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Abstract 

The structure of the work consists of an introduction, a literature review, four chapters 

and a conclusion. The introduction substantiates the relevance of the topic, defines the 

purpose and objectives of the study, presents the subject and object of the study, scientific 

novelty and practical significance of the work. 

 The actual task of the regional policy of Georgia in the context of the national policy is 

to facilitate the elimination of obstacles hindering the development of the territorial potential. 

This requires coordinated actions aimed at legislative and institutional development and 

attraction of investments. 

 It is important to develop state investment programs for the creation and development of 

investment funds, leasing and insurance companies and various exchanges, which will 

facilitate the attraction of investment resources in the regions and make the forms of 

investment implementation more diverse, improve their distribution and selection of 

investment objects. 

 In the first chapter of the paper "challenges of regional development of Georgia" it 

is noted that there are significant regional inequalities that negatively affect the national 

development of the country. A significant challenge is limited investment resources. Its 

solution will contribute to the modernization of business in the regions and will contribute to 

the growth of incomes of the population and reduction of migration. 

 It is necessary to prepare integrated regional development programs for pilot regions. 

Areas where common development barriers are concentrated should be selected. The paper 

discusses four such regions: Samtskhe-Javakheti, Imereti samegrelo-Zemo Svaneti and 

Kakheti. Also three functional regions are identified and discussed in" functional regions": 

Black Sea coastal zone, Tbilisi functional zone and mountainous regions. 

 The second chapter of the paper "regional policy in the context of EU integration" 

states that Georgia's European integration process should contribute to the implementation of 

the regional policy, taking the best European experience into account. Focusing on 

competitiveness will enable countries and regions to connect more closely with the EU and 

other developed economies. 

 The advancement of each region will contribute to the growth of the competitiveness of 

the whole country. Priority should be given to projects that encourage investment 

opportunities for local companies. It will promote the development of such infrastructure, 

which is important for ensuring the quality of public services. 

 In the third chapter of the work "theoretical-methodological basis for the 

formation of investment processes" it is defined that Georgia should invest more to improve 
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the capacity of the administrative system and implement a regional policy that will contribute 

to the development of depressed regions. To achieve this, appropriate investment, legal and 

institutional measures are needed within the framework of national, sectoral and regional 

policies, using instruments funded by state and local budgets, international donors and 

development partners, including the European Union. 

 Georgia is an open country for foreign direct investments. However, less developed transport 

and logistics infrastructure and political factors, especially ethno-conflict regions, make them 

highly risky countries in terms of investment. Therefore, more active action by the state is needed 

for the development of the institutional structure of the investment market. Establish business 

contacts with international insurance companies in order to be involved in investment insurance 

and reduce the level of risk. 

 In the fourth chapter "main directions of regional development of Georgia" it is 

noted that the availability and quality of local infrastructure is one of the main factors 

affecting the investment decisions of entrepreneurs and ultimately the quality of life of the 

population. 

 The strong point of Georgia, which increases its international competitiveness, is the 

richness and diversity of its natural and cultural heritage. It includes both material -National 

Parks, monasteries, historical monuments. Also, intangible - national cuisine, music, dance, 

folklore, theater and other wealth. Unlike other factors of infrastructure and economic 

development, natural and cultural heritage is distributed within the country, which makes 

every corner of Georgia attractive for tourism development. 

 It is necessary to create regional development programs that will support development in 

an integrated-systemic form. They should be tailored to the specific characteristics of the 

region and should be aimed at supporting small and medium-sized businesses and developing 

human resources. 

An important priority for stimulating investment processes will be the development of 

mountainous regions. It is necessary to improve the living standards and conditions of the 

population living there. The example of the EU countries shows that human capital is one of 

the most important aspects that determine regional competitiveness. It has a direct connection 

with the efficiency of business and the standard of living of citizens. 

The conclusion generalizes the results of the research and provides assessments, 

provides methodological recommendations that can be used in practical activities. 
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                                     ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალურობა. გლობალიზაცია და მოწინავე ტექნოლოგიები ქმნის 

ახალ შესაძლებლობებს განვითარებისთვის, მაგრამ ამავდროულად წარმოშობს 

გამოწვევებს იმ რეგიონებისთვის, რომლებიც ვერ პასუხობენ თანამედროვე 

მოთხოვნებს. 

საქართველო გამოირჩევა მრავალფეროვანი ლანდშაფტით და უნიკალური 

შესაძლებლობებით. შესანიშნავი ბუნებრივი პირობები ქმნის კარგ შესაძლებლო-

ბებს აგრარული და ტურისტული ბიზნესის განვითარებისთვის. თუმცა აღნიშ-

ნული, ამავდროულად, უკავშირდება მნიშვნელოვან გამოწვევებს ტრანსპორტის 

და სხვა კომუნიკაციების ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით. 

 ინფრასტრუქტურის სიმწირე ზღუდავს განვითარების პერსპექტივას ბევრი, 

განსაკუთრებით, უღარიბესი რეგიონისთვის. მოქმედებს ნეგატიურად სამუშაო 

ადგილების შექმნაზე და მოსახლეობის ცხოვრების დონეზე, რაც იწვევს მიგრა-

ციული ნაკადების ზრდას. 

ტერიტორიების ეფექტური განვითარების, სტრატეგიული მიზნებისა და 

ამოცანების განსახორციელებლად ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევას 

წარმოადგენს შეზღუდული საინვესტიციო რესურსები. მისი გადაწყვეტა დიდწი-

ლად განსაზღვრავს ბიზნესის განვითარების პერსპექტივებს, რაც თავის მხრივ 

განაპირობებს აღნიშნული ტერიტორიების საინვესტიციო მიმზიდველობას.  

ქვეყანას მუდმივად ესაჭიროება გამართული გარემოსდაცვითი ინფრას-

ტრუქტურა. იგი დღესდღეობით არ პასუხობს მოსახლეობის მნიშვნელოვანი 

ნაწილის საბაზისო საჭიროებებს, რაც ხელშემშლელი ბარიერია ბიზნესის 

განვითარებისა და ინვესტიციებისათვის.  

ქვეყნის რეგიონები უთანაბროდაა განვითარებული. ამის შესარბილებლად 

საჭიროა თანმიმდევრული რეგიონული პოლიტიკა, რომელიც კონკრეტულ 

მახასიათებლებზე მორგებით მიზნად დაისახავს ადგილობრივი თემების ზრდას, 

მცირე მეწარმეობის მხარდაჭერას და ადამიანური რესურსების სრულყოფას. 

აღნიშნულმა განაპირობა ჩვენს მიერ შერჩეული თემის აქტუალურობა. 

