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ონის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მსუ ბუ ქი მრეწ ვე ლო ბის კლას ტე რის დი აგ ნოს
ტი კუ რი კვლე ვა გან ხორ ცი ელ და ევ რო კავ ში რის ინი ცი ა ტი ვის – „მერები 
ეკო ნო მი კუ რი ზრდი სათ ვის” და ფი ნან სე ბუ ლი პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში, 
რო მელ საც ახორ ცი ე ლე ბენ ონის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რია და პი ემ  სი 
კვლე ვი თი ცენ ტ რი.

აღ ნიშ ნუ ლი დო კუ მენ ტი შექ მ ნი ლია ევ რო კავ ში რის მხარ და ჭე რით. მის 
ში ნა არ ს ზე პა სუ ხის მ გე ბე ლია „პიემსი კვლე ვი თი ცენ ტ რი“ და შე საძ
ლო ა, რომ იგი არ გა მო ხა ტავ დეს ევ რო კავ ში რის შე ხე დუ ლე ბებს. 
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1 შესავალი 
 

ონის მუ  ნი  ცი  პა  ლი  ტე  ტის მსუ  ბუ  ქი მრეწ   ვე  ლო  ბის სექ   ტო  რის კლას   ტე  რის დი  აგ   ნოს   ტი  კუ  რი 
კვლე  ვა გან   ხორ   ცი  ელ   და პრო  ექ   ტის „ონის მუ  ნი  ცი  პა  ლი  ტე  ტის ეკო  ნო  მი  კუ  რი გან   ვი  თა  რე  ბა 
ბიზ   ნეს კლას   ტე  რე  ბის შექ   მ   ნის და ინ   ვეს   ტი  ცი  ე  ბის მო  ზიდ   ვის გზით“ ფარ   გ   ლებ   ში. 
შე სა ბა მი სი კლას ტე რე ბის გა მოვ ლე ნის მიზ ნით, პრო ექ ტის გუნ დ მა მო ახ დი ნა ერ თ გ ვა რო
ვან და მო მიჯ ნა ვე სექ ტო რებ ში მოქ მე დი სა წარ მო ე ბის გა მოვ ლე ნა. სა წარ მო ე ბის შე სა ბა მი სი 
დაჯ გუ ფე ბის შე დე გად, დი აგ ნოს ტი კუ რი კვლე ვე ბი სათ ვის შე ირ ჩა 4 სექ ტო რი: პირ ვე ლა დი 
და გა და მუ შა ვე ბუ ლი კვე ბის პრო დუქ ტე ბი, მსუ ბუ ქი მრეწ ვე ლო ბა, ტუ რიზ მი და მშე ნებ ლო ბა. 
მსუ ბუ ქი მრეწ ვე ლო ბის სექ ტო რის დი აგ ნოს ტი კუ რი კვლე ვა წარ მოგ ვიდ გენს დარ გის კომ პა
ნი ე ბის ბიზ ნეს ოპე რა ცი ე ბის მი მო ხილ ვას, ბიზ ნეს კავ ში რებს კლას ტე რის წევრ კომ პა ნი ებ
სა და პარ ტ ნი ორ ინ ს ტი ტუ ცი ებს შო რის, კლას ტე რის გან ვი თა რე ბის შე მა ფერ ხე ბელ ფაქ ტო
რებს, მი სი გან ვი თა რე ბის ხედ ვას და შე სა ბა მის პრი ო რი ტე ტებს. 
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2  მეთოდოლოგია 
 

დი აგ ნოს ტი კუ რი კვლე ვე ბის ფარ გ ლებ ში შე მუ შა ვე ბუ ლი მე თო დო ლო გია ეყ რ დ ნო ბა კვლე ვის 
შემ დე გი მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბას: სა მა გი დე კვლე ვა, სიღ რ მი სე უ ლი ინ ტერ ვი უ ე ბის და ფო
კუს ჯგუ ფის დის კუ სი ე ბის ჩა ტა რე ბას.
კვლე ვის ფარ გ ლებ ში ჩა ტარ და ინ ტერ ვი უ ე ბი კლას ტე რის წევრ ძი რი თად კომ პა ნი ებ თან, 
დამ ხ მა რე ინ ს ტი ტუ ტებ თან და კლას ტე რის პრო დუქ ტის და მომ სა ხუ რე ბის შემ ს ყიდ ველ სა ო
ჯა ხო სას ტუმ როს თან. სა ბო ლოო ჯამ ში ჩა ტარ და 25 ინ ტერ ვიუ და 1 ფო კუს ჯგუ ფი. ჩა ტა რე
ბუ ლი ინ ტერ ვი უ ე ბის გა ნა წი ლე ბა მო ცე მუ ლია ქვე მოთ ცხრილ ში.

