მხოლოდ 1%-ია. აღსანიშნავია, 

რომ ადგილობრივი მოსაკრებლის 39% მხოლოდ თელავის მუნიციპალიტეტზე მოდის. 

ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსურმა დახმარებებმა ტრანსფერის სახით 15368.3 ათასი ლარი 

შეადგინა, რაც საქართველოს მასშტაბით გაცემული ტრანსფერების მხოლოდ 3%-ია. 

სოფლის მეურნეობის გამოკლებით კახეთის ეკონომიკის წილი საქართველოს მთლიან 

ეკონომიკაში 2% არ აღემატება. გარდა ამისა, კახეთის ეკონომიკური ზრდა ერთგვარად ჩამორჩება 

დანარჩენი საქართველოს ეკონომიკურ ზრდას. პრობლემატურია ის გარემოებაც, რომ 

ურბანიზაციის შედარებით დაბალი დონე ხელს არ უწყობს კახეთის ეკონომიკის ფოკუსის 

გადატანას მეორადი და მესამეული (ინდუსტრია და მომსახურება) დარგების განვითარებაზე. 

 

რეგიონში ჩამოყალიბებული მცირე და საშუალო საწარმოების სპეციალიზაცია 

 

1 სამთომოპოვებითი მრეწველობა და კარიერების დამუშავება 

2 ელექტროენერგიის, აირის და წყლის წარმოება და განაწილება 

3 საკვები პროდუქტების /სასმელის ჩათვლით/და თამბაქოს წარმოება- 

4 ხორცისა და ხორცის პროდუქტების წარმოება 

5 რძის პროდუქტების წარმოება, ხილის და ბოსტნეულის გადამუშავება და კონსერვირება 

6 მცენარეული და ცხოველური ზეთებისა და ცხიმების წარმოება 

7 საფქველ-ბურღულეულის წარმოება  

8 პურისა და ფუნთუშეულის წარმოება  

9 შაქრის წარმოება ჩაის და ყავის გადამუშ. სხვა საკვები პროდუქტების წარმოება 

10 სასმელების წარმოება  

11 ღვინის წარმოება 

12  სხვა ალკოჰოლური სასმელის წარმოება 

13 წყლების წარმოება  

14 სხვა უალკოჰოლო სასმელების წარმოება 

15 საფეიქრო წარმოება 

16 ტანსაცმლის წარმოება, ბეწვეულის გამოყვანა და ღებვა 

17 ტყავის, ტყავის ნაწარმისა და ფეხსაცმლის წარმოება 

18 ხე-ტყის დამუშავება და ხის ნაწარმის წარმოება 

19 კოქსის, ნავთობპროდუქტების წარმოება 

20 ქიმიური მრეწველობა 

21 რეზინის და პლასტმასის ნაწარმის წარმოება 

22 მეტალურგიული მრეწველობა და ლითონის მზა ნაწარმის წარმოება 



23 მანქანებისა და მოწყობილობების წარმოება 

24 სატრანსპორტო საშუალებების სათადარიგო ნაწილების წარმოება/რემონტი 

25 ინტერნეტ-ვაჭრობა/ინტერნეტ-აუქციონი 

26 სასტუმრო, სასტუმრო სახლი, საოჯახი სახლი 

27 რესტორანი, კაფე, კაფე-ბარი, დუქანი 

28 სასურსათო მაღაზიები, მარკეტები, სუპერმარკეტები 

29 ავეჯის/ტექნიკის/სხვადასხვა მაღაზიები 

30 აფთიაქები 

31 საყოფაცხოვრებო საქონლის მაღაზიები 

32 კომპიუტერული მომსახურება 

33 სამშენებლო კომპანიები 

34 სამშენებლო მასალის წარმოება 

35 ავტოსარემონტო სახელოსნოები 

36 ავტოსამრეცხაოები 

37 ბენზოგასამართი სადგურები 

38 სხვადასხვა 

 

იმისგან გამო, რომ რეგიონში გასული ათწლეულების განმავლობაში არ ჩატარებულა 

საფუძვლიანი კვლევები მცირე და საშუალო საწარმოების მიმართულებით მოცემული 

ბიზნესების შესახებ დღესაც არ არსებობს ნათელი და მკაფიო სურათი (დახასიათება, 

აღწერილობა, წილი ეკონომიკაში/სექტორში, დასაქმებულთა რაოდენობა, ბრუნვები, საწარმოების 

ჩამოყალიბებისა და გადარჩენის რაოდენობა და სხვა).  

 

დასაქმებულთა ანაზღაურება/ინვესტიციები/პროდუქციის გამოშვება 
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (www.geostat.ge) 

წლები 
დასაქმებულთა 

საშუალო თვიური 

შრომის ანაზღაურება,  

ლარი 

 

ინვესტიციები 

ფიქსირებულ 

აქტივებში                    

მლნ ლარი 

 

პროდუქციის გამოშვება 

(კახეთი),             მლნ. 

ლარი 

 

2006 141,2 15,2 138,9 

2007 188,4 15 154 

2008 224,6 33 152,1 
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2009 303,7 15,5 181,7 

2010 355,1 17 226,3 

2011 374,8 უცნ. 239,5 

2012 362,4 უცნ. 59,4 

 

მოცემული ცხრილის თანახმად 2006-2012 წლებში რეგიონის მასშტაბით პროდუქციის გამოშვება 

73 % გაიზარდა, მაშინ როდესაც 2006-2010 წლებში ინვესტიციებმა ფიქსირებული აქტივებში 

შედარებით უმნიშვნელოდ, დაახლოებით 11 % იმატა. დასაქმებულთა შრომის საშუალო 

ანაზღაურება 2006-12 წლებში 256 % გაიზარდა. უკანასკნელი მონაცემის ასეთი დინამიური 

აღმავლობა მიუთითებს რეგიონის ნაწილობრივ ეკონომიკურ განვითარებაზე. თუმცა უნდა 

ითქვას, რომ 2004 წლიდან საჯარო სექტორის მოსამსახურეების შრომის ანაზღაურების ზრდა 

(დღეს უკვე საშუალო ხელფასი ძირითადად ამ შრომითი სეგმენტის წარმომადგენლების ხარჯზე 

597 ლარამდე გაიზარდა) ირიბად გავლენას ახდენდა მთლიან შრომის ბაზარზე. ერთის მხრივ ეს 

ხელს უწყობს რეგიონის დასაქმებული მოსახლეობის მატერიალური მდგომარეობის 

გაუმჯობესებას. თუმც მეორეს მხრივ ინვესტიციების და გამოშვებული პროდუქციის 

მოცულობის შედარებით უმნიშვნელო მატების პირობებში, ნათელი ხდება, რომ არ 

მიმდინარეობს ადგილობრივი წარმოების სტიმულირება.    

კახეთი, მსხვილი, საშუალო და მცირე საწარმოების პროდუქციის (საქონლისა და მომსახურების) 

გამოშვებისა და ბრუნვის მაჩვენებლები, 2008 წელი 
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (www.geostat.ge) 

 

 პროდუქციის გამოშვება,  

ათასი ლარი 

ბრუნვა,  

ათასი 

ლარი 

კახეთი 152081,4 242221,2 

კერძო (ადგილობრივი ფიზიკური და/ან 

იურიდიული პირი/ები) 

106580,0 179750,8 

კერძო (უცხოელი ფიზიკური და/ან 

იურიდიული პირი/ები) 

34653,5 45221,2 

სახელმწიფო 10847,9 17249,2 

 

ცხრილი მიგვითითებს რეგიონში სახელმწიფო საწარმოების საერთო უმნიშვნელო წილზე 

საწარმოების მიერ გამოშვებულ მთლიან რეგიონალურ პროდუქციაში - 9,09 % (ბრუნვების 

მიხედვით - 7,1 %). აღსანიშნავია უცხოური ფიზიკური და/ან იურიდიული პირების, 22,7 %, 

(ბრუნვების მიხედვით - 18,6%), და ადგილობრივი ფიზიკური და/ან იურიდიული პირების მიერ 

რეგიონში წარმოებული პროდუქციის წილი - 68, 21 % (ბრუნვების მიხედვით - 74,3 %).  
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საქართველოში საწარმოთა რაოდენობა, 2010 წელი 
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (www.geostat.ge) 

 

 

ცხრილში მოცემულია საქართველოს რამდენიმე წამყვან რეგიონში არსებული ეკონომიკურად 

აქტიური საწარმოების სტატისტიკა. როგორც, ჩანს კახეთი ყველა მონაცემებით ჩამორჩება 

იმერეთს, აჭარას, ქვემო ქართლს. ეს გამოწვეულია რეგიონის მკვეთრად გამოხატული აგრარული 

ხასიათით, მოსახლეობის აგრარული მენტალობით და ბიზნესის მხარდაჭერის სახელმწიფო და 

დონორული პროგრამების სიმცირით.  

მრეწველობაში დასაქმებულთა/დაქირავებულთა რაოდენობა 
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (www.geostat.ge) 

 

წლები მრეწველობაში დასაქმებულთა 

რაოდენობა, კაცი 

მრეწველობაში 

დაქირავებულთა 

რაოდენობა, კაცი 

2006 5573 5353 

2007 5246 5040 

2008 4592 4413 

2009 4384 4106 

2010 4765 4427 

 

მოცემული ცხრილის მიხედვით, ჯამურად (დასაქმებულები + დაქირავებულები) რეგიონის 

მთლიანი მოსახლეობის (407 ათასი კაცი) არაუმეტეს 3-4 % ჩაბმულია მრეწველობაში და ეს 

მონაცემი იკლებს 2006-დან 2010 წლამდე 0,84 %-ით.  

 

რეგიონის ეკონომიკის ანალიზისათვის აუცილებელი მონაცემები 

 

რეგიონის ეკონომიკის სრულყოფილი ანალიზის დროს აუცილებელია გათვალისწინებული იყოს 

შემდეგი კატეგორიები, რომლებიც საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს 

შედგენილი აქვს ეროვნული მასშტაბით, რეგიონალური განვითარების მინიმალური აქცენტით. 

 
წარმოების სფერო ფინანსურ სფერო სოციალური სფერო 

საწარმოები სულ ზომა  

უცნობია 

მსხვილი საშუალო მცირე 

კახეთი 2584 97 52 130 2305 

იმერეთი 4968 518 107 298 4045 

აჭარა 4229 893 136 353 2847 

ქვემო ქართლი 3209 143 82 219 2765 

ქ. თბილისი 20181 3926 1100 2181 12974 

http://www.geostat.ge/
http://www.geostat.ge/


  

 მთლიანი რეგიონალური 

პროდუქტის მოცულობა; 

 მთლიანი რეგიონალური 

პროდუქტის ზრდის ტემპი; 

 ინესტიციებისა და მოხმარების 

ზრდის ტემპების შეფარდება; 

 რეგიონის საექსპორტო 

პოტენციალის ზრდა; 

 სამრეწველო პროდუქციის 

ფიზიკური მოცულობის ინდექსი; 

 ძირითადი საწარმოო ფონდების 

ცვეთის ხარისხი; 

 წამგებიანი საწარმოების წილი 

რეგიონის საწარმოებში; 

 ბანკების საკრედიტო განაკვეთები; 

 ძირითად კაპიტალში 

ინვესტიციების ზრდის ტემპი; 

 მთლიანი რეგიონალური 

პროდუქტის და რეგიონალური 

ბიუჯეტის საგადასახადო 

შემოსავლები; 

 ფასების დონე (მიმდინარე და 

საბაზო პერიოდის შეფარდება); 

 რეგიონის ბიუჯეტური 

უზრუნველყოფა; 

 რეგიონის საკრედიტო და 

დებიტორული დავალიანებები, მათ 

შორის გადასახადის მხრივ; 

 

 საცხოვრებელი მინიმუმის დონე; 

 მთლიანი რეგიონალური 

პროდუქტში შრომის ანაზღაურების 

წილი; 

 საცხოვრებელი მინიმუმისა და 

საშუალო ხელფასის შეფარდება; 

 დახმარებების, პენსიებისა და 

ხელფასების გადახდების 

დავალიანება; 

 მოსახლეობის წილი, რომლის 

შემოსავლები საცხოვრებელი 

მინიმუმის ზღვარს ქვემოთაა; 

 სოციალური პროგრამების 

რეგიონალური ბიუჯეტიდან 

დაფინანსების დონე; 

 მოსახლეობის ბუნებრივი შემცირება 

და მიგრაცია; 

 ოფიციალურად რეგისტრირებული 

უმუშევრებისა და უმუშევრების 

წილი ერთი სამუშაო ადგილზე; 

 რეგიონის საერთო, აქტიური და 

დასაქმებული მოსახლეობის 

დინამიკა; 

 ადამიანური განვითარების ინდექსი. 

 

რეგიონის ეკონომიკის SWOT-ანალიზი 

 

ძლიერი მხარები სუსტი მხარეები 

 ზრდადი ძირითადი ეკონომიკური მაჩვენებლები; 

 მოსახლეობის კეთილგანწყობა უცხოური 

ინვესტიციების მოზიდვის მიმართ; 

 კარგად ზონირებული საქალაქო სივრცე - საქმიანი 

ცენტრი, პარკები, ქალაქების არქიტექტურული 

განვითარების პერსპექტივები; 

 დიდი ტერიტორიულური რესურსები მუნიციპალურ 

საკუთრებაში; 

 აქტიურად მიმდინარე დეცენტრალიზაცია და 

ადგილობრივი თვითმმართველობის სტრუქტურების 

განვითარება; 

 მუნიციპალიტეტების უცხოურ ქალაქებთან 

თანამშრომლობა და დაძმობილება, საერთაშორისო 

კონტაქტების გაფართოება; 

 ახალი საავტომობილო გზების აქტიური 

მშენებლობა/არსებულების რემონტი და გადიდება; 

 ქვეყანაში და რეგიონში მზარდი ტურისტული ნაკადი; 

 ქვეყანაში მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიკური 

ტრანსფორმაციის პროცესი; 

 გამოკვეთული ორიენტაცია მეღვინეოება-მევენახეობის 

და, ზოგადად, ტურისტულ კლასტერზე; 

 რეგიონში არსებული ცენტრები, რომლებიც 

დაკავშირებულია მეღვინეობასთან; 

 კარგად განვითარებული კონტაქტი თბილისთან, 

გამარტივებული ლოჯისტიკა/გასაღების ბაზრებთან 

 რეგიონალური პროდუქციის 

დაბალკონკურენტუნარიანობა; 

 მეწარმეობის კლასის დაბალი კულტურა; 

 მცირე მხარდაჭერა ადგილობრივი და რეგიონალური 

ხელისუფლებებიდან ბიზნესის განვითარებისათვის; 

 ქალების დაბალი ჩართულობა ეკონომიკაში; 

 შეზღუდული ეკონომიკური სქემები და სავაჭრო გზები; 

 არსებული რეგიონალური სტატისტიკის დაბალი 

სანდოობა; 

 რეგიონის მკვეთრად გამოხატული აგრარული ხასიათი, 

რაც აისახება მოსახლეობის საერთო მენტალობაზე - 

ინერტულობა,კარჩაკეტილ ნატურალური მეურნეობა და 

სხვა; 

 პროფესიული ბიზნეს-საკონსულტაციო ცენტრების, 

პროფესიული ასოციაციების სიმცირე/ქმედით ბიზნეს-

მომსამხურებათა სიმცირე; 

 ბიზნეს-ინკუბირებისა და ბიზნესის ეროვნული და 

საერთაშორისო მხარდამჭერი პროგრამების 

სიმცირე/არარსებობა, სუსტად განვითარებული უნარ-

ჩვევები, ინფორმაციისა და სწავლებების სიმცირე 

რეგიონის მასშტაბით; 

 რეგიონში კვალიფიცირებულ კადრთა, ექსპერტთა მცირე 

რაოდენობა (მეცნიერება, ეკონომიკა, მოწინავე 

ტექნოლოგიები); 

 რეგიონალური ეკონომიკის კვლევის ცენტრის/კორპუსის 



დაკავშირების სიმარტივე; 

 მცირე და საშუალო ბიზნესის რეგისტრაციისა და 

წამოწყების გამარტივებული პროცედურები; 

 გადამამუშავებელი მრეწველობისათვის იაფი 

ნედლეულის წყარო. 

 

არარსებობა, რომლის მიზანი უნდა იყოს ადგილობრივი 

ეკონომიკის სისტემატური ანალიზი, შეფასებები, მოკლე 

და გრძელვადიანი პროგნოზები, ფინანსური და 

სხვადასხვა კრიზისების პრევენცია, რეგიონალური 

სტრატეგიის შემუშავება;  

 ქვეყნის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობის 

პრობლემები - რეგიონის არაარჩევითი ხელმძღვანელობა, 

რაც იწვევს რეგიონის კონცეფციის ჩავარდნას; 

 რეგიონალური მიდგომების არარსებობა კახეთის 

ეკონომიკაში;  

 იდეურ-მენტალური, სივრცით-ეკონომიკური კავშირების 

სიმცირე, რაც უნდა იყოს დეკლარირებული 

საერთორეგიონალური ეკონომიკური პროგრამებით, 

მასმედიით; შიდატერიტორიული რეგიონალური 

გათიშულობა; 

 მსხვილი ფერმერული მეურნეობების შექმნის პრობლემა - 

მიწის პოლიტიკის სისუსტე; 

 განვითარებაზე ორიენტირებული რეგიონალური 

პროგრამების სიმცირე; 

 კლასტერული მიდგომების სიმცირე რეგიონში; 

 ნაკლებმიმზიდველი საინვესტიციო გარემო (ფაქტორების 

დაბალმიმზიდველი კომბინაცია: დამიანური კაპიტალი + 

ცხოვრების დონე+ადგილმდებარეობა + მეზობლობა სხვა 

რეგიონებთან და ქვეყნებთან + გაურკვეველი 

ადმინისტრაციული სტატუსი + რისკები + ინფორმაცია 

მოთხოვნის შესახებ (საინვესტიციო კლიმატი) + 

ინფორმაცია მიწოდების შესახებ + ინვესტიციების 

შემოდინება და დადებითი ისტორია + მოსახლეობის 

რაოდენობა, + მოსახლეობის რაოდენობის ზრდა + 

შობადობა + სიკვდილიანობა + მიგრაცია + მოსახლეობის 

საშუალო ასაკი + მოსახლეობის შემოსავლები + 

ხელისუფლების ლოიალობა დეველოპერული და ბიზნეს-

პროექტების მიმართ + ხანგრძლივი პოლიტიკური 

სტაბილურობა);  

 მზარდი კონკურენცია ადგილობრივი და უცხოური 

ეკონომიკური, ტურისტული ცენტრების მხრიდან;  

 მცირე და საშუალო კომპანიების ფინანსური მართვის 

პრობლემები; 

 სუსტი კადრები ადგილობრივ თვითმმართველობების 

სტრუქტურებში; 

 ეკონომიკური და ზოგადი კანონმდებლობის 

არასტაბილურობა; 

 ცხოვრების დაბალი დონე, მოსახლეობის დაბალი 

მსყიდველობითუნარიანობა; 

 მაღალი გადასახადები; 

 უმნიშვნელო საგადასახადო შეღავათები ბიზნესისათვის; 

 რეგიონალური ბაზრის მოცულობის შეზღუდულობა; 

 ინვესტიციების უმნიშვნელო ოდენობა; 

 ნაკლებეფექტური სამეწარმეო-საკრედიტო სისტემა - 

მაღალი საპროცენტო ნიხრები, კრედიტების 

მოკლევადიანობა, კრედიტის უზრუნველყოფის მაღალი 

ბარიერი; 

 ფინანსური კაპიტალის უკიდურესი სიმწირე; 

 სასტუმრო მომსახურებების საერთო დაბალი ხარისხი, 

პერსონალის დენადობა, სტანდარტების დაცვის 

პრობლემა; 

 ადგილობრივი ხელისუფლების არასისტემური 



მცდელობები ტურისტების მოსაზიდად; 

 არაოპტიმალური ტურისტული სეგმენტის (კომბინაცია - 

ასაკი, შემოსავლები, უკუკავშირი) შემოდინება; 

 საცხოვრებელი ფართსა და უძრავ ქონებაზე ფასების 

ზრდა; 

 შრომითი რესურსების შეუსაბამობა საბაზრო 

მოთხოვნებთან; 

 შრომის დაბალი ნაყოფიერება  და საწარმოთა ზრდის 

შეზღუდულობა; 

 არ ხდება შრომის ბაზრის კვლევები რეგიონში. 

შესაძლებლობები საფრთხეები 

 კახეთის, ღვინის სამშობლოდ ბრენდირება და 

პრომოუშნი; 

 დამამუშავებელი მრეწველობის განვითარების 

სისტემური და სახელმწიფო მხარდაჭერა - ხილ-

ბოსტნეულის, კენკრა, მეცხოველეობა და სხვა; 

 რძის შემგროვებელი ცენტრების და ყველ-კარაქის მიკრო 

საწარმოების მოწყობა, მცირე საწარმოებისთვის 

ხელსაყრელი პირობებით ფინანსური კაპიტალის 

(შეღავათიანი სესხები, გრანტები) ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა; 

 ხის გადადამამუშვებელი და სამშენებლო ინდუსტრიის 

განვითარების პერსპექტივები რეალიზაცია; 

 ენერგომატარებლებზე მსოფლიო ფასების ზრდა; 

 საქართველოს ვაჭრობის პირობების შემდგომი გაუარესება: 

 მოსახლეობის დაბერება, შრომითი რესურსების გადინება 

ადგილობრივი და უცხოური დასაქმების ცენტრებში;  

 რუსეთის ეკონომიკური ზეწოლის გაძლიერება; 

 სახელმწიფოს ეკონომიკური პოლიტიკის პრიორიტეტების 

ცვალებადობა; 

 გლობალური ეკონომიკური კრიზისი, ინფლაცია. 



ვაჭრობის, ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი მოხმარების საგნების, 

 რემონტის საწარმოების ბრუნვის მოცულობა რეგიონების მიხედვით  (მლნ. ლარი),  

(2 რეგიონის გამოკლებით) 
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (www.geostat.ge) 

წელი საქართვ

ელო 

თბილისი აჭარა იმერეთი კახეთი სამეგრე

ლო-

ზემო 

სვანეთი 

ქვემო 

ქართლი 

შიდა 

ქართლი 

  

მლნ. 

ლარი               

  1 2 3 5 6 9 11 12 

1999 1095,8 580,2 143,0 152,8 19,2 45,1 75,4 42,8 

2000 1431,1 855,0 213,2 160,3 27,7 61,6 61,5 21,0 

2001 1387,9 784,4 222,9 149,1 46,7 68,3 60,3 21,8 

2002 1535,8 1090,0 154,7 117,6 21,5 58,5 40,0 20,7 

2003 1920,9 1349,1 193,3 133,4 32,0 84,0 57,0 27,0 

2004 2649,0 1944,5 196,0 182,6 44,4 106,2 71,2 41,6 

2005 4018,0 2938,0 317,5 197,3 70,3 167,5 157,5 75,0 

2006 5399,1 4061,7 337,2 263,8 87,7 174,7 191,4 70,8 

2007 7617,8 6181,0 424,6 356,2 94,0 203,8 185,6 76,9 

2008 9238,0 7764,1 446,6 389,2 92,7 221,7 153,6 94,5 

2009 9562,9 8014,2 455,9 405,1 102,9 212,0 211,6 83,5 

2010 11675,6 9725,6 544,4 518,5 117,6 246,0 284,7 108,4 

 

2010 წლისათვის კახეთი მნიშვნელოვნად ჩამორჩებოდა იმერეთს, ქვემო ქართლს, სამეგრელო-

ზემო-სვანეთს აღნიშნული პარამეტრით. ბრუნვის მოცულობა გაიზარდა 1999 წლიდან - 6,12 ჯერ 

გაიზარდა, ხოლო 2006 წლიდან - 1,34 ჯერ. ამავე წლებში მრეწველობის ბრუნვა 1999-2010 წლებში 

გაიზარდა 6,84 ჯერ, ხოლო 2006 წლიდან - 1,42 ჯერ.  

 

მრეწველობაში ბრუნვის მოცულობა რეგიონების მიხედვით (2 რეგიონის გამოკლებით) 
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (www.geostat.ge) 

წელ

ი     

საქართვ

ელო - 

სულ 

თბილ

ისი 

აჭა

რა  

იმერე

თი 

კახე

თი 

მცხეთ

ა-

თიანე

თი  

სამეგრე

ლო-

ზემო 

სვანეთი 

სამცხე-

ჯავახე

თი 

ქვემო 

ქართ

ლი  

შიდა 

ქართ

ლი 

      

  

მლნ. 