ცალკეული ტერიტორიების საჭიროებებს შორის მნიშვნელოვანი მსგავსებაა, 

განსაკუთრებით, როდესაც საუბარია საბაზისო მოთხოვნილებებზე. თუმცა, 

არსებობს ფაქტორები, რომელიც დამახასიათებელია მხოლოდ კონკრეტული 
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რეგიონისთვის ან ვრცელდება მათ შეზღუდულ რაოდენობაზე. 

საჭიროა გაუმჯობესდეს მიდგომები, რათა დარგობრივი ბიზნესების 

განვითარების პროცესში უკეთ იყოს გათვალისწინებული ტერიტორიული თავისე-

ბურებები. აღნიშნული მოითოვს რეგიონული პოლიტიკის სწორ დაგეგმვას, 

პროექტის მომზადებასა და ეფექტურ განხორციელებას, შემდეგ კი ინვესტიციების 

მონიტორინგსა და შეფასებას. 

შესაბამისად, საქართველოს რეგიონული პოლიტიკისთვის აქტუალური 

თემაა - ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებით და ხელშემშლელი გარემო-

ებების მინიმიზაციის გზით ხელი შეეწყოს ტერიტორიული პოტენციალის 

ეფექტურად გამოყენებას. აღნიშნული მოითხოვს კოორდინირებულ ქმედებებს, 

რომელიც მიმართული იქნება საკანონმდებლო და ინსტიტუციური განვითარებისა 

და ინვესტიციების მოზიდვისკენ. 

 ინვესტიციები განიხილება როგორც სახელმწიფოს მიერ მნიშვნელოვანი 

სერვისების უზრუნველყოფა - ტრანსპორტის და სოციალური უზრუნველყოფის 

სფეროში მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელება, რაც ასტიმულირებს კერძო 

ინვესტიციებს და ხელს უწყობს მოწინავე ტექნოლოგიების დანერგვას ბიზნესში.  

ევროკავშირთან ინტეგრაციის შედეგად წარმოშობილი შესაძლებლობების 

სრულად გამოყენებისათვის საჭიროა გაიზარდოს კონკურენტუნარიანი საექ-

სპორტო პროდუქციის წარმოება, რასაც ესაჭიროება ეკონომიკური პოლიტიკა, 

რომელიც ორიენტირებული იქნება მზარდი მოთხოვნის მქონე სექტორების 

საექსპორტო შესაძლებლობების ზრდაზე.  

 აუცილებელია სტარტაპების და მცირე ბიზნესების მხარდამჭერი ინსტიტუ-

ტების გაძლიერება, რომლებიც ხელს შეუწყობენ მეწარმეების მენეჯერული და 

ინოვაციური უნარების განვითარებას.  

მნიშვნელოვანია გათვალისწინებულ იქნეს რეგიონების პოტენციალი, რაც 

ხელს შეუწყობს კონკრეტულ რეგიონზე მორგებული ბიზნესების განვითარებას. 

ამავდროულად, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, უნდა განვითარდეს ექსპორტის შე-

საძლებლობები განსაკუთრებით კულტურული ნაწარმის შექმნის თვალსაზრისით. 

ამ მხრივ პერსპექტიული დარგებია: ტურიზმი, ენერგეტიკა, მშენებლობა, სოფლის 

მეურნეობა, ტრანსპორტი და კომუნიკაციები. ეს სფეროები საჭიროებენ სახელ-

მწიფო მხარდაჭერას, რაც უნდა გამოიხატოს ეფექტური სამართლებრივი ბაზის 
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არსებობით. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე ნაშრომის ძირითადი მიზანია რეგიონის 

საჭიროებების შესწავლის შედეგად, გამოვავლინოთ მათი პოტენციალი და 

ინვესტიციების მასტიმულირებელი ღონისძიებებით შევქმნათ პირობები, რომ-

ლებიც რეგიონული ბიზნესების განვითარებას და ადგილობრივი მოსახლეობის 

ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებას შეუწყობს ხელს. 

მიზნის მისაღწევად საჭიროდ ჩავთვალეთ  შემდეგი ამოცანების გადაწყვეტა:  

 რეგიონული განვითარების უთანაბრობებისა და ბიზნეს-სექტორში არსებუ-

ლი გამოწვევების განსაზღვრა; 

 ადგილობრივი ტერიტორიების საჭიროებებისა და განვითარების პოტენცი-

ალის გამოვლენა; 

 რეგიონული პოლიტიკის შეფასება ევროკავშირთან ინტეგრაციის კონტექ-

სტში; 

 რეგიონების კონკურენტუნარიანობისა და მდგრადი განვითარების ხელშემ-

წყობი ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებების დამუშავება; 

 საინვესტიციო პროცესების ფორმირების თეორიულ-მეთოდოლოგიური 

საფუძვლების შესწავლა; 

 რეგიონების საინვესტიციო პროცესების მასტიმულირებელი მნიშვნელოვანი 

ასპექტების განსაზღვრა; 

 საქართველოს რეგიონული განვითარების ძირითადი ასპექტების ანალიზი; 

კვლევის საგანი და ობიექტი: კვლევის საგანია რეგიონის საინვესტიციო 

პროცესების სტიმულირების ძირითადი მიმართულებები. 

კვლევის ობიექტი: საქართველოს რეგიონები, მათი საჭიროებები და 

პოტენციალი. 

მეცნიერული სიახლე. ჩატარებული კვლევის შედეგად გავედით შემდეგ 

სიახლეებზე: 

ტერიტორიული კონკურენტუნარიანობის ფაქტორები განხილულია, რო-

გორც თანამედროვე რეგიონული პოლიტიკის მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც 

ახდენს არსებული დარგობრივი პოლიტიკის ადაპტირებას კონკრეტული ტერი-

ტორიული საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად და ქმნის დამატებით ინსტრუ-

მენტებს ტერიტორიული განვითარების გამოწვევების შესარბილებლად; 
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შემოთავაზებულია ინტეგრირებული რეგიონული განვითარების პროგ-

რამების მომზადება საპილოტე რეგიონებისთვის. რეკომენდირებულია ისეთი ტერი-

ტორიების შერჩევა, სადაც კონცენტრირებულია  სხვა რეგიონებისათვისაც დამახა-

სიათებელი მსგავსი ბარიერები. განხილულია ოთხი რეგიონი: სამცხე-ჯავახეთი, 

იმერეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი და კახეთი. ასევე გამოკვეთილია ე.წ. 