ცხრილი 1: ჩატარებული ინტერვიუების განაწილება ჩართული მხარეების მიხედვით

ძირითადი კომპანიები და დამხმარე ინსტიტუტები
ჩატარებული 

ინტერვიუების 
რაოდენობა

ძირითადი კომპანიები 15

ხეტყის ნედლეულის მიმწოდებლები 2

საოჯახო სასტუმრო 1

საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციები 1

საგანმანათლებლო დაწესებულება 1

ფინანსური ინსტიტუტი 1

სამთავრობო სექტორი 1

არასამთავრობო სექტორი 3

სულ 25
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3 მსუბუქი მრეწველობის სექტორი 

3.1.	კლასტერის	განსაზღვრა

ონის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მსუ ბუ ქი მრეწ ვე ლო ბის კლას ტე რი  შედ გე ბა ხე ტყის გა და მა მუ შა ვე
ბე ლი და ავე ჯის წარ მო ე ბის, ტექ ს ტი ლის, პლას ტ მა სის სამ შე ნებ ლო ნა კე თო ბე ბის, სამ შე ნებ
ლო მა სა ლე ბის და ხალ ხუ რი რეწ ვის მწარ მო ებ ლე ბი სა გან. 
ონის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მსუ ბუ ქი მრეწ ვე ლო ბის კლას ტე რის სა წარ მო ე ბის გა ნა წი ლე ბა საქ მი
ა ნო ბის მი ხედ ვით მო ცე მუ ლია ცხრილ ში: 

ცხრილი 2: ონის მუნიციპალიტეტის მსუბუქი მრეწველობის სექტორის კომპანიების განაწილება საქმიანობების 
მიხედვით