ლარი                    

  1 3 4 6 7 8 10 11 12 13 

1999 1088 318,8 30,2 140,9 22,2 30 35,4 10,8 200,8 44,3 

2000 1282 491,2 42,6 134,7 24,8 31,6 55,4 12,4 276,9 63,8 

2001 1299 495 37,7 136,6 57 37,6 31,6 46,2 268 35 

2002 1548 653,6 63,2 117,4 53 32,2 20,2 57,1 251,7 71 

2003 1862 802,3 65,6 144,9 56,4 48,5 28,3 64,6 301,3 126,3 

2004 2120 860,5 59,3 182,4 64,5 71,8 33,1 69,8 379,6 129,5 
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2005 2561 1005 61,9 260 109,7 70 70,3 92,1 425 193,6 

2006 3229 1431 99,2 295,8 107 82,6 59,1 76,2 757,9 239,8 

2007 4362 2101 

120,

2 348,4 112,7 98,2 76,6 72,5 888,9 431,3 

2008 4638 2315 

107,

7 473,6 103,9 113,9 41,2 91,8 893,8 367 

2009 4407 2189 

171,

5 313,3 127,2 112,2 97,3 92 992,7 202,4 

2010 5540 2548 

158,

8 561,9 152 156,8 138,4 118,9 1286 279,1 

 

 

მრეწველობაში განხორციელებული ინვესტიციები ფიქსირებულ აქტივებში რეგიონების 

მიხედვით  

(საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (www.geostat.ge) 

წელ

ი     

საქართვე

ლო - სულ 

თბილის

ი 

აჭარ

ა  

გური

ა 

იმერეთ

ი 

კახეთ

ი 

მცხეთა

-

თიანეთ

ი  

რაჭა-

ლეჩხუმ

ი-ქვემო 

სვანეთი  

სამეგრელ

ო-ზემო 

სვანეთი 

  მლნ. ლარი                 

  1 3 4 5 6 7 8 9 10 

2006 589,6 244,3 12,9 1,7 56,4 10,3 15,7 0,3 7,7 

2007 868,7 617,4 27,1 16,3 14,5 10,2 2,4 2,7 5,6 

2008 809 326,7 16 3,4 94,5 25,9 2,7 0,4 8,3 

2009 432,1 158,6 30,9 2 64,9 8,6 26,1 0,7 9,9 

2010 919,8 445,2 41 1,8 46,8 12,2 56,1 0,5 4,1 

 

 

მრეწველობაში დასაქმებულთა საშუალო თვიური შრომის ანაზღაურება რეგიონების მიხედვით 
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (www.geostat.ge) 

წელ

ი     

საქარ

თველ

ო - 

სულ 

თბი

ლისი 

აჭა

რა  

გუ

რია 

იმერ

ეთი 

კახე

თი 

მცხე

თა-

თიან

ეთი  

რაჭა-

ლეჩხ

უმი-

ქვემო 

სვანე

თი  

სამეგრ

ელო-

ზემო 

სვანეთ

ი 

სამცხ

ე-

ჯავახ

ეთი 

ქვემ

ო 

ქართ

ლი  

შიდა 

ქართ

ლი 

      

  

მლნ. 

ლარი 

                      

  1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2006 307,8 383,1 

216

,5 123 209,1 

197,

5 425,9 236,9 123,7 317,4 425 177,3 

2007 420,7 533,8 

256

,1 

178,

7 233,6 

234,

7 393,6 261 148,1 341,3 555 317,4 

2008 586,6 727,2 

307

,3 340 382,9 

288,

3 568,3 512,2 217,7 521,9 746,2 416,6 

2009 537,4 660,5 274 289, 358,6 461, 673,8 264 232,2 538,9 646,9 324,4 
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,9 2 9 

2010 595,1 675,3 

303

,4 

372,

5 438 

511,

7 715,8 273,7 213,8 552,7 787,1 442,9 

 

2000-2010 წლებში კახეთის რეგიონის მრეწველობის ბრუნვის მოცულობა 6,1 ჯერ გაიზარდა 

(თბილისი - 5,18 ჯერ, იმერეთი - 4,1 ჯერ). 2006-2010 წწ 18 % გაიზარდა ინვესტიცები 

ფიქსირებულ აქტივებში (თბილისში - 82 %,  იმერეთში - დაიკლო 20 %). შრომის ანაზღაურება 

2006-10 წლებში კახეთის რეგიონში გაიზარდა - 2,59 ჯერ (თბილისი - 1,76 ჯერ). 2010 წელს 

რეგიონის მრეწველობის დარგებში დასაქმებულთა საშუალო ხელფასი შეადგენდა 511, 7 ლარს. ეს 

არის მეექვსე მაჩვენებელი ქვეყნის რეგიონების მასშტაბით. 

 

დემოგრაფია 
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (www.geostat.ge) 
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საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (www.geostat.ge) 

ზემოთ მოყვანილი დიაგრამები და ცხრილები გვაჩვენებს კახეთის რეგიონში არსებულ მძიმე 

დემოგრაფიულ მდგომარეობას და ადგილობრივი შრომის ბაზრის განვითარების პერსპექტივებს. 

ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით და სხვა ეკონომიკური ინდიკატორების გათვალისწინებით 

შეიძლება მოვახდინოთ საწარმოო ძალების სამომავლო განვითარების ანალიზი. აქ ჩანს იმ 

ჯგუფების რაოდენობრივი პოტენციალი, რომლებიც სოციალ-ეკონომიკურ ასპარეზზე აქტიურად 

გამოვლენ 2015-2030 წლებში. დღეს 20-დან 39 წლამდე ასაკობრივი ჯგუფის მოსახლეობაა - 70,2 

ათასი კაცს შეადგენს, რაც საკმაოდ არასახარბიელო მონაცემია (რეგიონის მთლიანი 

მოსახლეობის 17 %). რეგიონში ფიქსირდება მოსახლეობის დაბერება („ლიდერობს“ ასაკობრივი 

ჯგუფი „65+“ - 38,4 ათასი კაცი) და მხოლოდ 0,2 % ბუნებრივი მატება, რაც განპირობებულია არა 

მხოლოდ შობადობის შემცირებით, არამედ შიდა და გარე მიგრაციით. კახეთში საკმაოდ მაღალია 

თვითდასაქმება: 141, 5 ათასი კაცი (2009 წ) (საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 

www.geostat.ge). 

 

საქართველოს მოსახლეობის სქესობრივ-ასაკობრივი მონაცემები 

ასაკი რიცხოვნება 

(ათასი) 

პროცენტული 

მაჩვენებელი  

მამაკაცი ქალი 

(%) 

0-14 761,1 16,9 401,3 359,8 

15-64 3120,6 69,4 1509,8 1610,8 

65+ 615,9 13,7 232,7 383,2 

http://www.geostat.ge/
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კახეთის რეგიონის მოსახლეობა მუნიციპალიტეტების მიხედვით 
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (www.geostat.ge) 

 

კახეთი 407,2 403,8 401,3 399,9 404,8 403,6 401,9 401,4 404,5 406,2 407,1 

ახმეტა 41,6 41,2 40,9 40,8 41,7 41,6 41,5 41,5 42 42,2 42,4 

გურჯაანი 72,6 71,9 71,5 70,9 70,9 70,5 70,2 69,9 69,9 69,9 69,7 

დედოფლისწყარო 30,8 30,5 30,3 30,2 30,8 30,6 30,3 30,2 30,5 30,6 30,6 

თელავი 70,6 70 69,7 69,5 70,6 70,4 70 69,8 70,5 71 71,2 

ლაგოდეხი 51,1 50,7 50,4 50,4 50,9 51 51,1 51,3 51,8 51,9 52,1 

საგარეჯო 59,2 58,7 58,3 58,4 58,8 58,8 58,7 59 59,4 59,8 60 

სიღნაღი 43,6 43,3 43 42,8 43,9 43,6 43,1 42,8 43,3 43,6 43,8 

 

ქვემოთ მოყვანილი ცხრილი აჩვენებს, რომ მოსახლეობის ზრდა სხვა რეგიონების და მთლიანად 

ეროვნული პრობლემაა. კარგად ურბანიზებულ და ეკონომიკურად განვითარებულ თბილისშიც 

http://www.geostat.ge/


კია, რომელიც მუდმივად ისრუტავს ქვეყნის საწარმოო ძალებს, მოსახლეობის მატების 

პროცენტული მაჩვენებელი 0,9 % შეადგენს.  

 

რეგიონი 2010 წელი 2011 წელი 2012 წელი პროცენტული 

მატება 2011 წელთან 

შედარებით 

ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლო 4 436.4 4 469.2 4 497.6 0.6 

ქ. თბილისი 1 152.5 1 162.4 1 172.7 0.9 

აჭარის ა.რ. 386.9 390.6 393.7 0.8 

გურია 139.8 140.3 140.3 0.0 

იმერეთი 700.4 704.5 707.5 0.4 

კახეთი 404.5 406.2 407.1 0.2 

მცხეთა-მთიანეთი 108.8 109.3 109.7 0.4 

რაჭა-ლეჩხუმი და 

ქვემო სვანეთი 

47.6 47.3 47.0 -0.6 

სამეგრელო-ზემო 

სვანეთი 

474.1 477.1 479.5 0.5 

სამცხე-ჯავახეთი 211.3 212.8 214.2 0.7 

ქვემო ქართლი 499.9 505.7 511.3 ##### 

შიდა ქართლი 310.6 313.0 314.6 0.5 

 

კახეთის რეგიონის კიდევ ერთ პრობლემას შეადგენს ეროვნული უმცირესობების დაბალი 

ინტეგრაცია რეგიონალურ პროექტირებაში. ცალკეული ეთნიკური ჯგუფების კომპაქტური 

განსახლება (აზერბაიჯენელები, ქისტები) განსაზღვრავს ამ ჯგუფების ეკონომიკურ საქმიანობას 

და ართულებს მათ ჩართვას სხვადასხვა განვითარებაზე ორიენტირებულ მაღალტექნოლოგიურ 

პროექტებში. მაგალითად, აზერბაიჯანელები, როგორც წესი მისდევენ სოფლის მეურნეობას, 

ვაჭრობას, ქისტები - სოფლის მეურნეობას. ამ ჯგუფები რაოდენობა აღწევს დაახლოებით 48 ათას 

კაცს, რაც რეგიონის მთლიანი მოსახლეობის 10 %-ზე მეტია.  

 

ქართველი 343 590 

სომეხი 3441 

აზერბაიჯანელი 40344 

რუსები 3299 

ოსები 6333 

უკრაინელები 126 

იეზიდები 426 

ბერძნები 244 

აფხაზები 108 

ქისტები 8242 

სხვადასხვა 3393 

 



პენსიონერების რიცხოვნება 2008 წლის მონაცემებით 82,262 ათასი კაცს შეადგენს (საქართველოს 

პენსიონერთა რაოდენობის 9,8 %). 
 

„რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მონაცემები“ 

 

რეგიონის ადამიანური (შრომითი) რესურსების SWOT-ანალიზი 

 
ძლიერი მხარეები სუსტი მხარეები 

 განვითარებული ტრადიციული კულტურა და 

ნაციონალური ხელოვნება; 

 სტუმართმოყვარეობა; 

 ტრადიციული ურთიერთობები, წეს-ჩვეულებითი 

ბალანსი, ოჯახისა და უფროსისადმი 

დამოკიდებულების მაღალმორალური 

კატეგორიები; 

 კანონმორჩილი საზოგადოება; 

 ახალგაზრდების რაოდენობის ზრდა 

თვითმმართველობის სტრუქტურებში; 

 ქალაქების მდიდარი კულტურულ-

არქიტექტურული მემკვიდრეობა (ძველი ქალაქები, 

რელიქვიები, მუზეუმები); 

 საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მაღალი დონე; 

 შედარებით მსხვილი დასახლებული პუნქტების 

ხელსაყრელი განლაგება - ალაზნის ველის 

გასწვრივ; 

 დიდი ზომის სოფლების არსებობა; 

 სამუშაო ძალის სიიაფე; 

 საბაზისო განათლების მაღალი დონე. 

 მოსახლეობის სიმცირე; 

 დასახლების დაბალი სიმჭიდროვე; 

 მოსახლეობის დაბალი სოციალურ-ეკონომიკური 

აქტიურობა;  

 წარმატებული მეწარმეობის დაბალი მაჩვენებლები; 

 კლასობრივი და ქონებრივი წყვეტა: „მდიდრები“ - 

„ღარიბები“; 

 სოციალური აპათია; 

 მაღალი დონის უმუშევრობა; 

 მოსახლეობაში არაშრომისუნარიან ასაკთა მაღალი 

წილი; 

 ნაკლებად ინტეგრირებული ეთნიკური 

უმცირესობების მაღალი წილი; 

 დაბალი ურბანიზაცია; 

 საწარმოო ძალების და მოსახლეობის გაფანტულობა; 

 მოსახლეობის და, ზოგადად, ძლიერი კადრების 

რეგულარული მიგრაცია თბილისში და უცხოურ 

ქვეყნებში (ფაქტობრივად, რეგიონის მოსახლეობა 

უფრო ნაკლებია, ვიდრე იყო ოცი წლის წინ); 

 უარყოფითი შობადობა; 

 საზოგადოების “ასაკიანი” ნაწილის დაუსაქმებლობა, 

როგორც შედეგი ფინანსური ტვირთის ზრდა 

მომუშავე ნაწილზე, ასაკობრივ-პოლიტიკური 

„ანტაგონიზმის“ გაჩენა თაობებს შორის; 

 თანამედროვე საბაზრო პირობებთან ადაპტირების 

დაბალი ხარისხი; 

 საბაზრო მოთხოვნათა შესაბამისი კვალიფიკაციების 

დეფიციტი; 

 მოსახლეობის დაბერების ტენდენციები; 

 ახალგაზრდების მიგრაცია. 

შესაძლებლობები საფრთხეები 

 იაფი მუშახელის დიდი რაოდენობით 

მობილიზაცია ახალი დარგების განვითარების 

შემთხვევაში; 

 მთავრობის ინფრასტრუქტურული პროექტების 

გაგრძელება; 

 კერძო ინვესტიციების მოზიდვა რისკების სრული 

ანალიზით; 

 კახეთში წარმოებულ პროდუქციაზე ფასების 

პოტენციური ზრდა; 

 კულტურულ-ეკონომიკური განვითარება 

რეგიონში სხვადასხვა ფორუმები, ფესტივალების, 

კონფერენციბის და სხვა გალა-ღონისძიებების 

 რეგიონიდან ინტენსიური მიგრაცია შიდა  და 

გარეპოლიტიკური არეულობის შედეგად; 

 ინფლაცია, მაკროეკონომიკური შოკები. 



ჩატარების გზით. 

 

შრომითი რესურსები და შრომის ანაზღაურება 

 

შრომითი ბაზრის შესახებ არსებული ინფორმაცია წინააღდეგობრივი და დასახვეწია. 2008 წლის 

მონაცემებით კახეთის მხარეში შრომითი რესურსი 252,068 ათას კაცს შეადგენს, რაც მოსახლეობის 

61.5%-ს უდრის. აქედან დაუსაქმებელთა რაოდენობა დაახლოებით 47,398 ათასი, ანუ სამუშაო 

ძალის 18.8%-ია. დასაქმებულთა ოფიციალური რიცხოვნობა 204,670 კაცს, ანუ საერთო 

რაოდენობის 81.2% შეადგენს. საქმიანობა სექტორების მიხედვით შემდეგნაირად ნაწილდება: 

სასოფლო-სამეურნეო სექტორში 82.1% - 168,035 კაცი (რაც უკვე თავისთავად აღნიშნავს რეგიონის 

მკვეთრად გამოხატულ აგრარულ ხასიათს და მისი ინდუსტრიული განვითარების 

პრობლემატურობას), სამეწარმეო სექტორში 9.5% – 19,440 კაცი, განათლება – ჯანდაცვის 

სექტორში 6.3% – 12,894 კაცი, სხვადასხვა სექტორებში 2.1% – 4,300 კაცი.  

მოსახლეობის საშუალო ასაკი 38 წელს შეადგენს (კახეთის რეგიონში პრეზიდენტის რწმუნებულის-

გუბერნატორის ადმინისტრაციის ინფორმაცია). 

შრომითი რესურსების დეფიციტი მომავალში შესაძლოა გაღრმავდეს მოსახლეობის 

თანდათანობითი დაბერებით, აგრეთვე რეგიონიდან მიგრაციით და მისი სასაზღვრო რაიონების 

დაცლით (მაგ. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი). ფაქტობრივად, სოფლის მეურნეობის 

დარგის  ეფექტიანი სტიმულირების  გარეშე რეგიონის შრომითი რესურსების ადგილზე დაკავება 

ძალიან გართულდება. გარდა ამისა, ისევე როგორც მთელი ქვეყნის მასშტაბით კახეთშიც 

ფაქტობრივად არ არსებობს მუშახელის ორგანიზებული ბაზარი, რაც იმას ნიშნავს, რომ აქ ძალიან 

რთული იქნება მოკლევადიან პერიოდში სერიოზული ინვესტიციების მოზიდვა, ვინაიდან 

დამსაქმებელს, ისევე როგორც დანარჩენ საქართველოში, ძალიან უჭირს სასურველი 

კვალიფიკაციის კადრების სათანადო რაოდენობით პოვნა. 

 

ხელფასები და შრომის ანაზღაურება (საქართველო) 
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (www.geostat.ge) 

2000 72,3 lari 

2001 94,6 lari 

2002 113,5 lari 

2003 125,9 lari 

2004 156,6 lari 

2005 204,2 lari 

2006 277,9 lari 

2007 368,1 lari 

2008 534,9 lari 

2009 556,8 lari 

2010 597.6 lari 

 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით 2010 წლისათვის საშუალო ხელფასმა 

ქვეყანაში 597, 6 ლარს მიაღწია (8,26 ჯერ მეტი ვიდრე 2000 წელს).  

 

http://www.geostat.ge/


samewarmeo sferoSi daqiravebiT dasaqmebulTa saSualo Tviuri nominaluri 

xelfasi saqmianobis saxeebis mixedviT, 2006-2010 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (www.geostat.ge) 

     lari 

წლები 2006 2007 2008 2009 2010 

სul 285,8 381,6 519,8 538,1 592,7 

soflis meurneoba, nadiroba da satyeo 
meurneoba 

143,0 185,8 300,7 261,3 278,1 

TevzWera, meTevzeoba 94,4 168,8 211,1 257,2 341,4 

samTomopovebiTi mrewveloba 352,3 657,7 808,9 677,7 812,3 

damamuSavebeli mrewveloba 260,4 357,5 510,2 447,6 510,2 

eleqtroenergiis, airisa da wylis warmoeba da 
ganawileba 

398,2 533,8 738,5 767,0 822,9 

mSenebloba 391,0 495,1 600,9 629,0 674,6 

vaWroba; avtomobilebis, sayofacxovrebo 
nawarmisa da piradi moxmarebis sagnebis 
remonti 

246,4 355,5 510,6 517,7 583,6 

sastumroebi da restornebi 196,7 238,5 333,7 364,9 377,9 

transporti da kavSirgabmuloba 391,3 491,0 666,9 729,4 786,5 

operaciebi uZravi qonebiT, ijara da 
momxmareblisaTvis momsaxurebis gaweva 

332,3 462,9 611,6 714,9 765,1 

ganaTleba 136,5 187,5 259,8 301,8 349,3 

janmrTelobis dacva da socialuri daxmareba 141,5 199,2 292,3 352,0 435,0 

komunaluri, socialu-ri da personaluri 
momsaxurebis gaweva 

190,1 285,1 529,0 494,5 584,3 

 

 

 

ტურიზმი კახეთის რეგიონში 
 

2010 წელს საქართველომ მოიზიდა 2 მილიონამდე ტურისტი (2011 წელს - 2,822 მილიონი კაცი). 

დაფიქსირდა ეკონომიკის 6,4 % ზრდა 11,7 მილიარდი ამერიკული დოლარი, ტურიზმის წილი 

მშპ-ში შეადგენს 5 %. ზოგიერთი მოსაზრებით 2000 წლიდან საქართველოს ტურისტული ნაკადში 

აღინიშნება არანაკლება 18 % ყოველწლიური ზრდა (რაც 6-ჯერ აღემატება მსოფლიო 

მაჩვენებელს). ეს კი ჩვენს ქვეყანას ერთ-ერთ ყველაზე სწრაფმზარდ მიმართულებად აქცევს 

მსოფლიოში. ჩამომსვლელთა რაოდენობა თითქმის 6-ჯერ გაიზარდა 10 წლის განმავლობაში. 

ტურისტების მიერ გაწეული დანახარჯების მიხედვით ლიდერობენ: თურქეთი - 771, 000 USD, 

სომხეთი 589, 000 USD, აზერბაიჯანი - 415, 000 USD და საქართველო (შიდა ტურიზმი)  - 334, 000 

USD. 2006 წლიდან საქართველოში შემოსულ ტურისტებს შორის ჭარბობდნენ სნგ-ს ან ყოფილი 

სსრკ-ს ქვეყნების წარმომადგენლები (სომხეთი, აზერბაიჯანი, ყაზახეთი, ყირღიზეთი, ტაჯიკეთი, 

თურქმენეთი, უზბეკეთი), განსხვავებით 2000 წლისაგან, როდესაც ჩამომსვლელთა ძირითად 

რაოდენობას ევროპელები შეადგენდნენ.  

http://www.geostat.ge/


საქართველოს ყოფილი ხელისუფლება გეგმავდა 2015 წლისათვის ტურისტული ნაკადის 5 

მილიონამდე ზრდას.  მსოფლიო ბანკი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 

განცხადაბაზე დაყრდნობით, ავრცელების ინფორმაციას, რომ 2011 წლის აპრილისათვის გასულ 

წელთან შედარებით საქართველოში 675 ათასი, ანუ 43 %-ით, მეტი ტურისტი შემოვიდა. 

მსოფლიო ბანკის მის მიერ განხორციელებული კვლევების მიხედვით ასკვნის:  

 საქართველოში დარჩენის ყველაზე უფრო ხშირი ხანგრძლივობა 7 ღამეს შეადგენს 

ტურისტისთვის; 

 ვიზიტორების ორი მესამედი რჩება სასტუმროებსა ან სასტუმრო სახლებში. ერთი 

მესამედი სახლებში ან მეგობრებთან; 

 კულტურული ტურიზმი წარმოადგენს ყველაზე პოპულარულ ფორმას ტურიზმის (67 %), 

შემდეგ მოსდევს სათავგადასავლო ტურიზმი (9 %) და ეკოტურიზმი (2 %); 

 კახეთის რეგიონი იზიდავს უმეტესად ახალგაზრდა ტურისტულ ბაზარს; 

 „ერთდღიანი“ ტურისტების რაოდენობა ყოველწლიურად 20 %-ით იზრდება, თუმცა 

უმრავლესობა ვიზიტორების მიეკუთვნება ნაკლებმხარჯველობით ბაზარს ან ჩამოდის 

მეგობრებთან და ნათესავებთან. 
 

Kakheti Tourism Development Strategy (Regional Development Project (P126033),  

Georgian National Tourism Agency and the World Bank Group 

 

მსოფლიო ბანკის მონაცემებით კახეთში შემოსული ვიზიტორების რაოდენობამ 2011 წელს 

შეადგინა 175, 906 კაცი. ყველაზე პოპულარული მიმართულებები იყო ლაგოდეხი (39,600 კაცი), 

სიღნაღი (38,300 კაცი), თელავი (29,900 კაცი). 2013 წელს მოსალოდნელი იქნება თელავის 

მიმართულებით ტურისტული ნაკადის მნიშვნელოვანი გაძლიერება, თუმც ექსპერტები 

თანხმდებიან იმაზე, რომ ჯერჯერობით მაღალმხარჯველობითი ტურისტული სეგმენტის 

მოზიდვა რჩება საქართველოს/რეგიონის ტურიზმის ინდუსტრიის მნიშვნელოვან გამოწვევად.  

რეგიონის ტურისტულ ინდუსტრიაში არის სამი ძირითადი მიმართულება, რომელთა 

მიხედვით უკვე ჩამოყალიბდა და შემდგომში შესაძლებელი იქნება განვითარდეს 

სხვადასხვა კომერციული პროდუქტი. 

1. ღვინის მემკვიდრეობა. ღვინის წარმოების უნიკალური უძველესი მეთოდი და მასთან 

დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა; 

2. კულტურული მემკვიდრეობა. ქრისტიანული ეპოქის ძეგლები, არქიტექტურა და 

კულტურა (კვება, მუსიკა, ცეკვა და სხვა ორიგინალური ტრადიციები) მოცემული 

მომენტისათვის იზიდავს ბაზრის ძირითად ნაწილს. მთლიანობაში კულტურული, 

ისტორიული და ღვინის ტურისტული სეგმენტი შემდეგნაირად შეიძლება დავახასიათოთ: 

ამ სეგმენტის ვიზიტორი ათვალიერებს ღვინის ქარხნებს და მარნებს, ისტორიული 

ძეგლებს, მონასტრებს, ესწრება ადგილიბროვი ხელოვნების კულტურულ-ეთნოგრაფიულ 

ღონისძიებებს (მუსიკა, ცეკვა, ადგილობრივი კულინარია და სხვა). ასაკი 45-65 წელი, 

განათლება - უმაღლესი, ამასთანავე ეს ტურისტი ფინანსურად შედარებით 

უზრუნველყოფილია.  