„ფუნქციური რეგიონების ჭრილში“ სამი რეგიონი: შავი ზღვის სანაპირო ზონა, 

თბილისის ფუნქციური ზონა და მაღალმთიანი რეგიონები; 

 ცალკეული ტერიტორიების ეკონომიკური პოტენციალის სწორი იდენტი-

ფიცირებისა და ეფექტიანად გამოყენებისათვის შემოთავაზებულია კონკრეტულ 

რეგიონებში ბიზნესის განვითარებისთვის საჭირო პოტენციალის გამოვლენა, რათა 

ინვესტიციების მასტიმულირებელი პირობების შექმნით ხელი შეეწყოს 

ინოვაციაზე დაფუძნებული პროცესების დინამიურ განვითარებას.  

ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი ინტერესების გათვალისწინებით უცხოური ინ-

ვესტიციები უნდა განხორციელდეს ბიზნესის იმ სფეროებში, რომლებიც წარმოების 

აღორძინება-განვითარებისაკენ იქნება მიმართული. რისთვისაც საჭიროა ინსტიტუ-

ციურ-სამართლებრივი ბაზისა და ბიზნეს-გარემოს გაუმჯობესება, ეკონომიკის 

ლიბერალიზაციის პროცესის სრულყოფა და ფინანსური სექტორის გაჯანსაღება. 

ნაშრომის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძველია ქართველი და 

უცხოელი მეცნიერების ფუნდამენტური შრომები, სამეცნიერო-პრაქტიკული კონ-

ფერენციის მასალები, რომლებიც ეხება ქვეყნის რეგიონული განვითარებს და 

ინვესტირების მოზიდვის საკითხებსა და მნიშვნელოვან მიმართულებებს, 

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები და საანგარიშგებო მონაცემები. 

ნაშრომის ნორმატიული საფუძველია ქვეყნის საკანონმდებლო ბაზა, 

ნორმატიულ-სამართლებრივი აქტები, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ 

შემუშავებული რეკომენდაციები. 

კვლევის ფარგლებში გამოყენებულ იქნა რაოდენობრივი კვლევის მეთო-

დები, შედარებითი ანალიზის ექსპერტული შეფასებებით ფაქტორული ანალი-

ზის ემპირიული დაკვირვების გრაფიკული ანალიზის კონტენტ-ანალიზის და 

მოდელირების მეთოდები. სტატისტიკური მონაცემების წარმოჩენა განხორცი-

ელდა ცხრილების და დიაგრამების სახით. 

დისერტაციის პირველ თავზე მუშაობისას გამოვიყენეთ კვლევის ინდუქცი-
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ური და დედუქციური მეთოდები, ზოგადი და უკვე ცნობილი დებულებებიდან 

გამოვიტანეთ კონკრეტული დასკვნები. ასევე ფაქტებზე დაყრდნობით და 

ცალკეული მონაცემებიდან შევეცადეთ წარმოგვედგინა ზოგადი შეფასებები.  

გამოვიყენეთ აღწერითი, ანალიტიკური, თეორიული და ემპირიული კვლევის 

მეთოდები, როგორც თვისებრივი ისე რაოდენობრივი პირველადი და მეორეული 

ინფორმაციის შეფასებებით. მონაცემების კლასიფიკაციისა და ფორმალიზაციის, 

ანალიზისა და სინთეზის მეთოდები. ასევე ზოგადსამეცნიერო მეთოდები: სამეც-

ნიერო აბსტრაგირება, ანალოგიების ანალიზისა და შედარებითი (კომპარატიული) 

მეთოდები. აღნიშნული მეთოდები გამოვიყენენეთ მეორე და მესამე თავებში. შედა-

რებითი ანალიზის მეთოდი უმთავრესად ნაშრომის მეოთხე თავშია გამოყენებული.  

დასკვნაში განზოგადებულია კვლევის შედეგები და მოტანილია შეფასე-

ბები, მოცემულია მეთოდური რეკომენდაციები, რომელთა გამოყენება შესაძლებე-

ლი იქნება პრაქტიკულ საქმიანობაში. გაანალიზებულია პრობლემები და 

გამოწვევები, რომელთა წინაშე საქართველოს რეგიონები დგას.  

ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა იმაშია, რომ მოცემული რეკომენ-

დაციები შეიძლება გამოყენებულ იქნას რეგიონების საჭიროებებისა და პოტენ-

ციალის განსაზღვრისათვის და ინვესტიციების მიზანმიმართულად განხორ-

ციელებისათვის. 

ნაშრომის თეორიული მნიშვნელობა მდგომარეობს შემდეგში: ცალკეული 

მოსაზრებები და კვლევის შედეგები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს საგანმანათ-

ლებლო პროგრამებში, რომლებიც გარკვეულ დახმარებას გაუწევს დარგში 

მომუშავე პრაქტიკოს სპეციალისტებს.  

ნაშრომის აპრობაცია და პუბლიკაციები. სამეცნიერო დებულებები, შედე-

გები და დასკვნები წარმოდგენილია სამეცნიერო ჟურნალებში, საერთაშორისო სა-

მეცნიერო ფორუმებზე.  

სადისერტაციო ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა.  

სადისერტაციო ნაშრომი შედგება 121 გვერდისაგან და მოიცავს: შესავალს, 

ლიტერატურის მიმოხილვას, ოთხ თავს, დასკვნასა და გამოყენებული ლიტერატუ-

რის ნუსხას. 

ნაშრომის შინაარსი ასეთია: 

შესავალი 
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ლიტერატურის მიმოხილვა 

ძირითადი ტექსტი 

დასკვნა რეკომენდაციები 

თავი 1. საქართველოს რეგიონული განვითარების გამოწვევები  

1.1. რეგიონების ბიზნეს-სექტორში არსებული უთანაბრობები  

1.2. მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობა  

1.3. ადგილობრივი ტერიტორიების გამოწვევები და მათი განვითარების 

პოტენციალი  

თავი 2. რეგიონული პოლიტიკა ევროკავშირთან ინტეგრაციის კონტექსტში  

2.1. საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის ძირითადი პრინციპები  

2.2. რეგიონული ინსტიტუტების გაძლიერება ცენტრალურ დონეზე  

2.3. ადგილობრივი განვითარების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურის 

გაუმჯობესების ღონისძიებები  

თავი 3. საინვესტიციო პროცესების ფორმირების თეორიულ-                     

მეთოდოლოგიური საფუძვლები  

3.1. ინვესტიციების სახელმწიფო რეგულირების ძირითადი                              

მიმართულებები  

3.2. საქართველოს საინვესტიციო გარემოს გამოწვევები და პოტენციალი  

3.3. რეგიონის საინვესტიციო პროცესების სტიმულირების ღონისძიებები  

თავი 4. საქართველოს რეგიონული განვითარების ძირითადი                               

მიმართულებები  

4.1.რეგიონული პოლიტიკის მნიშვნელოვანი ასპექტები  

4.2. ეკონომიკის ზრდაზე ორიენტირებული სექტორების, მცირე ბიზნესის და 

ექსპორტის ხელშეწყობის მხარდაჭერა  

4.3. ადამიანური რესურსი, როგორც საინვესტიციო პროცესების                      

სტიმულირების მნიშვნელოვანი ფაქტორი  

დასკვნა  

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა 
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ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

          ნაშრომის შესავალში განხილულია კვლევის აქტუალობა, სიახლე, მიზნები 

და თეორიულ-პრაქტიკული მნიშვნელობა, ჩამოყალიბებულია კვლევის საკვანძო 

საკითხები. 

  საქართველოს რეგიონული პოლიტიკის აქტუალური ამოცანაა ეროვნული 

პოლიტიკის კონტექსტში ხელი შეუწყოს ტერიტორიული პოტენციალის 

განვითარების ხელშემშლელი ბარიერების აღმოფხვრას. აღნიშნული მოითხოვს 

კოორდინირებულ ქმედებებს, რომელიც მიმართული იქნება საკანონმდებლო და 

ინსტიტუციური განვითარებისა და ინვესტიციების მოზიდვისაკენ. 

მნიშვნელოვანია საინვესტიციო ფონდების, სალიზინგო და სადაზღვეო 

კომპანიების და სხვადასხვა სახის ბირჟების შექმნისა და განვითარების 

სახელმწიფო საინვესტიციო პროგრამების შემუშავება, რომელიც ხელს შეუწყობს 

საინვესტიციო რესურსების მოზიდვას რეგიონებში და უფრო მრავალფეროვანს 

გახდის ინვესტიციების განხორციელების ფორმებს, გააუმჯობესებს მათი 

განაწილებისა და საინვესტიციო ობიექტების შერჩევის პროცედურას.  

ნაშრომის პირველ თავში „საქართველოს რეგიონული განვითარების გამოწვე-

ვები“ აღნიშნულია, რომ ადგილი აქვს მნიშვნელოვან რეგიონულ უთანაბრობებს, 

რომლებიც უარყოფითად მოქმედებს ქვეყნის ეროვნულ განვითარებაზე. მნიშ-

ვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს შეზღუდული საინვესტიციო რესურსები. მისი 

გადაწყვეტა განაპირობებს რეგიონებში ბიზნესის მოდერნიზაციას, აღნიშნული 

ხელს შეუწყობს მოსახლეობის შემოსავლების ზრდას და მიგრაციის შემცირებას. 

საჭიროა ინტეგრირებული რეგიონული განვითარების პროგრამების 

მომზადება საპილოტე რეგიონებისთვის. უნდა შეირჩეს ტერიტორიები სადაც 

კონცენტრირებულია საერთო განვითარების ბარიერები. ნაშრომში განხილულია 

ოთხი ასეთი რეგიონი: სამცხე-ჯავახეთი, იმერეთი სამეგრელო-ზემო სვანეთი და 

კახეთი. ასევე ე.წ. „ფუნქციური რეგიონების ჭრილში“ გამოყოფილი და 

განხილულია სამი ფუნქციური რეგიონი: შავი ზღვის სანაპირო ზონა, თბილისის 

ფუნქციური ზონა და მაღალმთიანი რეგიონები. 

ნაშრომის მეორე თავში „რეგიონული პოლიტიკა ევროკავშირთან ინტეგრაციის 

კონტექსტში“ აღნიშნულია, რომ საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის პროცესმა 
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ხელი უნდა შეუწყოს რეგიონული პოლიტიკის განხორციელებას სადაც გათვა-

ლისწინებული იქნება საუკეთესო ევროპული გამოცდილება. ფოკუსირება 

კონკურენტუნარიანობაზე როგორც ქვეყანას ისე რეგიონებს მისცემს საშუალებას 

უფრო მჭიდროდ დაუკავშირდნენ ევროკავშირსა და სხვა განვითარებულ 

ეკონომიკებს. 

 თითოეული რეგიონის წინსვლა ხელს შეუწყობს მთელი ქვეყნის კონკუ-

რენტუნარიანობის ზრდას. პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოს პროექტებს, რომლებიც 

წაახალისებს ადგილობრივი კომპანიების საინვესტიციო შესაძლებლობებს. ხელს 

შეუწყობს ისეთი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, რომელიც მნიშვნელოვანია 

საზოგადოებრივი მომსახურეობის ხარისხის უზრუნველსაყოფად.  

ნაშრომის მესამე თავში „საინვესტიციო პროცესების ფორმირების თეორიულ-

მეთოდოლოგიური საფუძვლები“ განსაზღვრულია, რომ საქართველომ მეტი 

ინვესტიცია უნდა მიმართოს ადმინისტრაციული სისტემის შესაძლებლობების 

გაუმჯობესებისათვის და განახორციელოს რეგიონული პოლიტიკა, რომელიც 

დეპრესიული რეგიონების განვითარებას შეუწყობს ხელს. ამის მისაღწევად, 

საჭიროა შესაბამისი საინვესტიციო, სამართლებრივი და ინსტიტუციური 

ღონისძიებების გატარება ეროვნული, დარგობრივი და რეგიონული პოლიტიკის 

ფარგლებში იმ ინსტრუმენტების გამოყენებით, რომელიც დაფინანსებულია 

სახელმწიფო და ადგილობრივი ბიუჯეტების, საერთაშორისო დონორებისა და 

განვითარების პარტნიორების, მათ შორის, ევროკავშირის მიერ. 

საქართველო გახსნილი ქვეყანაა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისათვის. 

მაგრამ ნაკლებად განვითარებული სატრანსპორტო და ლოჯისტიკური ინფრას-

ტრუქტურა და პოლიტიკური ფაქტორი, განსაკუთრებით ეთნოკონფლიქტური 

რეგიონები განაპირობებენ, რომ ინვესტიციების განხორციელების მხრივ მაღალ-

რისკიან ქვეყანათა რიცხვს განეკუთვნება. ამიტომ, საჭიროა სახელმწიფოს მხრიდან 

უფრო აქტიური მოქმედება, საინვესტიციო ბაზრის ინსტიტუციური სტრუქტურის 

განვითარებისათვის. საქმიანი კონტაქტების დამყარება საერთაშორისო სადაზღვე-

ვო კომპანიებთან, რათა მაქსიმალურად იყვნენ ჩართულნი ინვესტიციების 

დაზღვევის საქმეში და შეამცირონ რისკის დონე. 