3. ბუნება და თავგადასავალი. განსაცვიფრებელი პეიზაჟები, ბუნებრივი და დაცული 

ტერიტორიები, ლაშქრობები მთებში, ბაიქინგი, ზამთრის სპორტის სახეობები იზიდავს 

ბაზრის ეკოტურისტულ და სათავგადასავლო სეგმენტს. ასაკი - 25-45 წელი, მიეკუთვნება 

დაბალმხარჯველობით ტურისტულ ჯგუფს.  

ამჟამად რეგიონის ტურისტული კლასტერი მომხმარებელს დასვენების და გართობის შემდეგი 

შესაძლებლობებს სთავაზობს: 

 კულტურული ტური 



 ღვინის ტური 

 სათავგადასავლო ტური 

 ეკოტური, საცხენოსნო ტური, ფრინველებზე დაკვირვება 

 ველოტური 

 დასვენება სოფლად 

 რაფტინგი 

 საჰაერო ბურთით გასეირნება 

 ნადირობა 

 თევზაობა 

ამასთანავე უნდა აღინიშნოს, რომ კულტურული ტურიზმის განვითარების კუთხით არ ხდება 

დღესასწაულების და სახალხო ზეიმების კომერციული შესაძლებლობების სრული 

რეალიზაცია.  

 

 

კახეთის დღესასწაულები (www.kakkheti.gov.ge) 

 
ფიროსმანობა 

 

დიდი მხატვრის ნიკო ფიროსმანაშვილისადმი მიძღვნილი დღესასწაული "ფიროსმანობა" 

ყოველწლიურად ოქტომბრის თვის მესამე შაბათს, მის მშობლიურ სოფელში - მირზაანში, 

ეთნოგრაფიულ მუზეუმში იმართება. 

მუზეუმის ტერიტორიაზეა თავად მხატვრის მიერ აგებული სახლი, სადაც ფიროსმანის 

სახლ-მუზეუმია განთავსებული. მუზეუმში წარმოდგენილია მხატვრის ტილოების 

ექსპოზიცია, დაცულია მისი პირადი ნივთები. სახალხო ზეიმზე თავს იყრიან ხელოვნების 

მოყვარულები; ეწყობა ადგილობრივი მხატვრების ნამუშევრების გამოფენა-გაყიდვა. 

იმართება შეჯიბრი ქართულ ჭიდაობაში, მაყურებლის წინაშე წარსდგებიან ფოკლორული 

კოლექტივები. ადგილზე მზადდება ჩურჩხელები, იხარშება ხინკალი, თონეში ცხვება 

"დედას პური", შამფურზე იწვება მწვადი. 

ილიაობა 

 

ყოველწლიურად დიდი ქართველი მწერლისა და საზოგადო მოღვაწის - ილია ჭავჭავაძის 

დაბადების დღეს - 8 ნოემბერს ყვარელში დიდი სახალხო დღესასწაული იმართება. 

ილიას მემორიალურ ეზოში ტრადიციულად ცხვება შოთი პური, იწვება მწვადი, კეთდება 

თათარა, წისქვილში იფქვება ხორბალი, საწნახელებში მამაპაპური წესით (ფეხით) იწურება 

რქაწითელი და საფერავი, მარანში გაისმის კახური მრავალჟამიერი, იმართება სპორტული 

და საზეიმო ღონისძიებები. 

20 წლის წინ 1987 წლის 2 აგვისტოს საქართველოს მართლმადიდებლურმა ეკლესიამ ილია 

წმინდანად შერაცხა და მას შემდეგ იგი "წმინდა ილია მართლად" მოიხსენიება. 

ქეთევანობა 

 

სახალხო დღესასწაული "ქეთევანობას" სოფელ გრემში ზეიმობენ. კახეთის დედოფალი 

ქეთევანი ეროვნული პრინციპეპის დამცველი, რწმენისა და სამშობლოსათვის წამებული 

დედოფალია. იგი ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ წმინდანად არის 

შერაცხული. 

"ქეთევანობაზე" იმართება საეკლესიო სადღესასწაულო ლიტურღია, სახალხო სეირნობები, 

ტრადიციული ქართული ეროვნული თამაშობები - ჭიდაობა, ლახტი და ქართული 

ფოლკლორის კონცერტი. 

გრემქალაქობა 

 

ქალაქი გრემი 150 წლის მანძილზე კახეთის დედაქალაქი იყო. დღეს გრემის ტერიტორიაზე 

უძლიერესი სამონასტრო კომპლექსია განლაგებული, სადაც ყოველდღიური წირვა-ლოცვა 

მიმდინარეობს. სახალხო დღესასწაული რელიგიურს შეერწყა და ერთდროულად 

გრემქალაქობაც არის და მარიამობაც. 

ყოველწლიურად 28 აგვისტოს იმართება სახალხო ზეიმი, იმართება ქართული სპორტული 

ჭიდაობა და ხალხური სიტყვის ზეიმი. 

ერეკლეობა 

 

სახალხო დღესასწაული ერეკლეობა ტრადიციულად ყოველი წლის 7 ნოემბერს აღინიშნება. 

მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე იშლება ფაცხები, თელავის სტუმრებს საშემოდგომო 

ნობათს სთავაზობენ. ეთნოგრაფიული კუთხეებში, წარმოდგენილია ხალხური რეწვის 

ნიმუშები გამოფენილი; ღია ცის ქვეშ იმართება თელაველი მხატვრების გამოფენა-გაყიდვა. 

თეატრში იდგმება ამ დღისადმი მიძღვნილი წარმოდგენები; ღვინის კომპანიები აწყობენ 

ღვინის დეგუსტაციას, ხშირად საეკლესიო გალობების თანხლებით. 

http://www.kakkheti.gov.ge/


მეფე ერეკლე II-ს საქართველოს ისტორიაში განსაკუთრებული ადგილი უკავია. იგი 

მხედართმთავრული და პოლიტიკური ნიჭით იყო დაჯილდოვებული. ერეკლე II-მ 

მნიშვნელოვანი ღონისძიებები განახორციელა ხელისუფლების ცენტრალიზაციისათვის. 

ქვეყანაში შემოიღო სამხედრო სისტემა, მმართველობა ცალკეული უწყებების მიხედვით 

დაანაწილა. თანამიმდევრული ღონისძიებების განხორციელებით ქვეყანაში შექმნა 

კულტურისა და განთლების განვითარებისათვის ხელსაყრელი პირობები: თბილისსა და 

თელავში დაარსდა სკოლები და სემინარიები, ჩამოყალიბდა განათლებისა და კულტურის 

მოღვაწეთა დასი; აშენდა საწარმოები, განახლდა ზარაფხანის მუშაობა. 

ერეკლეს სახელს უკავშირდება ციხე-სიმაგრეების, ეკლესია-მონასტრების, ხიდების, გზების 

და სხვა საფორტიფიკაციო ნაგებობების აშენება და აღდგენა. 

 

 

 

რეგიონალური ტურიზმის SWOT-ანალიზი 

 

ძლიერი მხარეები სუსტი მხარეები 
 შემოსული ტურისტების რაოდენობის საშუალოდ 

40 % წლიური მატება ქვეყნის მასშტაბით; 

 ორიგინალური/ტურისტისათვის მიმზიდველი 

ტრადიციები და კულტურა; 

 ეკოლოგიურად სუფთა საკვების, სოფლის 

მეურნეობის პროდუქციის, ხარისხიანი 

ასორტიმენტი, რაც იზიდავს ტურისტებს; 

 კულტურული ძეგლების სიუხვე; 

 ღირსშესანიშნაობებისა და ძეგლების განლაგება 

გზების სიახლოვეს; 

 ეკოტურიზმის განვითარების დიდი 

პერსპექტივები: 2 ეროვნული პარკი და დაცული 

ტერიტორია, ლანდშაფტური მრავალფეროვნება; 

 კომუნიკაბელური მოსახლეობა;  

 გაუმჯობესებული ტურისტული 

ინფრასტრუქტურა მდგომარეობა:  ორენოვანი 

საგზაო მაჩვენებლები, ბანერები, ბილბორდები, 

საინფორმაციო ტურისტული ცენტრები; 

 უკეთესი ინტერნეტ-მხარდაჭერა: ვებ-გვერდები, 

ფორუმები, სოც. ქსელები; რეგიონის 

პოპულარიზაცისა და პრომოუშენის 

მიზანიმართული აქციები; 

 პროფესიული განათლების ხელშეწყობა: გიდების 

და სხვა სპეციალიზირებული პერსონალის 

სისტემატური მომზადება;  

 კულტურული და ისტორიული ძეგლების დაცვა, 

რესტავრაციისა და მოვლის პროგრამების 

რეგულარული განხორციელება. 

 

 შიდარეგიონალური ტურიზმის დაბალი 

მაჩვენებლები; 

 სამგზავრო ტრანსპორტის სიმცირე რეგიონში - 

მცირე ტევადობის ავტობუსები, კოფმორტული 

მინივენები და სხვა; 

 სამგზავრო-სატრანსპორტო სტრუქტურის 

პრობლემები - კეთილმოუწყობელი ავტოსადგურები 

არარსებობა, სამგზავრო რეისების განრიგების 

უსისტემობა და ინფორმაციის დაბალი 

ხელმისაწვდომობა, ერთ ენაზე;  

 სამგზავროდ უვარგისი რკინიგზა და დამხმარე 

ინფრასტრუქტურა, სადგურები; 

 კარგად განსაზღვრული დივერსიფცირებული 

ტურისტული პროდუქტის არარსებობა; 

 ღვინის, ეკოლოგიური, სათავგადასავლო და სხვა 

სახეობის ტურიზმის დაბალი განვითარება; 

 სასტუმროების, რესტორნების და გართობის 

ბიზნესების დაბალი განვითარება. არ არსებობს 

არჩევანი, ფასი/ხარისხი/რაოდენობის/მდებარეობა 

კუთხით; 

 მუნიციპალურ და რეგიონალურ დონეზე 

ტურისტული ინდუსტრიის მართვის არასაკმარისი 

გამოცდილება; 

 კვალიფიციური კადრების დეფიციტი; 

 ტურისტული კლასტერის არასისტემური 

სტიმულირება; 

 საქართველოს დაშორება განვითარებული 

ქვეყნებიდან, ჩამოსვლის სიძვირე, ავიაბილეთის 

მაღალი ფასები; 

 კახეთის შესახებ ინგლისურენოვანი ინფორმაციის 

ნაკლებობა მედია და ინტერნეტ-სივრცეში. 

დაბალეფექტური ინტერნეტ-მხარდაჭერა: კარგად 

ოპტიმიზირებული და ინდექსირებული ვებ-

გვერდები, ბლოგები, სოც.ქსელები, ვიდეორგოლები 

და სხვა; 



 მცირე „სანახაობრივი“ ღვინის მარნებისა და 

ქარხნების დეფიციტი რეგიონში; 

 პერიფერიული მდგომარეობა საქართველოში. 

ორიგინალური ტურპროდუქტების სიმცირის გამო 

აუცილებელი ხდება ტურისტული პაკეტის 

განაწილება/გაყოფა ქვეყნის სხვა რეგიონებთან; 

 ტურისტული და სხვა თანმდევი სერვისების 

დაბალი დონე; 

 სასტუმროების/სასტუმრო სახლების, გასართობი 

ადგილების, საზ.კვების ობიექტების, ატრაქციონების, 

საინფორმაციო ცენტრების ნაკლებობა;  

 მოსახლეობის გაუნათლებლობა ღვინის და 

ისტორიულ ტურიზმთან დაკავშირებით; 

 მოსახლეობის საბოტაჟი/ინდიფერენტულობა 

ტურიზმის განვითარებისა და საკუთარი უნარ-

ჩვევების ამაღლების მიმართ; 

 კომპლექსური გალა-ღონისძიებებისათვის 

სტუმართა განთავსების შეზღუდული სიმძლავრეები, 

სასტუმროებისა და სასტუმრო სახლების 

შეზღუდული არჩევანი. 

 

შესაძლებლობები საფრთხეები 
 ახალი საავტომობილო გზებით რეგიონის 

დაქსელვა: სოფლები, თბილისთან დასაკავშირებელი 

გომბორის უღელტეხილით გამავალი გვირაბის 

მშენებლობა, რაც გააძლიერებს კონტაქტებს 

თბილისთან, საბაგირო გზები და სხვა; 

 ინვესტირების მატება ძირითად საწარმოო 

კაპიტალში; 

 რეგიონის საჰაერო დათვალიერების 

ინფრასტრუქტურის განვითარება. რეგიონის 

სხვადასხვა ადგილებში მოგზაურობები მცირე 

თვითმფრინავებით და საფრენი საჰაერო-სანაოსნო 

საშუალებებით - საჰაერო ბუშტები, პარაშუტები და 

ა. შ; 

 რეგიონის ტურისტული და რეკრეაციული 

სტრატეგიის დამუშავება; 

 საზოგადოებრივი ტუალეტების საკითხის 

მოგვარება; 

 სწრაფი და მცირე კვების ობიექტების შექმნის 

წახალისება რეგიონის მასშტაბით; 

 არსებული ბაზრების შესწავლა (ტურიზმში, 

მეღვინეობაში, ეთნიკურ სარეწაო ნაწარმში); 

 ინოვაციური-ალტერნატიული ენერგიის 

წყაროების განვითარება; 

 სახელმწიფო საინფორმაციო ცენტრების 

მომსახურების ოპტიმიზაცია; 

 ზამთრის ტურიზმის მოცულობის ზრდა და 

შესაძლებლობების კვლევა; 

 ქართული სასუფრე ტრადიციების, სხვადასხვა 

ზნე-ჩვეულებების რესტავრაცია გარკვეული 

 წარუმატებლობა საქართველოს ტურისტული 

ბრენდირების პროცესში;  

 ბუნებრივი კატაკლიზმები; 

 საქართველოში ჩამოსვლის მაღალი ფასების 

შენარჩუნება; 

 სასტუმროებისა და რესტორნების ბიზნესის 

განვითარების ტემპის შენელება; 

 ტურისტული აქტივობის გადატანა სხვა რეგიონში, 

როგორც საქართველოს ისე მეზობელ ქვეყნების 

მასშტაბით - თურქეთი, სომხეთი, აზერბაიჯანი. 

 



თეატრალიზიბული წარმოდგენების სახით; 

 კახეთის ტურისტული ატლასის შექმნა; 

 კახეთის, როგორც ტურისტული რეგიონის, პრომო-

ღონისძიებების კომპლექსი; 

 რეგიონში წარმოებული პროდუქტის 

ხარისხის/კონკურენტუნარიანობის ზრდა, 

მარკეტირება; 

 შიდა ტურიზმის ინტენსიური განვითარება მთელი 

რიგი პრომო ღონისძიებების სახით - კონკურსები, 

ფესტივალები, კონცერტები, კონფერენციები და სხვა; 

 სავიზო რეჟიმის გამარტივება ძირითადი სამიზნე 

ბაზრების ქვეყნებთან; 

 კახეთის და მისი მეგობარი რეგიონების (ქვეყნების 

(საფრანგეთი, ლიტვა, უკრაინა და ა. შ.) 

კულტურულ-ეკონომიკური ურთიერთობების 

მხარდაჭერა და წახალისება; 

 მეწარმეების ფინანსური კაპიტალით (შეღავათიანი 

სესხები, გრანტები) ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა; 

 ავიასერვისის გაუმჯობესება, დაიაფება, 

ჩარტერული სერვისების წამოწევა; 

 ზამთრის ტურიზმის განვითარება (თუშეთში, 

მაგალითად); 

 მაღალმხარჯველობითი სეგმენტის მოზიდვა 

ქვეყანაში; 

 რელიგიური ტურიზმის განვითარება. 

 

 

კახეთის უნიკალური ბუნებრივი და გეოგრაფიული პირობები განაპირობებენ მის 

კონკურენტუნარიანობას ტურიზმის გასავითარებლად. კახეთის რეგიონში მდებარეობს მრავალი 

მნიშვნელოვანი კულტურულ-ისტორიული ძეგლი (ალავერდი, გრემი, იყალთო, შუამთა, 

ყველაწმინდა, დავით გარეჯა, ბოდბის მონასტერი, სტეფანწმინდა, ნეკრესი და სხვა), აგრეთვე 

რამოდენიმე დაცული ტერიტორია (ვაშლოვანის, თუშეთის, ბაწარა-ბაბანეურისა და ლაგოდეხის), 

რომლებიც ეკო და სათავგადასავლო ტურიზმის ცენტრებად შეიძლება იქცნენ ამიერკავკასიის 

რეგიონში. 

2008 წლიდან რეგიონის მუნიციპალიტეტებში სამუშაო ჯგუფების მიერ იდენტიფიცირებული 

იყო შემდეგი ტურისტული მიმართულებების განვითარების შესაძლებლობები;  

რეკრეაციული ტურიზმი: ახმეტა, გურჯაანი, თელავი, საგარეჯო, სიღნაღი და ყვარელი  

სათავგადასავლო ტურიზმი: ახმეტა,  დედოფლისწყარო, ლაგოდეხი; 

ეკოტურიზმი: ახმეტა,  დედოფლისწყარო,  ლაგოდეხი;  

აგროტურიზმი _ ყველა მუნიციპალიტეტში. 

 

ეკოტურიზმი 

 

ტურისტებისათვის ძალიან საყურადღებოა თუშეთი თავისი განუმეორებელი ბუნებით (თუმც 

2012 ზაფხულის სეზონი არაეფექტური მარკეტინგის შედეგად ჩავარდა). თუშეთის ტურისტული 

პოტენციალის რეალიზაციის კარგ პერსპექტივას ქმნის აქ არსებული დაცული ტერიტორიები. 

ბოლო დროს თუშეთში სწრაფად იზრდება მცირე ზომის სასტუმროთა რიცხვი და ეს მხარე სულ 



უფრო მიმზიდველი ხდება, როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი სათავგადასავლო ტურიზმის 

მოყვარულთათვის. აღსანიშნავია ისიც, რომ ეს მხარე დანარჩენ კახეთს მხოლოდ ერთი 

საავტომობილო გზით უკავშირდება, რომელიც მეტად რთულ რელიეფში გადის. წელიწადის 

უმეტეს დროს თუშეთში მოხვედრა მხოლოდ საჰაერო ტრანსპორტითაა შესაძლებელი, რაც 

მნიშვნელოვნად ზღუდავს ტურისტების ნაკადს. 

ეკოტურიზმისათვის საინტერესოა კახეთის დაცული ტერიტორიები, განსაკუთრებით კი 

ვაშლოვანის ნაკრძალი სულ უფრო და უფრო მზარდი ვიზიტორებით. ტურიზმის ამ სახეობის 

განვითარებას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის, 

რომელიც კახეთის მუნიციპალიტეტებს შორის ყველაზე მწვავედ განიცდის ეკოლოგიურ 

პრობლემებს და რომელშიც ყველაზე მაღალია სიღარიბის დონე.  

  

 

მსოფლიო ბანკის პროექტები 
 

ამჟამად მსოფლიო ბანკი ახორციელებს რეგიონალური განვითარების პროექტი (58.6 მილიონი 

ამერიკული დოლარი). ინფრასტრუქტურულ ინვესტიციებთან ერთად პროექტის ამოცანაა 

გაზარდოს რეგიონში სასტუმრო განთავსების (ნომრების) სიმძლავრეები 1,610-დან  to 1,932-მდე, 

დაფუძნდეს ტურიზმის მართვის 3 ოფისი, ამაღლდეს ადგილობრივი თემების ჩართულობა 

ტურიზმის განვითარების საქმეში, დასრულდეს კახეთის ტურისტული სტრატეგია უფრო მეტი 

ვიზიტორის მოსაზიდად; აგრეთვე მოხდეს ონლაინ და სოციალური მედია მარკეტინგის 

წარმოება; კახეთის, როგორც ტურისტული მიმართულების ბრენდინგის დასრულება და 

რეგიონის წარმატებული საბაზრო პოზიციონირება.   

 

2010-11 წლებში აშენდა სასსტუმრო კომპლექსი „ძველი თელავი“, 2012 წელს მოხდა ქ. თელავის 

ცენტრალური ქუჩების სტილისტური რეაბილიტაცია, შერემონტდა 150 ძველი შენობა, ახლაც 

მიმდინარეობს სასტუმრო „გოლდენ ტიულიპის“ რეკონსტრუქცია. გასული სამი წლის 

განმავლობაში განხორციელდა შიდა კახეთის ისტორიული ძეგლების რესტავრაცია (ალავერდი, 

შუამთა, იყალთო, გრემის კომპლექსი, ნეკრესი, ყველაწმინდას ეკლესია და სხვა). 

 
Kakheti Tourism Development Strategy (Regional Development Project 

(P126033), Georgian National Tourism Agency and the World Bank Group 

 

პოპულარული ადგილები ვიზიტის მიზნობრიობის მიხედვით (მსოფლიო ბანკის კვლევა) 

 

 სულ 

% 

შვებულება/გართობა/დასვენება 

% 

ნათესავების/მეგობრების 

მონახულება 

% 

ბიზნესი 

% 

თბილისი 13 3 14 25 

ბათუმი 8 12 5 9 

ქუთაისი 6 3 8 10 

წყნეთი 3 6 2 2 

მცხეთა 3 4 3 2 

ქობულეთი 3 6 1 5 

სიღნაღი 2 2 2 2 

თელავი 2 2 2 3 



ლაგოდეხი 2 3 1 0 

 

მსოფლიო ბანკის კვლევა გვიჩვენებს „ლიდერი“ (თბილისი, ბათუმი) მიმართულებების 

უპირატესობას კახეთის რეგიონის მიმართულებებზე. ბიზნეს-ვიზიტების კუთხით თბილისი 8-

ჯერ უფრო მიმზიდველია, ვიდრე თელავი და 12-ჯერ - ვიდრე სიღნაღი. ადგილობრივი 

ვიზიტორები შვებულების გატარებას ბათუმში ამჯობინებენ 6-ჯერ უფრო ხშირად, ვიდრე 

თელავსა და სიღნაღში. ეს მონაცემები შეიძლება გახდეს სამსჯელო თემა ადგილობრივი 

ტურისტული კლასტერის წარმომადგენლებისათვის. რა ზომების მიღება შეიძლება რათა ეს 

ციფრები შემცირდეს და გაიზარდოს მომხარებლის ინტერესი რეგიონის „ტურისტული 

მიმართულებებისადმი“.  
 

ვიზიტორთა კმაყოფილების კვლევა 

 
(რაოდენობრივი კვლევის შედეგები, II ტალღის ანგარიში 

მოზადებულია ”ეისითი კვლევის” მიერ) 

 

 

  

ძალიან კმაყოფილი უკმაყოფილო ძალიან შეაფასა 

კმაყოფილი უკმაყოფილო მომსახურება 

ისტორიული და 

კულტურული 

მემკვიდრეობა 

80% 20% 0% 0% N=659 

საქართველოს 

ბუნება 

79% 20% 1% 0% N=858 

ქართული ღვინო 77% 22% 1% 0% N=599 

ქართული სუფრა / 

სამზარეულო 

75% 24% 0% 1% N=836 

ქართული 

სტუმართმოყვარეობა 

74% 25% 0% 1% N=803 

ტურისტული 

საინფორმაციო 

ცენტრის 

მომსახურება 

63% 36% 2% 0% N=29 

გესტჰაუსის 

პირობები და 

მომსახურება 

53% 46% 1% 0% N=53 

რესტორნის 

პირობები და 

მომსახურება 

49% 47% 3% 0% N=195 

ტრანსპორტი (გზები 

/ მოძრაობა) 

54% 37% 7% 2% N=859 

სასტუმროს 

პირობები 

42% 57% 1% 0% N=69 



ტურისტული 

სააგენტოს / ტურ 

ოპერატორის 

მომსახურება 

36% 58% 6% 0% N=27 

ფულის ღირებულება 30% 37% 21% 12% N=757 

 

„ეი-თი-სი“-ს წინამდებარე კვლევის ცხრილი წარმოადგენს განსაკუთრებით საინტერესო 

ინფორმაციას. ტურისტების უმრავლესობისათვის ყველაზე პრობლემატური საკითხია 

ეროვნული ვალუტის ღირებულება, რაც გულისხმობს ქართული ლარის 

მსყიდველობითუნარიანობას, ფასთა პროპორციებს და სხვა. იმავდროულად ისტორიულ-

კულტურული ასპექტი ვიზიტორებისათვის არის მიმზიდველი და საკმაოდ 

დამაკმაყოფილებელი. სარესტორნე მომსახურეობა, ტუროპერატორების საქმიანობის ხარისხი 

კვლავაც რჩება ადგილობრივი ტურისტული კლასტერის მტკივნეულ და გადაუჭრელ 

პრობლემად.  