 მეოთხე თავში „საქართველოს რეგიონული განვითარების ძირითადი მიმარ-

თულებები“ აღნიშნულია, რომ ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდო-
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მობა და ხარისხი ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორია, რომელიც გავლენას ახდენს 

მეწარმეების საინვესტიციო გადაწყვეტილებებზე და საბოლოოდ მოსახლეობის 

ცხოვრების ხარისხზე. 

საქართველოს საერთაშორისო კონკურენტუნარიანობას ზრდის ბუნებრივი და 

კულტურული მემკვიდრეობის სიმდიდრე და მრავალფეროვნება. იგი მოიცავს 

როგორც მატერიალურს - ეროვნულ პარკებს, მონასტრებს, ისტორიულ ძეგლებს. 

ასევე, არამატერიალურს - სამზარეულოს, მუსიკას, ცეკვას, ფოლკლორს, თეატრს 

და სხვა სიმდიდრეს. ეკონომიკური ფაქტორებისგან განსხვავებით, ბუნებრივი-

კულტურული მემკვიდრეობა გადანაწილებულია ქვეყნის შიგნით, რაც საქართვე-

ლოს ყველა კუთხეს მატებს მიმზიდველობას ტურიზმის განვითარებისათვის. 

საინვესტიციო პროცესების სტიმულირების მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი 

იქნება მაღალმთიანი რეგიონების განვითარება, აუცილებელია იქ მცხოვრები 

მოსახლეობის ცხოვრების სტანდარტების და პირობების გაუმჯობესება. ევროკავ-

შირის ქვეყნების მაგალითი გვიჩვენებს, რომ ადამიანური კაპიტალი არის ერთ-

ერთი უმთავრესი ასპექტი, რომელიც განსაზღვრავს რეგიონული კონკურენტუ-

ნარიანობას, მას აქვს პირდაპირი კავშირი ბიზნესის ეფექტურობასთან და 

მოქალაქეთა ცხოვრების დონესთან. 

დასკვნაში განზოგადებულია კვლევის შედეგები და მოტანილია შეფასებები, 

მოცემულია მეთოდური რეკომენდაციები, 

 

დასკვნა 

• ეროვნული წარმატების მიღწევას რამდენიმე ფაქტორი განაპირობებს, 

მაგრამ რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება ერთ-ერთ უმნიშ-

ვნელოვანესად არის აღიარებული. როგორც წესი, წარმატება ამ ფაქტორის 

ზეგავლენას მაშინ მოაქვს, როცა მისი კონცეფცია ქვეყნის ეკონომიკური გან-

ვითარების მთლიანი კონცეფციის ნაწილია და ჰარმონიულად ერწყმის მას.  

• საქართველოს რეგიონების განვითარებას შორის ღრმა დისპროპორციებს 

აქვს ადგილი. არათანაბრად არის გადანაწილებული რეგიონებსა ურბანულ 

ცენტრებს - თბილისსა და ბათუმს შორის ბიზნესი, ინვესტიციების ნაკა-

დები, საჯარო სერვისები, ბიზნეს აქტივობები, საერთაშორისო განსახორ-

ციელები პროექტები და მრავალი სხვა.  
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• საქართველოს მთავრობა დიდ ძალისხმევას უთმობს მცირე და საშუალო 

ბიზნესის განვითარებას, ჩატარდა რეფორმები, გააქტიურებულია სამთავ-

რობო და არასამთავრობო ინსტიტუტები. მიუხედავად ამისა, ბიზნესი 

კვლავაც გამოწვევების წინაშე დგას. პირველი პრობლემა ფინანსების 

ხელმისაწვდომობაა; მეორე -  ბიზნესის არაკონკურენუნარიანობა ევროპისა 

და მსოფლიოს, რეგიონულ ბაზრებზე; მესამე - არაეფექტიანობა.  

• ბიზნესის სუსტი კონკურენტუნარიანობა, თავის მხრივ, განაპირობებს საექ-

სპორტო მაჩვენებლების დაბალ ნიშნულს. წლიდან წლამდე ექსპორტის 

მაჩვენებლები იზრდება, მაგრამ ზრდა მიმდინარეობს ძალიან ნელა. დაბალი 

ტემპით მზარდი ექსპორტის ფონზე მით უფრო საგანგაშოდ გამოიყურება 

იმპორტის სტაბილურად მზარდი ნიშნული, რომელმაც შიდა მოხმარების 

მაჩვენებლის 70 პროცენტი შეადგინა. ეს სხვა არაფერია, თუ არა ეკონომიკურ 

პოლიტიკაში დაშვებული შეცდომების შედეგი. ასეთივე შეცდომებს 

განეკუთნება: ბიზნესის შეზღუდვა, მაღალი უმუშევრობა და ინფლაცია. 

• აგრარულ სფეროში საქართველოს მოსახლეობის ½-ზე მეტია დასაქმებული 

და ქმნის მშპ დაახლოებით 9,5%-ს. არსებობს ისეთი რეგიონებიც, რომელთა 

მოსახლეობის უმრავლესობა მხოლოდ სოფლის მეურნეობით არის 

დაკავებული. მაგრამ შედეგებიდანაც ნათლად ჩანს, რომ განვითარების 

ექსტენსიური ტიპი, რომელიც ქართულ სოფლის მეურნეობას ახასიათებს, 

აძვირებს აგროპროდუქციას. ამდენად, ფასისმიერი კონკურენცია მას 

თვითღირებულების ეტაპზევე წაგებული აქვს. ამის ბუნებრივი შედეგი 

იმპორტული პროდუქტით ადგილობრივის ინტენსიური ჩანაცვლებაა, რაც 

ასტიმულირებს სამუშაო ადგილების შემცირებას და ინვესტირებას. 

• ის კრიზისული ტენდენციები, რომელიც ზემოთ ჩამოვთვალეთ, პირველ 

რიგში მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას აუარესებს.  

• სიღარიბის მაჩვენებელი თითქმის ყველა რეგიონში საშუალო ქართულ 

მაჩვენებელზე დაბალია. ანუ საშუალო მაჩვენებელი საქართველოში მიღე-

ბულია რეგიონებისა და ურბანული ცენტრების (თბილისი, ბათუმი) 

ჯამური მაჩვენებლის გათვალისწინებით, ამიტომაც მისი მნიშვნელობა 

აღემატება რეგიონულისას. 