 

საქართველოში ჩამომსვლელთა სტატისტიკა 
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (www.geostat.ge) 

ქვეყანა 2011 მარტი 2012 მარტი ცვლილება ცვლილება % 

სულ 188 163 265 149 76 986 41% 

ევროპა   178 877 249 999 71 122 40% 

ევროპა (დ.ს.თ-ს გარეშე) 61 381 107 856 46 475 76% 

აშშ  1 445 2 032 587 41% 

 

 

საქართველოში ჩამომსვლელთა სტატისტიკა  
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (www.geostat.ge) 

რეგიონის მიმართულებით წამოსული ვიზიტორების რაოდენობა 2011 წელს შეადგენდა 175, 906, 

რაც არის მთლიანი ეროვნული ტურსიტული ნაკადის დაახლოებით 16 %. რეგიონალური 

ტურისტული ინდუსტრია უნდა მიისწრაფდვოდეს, როგორც ამ მონაცემის ზრდისაკენ, არა სხვა 

რეგიონების „ტურისტული დასუსტების“, ანუ შიდაკონკურენციის გამწვავების გზით, არამედ 

„მიმართულების იდეის განვითარების“ და შესაბამისი მარკეტინგის, ბრენდინგის, აქტიური 

ინვესტინგის საშუალებით. 

 

ქვეყანა 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

სხვაობ

ა 

10-11  

მატება 

% 
10-11 

ჩამოსვ

ლები, 

სულ 

313442 368418 560021 763231 
105174

9 
129010

8 
150004

9 
203171

7 
282236

3 
790646 39 

http://www.geostat.ge/
http://www.geostat.ge/


ევროპა 282707 342379 533127 726873 
100924

8 
124340

7 
144749

6 
195612

8 
269523

5 
739107 38 

ევროპა 

დ.ს.თ.-

ს 

გარეშე 

108705 123831 167073 228078 353506 458896 496745 669980 907569 237589 35 

 

 

სასტუმროებისა და რესტორნების ბრუნვის მოცულობა  

რეგიონების მიხედვით (2 რეგიონის გამოკლებით) 
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (www.geostat.ge) 

წელი         საქართვ

ელი - 

სულ 
თბილის

ი 

აჭარ

ა 

იმერეთ

ი 

კახეთ

ი 

მცხეთა-

მთიანეთ

ი  

სამეგრელ

ო და ზემო 

სვანეთი 

სამცხე-

ჯავახეთ

ი  

ქვემო 

ქართლ

ი 

შიდა 

ქართლ

ი     

  

მლნ. 

ლარი                    

  1 2 3 5 6 7 9 10 11 12 

1999 50,5 29,1 4,8 4,5 0,7 2,5 1,8 2,5 1,8 2,2 

2000 55,6 35,6 5,6 3,8 0,4 2,9 1,3 1,2 1,8 2,5 

2001 51,3 32,9 3,3 4,0 0,6 3,5 1,7 0,6 1,8 2,3 

2002 53,4 40,5 3,5 2,1 0,3 3,1 1,1 0,3 1,4 0,6 

2003 62,1 49,1 3,3 2,5 0,4 3,3 1,2 0,5 0,5 0,8 

2004 81,3 62,2 5,1 3,2 0,4 4,5 1,8 0,5 1,5 1,5 

2005 126,7 92,0 10,2 4,9 1,0 5,8 2,5 3,5 3,5 2,1 

2006 179,0 137,1 14,2 5,5 1,1 7,9 2,8 4,6 2,4 1,9 

2007 192,8 136,4 20,2 6,3 0,8 5,4 10,9 6,1 3,1 2,5 

2008 224,6 151,9 20,5 6,3 0,7 6,8 21,1 8,9 5,1 2,3 

2009 280,0 205,7 26,5 7,0 0,9 4,9 20,7 6,5 3,7 2,3 

2010 383,9 306,7 37,7 7,3 4,7 8,6 6,3 7,3 2,5 1,2 

 

აღნიშნული ცხრილი მიხედვით (სტატისტიკის ეროვნული სამსახური) 2009-2010 წლებში 

კახეთის რეგიონში შეიმჩნევა სასტუმროებისა და რესტორნების ბრუნვის მკვეთრი 5-ჯერადი 

ზრდა. მთელ დანარჩენ გასულ პერიოდში კი აღნიშნული მონაცემები მეტისმეტად 

არასტაბილურად მერყეობს 1999 წლიდან 2009 წლამდე (მაგალითად, 40-50 % ყოველწლიურად). 

აჭარას კახეთთან მიმართებაში, ყველაზე წარმატებულ 2010 წელსაც კი, აქვს 8 ჯერადი, ხოლო 

თბილისს - თითქმის 65 ჯერადი უპირატესობა სასტუმრო-რესტორნების ბრუნვების კუთხით.  

 

სასტუმროებისა და რესტორნების პროდუქციის გამოშვება რეგიონების მიხედვით 
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (www.geostat.ge) 

წელი         საქართვ

ელო - 

სულ  
თბილი

სი 

აჭა

რა 

გურ

ია    

იმერე

თი 

კახე

თი 

მცხეთა-

მთიანე

თი  

სამეგრე

ლო და 

ზემო 

სვანეთი 

სამცხე-

ჯავახე

თი  

ქვემო 

ქართ

ლი 

შიდა 

ქართლი     

http://www.geostat.ge/
http://www.geostat.ge/


  

მლნ. 

ლარი                      

  1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 

1999 52,2 31,5 4,8 0,5 4,2 0,4 2,5 1,8 2,5 1,7 2,2 

2000 59,3 39,3 5,4 0,4 3,8 0,4 3 1,4 1,2 1,9 2,5 

2001 55,5 37,2 3,3 0,5 3,9 0,6 3,5 1,7 0,6 1,8 2,3 

2002 58 45,2 3,5 0,4 2,2 0,3 3,1 1,1 0,3 1,2 0,6 

2003 68,1 54,4 3,4 0,4 2,6 0,4 3,6 1,2 0,7 0,5 0,8 

2004 88,3 69,9 4,7 0,5 3,2 0,4 4,5 1,8 0,5 1,3 1,4 

2005 134,6 101,6 8,9 1 4,9 1 6 2,5 3,4 3 2,1 

2006 177,4 135,9 14,3 1,3 5,2 1,1 7,9 2,7 4,5 2,4 1,9 

2007 193,5 138,4 19,4 1 5,9 0,8 5,4 10,8 6,1 3,1 2,5 

2008 225,7 153 18,8 0,8 6,3 0,7 8,6 21,1 8,8 5,1 2,3 

2009 271,5 198,1 26 1,7 7 0,8 4,9 20,5 6,4 3,7 2,3 

2010 365,6 289,2 37,3 1,4 7,3 4,7 8,6 6,2 7,1 2,4 1,2 

 

2009-2010 წლების შუალედში რეგიონის სასტუმრო-რესტორნების მიერ წარმოებული 

პროდუქციის მხრივ ჩანს დინამიური ნახტომი - 5,87 ჯერ, 2000 წელთან შედარებით ეს 

მაჩვენებელი 11,75 ჯერ გაიზარდა. თუმცა აქაც კახეთი საქართველოს რეგიონებს შორის მხოლოდ 

გურიასა და შიდა ქართლს უსწრებს, ხოლო თბილისს გამოშვებული პროდუქციით 

ჩამოუვარდება 61, 5-ჯერ.   

 

სასტუმროებისა და რესტორნების ინვესტიციები ფიქსირებულ აქტივებში რეგიონების მიხედვით 
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (www.geostat.ge) 

წელი         საქართვე

ლო - 

სულ  

თბილისი აჭარ

ა 

იმერეთ

ი 

კახეთ

ი 

მცხეთა-

მთიანეთ

ი  

სამეგრელ

ო და 

ზემო 

სვანეთი 

სამცხე-

ჯავახეთ

ი  

ქვემო 

ქართლ

ი 

შიდა 

ქართლ

ი     

  

მლნ.ლარ

ი                    

  1 2 3 5 6 7 9 10 11 12 

2006 18,3 11,8 5,1 0,2 0,4 0,2 0,3 0,3 0,0 0,0 

2007 81,1 64,3 3,9 0,2 _ 11,6 0,1 0,2 0,1 0,1 

2008 54,7 18,6 30,0 2,9 _ 0,9 0,1 2,1 0,0 _ 

2009 141,7 130,3 9,8 0,0 0,1 0,2 0,7 0,2 0,0 0,3 

2010 54,8 28,3 22,9 0,4 0,0 2,6 0,0 0,5 _ 0,0 

 

ეს ცხრილიც გვიჩვენებს რეგიონში მიმდინარე სასტუმრო და სარესტორნო ბიზნესებში 

ინვესტირების პროცესის უმნიშვნელობას, მკაფიო აღმავალი ტრენდის არარსებობას, რაც თავის 

მხრივ ცხადად შეიმჩნევა თბილისსა და აჭარაში სხვადასხვა წლებში. 2010 წელს, მაგალითად, 

კახეთში ნულოვანი ინვესტიცია აღინიშნება. 

 
სასტუმროებსა და რესტორნებში დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდა რეგიონების მიხედვით 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (www.geostat.ge) 

წელი         საქართ
 

http://www.geostat.ge/
http://www.geostat.ge/


ველი - 

სულ 

თბილ

ისი 

აჭა

რა 

გურ

ია    

იმერე

თი 

კახე

თი 

მცხეთა

-

მთიანე

თი  

რაჭა-

ლეჩხუ

მი და 

ქვემო 

სვანეთ

ი   

სამეგრე

ლო და 

ზემო 

სვანეთი 

სამცხე-

ჯავახე

თი  

ქვემო 

ქართ

ლი 

შიდა 

ქართ

ლი     

  კაცი                       

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1999 8801 3213 

156

9 121 1014 242 414 49 559 733 531 356 

2000 11399 5756 

151

9 160 1076 271 476 38 570 336 681 516 

2001 7590 3277 980 139 1029 231 507 55 401 184 452 335 

2002 6856 3464 888 121 624 189 497 71 265 160 355 222 

2003 6701 3334 717 110 686 199 591 69 306 198 181 310 

2004 7920 4067 954 148 651 192 695 68 311 139 343 352 

2005 11437 5672 

162

6 147 906 262 850 55 392 481 601 445 

2006 11993 5725 

220

9 245 847 210 829 85 447 509 513 374 

2007 11554 5884 

197

8 120 796 151 488 42 664 631 448 352 

2008 11184 4915 

170

0 110 877 132 710 45 868 743 634 450 

2009 13540 7792 

181

6 211 803 120 424 36 972 517 490 361 

2010 16106 10668 

227

8 159 599 363 539 36 318 537 425 183 

 

სასტუმრო-რესტორნებში მინიმალური ინვესტირების კვალდაკვალ რეგიონში აღინიშნება 

დასაქმებულთა რაოდენობის თითქმის სამჯერადი ზრდა.  

 

 
სასტუმროებსა და რესტორნებში დასაქმებულთა საშუალო თვიური შრომის ანაზღაურება რეგიონების მიხედვით 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (www.geostat.ge) 

წელი         საქართ

ველო - 

სულ  

 
თბილ

ისი 

აჭარ

ა 

გურ

ია    

იმერე

თი 

კახე

თი 

მცხეთა

-

მთიანე

თი  

რაჭა-

ლეჩხ

უმი 

და 

ქვემო 

სვანე

თი   

სამეგრე

ლო და 

ზემო 

სვანეთი 

სამცხე

-

ჯავახე

თი  

ქვემო 

ქართ

ლი 

შიდა 

ქართ

ლი     

  ლარი                       

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2006 196,7 291,7 96,2 90,9 65,8 65,3 153,8 35,5 81,5 113,0 66,9 72,8 

2007 238,5 314,7 

180,

5 

105,

3 80,2 56,4 215,2 27,9 170,8 154,1 70,2 76,8 

2008 333,7 508,0 

226,

0 

127,

6 95,7 75,5 276,5 84,4 246,6 179,0 95,5 71,5 

2009 364,9 465,4 

241,

9 

148,

3 124,9 91,4 363,2 107,9 243,8 200,8 109,7 159,1 

2010 377,9 421,4 

401,

5 88,5 108,7 161,2 386,1 124,4 236,9 127,1 114,6 141,0 

 

http://www.geostat.ge/


სასტუმრო-რესტორნების კლასტერის განვითარებაზე მიუთითებს ზემოაღნიშნული ცხრილიც. 

2009-2010 წლების აღმავლობამ გამოიწვია დასაქმებულ და დაქირავებულ პერსონალზე 

მოთხოვნის თითქმის  3-ჯერადი ზრდა. თუმც, მიუხედავად ამისა ამ პერსონალის შრომის 

ანაზღაურება მერყეობს 161-დან 329 ლარამდე, რაც შრომის მოცულობის გათვალისწინებით 

ნაკლებ მიმზიდველია პოტენციური კადრისათვის. ამას უნდა დაემატოს მომსახურების 

კულტურის დეფიციტი რეგიონში და მსგავსი საქმიანობის დაბალი პოპულარობა.  

 
სასტუმროებსა და რესტორნებში დაქირავებულთა რაოდენობა რეგიონების მიხედვით 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (www.geostat.ge) 

წე

ლი        

საქართვე

ლო - 

სულ   

 თბილ

ისი 

აჭა

რა 

გურ

ია    

იმერე

თი 

კახე

თი 

მცხეთა

-

მთიანე

თი  

რაჭა-

ლეჩხუ

მი და 

ქვემო 

სვანეთ

ი   

სამეგრე

ლო და 

ზემო 

სვანეთი 

სამცხე

-

ჯავახე

თი  

ქვემო 

ქართ

ლი 

შიდა 

ქართ

ლი     

 

კაცი 
           

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

200

6 10922 5629 

193

2 197 701 167 766 63 342 439 396 290 

200

7 10594 5788 

168

7 93 602 131 445 27 603 551 366 301 

200

8 10369 4840 

145

1 91 756 102 639 33 799 688 557 413 

200

9 12613 7639 

160

7 165 656 94 397 26 910 412 418 289 

201

0 15182 10534 

201

1 134 464 329 517 20 242 427 360 144 

 

 

სასტუმროებისა და რესტორნების დამატებული ღირებულების მოცულობა  

რეგიონების მიხედვით  (მლნ. ლარი) 
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (www.geostat.ge)      

 
წელი         საქართვ

ელო – 

სულ   

თბილი

სი  

აჭარა იმერეთ

ი  

კახეთი მცხეთა-

მთიანე

თი  

სამეგრე

ლო-

ზემო  

 

სვანეთი 

სამცხე-

ჯავახე

თი  

ქვემო 

ქართლ

ი 

შიდა 

ქართლ

ი     

2006 74,8 61,0 4,6 1,2 0,3 2,9 0,9 2,1 0,7 0,5 

2007 84,1 61,9 9,2 1,6 0,3 2,5 3,6 3,2 0,7 0,7 

2008 93,7 69,6 8,0 1,5 0,2 3,8 4,5 3,9 1,0 0,8 

2009 114,3 83,5 15,2 1,6 0,3 2,6 5,6 2,7 1,0 1,0 

2010 149,9 114,1 21,1 1,4 2,7 3,7 2,2 2,8 0,8 0,5 

 

მიუხედავად 2009-2010 წლის სწრაფი აღმავლობისა კახეთის რეგიონის სასტუმრო-რესტორნების 

სექტორი გამომუშავებული დამატებული ღირებულებით ჩამორჩება აჭარას, მცხეთა-მთიანებს, 

სამცხე-ჯავახეთს. 

http://www.geostat.ge/
http://www.geostat.ge/


სასტუმროები და რესტორნები 

კახეთის რეგიონში ტურიზმს მაინც შედარებით შეზღუდული არეალი გააჩნია და 

შემოსაზღვრულია სიღნაღი-თელავის ღერძით. კახეთის ტურისტული ინდუსტრიისათვის 

საწყის ეტაპზე უფრო რეალისტურია შიდა ტურიზმის და მეზობელი ქვეყნების ტურისტების 

მიღებაზე ზრუნვა, რაც ამჟამად მიმდინარეობს.  

ჩვენი მიერ მოპოვებული ინფორმაციით კახეთის რეგიონში აქტიურად ფუნქიონირებს - 28 

სხვადასხვა დონის სასტუმრო (მათ შორის ისეთი პრესტიჟულები როგორც „ამბასადორი“, 

„ლოპოტა“, „ძველი თელავი“, „ყვარლის ტბა“), 100-ზე მეტი სასტუმრო და საოჯახო სახლი, 70-

მდე კვების ობიექტი, რესტორანი, კაფე-ბარი, პიცერია და სხვა (საქართველოში მთლიანად 5790 

ერთეული), 15-მდე ტურისტული კომპანია. 

რეგიონში ვიზიტორის (ტურისტის) განთავსების ღირებულება მერყეობა 10-15 ლარიდან - 350 

ლარამდე. მომსახურების დონე, სტანდარტები და საკადრო დეფიციტი, კადრების დენადობა 

კვლავაც რჩება პრობლემად თუნდაც ყველაზე ბრენდირებული სასტუმროებისათვისაც. აგრეთვე 

უნდა ითქვას, რომ სასტუმროების მეპატრონეები თავს არიდებენ ღამისთევების ზუსტი 

სტატისტიკის მიწოდებას (საგადასახადო წნეხი, აღრიცხვის სისტემატიზაციის პრობლემა და 

სხვა), ამიტომ დღესაც გართულებულია რეგიონის სასტუმროების ვიზიტორების საერთო 

ციფრების დადგენა. 

კახეთის რეგიონის სასტუმროები 

(სასტუმროების ვებ-გვერდებიდან ამოღებული ინფორმაცია) 

# სახელწოდება მისამართი, საკონტაქტო ინფორმაცია ნომრები ფასები 

1 ალაზნის ველი 

 

ქ. თელავი, ალაზნის გამზ. 75 

ტელ.: (+995 350) 7 41 44; (+99599) 57 18 

57 

  

 

19 ნომერი, 

სტანდარტი, 

ლუქსი, 

ნახევრადლუქსი 

+ რესტორანი 

50-100 

ლარი 

2 ლიზი 

 

ქ. თელავი, ქართული უნივერსიტეტის ქ. 

5 

ტელ.: (+995 350) 7 41 21 

20 ნომერი 

(სტანდარტი 2, 4 

ადგილიანები) 

25-40 

ლარი 

3 ძველი 

თელავი 

ქ. თელავი, ჩოლოყაშვილის  ქ # 1, ტელ: 

(+ 995 350) 27 0707, +995 595 333945 

12 ნომერი, მათ 

შორის 2 VIP, 1 

ლუქსი, 

სტანდარტი. 

100-350 

ლარი 

4 შატო მერე თელავის მუნიციპალიტეტი, სოფ. 

ვარდისუბანი, + 995 595 990 399, + 

995 595 990 390, http://www.winiveria.ge 

15 ნომერი, მათ 

შორის, 2 ლუქსი, 

1 საოჯახო 

ლუქსი 

220-380 

ლაარი 

5 ლოპოტა თელავის მუნიციპალიტეტი სოფ. 

ნაფარეული 

ტელ: (+995 32) 218 44 48 

32 ნომერი, 

რესტორანი 

245 – 295 

ლარი 

http://www.winiveria.ge/


მობ: (+995 5 91) 14 94 94 

www.lopota.ge 

6 ერმა ქ. თელავი, ქართული უნივერსიტეტის ქ. 

25 

ტელ: (+995 5 99) 95 87 50, (+995 350) 27 01 

83 

10 ნომერი 80 - 150 

ლარი 

7 რჩეული 

მარანი 

ქ. თელავი, ი. ჭავჭავაძის 154 

ტელ.: (+995 350) 7 30 30 

http://www.rcheuli.ge 

28 ნომერი, 3 

სართული, 

სტანდარტი, 

ლუქსი 

105-240 

ლარი 

8 "ტყუპების 

ძველი მარანი" 

 

თელავის მუნიციპალიტეტი, სოფელი 

ნაფარეული, თელავი 

ტელ: (+995 350) 7 03 37 

http://www.cellar.ge 

8 ნომერი, მათ 

შორის 3 ლუქსი 

100-150 

ლარი 

9 შუხმან ვაინს 

ჯორჯია 
 

 

მის: სოფ. კისისხევი, თელავი 

მობ: (+995 5 77)508005, (+995 7 90) 557045 

ელ.ფოსტა: hotel@schuchmann-wines.com 

ებ–გვერდი: www.schuchmann-wines.com 

 

5 ნომერი 170-450 

ლარი 

10 სავანეთი თელავის მუნიციპალიტეტი, სოფ. 

იყალთო, + 995 32 247 8767, + 995 

5790304422 

8 ნომერი 120-200 

ლარი 

11 სიღნაღი 

 

ქ. სიღნაღი, ჭავჭავაძის ქ. 1 

ტელ.: (+995 99) 41 35 39 

13 ნომერი 100 

ლარიდან 

12 სოლომონი 

1805 

ქ. სიღნაღი აღმაშენებლის მოედანი # 1, 

ტელ: + 995355 23 10 25, +995 593 353344 

www.solomoni.ge 

13 ნომერი, მათ 

შორის 1 ლუქსი 

და 1 

საპრეზიდენტო 

აპარტამენტი, 

სარდაფი, 

რესტორანი 

150 

ლარიდან 

13 ფიროსმანი ქ. სიღნაღი აღმაშენებლის მოედანი # 6, 
+995 255 43030 

18 ნომერი 120 – 200 

ლარი 

14 ჰერიო ქ. სიღნაღი, დადიანის ქ.9,  (+995 5 51) 41 

14 42; signagistar@gmail.com; 

hotelherio@hotmail.com 

5 ნომერი 70-100 

ლარი 

15 ხალიჩების 

სახლი 

 7 ნომერი 70-100 

ლარი 

16 ძველი 

სიღნაღი 

მის: დადიანის ქ.19 

მობ: (+995 5 98) 77 01 01 

ელ.ფოსტა: hotel-old-signagi 

ვებ-გვერდი: www.transservice.ge 

8 ნომერი 70 

ლარიდან 

17 გალავნის კარი ქ. სიღნაღი მოსაშვილის # 38, ტელ 

557 596 359 info@galavniskari.ge  

13 ნომერი, ბარ-

რესტორანი 

100 

ლარიდან 

18 შიოს 

სასტუმრო 

   

http://www.lopota.ge/
http://www.rcheuli.ge/
http://www.cellar.ge/
http://www.solomoni.ge/
mailto:hotelherio@hotmail.com


19 რები 

გურჯაანი 

 

ქ. გურჯაანი, ახტალას ქ. 12 

ტელ.: (+995 355) 5 02 71 

 

17 ნომერი, მათ 

შორის 2 ლუქსი, 

2 

ნახევრადლუქსი 

+ რესტორანი, 

ბარი 

80 – 150 

ლარი 

20 ამბასადორი გურჯაანის მუნციპალიტეტი, სოფ. 

კაჭრეთი, (+995 32)2 439494  

(+995 32)2 72 94 17 მობ. (+995 97) 77 70 

77; (+995 91) 29 25 25; (+995 95) 26 11 

www.ambasadori.ge 

18 ნომერი, 

სტანდარტი, 

ლუქსი, 

რესტორანი, ბარი 

120 

ლარიდან 

- 250 

ლარამდე 

21 ყვარლის ტბა ქ. ყვარელი, 4800, + 995 32 2 30 30 30, 

welcome@kvarelilakeresort.ge, 

http://www.kvarelilakeresort.ge/ 

19 ნომერი, მათ 

შორის 3 „სუიტი“, 

რესტორანი, 

დარბაზი + 

გესთჰაუსი 5 

ნომრით 

185-275 

ლარი 

22 კავკასიონი საქართველო, ყვარელი, ჭავჭავაძის 

გამზირი 20; მობ: +/995 599/ 94 08 79; 
+/995 598/ 38 34 12 

13 ნომერი 60-100 

ლარი 

23 სასტუმრო 

"თუშეთი" 

  

მის:  სოფ. ომალო 

მობ: (+995 5 99) 23 11 32 

ელ.ფოსტა:  s_babulaidze@yahoo.com 

 35-50 

ლარი 

24 "სამციხე" 
 

  

 

მის: სოფ. დართლო 

მობ: (+995 5 99) 11 89 93 

ელ.ფოსტა: b.elanidze@samtsikhe.ge 

ვებ-გვერდი: www.samtsikhe.ge 

 

 35 – 50 

ლარი 

25 ,,შინა'' 
 

  

 

 

მის: სოფ. ზემო ომალო 

მობ: (+995 5 95) 26 20 46; (+995 97)170707 

ელ.ფოსტა:  holetshina@gmail.com 

ვებ-გვერდი: www.shina.ge 

  

26 ვიზიტორთა 

ცენტრი 
 

  

 

მის: სოფ.ომალო, ახმეტა 

მობ: (+995 5 77) 92 11 33, (+995 5 77) 10 18 

92 

ელ.ფოსტა: ninoshankishvili@yahoo.com, 

tsikaradze@apa.gov.ge 

ვებ–

გვერდი:  www.tushetinationalpark.com 

  

27 შატო 

ბაგრატიონი 
 

 

მის:სოფ. ენისელი 

მობ: (+995 5 99) 05 84 14 

ელ.ფოსტა:reservation@eniselibagrationi.ge 

ვებ-გვერდი: www.eniselibagrationi.ge 

  

28 სასტუმრო მისამართი: ქ. ლაგოდეხი, მ. კოსტავას 12 ნომერი 60-120 

http://www.ambasadori.ge/
mailto:welcome@kvarelilakeresort.ge
http://www.kvarelilakeresort.ge/
mailto:s_babulaidze@yahoo.com
mailto:b.elanidze@samtsikhe.ge
http://www.samtsikhe.ge/
http://www.eniselibagrationi.ge/


"ჰერეთი" 

 

ქუჩა No 15; ტელ: (+995 354) 2 59 88; ელ. 

ფოსტა: hotelhereti@gmail.com 

ლარი 

    

კახეთის სასტუმრო სახლები და საოჯახო სასტუმროები 

 

 საოჯახო სახლების ფასები მერყეობს 10-55 ლარამდე კაცზე (ორჯერადი კვების დამატების 

შემთხვევაში). საოჯახო სახლების მფლობელების უმრავლესობას გავლილი აქვთ სხვადასხვა 

ტრენინგი და ნაწილობრივ მუშაობენ გარკვეული (B&B, მაგალითად) სტანდარტის შესაქმნელად.  

ორადგილიანი ნომრის ღირებულება საშუალოდ (თელავსა და სიღნაღში) შეადგენს 55-60 ლარს 

დილის საუზმით.  

ორადგილიანი ნომრის საშუალო ფასია 30-60 ლარამდე, საუზმის შემთხვევაში ნომრის 

ღირებულება იზრდება 5-10 ლარით. საოჯახო ტიპის სასტუმროები ძირითადად განკარგავენ 4-5 

ნომერს.  

სასტუმროების მარკეტინგი ემყარება ტურისტული საინფორმაციო ცენტრებთან, 

ტუროპერატორებთან და ტურისტულ კომპანიებთან აქტიურ თანამშრომლობას. აგრეთვე 

ტურისტული ცნობარების ავტორებთან თანამშრომლობას, გამოფენებში მონაწილეობას და სხვა 

ღონისძიებებს.   

 
(http://kakheti.gov.ge/-დან და სხვადასხვა ვებ-გვერდებიდან ამოღებული ინფორმაცია) 

 
# სახელწოდება მისამართი  

1 დ. კალანდაძის სახლი ქ. თელავი, ამირეჯიბის ქ. #10, ტელ.: (+995350) 71829 

2 ნ. ხომასურიძის სახლი ქ. თელავი, ამირეჯიბის ქ. #36ტელ.: (+995350) 73192, (+99599) 323723 

3 ა. სეხნიაშვილის სახლი ქ. თელავი, 9 აპრილის ქ. #83, ტელ.: (+995350) 73137, (+99599) 565074 

4 გ. ზარიძის სახლი ქ. თელავი, ახვლედიანის ქ. #11, ტელ.: (+99599) 605105, (+995350) 71973 

5 გ. ტაბარუკიშვილის სახლი ქ. თელავი, ახვლედიანის ქ. #12, ტელ.: (+995350) 72424 

6 ნ. კუკუნაშვილის სახლი ქ. თელავი, ლაღიძის ქ. #13, ტელ.: (+995350) 72410 

7 ლ. ხოსროშვილის სახლი ქ. თელავი, 26 მაისის II ჩიხი #26, ტელ.: (+995350) 71824, (+99593) 981862 

8 თ. კვირიაშვილის სახლი ქ. თელავი, 26 მაისის ქ. #39, ტელ.: (+995350) 73552 

9 ბ. მახოშვილის სახლი ქ. თელავი, მოსაშვილის ქ. #4, ტელ.: (+99535) 72760 

10 ს. თუშიშვილის სახლი ქ. თელავი, ნადიკვრის ქ. #15, ტელ.: (+995350) 71909 

11  მ. ვეფხვიშვილის სახლი ქ. თელავი, ქართული უნივერსიტეტის ქ. #8, ტელ.: (+995350) 73581 

12 რ. ძნელაძის სახლი ქ. თელავი, ქართული უნივერსიტეტის ქ. #16; ტელ.: (+995350) 72764 

13 ჯ. ომსარაშვილის სახლი ქ. თელავი, ქართული უნივერსიტეტის ქ. #18; ტელ.: (+995350) 71189 

14 ი. ლომიძის სახლი ქ. თელავი, ქართული უნივერსიტეტის ქ. #43; ტელ.: (+99593) 494981 

15 მ. ლაღიძის სახლი ქ. თელავი, ქართული უნივერსიტეტის ქ. #49, ტელ.: (+995350) 73498 

16 ნ. ნარეკლიშვილის სახლი ქ. თელავი, ჯორჯიაშვილის ქ. #26; ტელ.: (+995350) 71255 

17   ქ. სიღნაღი, აღმაშენებლის ქ. #6; ტელ.: (+995355) 32078 

18   ქ. სიღნაღი, ჭავჭავაძის ქ. #16; ტელ.: (+99599) 393808 

19   ქ. სიღნაღი, გზირიშვილის ქ. #5; ტელ.: (+995355) 31982 

20 მ. გომელაურის სახლი ქ. სიღნაღი, 9 აპრილის ქ. #1; ტელ.: (+995355) 31286 

21 გ. რურუბელაძის სახლი ქ. სიღნაღი, აღმაშენებლის ქ. #20; ტელ.: (+995355) 31950 

22 ვ. აბრამიშვილის სახლი ქ. სიღნაღი, ბარათაშვილის ქ. #33; ტელ.: (+995355) 32224 

23 თ. ჟუჟუნაშვილის სახლი ქ. სიღნაღი, ბარათაშვილის II შეს. #4; ტელ.: (+995355) 31700 

24 ა. ბეროშვილის სახლი ქ. სიღნაღი, წ. გიორგის ქ. #5; ტელ.: (+995355) 31184 

25 გ. ზანდარაშვილის სახლი ქ. სიღნაღი, წ. გიორგის ქ. #11; ტელ.: (+995355) 31029 

26 ი. გურასპაშვილის სახლი ქ. სიღნაღი, გოძიაშვილის ქ. #7; ტელ.: (+995355) 32026 

27 ნ. ჩირინაშვილის სახლი ქ. სიღნაღი, ც. დადიანის ქ. #21; ტელ.: (+995355) 32209 

mailto:hotelhereti@gmail.com
http://kakheti.gov.ge/


28 ნ. გორელიშვილის სახლი ქ. სიღნაღი, ც. დადიანის ქ. #25; ტელ.: (+995355) 31093 

29 ი. ნაცვლიშვილის სახლი ქ. სიღნაღი, ევდოშვილის ქ. #5; ტელ.: (+995355) 32384 

30 ს. ჯანაშვილის სახლი ქ. სიღნაღი, მოსულიშვილის ქ. #2; ტელ.: (+995355) 31181 

31 ნ. ქოჩორაძის სახლი ქ. სიღნაღი, მოსულიშვილის ქ. #21; ტელ.: (+995355) 31977 

32 ე. მოსაშვილის სახლი ქ. სიღნაღი, მოსულიშვილის ქ. #38; ტელ.: (+995355) 31046 

33 ზ. ბარნაბიშვილის სახლი ქ. სიღნაღი, რუსთაველის ქ. #2; ტელ.: (+995355) 31429 

34 თ. დარჩიაშვილის სახლი ქ. სიღნაღი, რუსთაველის ქ. #5; ტელ.: (+995355) 31694 

35 ნ. ქოქიაშვილის სახლი ქ. სიღნაღი, სარაჯიშვილის ქ. #2; ტელ.: (+995355) 31829 

36 ლ. სოზაშვილის სახლი ქ. სიღნაღი, ფიროსმანის ქ. #5; ტელ.: (+995355) 32444 

37 ნ. გიორგაძის სახლი ქ. სიღნაღი, ფიროსმანის ქ. #34; ტელ.: (+995355) 32202 

38 მ. ასათიანის სახლი ქ. სიღნაღი, ვ. ფშაველას ქ. #2; ტელ.: (+995355) 32455 

39 გ. ლუაშვილის სახლი ქ. სიღნაღი, ქ. წამებულის ქ. #2; ტელ.: (+995355) 31990 

40 გ. კიკოლოვის სახლი ქ. სიღნაღი, ქ. წამებულის ქ. #7; ტელ.: (+995355) 31234 

41 გ. ბეჟაშვილის სახლი ქ. სიღნაღი, ჭავჭავაძის ქ. #10; ტელ.: (+995355) 31736 

42 ნ. მეტრეველის სახლი ქ. გურჯაანი, ზუგდიდის ქ. #34; ტელ.: (+995353) 21060, (+99577) 740095 

43 თ. მაისურაძის სახლი ქ. გურჯაანი, წმ. ნინოს ქ. #ტელ.: (+99599) 165662 

44 ი. იაკობიშვილის სახლი ქ. გურჯაანი, წმ. ნინოს ქ. #15; ტელ.: (+995353) 21222; 21871 

45 ნ. მეტრეველის სახლი ქ. გურჯაანი, ზუგდიდის ქ. #34; ტელ.: (+99577) 740095; (+995) 21060 

46 ნ. კერესელიძის სახლი ქ. გურჯაანი, კამოს ქ. #14 

ტელ.: (+995353) 22405, (+999599) 769908 

47 ი. ავაზაშვილის სახლი ქ. ყვარელი, რჩეულიშვილის ქ. #4 ტელ.: (+995352) 22827 

48 ბ. იაშვილის სახლი ქ. ყვარელი, ა. პუშკინის ქ. #26; ტელ.: (+995352) 21668; (+99593) 483787 

49 ი. მირიანაშვილის სახლი ქ. ყვარელი, დ. აღმაშენებლის ქ. #17; ტელ.: (+995352) 21427, (+99593) 
577873; 

50 რ. გოგიტაშვილის სახლი ქ. ყვარელი, ცოტნე დადიანის ქ. #17; ტელ.: (+995352) 20033, (+99593) 

314397 

51 ი. ვარამიშვილის სახლი ქ. ყვარელი, კ. მარჯანიშვილის ქ. #53; ტელ.: (+995352) 20989 

52 დ. მზექალაშვილის სახლი ქ. ყვარელი, რუსთაველის ქ. #28; ტელ.: (+995352) 20710 

53 ზ. ტუშურის სახლი ქ. ყვარელი, სააკაძის ქ., II ჩიხი #22; ტელ.: (+995352) 21731 

54 თ. პეტრიაშვილის სახლი ქ. ყვარელი, თავისუფლების ქ. #24; ტელ.: (+995352) 20601 

55 თ. ქანდაურიშვილის სახლი ქ. ყვარელი, სააკაძის ქ. #40; ტელ.: (+995352) 21373 

56 ლ. გიგიაშვილის სახლი ქ. ყვარელი, ჭავჭავაძის ქ. #202/204; ტელ.: (+99599) 904019 

57 მ. კუპრაშვილის სახლი ქ. ყვარელი, რუსთაველის ქ. #12, II ჩიხი; ტელ.: (+99577) 745494 

58 შ. სტეფანიშვილის სახლი ქ. ყვარელი, კ.მარჯანიშვილის ქ. #23; ტელ.: (+995352) 20080 

59 კ. მაისურაძე ქ. ახმეტა, ჩოლოყაშვილის ქ. #44; ტელ.: (+995349) 21716, (+99599) 915033 

60 ქ. კახოიძის სახლი ქ. ახმეტა, რუსთაველის ქ. #44; ტელ.: (+99599) 294637 

61 "მეგზური" ქ. დედოფლისწყარო, თაყაიშვილის ქ. #3; ტელ.: (+99599) 225321 

62 "მეგზური" ქ. დედოფლისწყარო, მეგობრობის ქ. #97; ტელ.: (+99599) 196335 

63 "ქიზიყი"  ქ. დედოფლისწყარო, ფიროსმანის ქ. #20; ტელ.: (+99599) 550307 

64 "შირაქი" ქ. დედოფლისწყარო, ფიროსმანის ქ. #19; ტელ.: (+99599) 574351 

65 თ. ჯიბღაშვილის სახლი ქ. დედოფლისწყარო, ალადაშვილის შეს. #14; ტელ.: (99599) 976394      

66 ი. დათუკიშვილის სახლი ქ. დედოფლისწყარო, 9 აპრილის ქ. #116 

ტელ.: (+99599) 653565 

67 მ. იაკობიშვილის სახლი ქ. დედოფლისწყარო, ევდოშვილის ქ. #7; ტელ.: (+99599) 400026 

68 ვ. პავლიაშვილის სახლი ქ. ლაგოდეხი, ჯანელიძის ქ. #53; ტელ.: (+99577) 412791 

69 მ. მამამთავრიშვილის სახლი ქ. ლაგოდეხი, წერეთლის ქ. #20 

ტელ.: (+99555) 127919 

70 მ. ტეტოვის სახლი ქ. ლაგოდეხი, დ.აღმაშენებლის ქ. #103; ტელ.: (+995354) 21836 

71 ნ. ნიკოლაიშვილი თელავის მუნიციპალიტეტი, სოფ. წინანდალი; ტელ.: (+995350) 72500 

72 ლ. ლეგაშვილი თელავის მუნიციპალიტეტი, სოფ. იყალთო ტელ.: (+99599) 175853 

73 ნ. ბოტკოველი თელავის მუნიციპალიტეტი, სოფ. იყალთო ტელ.: (+99593) 581355 

74 ც. ხუცურაული თელავის მუნიციპალიტეტი, სოფ. იყალთო; ტელ.: (+99599) 768667, 



(+99599) 330094 

75 ც. ნინოშვილი თელავის მუნიციპალიტეტი, სოფ. იყალთო; ტელ.: (+99593) 423203 

76 დ. ხუცურაული თელავის მუნიციპალიტეტი, სოფ. იყალთო; ტელ.: (+99599) 768667 

77 ს. რუაძე გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ჩუმლაყი; ტელ.: (+99599) 235355 

78 გ. ვარდოშვილი ყვარლის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ალმატი; ტელ.: (+99599) 413694 

79 "ალვინის ველი" ახმეტის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ქვემო ალვანი; ტელ.: (+99599) 572071 

80 ა.კრიტიული ,,ლამატა" ახმეტის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ვერხოვანი; 

ტელ.: (+99599) 700378 

81 ლ.გოთაიძის სახლი ,,შტროლთა” ახმეტის მუნიციპალიტეტი, სოფ. შტროლთა; 

ტელ.: (+99599) 218139 

82 შ.ელანიძე ,,სამციხე" ახმეტის მუნიციპალიტეტი, სოფ. დართლო; 

ტელ.: (+99599) 570899 

83 ა. ომაიძე ახმეტის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ჭეშო; ტელ.: (+99599) 585839 

84 ე. ბახტურიძე ახმეტის მუნიციპალიტეტი, სოფ. მატანი; ტელ.: (+99593) 737877 

85 ნ. არშაულიძე ახმეტის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ომალო ტელ.: (+99599) 938854;  

86 ჯ. ქავთარიშვილი ახმეტის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ომალო; ტელ.: (+99599) 486970 

87 "ნიცა" დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი, სოფ. წითელი წყარო 

ტელ.: (+99599) 422676 

88 ნ. გობეჯიშვილი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი, სოფ. წითელწყარო; ტელ.: 

(+99599)   196335 

89 მ. სუხაშვილი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი, სოფ. პატარძეული ტელ.: (+99599) 248926 

90 თამარიონი თელავის მუნიციპალიტეტი, სოფ. იყალთო; ტელ.: (+995 350) 5 01 09 

91 თელიანი ველი ქ. თელავი, თბილისის გზატკეცილი; ტელ.: (+995 77) 500 257, (+995 32) 

506 088 

92 ნ. შიოშვილი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი, სოფ. ნინოწმინდა ტელ.: (+99593) 212519 

93 საოჯახო სასტუმრო "ლილე" მისამართი: ქ. ლაგოდეხი, აღმაშენებლის ქუჩა 93; ტელ: 899 58 09 63 

94 საოჯახო სასტუმრო "ლაგო" მისამართი: ქ. ლაგოდეხი, ზაქათალის ქუჩა 53; ტელ: 899 34 99 32 
 

95 "ჯიქი" თუშეთი, სოფელი ჭეშო; მობ: (+995 5 99) 58 58 39, (+995 5 99) 67 42 10 

96 "ლამატა" თუშეთი, სოფელი ვერხოვანი; მობ: (+995 5 99) 70 03 78; ელ.ფოსტა:  natia-

kritiuli@web.de  

97 „დართლო“ (13 ნომერი, 1 ლუქსი) თუშეთი, სოფელი დართლო; მობ: (+995 5 98) 17 49 66, (+995 5 98) 24 64 05 

ელ.ფოსტა:   info@dartlo.ge; ვებ-გვერდი:  www.dartlo.ge 

98 გულნაზი ხელაიძის საოჯახო 

სახლი 

თუშეთი, სოფ. დიკლო, მის:  (+995 5 99) 77 53 72 

99 ვასილ ნიკოლაშვილის საოჯახო 

სახლი 

ქ.  გურჯაანი; მობ: (+995 5 55) 68 06 93; ტელ: (+995 353) 22 34 19 

100 ,,კეხი'' თუშეთ, სოფ. ხახაბო; მობ: (+995 5 57) 143907; 

ელ.ფოსტა: gio.bakuridze@gmail.com 

101 ნაზო ხვედაგურიძის საოჯახო 

სახლი 

თუშეთი, სოფ. ომალო, ახმეტა; მობ: (+995 5 99) 391232 

102 ქომიტო  თუშეთი, სოფ. ჭეშო; მობ: (+995 5 91) 257402; 

ელ.ფოსტ:  ekaterineabaloidze@yahoo.com 

103 ნინო ჯიჯურიძის საოჯახო 

სახლი 

თუშეთი, სოფელი შენაქო; მობ: (+995 5 58) 47 97 91 

104 "კამსური" თუშეთი, სოფელი ომალო; მობ: (+995 5 95) 54 41 11, (+995 5 58) 75 84 78 

105 ირაკლი იჭირაულის საოჯახო 

სახლი 

თუშეთი, სოფელი ომალო; მობ: (+995 5 55) 02 01 71, (+995 5 55) 48 25 27 
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კახეთის რეგიონის კვების ობიექტები 

(http://www.kakheti.travel-დან და ვებ-გვერდებიდან ამოღებული ინფორმაცია) 

# სახელწოდება მისამართი 

1 რესტორანი „ალაზნის 

ველი“ 

ქ. თელავი, ალაზნის გამზირი 75; ტელ.: (+995 350) 7 40 32 

2 რესტორანი „ახალი 

შუამთა“ 

თელავის მუნციპალიტეტი, სოფ. ვარდისუბანი, ტელ.: (+995 350) 7 35 

50 

3 შუამთის „თეთრი 

რესტორანი“ 

თელავის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ვარდისუბანი; ტელ.: (+995 99) 19 88 

34 

4 რესტორანი „ხერგილი“ ქ. თელავი, ჭავჭაქვაძის ქ. 30; ტელ.: (+995 99) 56 39 57 

5 რესტორანი „ძველი 

გალავანი“ 

ქ. თელავი, ჩოლოყაშვილის ქ. 4; ტელ.: (+995 99) 944 411 

6 რესტორანი „ქიზიყი“ ქ.სიღნაღი, წნორის გზატკეცილი; ტელ.: (+995 99) 712 412, (+995 99) 

370 848 

7 რესტორანი „წისქვილი“ ქ. წნორი, ფიროსმანის ქ. 7, ტელ.: (+995 99) 23 16 71 

8 რესტორანი „ახმეტა“ ქ. ახმეტა, ჩოლოყაშვილის ქ. 48 

9 ბახტრიონი ქ. ახმეტა, რუსთაველის ქ. 50 

10 რესტორანი „თეთრი 

დუქანი“ 

ქ. ახმეტა, ჩოლოყაშვილის ქ. ტელ.: (+995 349) 2 22 25 

11 რესტორანი „ზუკა“  ქ. დედოფლისწყარო, რუსთაველის ქ. 47; ტელ.: (+995 99) 73 15 95 

12 რესტორანი „ნიკალა“ ქ. დედოფლისწყარო, რუსთაველის ქ. 18; ტელ.: (+995 99) 28 49 16 

13 რესტორანი „მევენახის 

სახლი“ 

 

ქ. საგარეჯო, კოსტავას ქ. 3 

ტელ.: (+995 93) 78 25 40 

14 რესტორანი „ჯო-ერ-ნი“ ქ. ლაგოდეხი, ზაქათლის ქ. 1; ტელ.: (+995 99) 540 688 

15 რესტორანი „რები 

გურჯაანი“ 

ქ.გურჯაანი, ახტალის ქ. 12; ტელ.: (+995 353) 5 02 71 

16 რესტორანი „ჩემპიონი“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, სოფ. კაჭრეთი; ტელ.: (+995 99) 76 60 68 

17 რესტორანი „ნაკადული“ 

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ჩალაუბანი; ტელ.: (+995 99) 56 84 

46 

18 რესტორანი ,კახური ეზო'' ქ. თელავი, ავითაშვილის ქ.1 მობ: (+995 5 95)50 01 

55; eligtour@yahoo.com; www.eligtour.ge 

19 კაფე-ბარი „წიწაკა“ ქ. ყვარელი, დ. აღმაშენებლის ქ. # 13; ტელ: (+995 5 77) 23 40 66, (+995 

352) 22 12 27’ სამზარეულო: ქართულ – ევროპული 

20 რესტორანი „კაზა მია 

ყვარელი“  

ქ. ყვარელი, აღმაშენებლის ქ. #20ა; (+995 5 68)71 72 72; (+995 5 58) 63 36 

99; (+995 352) 22 02 29; სამზარეულო: ევროპული 

21 რესტორანი „ყვარლის ტბა“ 

 

ქ. ყვარელი; (+995 5 77) 11 07 57; (+995 32)2 30 30 30 

სამზარეულო: ქართულ-ევროპული; welcome@kvarelilakeresort.ge; 

www.kvarelilakeresort.ge 

22 რესტორანი „საფერავი“ 

 

ქ. ყვარელი, ფიტმასურის ტერიტორია, (+995 5 99) 44 60 55 

სამზრეულო: ქართულ – ევროპული 

23 რესტორანი „ბაგრატიონი“ 

  

 

ყვარლის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ენისელი; (+995 5 99) 05 84 15 

reservations@eniselibagrationi.ge; www.eniselibagrationi.ge 

სამზარეულო: ქართულ – ევროპული 

24 რესტორანი „ელეგია“  

 

ქ. ყვარელი, ილიას ტბა; (+995 5 99) 95 87 50, (+995 350) 27 01 83 

სამზარეულო: ქართულ – ევროპული 

25 რესტორანი „კუდიგორა“ ქ. ყვარელი, ილიას ტბა; (+995 5 14) 02 05 05, (+995 352) 22 61 33, 
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mailto:reservations@eniselibagrationi.ge
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 სამზარეულო: ქართულ – ევროპული 

26 რესტორანი „კავკასიონი“  

 

ქ. ყვარელი, ჭავჭავაძის ქ. #32; (+995 5 98) 38 34 12, (+995 352) 22 17 51 

სამზარეულო: ქართულ – ევროპული 

27 რესტორანი „ქებული“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი, სოფ. ხაშმი; (+995 5 97) 56 44 69 

28 რესტორანი „კახეთი“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი, ნინოწმინდა; (+995 5 51) 50 18 15 

29 რესტორანი „რერა“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი, სოფ.  ბადიაური; (+995 5 99) 51 15 51 

30 რესტორანი „ხარება და 

გოგია“ 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი, სოფ. ბადიაური; (+995 5 99) 53 18 65 

31 რესტორანი „ნატახტარი“ ქ. სიღნაღი, კოსტავას ქ. #1; (+995 5 77) 90 80 73, (+995 355) 23 14 49; 

სამზარეულო: ქართულ – ევროპული 

32 „მექსიკური რესტორანი“ ქ. სიღნაღი, თამარ მეფის ქ. #9; (+995 5 99) 19 23 56, 

სამზარეულო: მექსიკური 

33 რესტორანი 

„სარაჯიშვილი“ 

ქ. სიღნაღი, სარაჯიშვილის ქ. #3; ტელ: (+995 5 51) 35 06 35; 