• ასევე მეტია რეგიონებში დეპოპულაციისა და მოსახლეობის დაბერების 
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მაჩვენებლებიც. ეს ბუნებრივია, ვინაიდან სოფლებიდან ახლომდებარე 

ქალაქებში და რეგიონებიდან ურბანულ ცენტრებში მიგრაცია ძირითადად 

ახლგაზრდების ხარჯზე ხდება. ამის ლოგიკურ გაგრძელებას წარმოადგენს 

მეწარმეობის განვითარების დონის დაბალი მაჩვენებლებიც. აქედან 

გამომდინარე, ახალგაზრდების ხარჯზე დეპოპულირებული სოფლის 

ძირითდ მოსახლეობას პენსიონერები შეადგენენ, რაც საგანგაშო ნიშნულს 

მიუახლოვდა. მათგან უმეტესობა სიღარიბის ზღვარს მიღმა ცხოვრობს და 

დახმარებასაც ღებულობს. სიღარიბის ყველაზე მაღალი მნიშვნელობით 

გამოირჩევიან ისეთი მხარეები, როგორებიცაა სამცხე-ჯავახეთი, გურია, 

ქვემო ქართლი და შიდა ქართლი.  

• რეგიონების ეკოლოგიური და კლიმატური მდგომარეობა შეცვლილია 

უარესობისკენ, ვინაიდან უკონტროლოდ ნადგურდება ტყის საფარი და 

მიწის წიაღისეული რესურსების გადამუშავება ყველა ნორმის დარღვევით 

მიმდინარეობს. კლიმატური კატაკლიზმები - მეწყერი, სეტყვა, წყალდი-

დობა, ნამქერები და სხვა - ამის ლოგიკური შედეგია. ბუნებრივი რესურ-

სების განადგურება შეიძლებოდა რაციონალური მოხმარების ჩარჩოებში 

ჩაგვესვა, ქართველ მეწარმეებს და საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედ 

უცხოურ ბიზნესებს რომ ქონოდათ სოციალური პასუხისმგებლობა, ან 

კანონი რომ უფრო მკაცრი და შეუვალი გახდეს ამგვარი დარღვევების 

მიმართ. საბოლოო ჯამში, კლიმატური და ბუნებრივი ცვლილებები ზრდის 

ისეთი დაავადებების რიცხვს, რომლებიც ონკოლოგიურ ჯგუფს მიეკუთ-

ვნება. უნდა აღინიშნოს, რომ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება 

ავალდებულებს ქართულ მხარეს, დაიცვას ბუნება ეკოლოგიური 

საფრთხეებისგან და რეგიონებში განსახორციელებლ ბიზნეს პროექტებში 

გათვალისწინებულ იქნას გარემოს უსაფრთხოების ასპექტები.  

• დღეს საქართველოს რეგიონების უმეტესობა ძირითადი სერვისების დეფი-

ციტს განიცდის. განათლება, ჯანდაცვა და კომუნალური სერვისები ბევრი 

სოფლისთვის ხელმიუწვდომელ ფუფნებად რჩება. სხვაზე რომ არაფერი 

ითქვას, პირველ მიზეზს გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის პრობლემა 

წარმოადგენს. 

• ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითრებისა და მოსახლეობის ცხოვ-
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რების დონის ძირითად განმსაზღვრელ მაჩვენებლად ყოველთვის ითვლე-

ბოდა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა, სტრუქტურა და 

ხარისხი. ევროკავშირში ქვეყნის მიღების ერთ-ერთ წინაპირობას ქვეყანაში 

ინვესტიციების შესვლის შესაძლებლობა და დაბანდებებისა და კერძო 

საკუთრების ქვეყანაში შეტანა და განთავსება, ან/და ნებისმიერ დროს ქვეყ-

ნიდან მისი გატანა წარმოადგენს. რეგიონებში ინვესტიციების დინამიკა დღეს 

უდიდესი გამოწვევაა, რომლის გადასაწყვეტად აუცილებელია ბიზნესის 

ძირეული მოდერნიზირება. თანმდევი ეფექტი იქნება მოსახლეობის დასაქმება 

და საზღვარგარეთ მისი მიგრაციის შემცირება. 

• ინვესტიციების მოზიდვა ყველა დროში და ყველა ქვეყნისთვის ერთ-ერთ 

უმნიშვნელოვანეს საკითხს წარმოადგენდა. დღეს აზიური ქვეყნების მაგა-

ლითი ამის კარგი ილუსტრაციაა. საინვესტიციო სახსრების მოპოვებაზე 

უმკაცრესი მსოფლიო კონკურენციის პირობებში აუცილებელია ქვეყნის 

საინვესტიციო აქტიურობის ზრდა. პირველ რიგში ეს მიზიდველი გარემოს 

ფორმირებას ნიშნავს. პანდემიის შედეგად მსოფლიო ეკონომიკა ჯერ 

დაპაუზდა და შემდეგ ნელი ტემპებით დაიწყო status quo-ს1 აღდგენა. 

ცხადია, პუი შემოდინება მდგომარეობის შესაბამისად შეწყდა. მაგრამ 

დღეისათვის მდგომარეობა სრულად თუ არა, ნაწილობრივ მაინც 

გამოსწორებულია.  

• პრობლემას წარმოადგენს ბიზნესის ისეთი სექტორების წახალისება, რომ-

ლის განვითარება რეგიონის განვითრებას შეერწყმება და ჰარმონიულად 

მოერგება მას. აგრარული სფერო, ამ მხრივ, პირველია. მისი განვითარება 

ჯაჭვური რეაქციით გააიაფებს ტურიზმის სფეროს, ხოლო ამ უკანასკნელის 

განვითარება კი სატრანსპორტო და საკომუნკაციო ინფრასტრუქტურების 

განვითარებას განაპირობებს. სწორედ დასახელებული სექტორები მოითხო-

ვენ დღეს სახელმწიფო მხარდაჭერას, რომელიც მოქნილი საკანონმდებლო 

და საგადასახადო სისტემების შემუშავებით უნდა იქნას გამოხატული. 

მიზანშეწონილია ინვესტიციების მიმართვა წარმოების სექტორში, განსა-

კუთრებით იმ საწარმოებში, რომლებიც საექსპორტო მიმართულების 

 
1 Status quo (ლათ.) - საწყისი მდგომარეობა. სტატუს ქვოს აღდგენა - საწყის მდგომარობასთან 
დაბრუნება. 
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პროდუქციას უშვებენ. 

•  პუი-ს სახელმწიფოს მიერ პრიორიტეტულად მიჩნეულ დარგებსა და 

სექტორებში გაზრდის ქვეყნის კონკურენტუნარიანობას და დააჩქარებს 

ეკონომიკური ზრდის ტემპებს. აქედან გამომდინარე, ბიზნეს პროექტები, 

რომელებშიც მოხდება სახსრების დაბანდება, უნდა შეესაბამებოდეს რეგი-

ონული სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიას, ხოლო ამ 

პროექტების თანმდევი სახელმწიფო მხარდაჭერის ინტეგრირებული 

ღონისძიებები კი ზუსტად უნდა ერგებოდეს რეგიონის საჭიროებებს. 