სამზარეულო: ქართულ – ევროპული 

34 რესტორანი „ოქროს ლომი“ 

  

ქ. სიღნაღი, დადიანის ქ. #5; ტელ: (+995 355) 23 18 04;  +995 598 48 83 65; 

+995 555 96 06 34; mchedo@yahoo.com, სამზარეულო: ეროვნული 

35 რესტორანი „ღვინის 

სამყარო“ 

ქ. სიღნაღი, დადიანის ქ. #9; (+995 5 93) 28 92 70; (+995 355) 23 20 99; 

სამზარეულო: ეროვნული: signagistar@gmail.com; www.worldwine.ge 

36 დუქანი „ნიკალა“ 

 

ქ. სიღნაღი, ლოლაშვილის ქ. #9; ტელ: (+995 5 57) 95 02 08; 

სამზარეულო - ეროვნული 

37 რესტორანი „სიღნღის 

მასპინძელი“ 

ქ. სიღნაღი, ბარათაშვილის 1. #28; ტელ: (+995 5 99) 19 02 30, (+995 355) 

23 10 30; სამზარეულო - ეროვნული 

38 რესტორანი „ქიზიყი“ 

 

ქ. სიღნაღი, წნორის გზატკეცილი; ტელ: (+995 5 95) 46 80 46; 

სამზარეულო: ეროვნული 

39  

რესტორანი „სოლომონი 

1805“ 
 

  

ქ. სიღნაღი, მის: აღმაშენებლის მოედ. #1; ტელ: (+995 5 93) 35 33 44, 

(+995 355) 23 10 25; ელ.ფოსტა: solomoni1805@gmail.com 

ვებ–გვერდი: www.solomoni.ge 

სამზარეულო: ქართულ – ევროპული 

40 რესტორანი „ძველი 

სიღნაღი“ 

ქ. სიღნაღი; მობ: +995 595 44 52 64; +995 598 49 32 43 

50 რესტორანი „წინანდლის 

ედემი“ 

  

თელავის მუნიციპალიტეტი, სოფ. წინანდალი; ტელ: (+995 5 99) 26 02 

15; (+995 350) 23 52 00; nik.nikolaishvili@gmail.com 

51 რესტორანი „შატო მერე“ თელავის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ვარდისუბანი; (+995 5 95) 99 03 

99; (+995 322) 14 94 49; winiveria.mere@gmail.com; www.mere.ge 

52 რესტორანი „ტყუპების 

ძველი მარანი“ 

თელავის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ნაფარეული; (+995 5 99) 17 09 

29; (+995 350) 23 56 99; www.info@cellar.ge; www.cellar.ge 

53 რესტორანი „ძველი 

შუამთა“ 

თელავის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ვარდისუბანი; ტელ: (+995 5 51) 11 

66 44 

54 რესტორანი „რჩეული 

მარანი“ 

ქ. თელავი, ჭავჭავაძის გამზ. #154; (+995 350) 27 30 30 

rcheulimarani@rcheuli.ge; www.rcheuli.ge 

55 რესტორანი „ფიროსმანი“ ქ. თელავი, ჭავჭავაძის ქ. #52; (+995 5 71) 85 22 32, (+995 350) 23 13 13 

56 რესტორანი „ველისციხე“ 

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ველისციხე; (+995 5 99)30 30 87 

mailto:mchedo@yahoo.com
mailto:signagistar@gmail.com
http://www.worldwine.ge/
mailto:winiveria.mere@gmail.com
http://www.mere.ge/
http://www.info@cellar.ge/
http://www.cellar.ge/
mailto:rcheulimarani@rcheuli.ge
http://www.rcheuli.ge/


57 რესტორანი „ნაკადული“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ბაკურციხე; (+995 5 99)56 84 46 

58 რესტორანი „გურჯა პარკი“ ქ. გურჯაანი; (+995 5 58) 50 54 99; 

59 რესტორანი „ნაძვნარი" გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, სოფ. კაჭრეთი; (+995 5 99) 94 76 36 

60 სასადილო „ბექა“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ახაშენი, ტელ: (+995 5 74) 44 43 32 

61 რესტორანი „ნატახტარი“ ქ. საგარეჯო; ტელ: (+995 5 77) 90 80 35 

62 კაფე „შუა ქალაქი“ ქ. თელავი, ფალიაშვილის ქ. #5, ტელ: (+995 5 99) 67 77 99 

63 პიცერია „ამსტერდამი“ 

 

ქ. სიღნაღი, 9 აპრილის ქ. #15; ტელ: (+995 5 99) 14 29 21, (+995 355) 23 14 

24; სამზარეულო: პიცერია 

64 რესტორანი „მეიდანი“ ქ. თელავი, (+995 5 92) 77 77 78, (+995 350) 27 00 04 

65 „პახას დუქანი“ ქ. თელავი, სააკაძის მოედანი #5; (+995 5 99) 40 99 79, (+995 350) 27 29 48; 

ekaaxalmosulishvili@mail.ru; სამზარეულო:  ეროვნული 

66 „საჩაიე“ 

 

მის: ქ. თელავი, ერეკლე II გამზირი #6;  (+995 5 95) 51 02 64, (+995 350) 

27 44 66; სამზარეულო: ეროვნული 

67 კაფე „დიდნაური“ ქ. დედოფლისწყარო, რუსთველის ქ. 55; ტელ: (+995 5 99) 93 92 17 

 

კახეთის ტურისტულ ბაზარზე მოქმედი ეროვნული ტუროპერატორები 

სახელწოდება  საკონტაქტო ინფორმაცია მომსახურეობის 

აღწერილობა 

კავკასუს თრეველი 

 

საქართველო, თბილისი, 0105 

ლესელიძის ქ. 44 

ტელ.: + 995 32 98 74 00 / 93 11 75 / 93 16 92 

ფაქსი: + 995 32 98 73 99 

Georgia@caucasustravel.com 

http://www.caucasustravel.com 

კულტურული, 

სათავგადასავლო, ღვინის 

და სპეციალური ტურები, 

4x4 თავგადასავალი 

 

ექსპლო ჯორჯია 

  

 

საქართველო, თბილისი, 0108 

ბარნოვის ქ. 1 

ტელ.: + 995 32 921 911 

ფაქსი.: + 995 32 921 911 

info@exploregeorgia.com 

http://www.exploregeorgia.com 

სათავგადასავლო, 

კულტურული და 

ეკოტურები 

 

ჯორჯიან დისქავერი ტურსი 

 

საქართველო, თბილისი, 0162 

ჭავჭავაძის გამზ. 74 

ტელ.: + 995 32 29 49 53 

ფაქსი: + 995 32 20 40 70 

info@gdt.ge 

www.gdt.ge 

კერძო, კულტურულ-

ისტორიული და ღვინის 

ტურები 

 

ფრეშ თრეველი 

 

საქართველო, თბილისი 0162 

კოსტავას ქ. 63 

ტელ: + 995 32 25 11 10 

ფაქსი:: + 995 32 33 58 40 

mari@fersh-travel.ge 

info@fresh-travel.ge 

კულტურულ-

ეთნოგრაფიული და 

ღვინის ტურები 

 

ვიზიტ ჯორჯია 

  

საქართელო, თბილისი 0162 

ნიშნიანიძის ქ. 14 

კულტურული, ღვინის და 

ველო-ტურები 

mailto:ekaaxalmosulishvili@mail.ru
mailto:Georgia@caucasustravel.com
http://www.caucasustravel.com/
mailto:info@exploregeorgia.com
http://www.exploregeorgia.com/
mailto:info@gdt.ge
http://www.gdt.ge/
mailto:mari@fersh-travel.ge
mailto:info@fresh-travel.ge


 ტელ: + (995 32) 996 829 

ფაქსი: + (995 32) 921 388 

mailto:visitgeorgia@geonet.ge 

operation@visitgeorgia.ge 

www.visitgeorgia.ge 

 

ლევონ თრეველი თბილისი 

 

საქართველო, თბილისი 0162 

ჭავჭავაძის გამზ. 20 

ტელ.: +995 32 25 00 10, 25 00 60 

ფაქსი: +995 32 23 23 99 

incoming@levontravel.ge 

www.levontravel.com 

კულტურული და ღვინის 

ტურები 

 

ვია თრეველი - თელიანი 

ჯგუფის წევრი 

 

საქართველო, თბილისი 0179 

ი.აბაშიძის ქ. 24 

ტელ.: +995 32 912 080 

ფაქსი: +995 32 942 244 

მობ.: + 995 99 50 12 11; + 995 77 90 10 20 

 

კულტურული და ღვინის 

ტურები 

 

ASA Travel 
 

  

 

მის: მოსაშვილის ქ. #24 

0162 თბილისი, საქართველო 

ტელ:  (+995 32) 222 24 53 

ტელ/ფაქსი:  (+995 32) 222 07 91 

ელ.ფოსტა:  incoming@asa.ge 

asa-dmc@asa.ge / info@asa.ge 

ვებ-გვერდი: www.asa.ge 

 

კულტურული და ღვინის 

ტურები 

 

Berika International 
  

 

ტელ:  (+995 32) 222 09 41 

ვებ-გვერდი:  www.berika.ge 

კულტურული, 

ისტორიული და ღვინის 

ტურები 

 

BGA Travel 
 

  

  

 

მის: ნინო რამიშვილის ქ. #5 

ელ.ფოსტა: sales@bgatravel.ge / 

info@bgtravel.ge 

sales@inuk.edu.ge / info@inuk.edu.ge 

ვებ.გვერდი: www.bgatravel.ge 

www.inuk.edu.ge 

 

კულტურული და ღვინის 

ტურები 

 

Colour Tours Georgia 
 

  

 

 

მის: ცაგარელის ქ. #3 

0160 თბილისი, საქართველო 

ტელ: (+995 32) 237 52 42 

მობ:  (+995 5 99) 55 52 42 

ფაქსი: (+995 32) 237 05 62 

ელ.ფოსტა:  info@colourtourgeorgia.com 

 

Concord Travel 
 

              

 

მის: ბარნოვის ქ. #82 

ტელ:  (+995 32) 222 51 51 

ფაქსი: (+995 32) 222 09 60 

ელ.ფოსტა: i.mumladze@concordtravel.ge 

ვებ-გვერდი: www.concordtravel.ge 

Skype: concord.travel.georgia.caucasus 

 

 

Dila Plus 
 

                                                  

მის: ახვლედიანის ქ.#7 (ყოფილი პეროვის 

ქუჩა) 

კულტურული და ღვინის 

ტურები 

mailto:visitgeorgia@geonet.ge
mailto:operation@visitgeorgia.ge
http://www.visitgeorgia.ge/
mailto:incoming@levontravel.ge
http://www.levontravel.com/


 0108 თბილისი, საქართველო 

ტელ: (+995 32) 99 56 93  / (+995 32) 45 42 44 

ელ.ფოსტა: dilaplus@dilaplus.ge 

info@dilaplus.ge 

ვებ-გვერდი: www.dilaplus.ge 

 

 

 

 

კახეთში მოქმედი ტურისტული კლასტერის საწარმოების სტატისტიკა 

(http://www.kakheti.travel/? მიხედვით) 

  

 მუნიციპალიტეტი სასტუმრო სასტუმრო 

სახლი 

საოჯახო 

სახლი 

რესტორანი კაფე/კაფე-

ბარი/დუქანი 

თელავი 7 8 28 12 5 

ახმეტა 0 4 31 

(თუშეთის 

ხარჯზე) 

2 0  

ყვარელი 2 1 7 6 4 

გურჯაანი 2 0 5 9 3 

სიღნაღი 4 5 13 13 2 

ლაგოდეხი 1 1 3 0 2 

დედოფლისწყარო 0 1 5 0 6 

საგარეჯო 0 0 0 6 5 

 

  

მოცემული ცხრილის მიხედვით კარგად ჩანს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის პრობლემური 

მდგომარეობა სასტუმრო სახლებისა და სასტუმროების განვითარების თვალისაზრისით. ეს 

უპირველესყოვლისა გამოწვეული მუნიციპალიტეტის სიახლოვით საქართველოს 

დედაქალაქთან. მსხვილი და მაღალხარისხიანი სერვისების მქონე სასტუმროები არ არსებობს 

აგრეთვე ლაგოდეხის, დედოფლისწყაროს, ახმეტის მუნიციპალიტეტებში. მათი განვითარება 

მომავალში ნაკლებად პერსპექტიულია.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kakheti.travel/


რეგიონების მსხვილი სასტუმროებისა და სასტუმრო სახლების დატვირთვა 

(„აღმოაჩინე შენი კახეთი“-ს კვლევა, 2012, თებერვალი-მაისი) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



მოცემული კვლევა ჩატარებულია „მკვდარ სეზონზე“ და აჩვენებს, რომ თელავის სასტუმროები 

შედარებით უფრო სტაბილურად იზიდავენ მომხმარებელს. ამ პერიოდში აღინიშნება სასტუმრო 

ორგანიზაციების საშუალოდ 30 %-იანი  ზოგადრეგიონალური დატვირთვა (ზოგიერთი 

მუნიციპალიტეტების გამოკლებით), რაც მთლიანობაში უნდა ჩაითვალოს დადებით მოვლენად 

წელიწადის ამ დროს. სისტემატური კვლევების არარსებობა ართულებს სხვადასხვა დაგეგმვითი 

პროცესების დაწყებას და უფრო დამაჯერებელი დასკვნების გაკეთებას. კარგი იქნება გაკეთდეს 

კორელაციური ცხრილი საერთოეროვნულ მარკეტინგზე დახარჯულ თანხებსა და ტურისტების 

შემოდინებას შორის, რაც მოცემული დროისათვის ინფორმაციის სიმცირის გამო საკმაოდ 

რთულია.   

მუნიციპალიტეტი 

(სასტუმროები, 

სასტუმრო და 

საოჯახო სახლები) 

დატვირთვა ღამისთევები ღამისთევები 

საოჯახო 

სახლებში 

ღამისთევები 

სასტუმროებში 

რესურსი 

 

   

თელავი 10-26% 3537 321                             
დაახლ. 9 % 

3216 11160 

სიღნაღი 2-42% 2469 222                                                 
დაახლ. 8,9 % 

2147 8250 

ყვარელი 4-45 % 1519 131 
დაახლ. 8,6 % 

1388 5040 

გურჯაანი 0-42% 1385 233 
დაახლ. 16,8 % 

1152 5460 



 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ისეთი წარმატებული კომპლექსური ტიპის სასტუმროები, 

როგორებიცაა „ლოპოტა“ და „ყვარლის ტბა“, რომლებიც ეფუძნებიან მსხვილ ინვესტიციებს, 

დახვეწილ მენეჯმენტს, სთავაზობენ მომხმარებელს აქტიური დასვენებისა და გართობის 

მრავალმხრივ შესაძლებლობას, მიუხედავად სერვისის სიძვირის, გამოირჩევიან ყველაზე მაღალი 

გაყიდვებით.  

საბანკო სექტორი 

სადღეისოდ, საქართველოში არსებული საბანკო კრედიტების სიძვირისა და კაპიტალის 

ალტერნატიული ბაზრების პრაქტიკულად არარსებობის გამო, ასევე კახეთის განსახლების, 

შრომითი ბაზრისა და ეკონომიკის პროფილის გათვალისწინებით მრეწველობის, მშენებლობისა 

და ტრანსპორტის სექტორების ენდოგენური (ანუ მხოლოდ საკუთარ რესურსებზე დაყრდნობით) 

სწრაფი ზრდა მოსალოდნელი არ არის. 

 

 

 

 

 

 

 

 

su l: 

1 302.8 

2737,2 

1403,4 

2591,4 

2323,4 

2209,2 

1754 

1046,9 



სხვადასხვა კომერციული ბანკის ფილიალები რეგიონში (2012 წელი) 
(ბანკების ვებ-გვერდებიდან ამოღებული ინფორმაცია) 

  

ფილიალები ახმეტა თელავი ყვარელი გურჯაანი სიღნაღი ლაგოდე

ხი 

დ/წყარო საგარეჯო 

TBC-ბანკი     +წნორი    

პროკრედიტ-

ბანკი 

    წნორი    

ტაოპრივატ 

ბანკი 

    წნორი    

საქართველოს  

ბანკი 

    +წნორი    

რესპუბლიკა  

ბანკი 

        

ლიბერთი ბანკი         

კორსტანდარტ 

ბანკი 

        

ბანკი კონსტანტა 

 

     წნორი    

ბაზის ბანკი         

ფინკა ბანკი         

ქართუ ბანკი         

VTB-ბანკი         

 

მოცემული ცხრილი წარმოადგენს კომერციული ბანკების მიმდინარე აქტივობას კახეთის 

რეგიონში. მიუხედავად გარკვეული საშეღავათო პოლიტიკისა, საპროცენტო განაკვეთი კვლავაც 

საკმაოდ მაღალია ბიზნესისათვის (საუკეთესო შემთხვევაში წლიური 10-12 %, რამდენიმეწლიანი 

დატვირთული სესხით). მუდმივად ცვალებადი პოლიტიკური და ეკონომიკური სიტუაცია 

აიძულებს ბანკებს შეამცირონ დაკრედიტების ვადები, წამოაყენონ უზრუნველყოფის მკაცრი 

პირობები, იპოთეკით დატვირთვა, გირავნობა და სხვა. უმრავლესობა ბანკები ფოკუსირებულები 

არიან სამომხმარებლო და მაღალპროცენტიანი მიკროსესხების გაცემაზე, რაც არ უწყობს ხელს 

რეგიონში ეკონომიკური აქტივობის განვითარებას. შეიძლება ითქვას, რომ არსებული საბანკო 

კაპიტალი არ მუშაობს მცირე და საშუალო საწარმოების განვითარებაზე.  

2008-2009 წლებში ქვეყნის მასშტაბით განხორციელდა უპრეცედენტო სახელმწიფო პროგრამა 

"იაფი კრედიტი“. სახელმწიფო პროგრამა "იაფი კრედიტის" მიზანი იყო მეწარმე 

სუბიექტებისათვის შეღავათიანი საკრედიტო რესურსის ხელმისაწვდომობის გაზრდით ახალი 



საწარმოების შექმნის, რეგიონალური ტურისტული ინფრასტრუქტურის, სოფლის მეურნეობის, 

ხალხური რეწვის განვითარებისა და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის ხელშეწყობა. მას შემდეგ 

მსგავსი პროგრამა სახელმწიფოს მხრიდან, სამწუხაროდ, აღარ განხორციელებულა. „იაფი 

კრედიტის“ პროგრამის ფარგლებში ქვეყნის მასშტაბით 2008 წელს დაფინანსდა 117 პროექტი, 

საერთო ღირებულებით 62.4 მლნ ლარი, ხოლო 2009 წელს დაფინანსდა 17 პროექტი და გაცემული 

კრედიტის მოცულობამ 2.5 მლნ ლარი შეადგინა. კრედიტები გაიცა შემდეგ სფეროებში: ხილისა 

და ბოსტნეულის გადამუშავება, ჩაის მიღება-გადამუშავება, ყურძნის ჩაბარება და სასმელების 

წარმოება, რძის და ხორცის ჩამბარებელი პუნქტები, თხილის და მარცვლეულის (ხორბლის,  

მზესუმზირის) გადამუშავება, ხე-ტყის გადამუშავება,  ბრიკეტებისა და მერქანბურბუშელოვანი 

ფილების (დსპ-ს) წარმოება, მეფრინველეობის ფაბრიკები, ფეხსაცმელების და სპეცქსოვილების 

წარმოება, ტურიზმი, ხალხური რეწვა და სხვა. პროგრამა „იაფი კრედიტის“ შედეგები დღესაც არ 

არის გასაჯაროებული. 

  

როგორც ცხრილიდან ვიგებთ, რეგიონის თითოეულ მუნიციპალურ ცენტრში + დაბა წნორში 

საკუთარი ფილიალები აქვს მხოლოდ „საქართველოს ბანკს“. მას მოსდევს საკმაოდ აგრესიული 

მარკეტინგის მქონე მოქნილი და ახალგაზრდა „ბანკი კონსტანტა“, რომელმაც საგარეჯოს 

გამოკლებით საკუთარი ფილიალები მთელ რეგიონში გახსნა.  

რეგიონის წამყვანი ბანკები აქტიურად ახორციელებენ საბანკომატო მომსახურებებს 

კლიენტებისათვის მუნიციპალურ ცენტრებში. რეგიონში აგრეთვე ფუნქციონირებს რამდენიმე 

მიკროსაფინანსო ინსტიტუტი, „კრედო“, „ფინაგრო“ და სხვა, თუმცა მათი როლი რეგიონის 

მასშტაბით უმნიშვნელოა. ეკონომიკური გარემოს არასტაბილურობის ვითარებაში ბანკების 

ძირითადი კლიენტები არიან კომერციით დაკავებული მეწარმეები, სადაც ბრუნვის 

ინტენსიურობა, მოცულობები უზრუნველყოფს კრედიტის დაფარვას. 

 

 

ზოგიერთი ბანკის მიერ ბიზნეს და საქმიანი სესხები 

 

ბანკი მიმდინარე მომსახურეობა 

ბანკი კონსტანტა „საქმიანი სესხი“ – 1701-დან 50,000-ლარამდე ლარი, მაქსიმალური 

საშეღავათო პერიოდი: 6 თვე; 60 თვემდე უძრავი/მოძრავი ქონება 

/თავდებობა; აგრო სესხები - 3001-დან 17,000-ლარამდე, 60 

თვემდე, თავდებობა, უძრავიან/და მოძრავი ქონება. 

ბანკი რესპუბლიკა   მინიმალური ვადა:  1 თვე; მაქსიმალური ვადა:  7 წელი, დაფარვის 

წყარო: საბრუნავი კაპიტალი, კომპანიის მოგება. სესხის 

უზრუნველყოფა: კომპანიის კუთვნილი უძრავი და მოძრავი 

ქონება, სასაქონლო მარაგები, ფინანსური თავდებობები. 

საქართველოს ბანკი სტანდარტული ბიზნეს-სესხის თანხა: 500 000 აშშ დოლარამდე, 

სესხის ვადა: მაქსიმუმ 84 თვე, საპროცენტო განაკვეთი: 14%-

დან*, უზრუნველყოფა: ნებისმიერ სახის მოძრავი ან უძრავი 

ქონება, ძვირფასეულობა, თავდებობა 

თი-ბი-სი ბანკი სამომხმარებლო სესხის პირობები: 300 – 50 000 აშშ დოლარმდე, 

მინიმალური ვადა - 1 თვე, მაქს - 5 წელი, საპროცენტო განაკვეთი 

- 17 %. მიკრო სესხები: 50, 000 აშშ დოლარამდ (ლარი, ევრო), 10 

წლამდე, სესხის უზრუნველყოფა - უძრავი ქონება, ძირითადი 



საშუალებები. საკრედიტო ხაზი პირობები, სესხის თანხა: 500 000 

აშშ დოლარამდე, სესხის ვადა: მაქსიმუმ 12 თვე, საპროცენტო 

განაკვეთი: 14%-დან*, უზრუნველყოფა: ნებისმიერი სახის 

უძრავი ან მოძრავი ქონება, ძვირფასეულობა, თავდებობა 

“ბანკი ქართუ” საბრუნავი საშუალებები; ძირითადი საშუალებები; რემონტი, 

მშენებლობა; კომერციული უძრავი ქონების შეძენა, აითვისოთ 

ახალი ბაზრები. 

პროკრედით ბანკი 
აგროსესხები: 100-დან - 150,000 ლარამდე, 50 – 100,000 აშშ 

დოლარამდე. დანიშნულება ნებისმიერი, ვადა - 24 თვე, გადახდა 

გრაფიკული, მაქსიმალური ვადა - 36 თვე. 

ბიზნეს-სესხები 50 – 17, 000 ლარამდე, გირაოს გარეშე, თანაბარი 

ყოველთვიური შენატანები ან სპეც. გრაფიკი 

ბიზნეს სესხები 30, 000 ლარის და ზემოთ განსხვავდება სესხის 

დანიშნულების მიხედვით. საბრუნავი საშუალებები  - 36 თვე, 

ძირითადი საშუალებები 60 თვე, კომერციული უძრავი ქონება - 

120 თვე, სამომხმარებლო მიზნები - 36   თვე, ბინის 

კეთილმოწყობა - 60   თვე, არაკომერციული უძრავი ქონება - 180 

თვე 

კორსტანდარტბანკი   არაუზრუნველყოფილი სესხის თანხა - 500 ლარი - 10,000 ლარი, 

წლიური საპროცენტო განაკვეთი -18%-დან (უზრუნველყოფილის 

შემთხვევაში - 16 %); სესხის ვადა - 3 – 36 თვემდე, შემოსავლის 

მოცულობა - 500 ლარი (ექვივავლენტი აშშ დოლარში, ევროში). 

თავდები - პიროვნება, რომელსაც შემოსავალი ერიცხება 

საქართველოში მოქმედ ნებისმიერ კომერციულ ბანკში. 

უზრუნველყოფილი სესხის თანხა - 500 ლარი - 50,000 ლარი, 

წლიური საპროცენტო განაკვეთი - 16% - დან 

(უზრუნველყოფილის შემთხვევაში - 16 %); სესხის ვადა - 3 – 60 

თვემდე, შემოსავლის მოცულობა - 350 ლარი (ექვივავლენტი აშშ 

დოლარში, ევროში). თავდები - პიროვნება, რომელსაც 

შემოსავალი ერიცხება უზრუნველყოფა უძრავი ან მოძრავი 

ქონება (ავტო მანქანა) 

ფინკა ბანკი სესხის თანხა 50,000 ლარამდე; სესხის ვადა - 60 თვემდე, კლებადი 

საპროცენტო განაკვეთი, ყოველთვიური გადასახადი 30 დღიანი 

ინტერვალით,  შეღავათიანი პერიოდი 3 თვემდე (საშეღავათო 

პერიოდის დროს კლიენტს შეუძლია გადაიხადოს მხოლოდ 

სესხის პროცენტი, ან პროცენტის გადახდა დაიწყოს საშეღავათო 

პერიოდის გასვლის შემდეგ); უზრუნველყოფა უძრავი ქონებით. 

ინდივიდუალური აგრო სესხი: სესხის თანხა 10 000 დოლარამდე; 

სესხის ვადა 60 თვემდე, ყოველთვიური გადახდა 30 დღიანი 

ინტერვალით; შეღავათიანი პერიოდი 9 თვემდე (საშეღავათო 

პერიოდის დროს კლიენტს შეუძლია გადაიხადოს მხოლოდ 

სესხის პროცენტი, ან პროცენტის გადახდა დაიწყოს საშეღავათო 

პერიოდის გასვლის შემდეგ). სესხის წინსწრებით დაფარვის 



შემთხვევაში კლიენტს არ დაერიცხება დამატებითი გადასახადი. 

1000 ლარამდე სესხების აღება შესაძლებელია 1 სამუშაო დღეში. 

 

 

 

 

 

 

 

 



შედეგების შეჯამება/ანალიზი 
 

რეგიონის ეკონომიკის დარგების სივრცითი განვითარების ტენდენციები ატარებს მკვეთრად 

არათანაბარ ხასიათს (მაგალითად, თელავისა და დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტები 

მნიშვნელოვნად განსხვავდებიან მატერიალური და საინფორმაციო რესურსებისადმი წვდომით, 

ბაზრების მოცულობებით,  დასახლებით, დასაქმებით, მიგრაციით და ა. შ.). თუმცა თუ უფრო 

ღრმად ჩავიხედებით საქმის არსში, შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი რეგიონის ძირითადი 

ეკონომიკური პრობლემები მიბმულია არა უბრალოდ რეგიონის არათანაბარ განვითარებასთან, 

არამედ ფუნდამენტურ ეროვნულ პოლიტიკურ პრობლემებთან, მათ შორის: 

1.           ფაქტიური (და არა დეკლარირებული) დეცენტრალიზაციის მინიმალური ხარისხი 

ართულებს ადგილზე თავისუფალი, მოქნილი და შედეგიანი ეკონომიკური პოლიტიკის 

გატარებას; 

2.               ფისკალური (ძირითადი გადასახადების, საშემოსავლო/მოგების/დღგ, ცენტრში 

აკუმულირება) და ადმინისტრაციული პოლიტიკის უკიდურესად მობილიზაციური ხასიათი. ეს 

ამძაფრებს ადგილობრივი ადმინისტრაციული აპარატის უსუსურობას, დამოუკიდებელი 

კონცეფტუალური სტრატეგიის წარმართავას/სტრატეგიების შემუშავებას და ვალდებულებას 

გარკვეული ოპტიმალური ხედვების მიმართ. ადგილობრივი თვითმმართველობების უუნარობა 

აღმოუჩინონ ადგილობრივ ეკონომიკურ ერთეულებს ქმედითი მხარდაჭერა ანელებს რეგიონში 

თავისუფალი და კრეატიული აზროვნების განვითარებას, სამოქალაქო და სამეწარმეო 

ცნობიერების პროგრესს. 

3.     ცალკეული სტრატეგიული და მაღალმომგებიანი ბიზნესების მონოპოლიზირება და მათ 

საქმიანობათა დაბალი გამჭვირვალეობა (საწვავი, ენერგეტიკა და სხვა). აღნიშნული ვითარების 

შედეგად მუხრუჭდება არა მხოლოდ რეგიონალური ეკონომიკის წინსვლა, ცხოვრების დონის 

ამაღლება, არამედ ჩერდება ამ ბიზნესების გარშემო ფორმირებული სხვა საწარმოების 

(კლასტერი) წარმატების პერსპექტივაც და ძლიერდება მუდმივი დამოკიდებულების მანკიერი 

სისტემა (მაგალითად, საწვავის ხელოვნური სიძვირე - სოფლის მეურნეობის და სხვადასხვა 

წარმოების სტაგნაცია). 

4.     რეგიონის მოჩვენებითი თვითმმართველობა (დანიშვნითი, „ზედამხედველობითი“ 

გუბერნატორი, სუსტი თვითმმართველობები, რეგიონალურობის განცდის დეფიციტი) და 

ცენტრალიზაციის მაღალი ხარისხი სპობს შინაარსიანი დიალოგის წარმართვის შესაძლებლობას 

ადგილობრივი ბიზნესებსა და ხელისუფლებას შორის და აძლიერებს „კარტელური“ 

გარიგებების სულისკვეთებას, ავითარებას ცენტრზე, როგორც „ყოვლისშემძლე მონსტრზე“ 

ორიენტაციას. ჩაღრმავებული ინტერვიუები ადგილობრივ მეწარმეებთან გვაჩვენებს, რომ 

მკაფიოდ განსაზღვრული სამეწარმეო მხარდაჭერის ან პროტექციონისტული 

პოლიტიკის წარმართვის მოთხოვნას (ადვოკატირებას) ისინი წინასწარ განწირულ საქმედ 

თვლიან. მეწარმეების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ რეგიონალური და ადგილობრივი 

ხელისუფლება არ გამოხატავს სამეწარმეო კლასთან თანამშრომლობის მზაობას, აცნობიერებს რა 

სრულ უსუსურობას ცენტრალური ხელისუფლების წინაშე. 

5. მძლავრი წმინდა ეკონომიკური ჯგუფებისა და ელიტების (ბურჟუაზია) 

არარსებობის/სისუსტის პირობებში არჩევნების გზით გამარჯვებული პოლიტიკური გუნდის 

მიერ მოპოვებული ძალაუფლების შენარჩუნება ხდება ძირითადად პოლიტიკური 

ადმინისტრირების მეთოდებით (რესურსების მართვის სრული ცენტრალიზაცია, 

ბიუროკრატიზაცია, ძლიერი ეკონომიკური და პოლიტიკური მოთამაშეების ნეიტრალიზაცია ან 

ცენტრში გადაქაჩვა, მოსახლეობის კლასობრივი, ქონებრივი და ასაკობრივი ნიშნით 

დიფერენციაცია და ფასადური (მოჩვენებითი) ეკონომიკური პოლიტიკის გატარება. 



შესაბამისად, ქვეყანაში/რეგიონში მოქმედი პოლიტიკური ელიტების დღის წესრიგში 

აუცილებლად უნდა დადგეს საკითხი იმის შესახებ თუ როგორი უნდა იყოს თავად ქართული 

სახელმწიფო (რეგიონი): 

ა) სახელმწიფო პოლიტიზირებული, გარკვეული მკაფიო დასაყრდენი სოციალ-ეკონომიკური 

კლასის გარეშე, რომლის ზედაფენა ხელისუფლების გამტკიცების შემდეგ პერმანენტულად 

ეცდება მსხვილი წარმატებული ბიზნესების ხელში ჩაგდებას, ანუ ე. წ. პოლიტელიტის 

„ეკონომიზაციის“ ტრენდით; 

ბ) ეროვნულ ეკონომიკურ ინტერესებზე დაფუძნებული სოციალური ჯგუფების მხარდამჭერი 

სახელმწიფო, რომლის მიზნები და ხედვა გაზიარებული იქნება მოსახლეობის უმეტესობის 

მიერ. 

კახეთის რეგიონის რეალური და ქმედითი სტრატეგიის შემუშავების პროცესში აუცილებლად 

უნდა იყოს გათვალისწინებული გრძელვადიანი პოლიტიკური და ეკონომიკური პროგნოზები: 

1. გლობალიზაციის შედეგები. გეოპოლიტიკური ტრენდები და საფრთხეები - გლობალური 

გეოპოლიტიკიური მოთამაშეების გეგმები, აგრეთვე მეზობელი სახელმწიფოებისა და რეგიონის 

ზრდისა და ეკონომიკური ექსპანსიების პერსპექტივები. გასათვალისწინებელია: ა) 

რესურსებისათვის ბრძოლის გამძაფრების გლობალური ტრენდები: სასმელი წყალი, სახნავ-

სათესი ფართობები, ჰაერი, ნაკლებდაბინძურებული გარემო და სხვა ბ) ზესახელმწიფოების 

ბრძოლა და, კერძოდ, რუსეთის პოლიტიკური გეგმები გ) თურქეთის, ირანის, აზერბაიჯანის, 

სომხეთის პოლიტიკურ-ეკონომიკური სტრატეგიები; 

2. სოციალურ-პოლიტიკური სტაბილურობა ამიერკავკასიის რეგიონში 2012 – 2025 წლებში; 

3. საქართველოში მიმდინარე სოციალ-პოლიტიკური, დემოგრაფიული და ეკონომიკური 

პროცესები და ტრენდები. 

აღსანიშნავია, რომ 2012 წლის არჩევნების შედეგად გამომზეურდა ე.წ. „ახალი ქართული 

სახელმწიფო“-ს ძირითადი იდეალების ნგრევის პროცესი, რაც გამოიხატება მათ 

შეუსრულებლობასა ან მოჩვენებით რეალიზაციაში: 

 „...თავისუფალი საქართველო - ადეკვატური თავდაცვისუნარიანობით; 

 ერთიანი საქართველო - მისი ყოველი მოქალაქისთვის; 

 დემოკრატიული საქართველო - გამჭვირვალე სახელმწიფო ინსტიტუტებით, 

განვითარებული სამოქალაქო საზოგადოებით და სიტყვის თავისუფლებით; 

 სამართლიანი საქართველო - დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელ სასამართლო სისტემით; 

 შეძლებული საქართველო - კერძო საკუთრების დაცულობით და ეკონომიკური 

თავისუფლებით..“; 

ამ მიზნების მიღწევისათვის საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტულ მიმართულებებს 2007-

2010 წლებისათვის წარმოადგენენ: 

 „...ტერიტორიული მთლიანობის მშვიდობიანი გზებით აღდგენა და სამოქალაქო ერთობა; 

 მდგრადი ეკონომიკური ზრდა და დასაქმების ხელშეწყობა; 

 სხარტი, ანგარიშვალდებული და ქმედითი მმართველობის ფორმირება; 

 ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და განვითარება; 

 ნატო-ში გაწევრიანების პირობების დაკმაყოფილება...“ 

გარდა იმისა, რომ  რეგიონი მნიშვნელოვანწილად დამოკიდებულია ცენტრალურ 

ხელისუფლებაზე (სერიოზული პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღება, საკადრო 

დაწინაურებები, ფისკალური პოლიტიკა, სერვისების მიწოდება, საკუთრების გასხვისება, 

კონტაქტები უცხოეთთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან), კახეთის განსაკუთრებულ 

პრობლემებს წარმოადგენს: 



ა) მიმზიდველი საინვესტიციო კლიმატის შექმნა (რესურს-ნედლელულის, საწარმოო, 

სამომხმარებლო, ინფრასტრუქტურული, ინოვაციური, შრომითი, ინსტიტუციონალური, 

ფინანსური ფაქტორების გაუმჯობესება); 

ბ) საინვესტიციო რისკების დონის ანალიზი (პოლიტიკური, ეკონომიკური, სიციალური, 

კრიმინალური, ეკოლოგიური, ფინანსური, საკანონმდებლო, ინსტიტუციონალური, 

კრიმინალური და ეკოლოგიური, სასამართლო სისტემა, საკანონდებლო, რომელიც ამჟამად 

საკმაოდ არამდგრადი და ხშირად რეპრესიულია ბიზნესების მიმართ განურჩევლად მათი 

ბრუნვების და სხვა); 

გ) ინვესტირების პროცესის აქტივიზაცია. 

უნდა ითქვას, რომ რეგიონში გარკვეული წინასაინვესტიციო აქტივობის შესაქმნელად აგრეთვე 

აუცილებელია კვლევით-საძიებო ანალიტიკური სამუშაობების ჩატარება, მათ შორის შემდეგი 

მიმართულებებით:  

1. რეგიონის მთლიანი შიდა პროდუქტი; 

2. მოზიდული ინვესტიციები ოდენობა; 

3. მოზიდული უცხოური ინვესტიციების ოდენობა; 

4. რეგიონში ძირითად კაპიტალში მოზიდული ინვესტიციების მოცულობა ერთ სულ 

მოსახლეზე; 

5. რეგიონში ინოვაციურ საწარმოების განვითარებაზე მოზიდული ინვესტიციების 

მოცულობა; 

6. ინოვაციური პროდუქციის წილი სამრეწველო პროდუქციის გაყიდვებში; 

7. დავალიანებათა სტრუქტურა; 

8. რეგიონის საინვესტიციო მიმზიდველობის რეიტინგი; 

9. რეგიონის საკრედიტო რეიტინგი. 

ამასთანავე ნებისმიერ მომავალი სავარაუდო ინვესტორი პირველყოვლისა ინტერესდება 

რეგიონში საინვესტიციო აქტივობით, რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალით (ცალკეული 

საწარმოების კერძო ინდიკატორი ROI, Return On Investment, ბაზრის 

მოცულობა/შეზღუდულობა), საინვესტიციო რისკებით, რეგიონის საკრედიტო რეიტინგით.  

აღსანიშნავია, რომ რეგიონში, ფაქტობრივად, არც ერთი საჯარო უწყება/სამოქალაქო 

ასოციაციების კოალიცია ან არასამთავრობო ორგანიზაცია არ იღებს პირდაპირ 

პასუხისმგებლობას საინვესტიციო კლიმატის გაუმჯობესებაზე. გარდა ამისა რეგიონში 

არსებული არც ერთი უწყება არ მუშაობს რეგიონის ბრენდინგზე და ეს პროცესი ცალსახად 

მითვისებული აქვს ზოგადეროვნულ დონეზე ტურიზმის დეპარტამენტს: მედიასთან მუშაობის 

კონცეფცია, საინვესტიციო რეიტინგის ამაღლების პიარ-ღონისძიებები, მიმზიდველი იმიჯის 

ფორმირება, ბრენდის პრომოუშენი საზღვარგარეთ, სარეიტინგო სააგენტოებთან მუშაობა და 

სხვა.  

უკანასკნელი მაჩვენებლების და  რეიტინგების შესახებ კვლევები, სტატისტიკა ან ძალიან 

მწირია, ან საერთოდ არ არსებობს და, შესაბამისად, ნებისმიერი შეფასება ემპირიულია, ხოლო 

დისკუსია და მოლაპარაკება ინვესტორებთან პირობითი, არადამაჯერებული, აბსტრაქტული. 

რეგიონის მცირე და საშუალო საწარმოების ზრდის ტემპი და მათი მომგებიანობა არც ისეთი 

მაღალია (ტურიზმი, სარესტორნო ბიზნესი, ვაჭრობა და ა. შ.), ხოლო ყოველ სამ-ოთხ 

წელიწადში ქვეყანაში მორიგი პოლიტიკური კრიზისი დგება (2007 წლის 7 ნოემბერი, 2008 წლის 

აგვისტოს ომი, 2009 წლის ეროვნული პოლიტიკური კრიზისი, 2009 წლის გლობალური 

ფინანსური კრიზისი, 2012 წლის არჩევნები). პოლიტიკური სტაბილურობა ხდება ის დამოკლეს 

მახვილი, რომელიც ანელებს ინვესტორების ინტერესს ქვეყანაში და მეტადრე კახეთის რეგიონში 

შემოსვლისაგან, მიუხედავად იმისა, რომ ეს მხარე მაინც ინარჩუნებს ერთ-ერთი ყველაზე 

კანონმორჩილი და ცენტრირებული რეგიონის იმიჯს. მაგალითად, 2008 წლის აგვისტოს ომმა 



ჩააგდო რეგიონის 2008-2010 წლების ტურისტული სეზონები. რეგიონში მომდევნო წლებში 

განხორციელებული ინვესტიციები პირდაპირი სახელმწიფოებრივი ძალისხმევის/ენერგიული 

ფანდრაიზინგის შედეგი უფრო იყო, ვიდრე ინვესტორებსა და საინვესტიციო ფონდებში 

არსებული ღრმა ინტერესის გამოვლინება. 

  

რეგიონალური სტრატეგიაზე დისკუსიის კიდევ ერთი საინტერესო თემაა დაპირებული 

ხედვების მიღწევადობა (თუნდაც მიზნების SMART-ანალიზის მატრიცაში გატარება). ვარდების 

რევოლუციის შემდეგ (2003 წლის დასასრული) განხორციელებული მრავალი რეფორმის 

შედეგად ჩანს, რომ მიუხედავად თვალსაჩინო მიღწევებისა (გადასახადების რაოდენობა 

შემცირდა 21-დან 6 მდე: საშემოსავლო გადასახადი გახდა 20%, მოგების გადასახადი - 15%, 

დამატებული ღირებულების გადასახადი - 18%, აქციზი - დიფერენცირებული, იმპორტის 

გადასახადი - 0-დან 12%-მდე, ქონების გადასახადი - ქონების ღირებულების არაუმეტეს 1%), 

ქართულ დღევანდელობაში სახელმწიფოებრივი არქიტექტურის ნებისმიერი პროექტი, 

რომელიც ეფუძნება სოციალ-ეკონომიკური და პოლიტიკური პროცესების ფორსირებას, 

თითქმის განწირულია. მაგალითისათვის, ტურისტული განვითარების პროექტების დაწყების 

წინ (2006-2007 წწ) სახელმწიფოს არ მიუმართავს რეგიონის ძირითადი სთეიქჰოლდერისათვის 

და არ გამოუტანია ფართო განხილვაზე რეგიონის ტურისტული რეაბილიტაციის, 

განაშენიანების და სწრაფი განვითარების გაშლილი და ნათელი პროგრამა. მთლიან ტურისტულ 

კლასტერზე მიზანმიმართული ზემოქმედების, კონკრეტული სისტემური ტრანსფორმაციის 

გეგმის არარსებობის შედეგად, 5 წელიწადში კლასტერის განვითარების კუთხით შეიმჩნევა 

მინიმალური პროგრესი (ძირითადად სახელმწიფო ინფრასტრუქტურული ინვესტირების 

ხარჯზე).    



რეგიონის პრიორიტეტული დარგების (ტურიზმი, მეღვინეობა, სოფლის მეურნეობა) 

განვითარება არის უსისტემო, სპონტანური, ცალკეული პირების ნების დონეზე დაყვანილი 

პროცესი, რომელიც არაა ჩასმული გარკვეულ გრძელვადიან 15-25 წლიან ჩარჩოში (Framework), 

ხოლო სტრატეგიული გადაწყვეტილებების განხილვა არ არის გასაჯაროებული და მოსახლეობა 

ხშირად არ გრძნობს მათდამი შინაგან ლოიალობას. იმავდროულად ბიზნესისა და 

ეკონომიკურად აქტიური სოციალური ჯგუფების პოლიტიკური მოუმწიფებლობის გამო ვერ 

ხდება ეფექტური ეკონომიკური სტრატეგიების ადვოკატირება და გატანა რეგიონის 

სინამდვილეში. შეიძლება ითქვას, რომ რეგიონის მოსახლეობა ახდენს მინიმალური გავლენას 

ქვეყანაში მიმიდინარე სოციალურ-პოლიტიკურ პროცესებზე. 

 

ავიღოთ, მაგალითად, სიღნაღის რეაბილიტაციის შემთხვევა (2007 წელი). მიუხედავად 

მრავალმილიონიანი ინვესტიციებისა, ჩამოსული ტურისტისათვის სიღნაღი იქცა „2 საათის 

ქალაქად“, ანუ ვიზიტორი სიღნაღში 2 საათზე მეტ ხანს არ ჩერდება; ათვალიერებს ძირითად 

სანახაობებს, იღებს ესთეტიკურ სიამოვნებას, ცოტა ხანს ჩერდება დაბალი დონის 

სერვისის/დიზაინის რესტორანსა ან კაფეში და შემდგომი ტურისტული მომსახურებების, 

გასართობი ადგილის დეფიციტის/არარსებობის პირობებში ტოვებს ქალაქს. ძირითადი 

საშუალების ცვეთის, რეაბილიტაციის ეფექტის შემცირების ტენდენციები უკვე ახლა მწვავედ 

იგრძნობა ქალაქში. სიღნაღისაკენ მიმართული ტურისტული ნაკადი დიდია, მაგრამ 

არარეგულარული და არაპროგნოზირებადი. ადგილობრივი თვითმმართველობისა და ბიზნეს-

სექტორის მხრიდან არ მოდის  ტურისტის ადგილზე „გაჩერებისა“ და დატოვების 

მიზანმიმართული სტრატეგიების შექმნის ინიციატივები. ცალკეულ სპორადიულ მოქმედებებს 

არ აქვს შედეგზე გამიზნული, სისტემური სახე, ამიტომ სასურველ კეთილდღებასა და 

აყვავებამდე, ბუნებრივია, ქალაქს ვერ მიიყვანს.  

მსგავსი, არანაკლებ რთული, პრობლემების წინაშე დგას ქალაქი თელავი. მსოფლიო ბანკის მიერ 

შედგენილი ტურისტული სტრატეგია მიუხედავად მისი წონადობის, სკურპულეზობის, 

რეალობაში მხოლოდ ნაწილობრივ უზრუნველყოფს ზოგადრეგიონალურ და თვისობრივ 

პოზიტიურ ბიძგს. იმ ვითარებაში, სადაც არ არის წარმოდგენილი ან გაჟღერებული 2012-2025 

წლების ზუსტი და კონკრეტული პოლიტიკური, დემოგრაფიული და ა. შ. პროგნოზები, 

ნებისმიერი სტრატეგიული დაგეგმვა ატარებს ინტელექტუალური სავარჯიშოს სახეს. ჩვენი 

აზრით, საწყის, ინფორმაციის შეგროვების ეტაპზე, უპირველესყოვლისა აუცილებელია 

პოლიტოლოგების, ექსპერტების მოხმობა და მათთან ერთად გარკვეული პოლიტიკურ-

ეკონომიკური მოდელის დასახვა, რის დადგომაც ოპტიმალურია კავკასიის რეგიონში, და 

მოსალოდნელია ევროკავშირის არეალში, მსოფლიოში და ა. შ. 

ამასთანავე, დღესდღეობით ძლიერი და ეკონომიკურად განვითარებული რეგიონის 

„საზოგადოებრივი დაკვეთა“ არ მოდის ადგილიდან. რეგიონალიზაციაზე, რეგიონულ 

აზროვნებაზე, რეგიონის ეკონომიკური განვითარების მოდელზე არ მუშაობს არც ერც ერთი 

შიდარეგიონალური საზოგადოებრივი ერთეული. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ რეგიონის 

განვითარება ხდება არ შიდა, მკაფიოდ განსაზღვრული და გაცნობიერებული საერთო 

საჭიროებების საფუძვლებზე, არამედ ცენტრის მიერ დაკვეთილი გარკვეული პოლიტიკური 

ელფერის მქონე პროგრამების დონეზე. მოსახლეობის მიდრეკილებების, საჭიროებებისა და 



ხალხთან მჭიდრო დიალოგის გარეშე განვითარებაზე ორიენტირებული პროგრამების შემოტანა, 

დამღუპველია ნებისმიერი, ყველაზე ეფექტური, რეფორმების მომავლისათვის.  

 მოსახლეობა მოუმზადებელი ხვდება ცვლილებებს. შესაბამისად, რეაგირებს შინაგანი 

წინააღმდეგობით; 

 რეფორმებს არ მოსდევს სწრაფი ზრდის შედეგი; 

 მოსალოდნელი ეკონომიკური შედეგის არდადგომა ანელებს მოსახლეობის 

სახელმწიფოსადმი ნდობას და საკუთარი შესაძლებლობების რწმენას, სამოქალაქო 

ცნობიერების ჩამოყალიბებას, სამოქალაქო ყოფაქცევასა და ვალდებუბელებას. 