• საუკეთესო ევროპული გამოცდილების თანახმად, რეგიონული პოლიტიკა 

წარმატებას აღწევს სამ შემთხვევაში:  

- რეგიონული პოლიტიკა და სტრატეგიული გეგმა ზედმიწევნით უნდა 

ითვალისწინებდეს რეგიონის სპეციფიკას და, აქედან გამომდინარე, მის 

სპეციალურ მოთხოვნილებებს;  

- რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური განვითრების პოლიტიკა მჭიდრო 

ურთიერთკავშირში უნდა იმყოფებოდეს დარგობრივი განვითრების 

პოლიტიკასთან, ეს უკანასკნელი კი ქვეყნისა და რეგიონის პოლიტი-

კასთან;  

- რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების საბაზისო მოდელს 

მრავალდონიანი მენეჯმენტი და მმართველობა უნდა შეადგენდეს, რაც 

აადვილებს ყველა სტეიკჰოლდერის ჩართულობას, სხვადასხვა დონის 

შესაძლებლობათა ურთიერთგაზიარებას და შესაბამის ზრდას. 

• რეგიონის სოცილაურ-ეკონომიკური განვითარებისა და ბიზნესის ამა თუ იმ 

თანამედროვე პროექტის დაგეგმვის, განხილვის, დაფინანსებისა და გან-

ხორციელების პროცესში აუცილებელია მართვის უახლესი მოდელებისა და 

ტექნოლოგიების გამოყენება. მართვის უახლესი მეთოდებია საჭირო ამგვა-

რი პროექტების განხორციელება და ფინანსური მენეჯმენტის პროცესშიც. 

•  პროექტების განხილვისა და მიღების პროცესში აუცილებელია პრიორიტე-

ტების რაციონალური მონიშვნა. პრიორიტეტულად უნდა ჩაითვალოს პრო-

ექტები, რომლებიც რეგიონული კომპანიების შესაძლებლობების გაძლიე-

რებას შეუწყობს ხელს, ან აამაღლებს ისეთი სახელმწიფო სერვისების 

ხარისხს, როგორებიცაა სკოლამდელი და საშუალო განათლება და 
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ჯანმრთელობის დაცვა. 

• აუცილებელია პუი-ს დაბალანსებული გადანაწილების სისტემის შექმნა, 

რათა ყველა განხორციელებული ინვესტიცია არა მხოლოდ თბილისსა და 

ბათუმში, არამედ დაბალანსებულად ყველა რეგიონში გადანაწილდეს, რაც 

მათ თანაბარ განვითრებას უზრუნველყოფს. გარდა ამისა, ამგვარ სისტემას 

უნდა ხელეწიფებოდეს ინვესტიციების კონცენტრირება იმ რეგიონებში, 

სადაც უფრო მეტი გამოწვევაა დაგროვილი. ამის გაანგარიშება რეგიონის 

ობიექტურ და უტყუარ მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებს უნდა დაეყრდნოს. 

•  ძალზე მნიშვნელოვანია საპილოტე რეგიონების მონიშვნა (ეს უნდა იყოს 

განვითარების ყველაზე დაბალი სოციალურ-ეკონომიკური მაჩვენებლების 

მქონე რეგიონები) და მათთვის სპეციალური ინტეგრირებული განვითრე-

ბის საპილოტო პროგრამების შემუშავება. პროგრამებში გასათვალისწინე-

ბელია რეგიონის ყველა სპეციალური მაჩვენებელი და მთლიანად უნდა 

ფარავდეს რეგიონების სპეციფიკურ მოთხოვნილებებს. საქართველოში 

უღარიბეს რეგიონებად არის მიჩნეული გურია, რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემო 

სვანეთი, შიდა და ქვემო ქართლი, მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი. 

• საქართველოს გააჩნია ძლიერი მხარეები, რომლებიც მნიშვნელოვან როლს 

ითამაშებენ მისი საერთაშორისო კონკურენტუნარიანობის მაჩვენებელთ 

ამაღლებში. ბუნებრივი სიმდიდრე, კულტურულ-ისტორიული მემკვიდრე-

ობა და ეთნიკური მრავალფეროვნება - ყოველივე ეს შეადგენს ფაქტორებს, 

რომლებიც გაზრდიან საქართველოს ცნობადობას და დიდ როლს 

ითამაშებენ ტურისტებისა და ინვესტიციების მოზიდვაში. უნდა აღინიშნოს, 

რომ სხვა ფაქტორებისგან განსხვავებით, კონკრეტულად ამ უკანასკნელთა 

გადანაწილება საქართველოს რეგიონებს შორის არის თანაბარი. 

• დიდი პოტენციალი გააჩნია საქართველოსთვის წინა საუკუნეში ტრადიცი-

ულად ქცეული კულტურების - ჩაის, მანდარინის, ფორთოხლის, ლიმონის, 

კივის, დაფნის, დუყის, თამბაქოს - აღდგენა-აღორძინებას. გარდა ამისა, 

აუცილებელია მეაბრეშუმეობისა და მსუბუქი მრეწველობის სხვა დარგების, 

კვების პროდუქტების წარმოებების აღორძინებაც. მნიშვნელოვანია საკონ-

სერვო ქარხნებისა და მათთან ფუნქციონირებადი ჩაბარების პუნქტების 

აღდგენა.  
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ნაშრომის დასასრულ, გვინდა აღვნიშნოთ რეგიონის სოციალურ-ეკონომი-

კური განვითარების სახელმწიფო პოლიტიკის სამი ტენდენცია, რომელიც 

მკაფიოდ გამოიკვეთა კვლევის პროცესში. ისინი ერთმნიშვნელოვნად პასუხობენ 

რეგიონის მოთხოვნილებებს, ეყრდნობიან რა სარესურსო და სხვა პოტენციალს. 

კერძოდ: 

- ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა მისი 

პოტენციალის გათვალისწინებით და მასთან შესაბამისად; 

-  რეგიონის ქალაქისა თუ სოფლის მოსახლეობისთვის თანაბარი შესაძლებ-

ლობებისა  შექმნა; 

- ტერიტორიის დაბალანსებული მდგრადი განვითარება.  

დასახული მიზნების მისაღწევად აუცილებელია განვითარების სტრატე-

გიის შესაბამისი სამართლებრივი მარეგულირებელი ბაზის შექმნა და ინსტიტუ-

ციური რეფორმა ხელისუფლების ყველა დონეზე გატარებული პოლიტიკის 

ჩარჩოებში. გარდა ამისა, აუცილებელია ინსტრუმენტების იმგვარი ნაკრების 

გამოყენება, რომელთა დაფინანსების წყაროს ყველა დაინტერესებული პირის 

ბიუჯეტები წარმოადგენს. 