 

მოცემულ ვითარებაში კახეთის რეგიონი დგას შემდეგი სოციალ-პოლიტიკური გამოწვევების 

წინაშე: 

 

1. მწავევე დემოგრაფიული მდგომარეობა და ძლიერი მიგრაცია. სახელმწიფოებრივი უწყებების 

დონეზე არ ჩანს სიტუაციის გამოსწორების მიდგომები და მზაობა; 

2. ინვესტიციების შემოდინების სიმცირე, მათი არასისტემურობა, ინვესტიციების დაუცველობა - 

ეს ყველაფერი ითხოვს  სასწრაფო ჩარევასა და ცვლილებას; 

3. ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ჩავარდნა, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის მარიონეტული სახე, პოლიტიკური არასტაბილურობა; 

4. რეგიონის ადამიანური (შრომითი) რესურსების შესაძლებლობების ანალიზი, რომელზეც უნდა 

მოხდეს ეკონომიკური ამოცანების, კეთილდღეობის, დასაქმების, საინვესტიციო თუ ბიზნეს-

პროგრამების განხორციელების დაკისრება;  

5. საჯარო დაწესებულებების კომპლექტაცია წარმოადგენს კიდევ ერთ ურთულეს ელემენტს 

რეგიონის სტრატეგიების განვითარებასა და შექმნაში. ერთპარტიული პოლიტიკური ნიშნით 

ფორმირებული ადგილობრივი თვითმმართველობები ნაკლებად გამოხატავენ/იცავენ 

ძირითადი სტეიქჰოლდერების ინტერესებს; 

6. პოლიტიკური დაკვეთების გავლენით ფორმირებული და არტიკულირებული სტატისტიკა, 

რომელიც თავის მხრივ წარმოადგენს გარკვეული ფასადური იმიჯის დამკვიდრების 

შესაძლებლობას. ტურისტული ნაკადის ზრდა „ერთდღიანი“ (ტრანზიტული) 

ტურისტების/ვიზიტორების საფუძველზე და ამის, როგორც ტურისტული ბუმის,  წარმოჩენა, 

მიგრაციის მონაცემების დამალვა, საშუალო ხელფასის, ექსპორტის ციფრების ზრდით 

მანიპულაცია (იხ. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები) და სხვა, ფაქტობრივად, არ 

ამჟღავნებს ქვეყანაში/რეგიონში მიმდინარე მტკივნეულ პროცესებს და სრულიადაც არ უწყობს 

ხელს რეგიონის მდგრად განვითარებას; 

7. ადამიანური რესურსის უნარების სრულყოფა, ძირითადი სასიცოცხლო უნარ-ჩვევების 

ტრანსფერი. რეგიონიდან აბიტურიენტობის ასაკიდან ხდება ახალგაზრდა პოტენციური ბაზრის 

გადინება-ორიენტაცია ცენტრზე/საზღვარგარეთზე. კიდევ ერთ საკმაოდ საგანგაშო ტრენდს 

წარმოადგენს ახალგაზდა კადრის მასიური დასაქმება საჯარო და საბანკო სფეროში, მომსახურე 

პერსონალად, ისეთ პოზიციებზე, სადაც ხდება მათი შესაძლებლობების განვითარების 

შენელება, ნიველირება; პიროვნულ დონეზე არაკრეატიული თვისებების გაძლიერება, ხოლო 

გლობალურ რეგიონალურ დონეზე ვიღებთ რეგიონის წინსვლის დამუხრუჭების ტრენდს.  



ჩვენს მიერ 2008 წლის სტრატეგიაშიც განსაკუთრებით ხასგაზმით უდიდეს 

რეგიონალურ/ეროვნულ პრობლემად წარმომდგარი იყო მნიშვნელოვანი 

რეგონალური/ეროვნული საჯარო-პოლიტიკური ფიგურების საკადრო დაწინაურების მანკიერი 

სისტემა (ნეპოტიზმი, კლანური-ნათესაური პრინციპი, პარტიული ლოიალობა და ა. შ.). 

არაჯანსაღი სამოქალაქო ურთიერთოებები, მინიმალური საზოგადოებრივი მონიტორინგი და 

საერთო შიში ანელებს საჯარო სამსახურებში ყველაზე ღირსეული კადრების დაწინაურებას, და 

შესაბამისად, მომლოდინე და აპათიური პოზიციების განმტკიცებას რეგიონში.  

მეწარმეობის განვითარების დაბალი ტემპები, კლასის „დაყაჩაღების“ რეგულარული 

სახელმწიფო აქციები, მაღალი საბანკო განაკვეთები და სამეწარმეო კრედიტის არარსებობა, 

ფაქტიურად, გულისხმობს ქვეყანაში თვითდინებაზე მიშვებულ სამოქალაქო განვითარების 

პროცესს, და ქვეყნის პოლარიზებას ნიშნით “ცენტრი რეგიონი წინააღმდეგ“. დღესდღეობით 

იგრძნობა მკვეთრი სხვაობა რეგიონისა და ცენტრის ეკონომიკურ, ცხოვრებისეულ, კულტურულ 

და გასართობი ინფრასტრუქტურების დონეებს შორის. 

 

 

ფოკუს ჯგუფების შედეგების შეჯამება/ანალიზი 

ფოკუს-ჯგუფებთან მუშაობის საფუძველზე ჩამოყალიბდა შემდეგი სახის რეკომენდაციები, 

რომლებმაც ასახვა უნდა ჰპოვოს რეგიონის განვითარების სტრატეგიაში.  

1. კახეთის რეგიონის გეოგრაფიული მდებარეობა და ეკონომიკურ ბაზრების მიმართ 

განლაგება, რეგიონის ეკონომიკის მკვეთრად აგრარული ხასიათი, სამრეწველო კომპლექსის 

ზოგადი სისუსტე, მოსახლეობის დაბალი სოციალური აქტივობა მიგვითითებებს იმ 

დარგების დაწინაურების აუცილებლობაზე, რომლებიც წარმატებულად მუშაობდა ყოფილი 

საბჭოთა კავშირის დროს. მას შემდეგ სრულიად შეიცვალა ეკონომიკური რეალობა, მაგრამ 

იმავდროულად გაიზარდა საქართველოს მოსახლეობის ნდობა ადგილობრივი ქართული 

ნაწარმის მიმართ და ამ ნაწარმის მოხმარების სურვილი/მზაობა.   

კახეთის რეგიონში სასურველია შეიქმნას ისეთი მსხვილი კვების მრეწველობის ერთეული - 
მაღალტექნოლოგიური მრავალპროფილიანი გადამამუშავებელი საწარმო-კომბინატი, 
რომელიც არა მხოლოდ საკუთარ სიმძლავრეების განვითარებაზე იქნება ორიენტირებული, 
არამედ აამუშავებს მთელ კლასტერს  - იმ ბიზნესების რგოლს, რომლებიც თავმოყრილი 
იქნება და განვითარდება ამ საწარმოს ირგვლივ. ესაა ბოსტნეულის, ხეხილის ნაკვეთების, 

მაღალტექნოლოგიური ბაღების მეურნეობები, სამაცივრე და სასაწყობე მეურნეობები, 

შხამქიმიკატების გასაღების ქსელები, სატრანსპორტო ორგანიზაციები, საბაღე ტექნიკის და 

მათი შემკეთებელი საამქროები, დისტრიბუცია, დილერები, მარკეტინგული და სარეკლამო 

კომპანიები, სპეციალობები თელავის უნივერსიტეტსა და რეგიონის პროფესიულ 

სასწავლებლებში და სხვა. საწარმოსთან შესაძლებელია გაკეთდეს ჩირისა და გამხმარი 

ხილის საამქრო და კონსერვების მწარმოებელი ცეხები. შესაძლებელი იქნება ყურძნის წვენის, 

კონცენტრატის, ექსტრაქტის, ყურძნის წიპწის ზეთის მიღება.      

საწარმოს ნედლეულად შეიძლება გამოყენებულ იქნას დაუმწიფებელი, მწიფე ან 

გადამწიფებული ხილი და კენკროვანები: ყურძენი, ატამი, ქლიავი, ვაშლი, კომში, გარგარი, 

მაჟალო, მაყვალი, მარწყვი, პანტა, ხურმა, და სხვა. აგრეთვე ბოსტნეული: პამიდორი, კიტრი, 

კომბოსტო და სხვა. ნედლეულის დივერსიფიკაციამ შეიძლება დააჩქაროს რეგიონის სოფლის 



მეურნეობაში საჯიშე-მცენარეული პოლიტიკის, სარწყავი-ირიგაციული სისტემების 

მდგომარეობის გაუმჯობესება, მოსახლეობის შემოსავლების ზრდა და შესაბამისად შექმნილ 

საწარმოში შემდგომი რეინვესტიცია. 

უნდა ითქვას, რომ ზოგადი შეფასებით კახეთის სოფლების მოსახლეობა, რომელიც მისდევს 

მებაღეობას და მებოსტნეობას, ხშირად დგას საქონლის გაუსაღებლობის და ჩაწოლის 

პრობლემის წინ.  

მსხვილი საწარმოს ამუშავებამ შეიძლება დააჩქაროს მთელს რეგიონში მსგავსი მცირე ზომის 

საწარმოების ამოქმედება. საბაზრე ფოკუსის შენარჩუნებისათვის შესაძლებელია აგრეთვე ამ 

საწარმოს ბრენდის ქვეშ იმ წვრილი საწარმოების შეფარება, რომლებიც მოისურვებენ ფული 

ჩადონ გადამამუშავებელი საქმიანობაში. 

სწორი მენეჯმენტის და ბრენდირების პირობებში საქართველოს ბაზარი სრულიად 

აითვისებს ასეთი გადასამუშავებელი საწარმოს პროდუქციას. თუმც სავსებით 

შესაძლებელია, და მიზანშეწონილიც, ნაწარმის ექსპორტი ახლო თუ შორეულ მეზობელ 

ქვეყნებში – სომხეთი, აზერბაიჯანი, უკრაინა, დსთ-ს ქვეყნები და სხვა. ევროსტანდარტის 

დაცვის პირობებში სავარაუდოა საქონლის ექსპორტი ევროპის ქვეყნებში და თვით 

რუსეთშიც მესამე ქვეყნის გავლით. 

მომავალ ათწლეულში მრავალი პარამეტრით რუსეთი მოიაზრება საუკეთესო ბაზრად 

საქართველოს კვების მრეწველობის მიერ წარმოებული პროდუქციისათვის. 

საწარმოს პროდუქცია შეიძლება იყოს მრავალფეროვანი, რაც უფრო კონკრეტულად (მათ 

შორის ინვესტიციის ზომაც) უნდა დადგინდეს დაწვრილებითი მარკეტინგული კვლევების 

შედეგად: წვენები, ხილფაფა, მურაბები, ჯემები, კონცენტრატი, ექსპრაქტი, ზეთები, ჩირი, 

კონსერვები, მწნილები,და მრავალი სხვა. 

პროექტის განსახორციელებლად შეიძლება ადგილობრივი ინვესტორების, საერთაშორისო 

განვითარების სააგენტოების მოზიდვა, სახელმწიფოს წილის და გარანტიების ინვესტირება 

ისე, რომ საწარმო წარმოადგენდეს რეგიონალური განვითარების სახეს. 

2. უნდა ჩამოყალიბდეს რეგიონალური დონეზე დამოუკიდებელი საინვესტიციო 

ბიურო/სააგენტო, რომელიც დაკავებული იქნება საიონვესტიციო 

პროექტების/პროფილების/წინადადებების მომზადებით. აგრეთვე მის ფუნქციებში უნდა 

შედიოდეს საინვესტიციო კლიმატის კვლევის და გაუმჯობესების რეკომენდაციების შექმნა 

და განხორციელება, ქმედებითი საინვესტიციო პროექტების წარდგენა ცენტრალური და 

რეგიონალური ხელისუფლებისათვის. ბიურო უნდა მუშაობდეს გრძელვადიანი 

პოლიტიკური და გეოპოლიტიკური პროგნოზების შეგროვებაზე, მსოფლიო გლობალური და 

მსხვილრეგიონალური ფინანსური კრიზისების გავლენების კვლევაზე. საინვესტიციო 

კლიმატის გაუმჯობესებისათვის მიზანშეწონილია შეიქმნას გარკვეული კრეატიული და 

მაღალტექნოლოგიური იდეა, რომელიც სინქრონიზირებული იქნება უსაფრთხოებისა და 

ეკონომიკური განვითარების კონცეფციებთან; 

3. უნდა მოხდეს მნიშვნელოვანი ფინანსური და ინტელექტუალური რესურსის ივნესტირება 

რეგიონის საერთაშორისო ბრენდინგის და განვითარების პროცესში. რეგიონის ბრენდირება 

უნდა მოხდეს მეღვინეობა-მევენახეობის და ეკოტურიზმზე აქცენტირებით, რაც 

ჯერჯერობით  წარმოადგენს რეგიონის კონკურენტულ უპირატესობას. ამ პროცესში 

ძირითადი სიმბოლიკა უნდა იყოს ვენახი, ღვინო, ღვინოწარმოება, ლანდშაფთი, 

ისტორიული ძეგლები, ხოლო განხორციელებაში ჩაბმული უნდა იყოს ქვეყნის ძირითადი 

საჯარო უწყებები და სამოქალაქო ორგანიზაციები. აქვე აუცილებელია ისეთი 

ინსტრუმენტარის ამუშავება, როგორიც არის მოსახლეობისათვის განკუთვნილი 



სპეციალური ინტერნეტ-ჰოსტინგი, ვებ-დიზაინი შეღავათიან ფასებში, ტურისტული 

გამოფენების ორგანიზება რეგიონში. ტურისტული სააგენტოების მოწვევა და მათთან ერთად 

ძირითადი პრობლემებისა და მოთხოვნების გავლა.    

4. უნდა მოხდეს მნიშვნელოვანი, ადამიანური და ინტელექტუალური რესურსის ივნესტირება 

მეღვინეობა-მევენახეობის სტრატეგიის შექმნაში. მიზაშეწონილია მეღვინეობა-მევანახეობის 

ეროვნული სააგენტოს შექმნა. ეს ორგანო მნიშვნელოვან ლობირებას გაუწევს ქართულ 

მეღვინეობას საერთაშორისო დონეზე და მიზნად დაისახავს გადაჭრას დარგის ძირითადი 

პრობლემები, შეიმუშაოს სამიზნე ბაზრებზე შეღწევის ერთობლივი სტრატეგიები, 

გამოამზეუროს მნიშვნელოვანი კლასტერული პრობლემები, მოახდინოს ღვინის ტურიზმის 

მჭიდრო შეკავშირება მეღვინეობის სექტორთან. იმის გამო, რომ დღეს საბაზო ინფორმაციის 

გავრცელების და დამუშავების ხარისხი მეღვინეობაში სასურველზე დაბალია საჭიროა 

სააგენტოსათვის შესაბამისი ფუნქციების დაკისრება: მოსავლის პროგნოზი, კლიმატურ-

სინოპტიკური პროგნოზები, საპასუხო ზომები, სეტყვის პრევენცია, დაზღვევის ლობირება,  

ფასები, ტერიტორიული განაწილება, მოთხოვნა-მიწოდების მოცულობები და სხვა. აგრეთვე 

უნდა გამოიკვეთოს ქართული მეღვინეობის მსოფლიო კონკურენციის დაძლევის ძირითადი 

შესაძლებლობები. გათვალისწინებული უნდა იყოს შემოსული ტურისტისათვის 

შესათავაზებელი ადგილობრივი ღვინის ხარისხი/რაოდენობა/ მიმართება და საექსპორტოდ 

გასაგზავნი ღვინის მოცულობა;  

5. რეგიონის თანაბარი განვითარების უზრუნველყოფა უნდა იყოს რეგიონის 

ხელმძღვანელობის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზანი. ამისათვის საჭიროა, 

საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტების განვითარება, რომლებიც ფლობენ საკმაოდ მაღალ 

განვითარებით პოტენციალს (დედოფლისწყარო, ლაგოდეხი). აუცილებელია 

ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობის განვითარება. აგრეთვე, დედოფლისწყაროს 

მუნიციპალიტეტში სამთაწყაროს გამშვები საბაჟოს ამუშავება; 

6. უნდა განხორციელდეს აქტიური მხარდაჭერის კამპანიები, რათა წახალისებული იყოს 

სწრაფი კვების ობიექტების, რესტორნების, სასტუმროების, სასტუმრო სახლების, გართობის 

ადგილების და ტურისტული ინფრასტრუქტურის პირდაპირი ადგილობრივი ინვესტირების 

პროცესი. ეს შეიძლება გამოიხატებოდეს ლიბერალური საგადასახადო პოლიტიკით ამ 

ბიზნეს-ერთეულების მიმართ, დავალიანებების გადავადებაში, შემცირებაში, ბიზნეს-

ინკუბატორების შექმნით, სამეწარმეო დაკრედიტების პოლიტიკის აქტივიზაციით, 

მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ქონების გასხვისებით/იჯარით. აგრეთვე 

აუცილებელია გარკვეული საზოგადოებრივი მონიტორინგი (ინტერვიუ, კვლევები და ა. შ.) 

ტურისტული მომსახურების სტანდარტების დაფუძნებისა და გატარების მიზნით 

(სერტიფიკაცია, და სტანდარტიზაცია).  

7. მომხმარებლის (ტურისტების) მხრიდან კახეთის, როგორც სამოგზაურო 

ადგილმდებარეობის, „მობეზრების“/ინტერესის დაკარგვის თავიდან ასაცილებლად საჭიროა 

ადგილობრივი მოსახლეობის ფართომასშტაბიანი დატრენინგება და სწავლებები უნარ-

ჩვევების განვითარების კუთხით (სერვის-კულტურა, მინიმალური ლინგვისტური უნარები 

და ა. შ.); 



8. უნდა მოხდეს მოსახლეობის ზრდის სტიმულირება ხელოვნური და ბუნებრივი მეთოდებით. 

შესაძლებელია განხილული იყოს რიგი ალტერნატივების: აგრესიული მარკეტინგი, 

ტურისტული ნაკადის, სამუშაო ძალის, მოწვეული და ჩამოსახლებული 

ადგილობრივი/უცხოელი მეწარმეები. რეგიონი შეიძლება პოზიციონირებული იყოს, 

როგორც გარკვეული საინფორმაციო თუ ტექნოლოგიური პროდუქტების მოძრაობის 

ცენტრი.  

9. რეგიონის ხელმძღვანელობამ უნდა წარმართოს ძირითადი რეგიონალური პრიორიტეტების 

აქტიური პიარ-კამპანია. ამისათვის აუცილებელია მჭიდრო თანამშრომლობა და 

მხარდაჭერის პოლიტიკის გატარება ტურისტულ კლასტერში შემავალი საჯარო, 

საზოგადოებრივი და ბიზნეს ორგანიზაციების მიმართ: ძირითადი მცირე და საშუალო 

საწარმოები (ტურისტული ასოციაციები, ტურაგენტები, ტუროპერატორები) კულტურის 

ობიექტები, სადაზღვევო კომპანიები, სურსათის მწარმოებელი კომპანები, კვების ობიექტები, 

სასტუმროები, მაკონტროლებელი ორგანიზაციები, სატრანსპორტო კომპანიები, 

საექსკურსიო ბიუროები, გადამზიდავები, სუვენირული პროდუქციის მაღაზიები, 

მარნები/მცირე და დიდი ღვინის ქარხნები, დაცული ტერიტორიებისა და პარკების 

წარმომადგენლები, ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები, საჰაერო-სანაოსნო 

გადაადგილებების სერვისის მომწოდებლები, კულტურის ობიექტები, მედია, სტამბები და 

სხვა). 

10. აუცილებელია მაქსიმალურად შემჭიდროვებულ ვადებში მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტ-

პროვაიდინგის უზრუნველყოფა რეგიონის მთელ ტერიტორიაზე. კარგ შესაძლებლობას 

წარმოადგენს სარეკლამო კომპანიების დაფუძნება და ფილიალების შექმნა მუნიციპალურ 

ცენტრებში; 

11. 2013-14 წლებში აუცილებელია მაღალი დონის რეგიონალური მედიის (ტელეკომპანიის) 

შექმნა. ასეთი მედია-ერთეულის მიზანი უნდა იყოს რეგიონალური იდენტობის განცდის 

ამაღლება ადგილობრივ მაცხოვრებლებში და ერთიანი ეკონომიკური სივრცის იდეის 

ფორმირება. რეგიონალური მედია შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტურისტული 

მიმართულების პროპაგანდირების, გარკვეული პრობლემატიკის გამოკვეთებისა და 

გადაჭრისათვის. ამ თვალსაზრისით რეგიონალური ტელევიზია წარმოადგენს მოსახლეობის 

მოტივირების შესანიშნავ ინსტრუმენტს; 

12. უნდა გაგრძელდეს ძირითადი ტურისტული ობიექტების განახლება რეგიონის მასშტაბით 

სახელმწიფო ინვესტირების საფუძველზე. განსაკუთრებული აქცენტები უნდა გაკეთდეს 

საბაგირო გზების, საკოტეჯე და სხვა ტიპის სასტუმრო სახლების მშენებლობაზე; 

13. აუცილებელია ადგილობრივ თვითმმართველობებში დაიწყოს ადგილობრივი ბიზნესის 

წახალისების გეგმის შედგენა და ამ გეგმების განხილვა რეგიონალურ დონეზე, ხოლო 

მოგვიანებით მოხდეს ამ პროცესის განხორციელების მონიტორინგი; 

14. მიგრაციული პროცესების შეჩერებისათვის აუცილებელია განვითარებაზე დაფუძნებელი 

პროექტების განხორციელება, რეგიონის როლის წარმოჩენა-განვითარება ქვეყნის მასშტაბით, 

აქტიური და საქმიანი მოქალაქეების დაწინაურება-ჩართვა სხვადასხვა საზოგადოებრივ 

საქმიანობებში. აუცილებელია მოსახლეობისათვის ფართომასშტაბიანი 



ხარისხიანი/არაფასადური სწავლებების, ფორუმებისა და განხილვების მოწყობა 

სისტემატურ საფუძველზე;  

15. სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების, ბიზნეს-განვითარების და სხვა მნიშვნელოვანი 

პროცესების გაძლიერებისათვის საჭიროა ქალაქ თელავში მდებარე იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო საქმიანობების 

გამოცოცხლება და ინტენსიფიკაცია, უცხოელი სტუდენტების მოზიდვა და მათი ჩართვა 

გარკვეული საერთაშორისო პროექტების რეალიზებაში;  

16. საჭიროა რეგიონალური და საერთაშორისო ფესტივალების, კულტურული და სპორტული 

მსხვილი ივენთების 2-3 წლიანი პროგრამის შედგენა და მიზანმიმართული რეალიზაცია; 

17. მოსახლეობის სოციალური აპათიის, სიზარმაცის, საბოტაჟის დაძლევის მიზნით 

აუცილებელია ფართო სამოტივაციო სწავლებებისა და სამეწარმეო წახალისების პოლიტიკის 

განხორციელება;  

18. აუცილებელია მოხდეს ადგილობრივი საჯარო მოხელეების საქმიანობების შეფასების 

კრიტერიუმების შედგენა, მათი გადამზადება, შიდა და გარე (სამოქალაქო) მონიტორინგის 

სისტემის შექმნა;  

19. საჭიროა ჩამოყალიბდეს აზერბაიჯანის მიმართ უფრო მკაფიო ეკონომიკური კონცეფცია და 

განხილული იყოს სასაზღვრო ზოლში სამორინეების, გასართობი ინფრასტრუქტურის, 

აგრობაზრების განვითარების შესაძლებლობა. აუცილებელია გაიხსნას დამატებითი 

მიმოსვლა სამთაწყაროს საბაჟო-გამშვებ პუნქტზე (დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი), 

რაც განავითარებს ამ მუნიციპალიტეტს, მთლიანი რეგიონის აქტივობას, შეამცირებს 

დედოფლისწყაროს ჩიხური მდგომარეობით გამოწვეულ პრობლემებს;  

20. სამოქალაქო ორგანიზაციებისა თუ სახელმწიფო მხარდაჭერის ინიციატივით უნდა მოხდეს 

ცოდნის დაგროვებისა და ტექნოლოგიური ცენტრის/ცენტრების განვითარება რეგიონში, რაც 

ხელს შეუწყობს ახალი გამოგონებებისა, სხვადასხვა თანამედროვე სამეცნიერო 

იდეების/კრეატიული სულისკვითების გამოცოცხლებას; 

21. რეგიონში რეგულარულ საფუძველზე უნდა ჩატარდეს საერთაშორისო და ადგილობრივი 

დონის ეკონომიკური ფორუმები, კონფერენციები, შეხვედრები, ლექციები, და შემდეგ 

მოხდეს მასალების გასაჯაროება მედიისა და ინტერნეტის საშუალებით. ეს ღონისძიებები 

ხელს შეუწყობს რეგიონში ეკონომიკური აზროვნების განვითარებას.   
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