მნიშვნელოვანია მცირე და საშუალო ბინესის ხელშეწყობა და სტიმუ-

ლირება, ვინაიდან კერძო ბიზნეს-სექტორი როგორც შიდა ინვესტიციების 

დაბანდების, ასევე უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის მნიშვნელოვან წყაროს 

წარმოადგენს. საჭიროა ამ პროცესის შეხამება „გონივრული სპეციალიზაციის“ 

მეთოდთან, რადგანაც სპეციალიზაცია არის საერთაშორისო პარტნიორებთან 

შედარებითი უპირატესობის სარგებლობის ერთ-ერთი გზა. შედარებითი 

უპირატესობები და განვითრებული სპეციალიზაცია განაპირობებენ კონკურენტ-

უნარიანი საექსპორტო პროდუქციის წარმოებასა და გაყიდვას. 

საქართველოში ფუნქციონირებს კვლევითი ცენტრები, ტექნოლოგიური 

პლატფორმები და ბიზნეს ინკუბატორები, რომელთა ერთობლივმა ძალისხმევამ 

უნდა გააფართოვოს ქვეყნის ინოვაციური პოტენციალი. შედეგად, ინვესტი-

რებული თანხების გამოყენება უფრო რაციონალურად იქნება, ხოლო რეგიონული 

სოციალურ-ეკონომკური განვითრების პროგრამების ფოკუსირება კი ინოვაციურ 

ასპექტებზე მოხდება. ინოვაციური პოტენციალის განვითარება თანაბარზომიერად 

უნდა მოხდეს როგორც ურბანულ ცენტრებში, ასევე რეგიონების  რაიონებში. 
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ნებისმიერ შემთხვევაში და განვითრების ნებისმიერ ეტაპზე ქვეყნის 

განვითარების გადამწყვეტ ფაქტორს, განსაკუთრებით გლობალიზაციის პირო-

ბებში, ადამიანური კაპიტალი წარმოადგენს. განსაკუთრებით აქტუალურია ეს იმ 

ქვეყნებისათვის, რომლებიც გლობალიზაციის გამო შექმნილი სიტუაციის 

საკუთარი თავის სასარგებლოდ გამოყენებას ცდილობენ. ადამიანური კაპიტალი 

ყველაზე ადაპტირებადი და კრეატიული რესურსია, ამიტომაც იგი პარალელურად 

წარმოადგენს ფაქტორს, რომელიც განსაზღვრავს ნებისმიერი გეოგრაფიული 

რეგიონის კონკურენტუნარიანობის დონეს. გარდა ამისა, უნდა აღინიშნოს, რომ 

ადამიანური კაპიტალის განვითარებაში დაბანდებული ინვესტიციები მოიცავს არა 

მხოლოდ განათლების სფეროს, არამედ ჯანდაცვას, ცხოვრების დონის 

მაჩვენებლებსა და სხვა. ადამიანური კაპიტალის განვითარებასთან ერთად 

მცირდება დისპროპორცია სამუშაო ძალის უნარებსა და კვალიფიკაციის და 

ბიზნესის სექტორის მოთხოვნილებას შორის, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, 

ადამიანური კაპიტალის განვითარებასთან ერთად სამუშაო ძალის კვალიფიკაცია 

და უნარები სულ უფრო შესაბამისობაშია წარდგენილ მოთხოვნებთან. შედეგად 

ხდება დასაქმების პოლიტიკის შემუშავება, რაც დასაქმების ბაზრის სისტემურ 

შესწავლასა და ანალიზს გულისხმობს.  

როგორც ვხედავთ, საქართველომ ბოლო წლებში გამოავლინა პოტენციალი, 

გახდეს კავკასიის რეგიონში გაცილებით მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური და 

ეკონომიკური სუბიექტი და მიაღწიოს მნიშვნელოვან შედეგებს სოციალურ-

ეკონომიკურ განვითარებაში. იმ შემთხვევაში, თუ გავითვალისწინებთ ევროპული 

ქვეყნების საუკეთესო გამოცდილებას და საკუთრი თვითმყოფადობისათვის 

დამახასიათებელ სპეციფიკურ ნიშან-თვისებებს, გვექნება ჩვენი მრავალმხრივი 

პოტენციალის რეალობად ქცევის შესაძლებლობა. 
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ნაშრომის აპრობაცია 

სადისერტაციო ნაშრომის თემაზე ფაკულტეტის საგამოცდო კომისიაში 

დაცული იქნა სამი კოლოკვიუმი და ორი თემატური სემინარი: 

კოლოქვიუმები:  

1. ინვესტიციების სახელმწიფო რეგულირების საზღვარგარეთული 

გამოცდილება; 

2. საქართველოს რეგიონული განვითარების მნიშვნელოვანი ასპექტები; 

3. რეგიონული პოლიტიკა  ევროკავშირთან ინტეგრაციის კონტექსტში; 

 

დისერტაციის ძირითადი დებულებები ასახულია ავტორის მიერ 

გამოქვეყნებულ შემდეგ პუბლიკაციებში: 

სტატიები:  

1. შარაშიძე ხვიჩა, ბიზნესის მხარდაჭერა საქართველოს რეგიონული 

პოლიტიკის მნიშვნელოვანი ასპექტი, ჟ. სოციალური ეკონომიკა. XXI 

საუკუნის აქტუალური პრობლემები,  2021, N3-4, გვ.16-22; 

2. შარაშიძე ხვიჩა, რამაზ ოთინაშვილი, თამარ ოთინაშვილი,  რეგიონის 

საინვესტიციო პროცესების სტიმულირების მნიშვნელოვანი ასპექტები, ,  ჟ. 

,,ეკონომიკა”, № 4-5, 2022, ტომი 105, გვ.130-140,  

3. Sharashidze Kh., et al. (2022), Contemporary Business Challenges in a Globalized 
World: Research, Study, Examination (Volume 3) // Collective monograph. Saarbrücken, 
Saarland, Germany; 2022, p.264, იმპაქ ფაქტორიანი, IF; 

 

კონფერენცია:  

1. შარაშიძე ხვიჩა, ოთინაშვილი რამაზ, ბედინაშვილი ვარაზ, რეგიონების 

საინვესტიციო პროცესების სტიმულირების პრობლემები, VI საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია - „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე 

გამოწვევები“, სტუ, 2022 წ.,გვ.130-135; 

 

 
  