საქმიანობა კომპანიათა 
რაოდენობა

ავეჯის წარმოება 2

ხის საამქრო 6

პლასტმასის სამშენებლო ნაკეთობების წარმოება 3

ტექსტილის წარმოება 4

სამშენებლო მასალების წარმოება 4

მინანქრის სახელოსნო 2

ხალხური რეწვის საწარმო 2

სულ 23
წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბიზნეს რეგისტრი  

და ონის მუნიციპალიტეტის მერიის საწარმოების სია

3.2.	მსუბუქი	მრეწველობის	კლასტერის	მიმოხილვა

მსუ ბუქ მრეწ ვე ლო ბას ონის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მდი და რი ის ტო რია აქვს. გან სა კუთ რე ბით გა
მო სარ ჩე ვია ხის ნა კე თო ბე ბის წარ მო ე ბა, რომ ლის გან ვი თა რე ბაც გა ნა პი რო ბა რა ჭის რე გი
ო ნის ხე ტყის სა ნედ ლე უ ლო რე სურ სებ მა, ად გი ლობ რი ვი ხე ლოს ნე ბის ოს ტა ტო ბამ და რე
გი ონ ში ტრა დი ცი უ ლი ხის სახ ლე ბის სიმ რავ ლემ. ის ტო რი უ ლად, ხის და მუ შა ვე ბის მა ღა ლი 
ოს ტა ტო ბით სა ქარ თ ვე ლო ში გა მო ირ ჩე ოდ ნენ ლა ზე ბი, რაჭ ვე ლე ბი, სვა ნე ბი, ფშავ  ხევ სუ რე
ბი და იმერ ლე ბი. შე სა ბა მი სად, ქვე ყა ნა ში და მის რე გი ო ნებ ში დაგ როვ და შე სა ბა მი სი ცოდ
ნა და გა მოც დი ლე ბა სა მა სა ლე ხის შერ ჩე ვის და მი სი გა და მუ შა ვე ბის კუთხით. ხე ლოს ნე ბი 
ყუ რადღე ბას აქ ცევ დ ნენ ხის ანა ტო მი ას, მერ ქანს, ასაკს და ხის თვი სე ბებს.  სა ქარ თ ვე ლოს 
სხვა დას ხ ვა რე გი ო ნებ ში, მათ შო რის რა ჭა ში ავე ჯის დამ ზა დე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ის ტო რი
უ ლი ტრა დი ციაა შე მორ ჩე ნი ლი. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ავე ჯის ხე ლოს ნე ბი აღ ნიშ ნუ ლი ხე ლო
ბით უმ თავ რე სად ზამ თარ ში იყ ვ ნენ და კა ვე ბუ ლი  სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო სა მუ შა ო ე ბი დან 
თა ვი სუ ფალ დროს. შე სა ბა მი სად, ეს პრო ფე სია სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის და მა ტე ბი თი, დამ ხ მა
რე დარ გის და ნიშ ნუ ლე ბას ას რუ ლებ და. მე ა ვე ჯე ე ბი იმავ დ რო უ ლად ხის კარ გი მცოდ ნე ე ბი 
იყ ვ ნენ და ხის მოვ ლა შერ ჩე ვა ზე ზრუ ნავ დ ნენ. აღ ნიშ ნუ ლი დარ გის გან ვი თა რე ბის ნა თე ლი 
დე მონ ს ტ რი რე ბაა რა ჭუ ლი ოდა სახ ლე ბი, ღია აივ ნე ბით და შე სა ბა მი სი ჩუ ქურ თ მე ბით, რომ
ლებ საც ზე მო და ქვე მო რა ჭის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში და სოფ ლებ ში ვხვდე ბით. 
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მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ წლე ბის გას ვ ლას თან ერ თად რა ჭა ლეჩხუ მის და ქვე მო სვა ნე თის 
რე გი ონ ში და მა მუ შა ვე ბე ლი მრეწ ვე ლო ბის სექ ტო რის ბრუნ ვა იზ რ დე ბო და, მი სი მაჩ ვე ნებ
ლე ბი მა ინც საგ რ ძ ნობ ლად ჩა მორ ჩე ბო და სა ქარ თ ვე ლოს სხვა რე გი ო ნებს. რა ჭა ლეჩხუ მი სა 
და ქვე მო სვა ნე თის რე გი ო ნის და მა მუ შა ვე ბე ლი მრეწ ვე ლო ბის სექ ტო რის ხვედ რი თი წი ლი 
სა ქარ თ ვე ლო ში ამ სექ ტო რის მთლი ან ბრუნ ვა ში 20172020 წლებ ში 0.17%დან 0.24%
მდე მერ ყე ობ და, რაც ყვე ლა ზე და ბალ მაჩ ვე ნე ბელს წარ მოად გენ და სხვა რე გი ო ნებ თან შე
და რე ბით.
მსგავ სი შე დე გი გა მო იკ ვე თა და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის მო ნა ცე მებ ზე დაკ ვირ ვე ბით. მი უ ხე
და ვად იმი სა, რომ 2020 წელს, 2019თან შე და რე ბით, და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის მო ცუ
ლო ბა 69%ით გა ი ზარ და, მი სი სა ერ თო მო ცუ ლო ბის მხო ლოდ 0.44% მო დი ო და მო ცე მულ 
რე გი ონ ზე. 
აღ სა ნიშ ნა ვია ის ფაქ ტიც, რომ 2020 წელს რა ჭა ლეჩხუ მის და ქვე მო სვა ნე თის რე გი ონ ში 
და საქ მე ბულ ადა მი ან თა რა ო დე ნო ბა 2019 წელ თან შე და რე ბით შემ ცირ და, რაც COVID19 
პან დე მი ის დაწყე ბი თა და ტუ რიზ მის შე ფერ ხე ბით შე იძ ლე ბა აიხ ს ნას. მი უ ხე და ვად ამი სა, 
20172020 წლებ ში რა ჭა ლეჩხუ მის და ქვე მო სვა ნე თის რე გი ონ ში და მა მუ შა ვე ბუ ლი მრეწ
ვე ლო ბის სექ ტორ ში და საქ მე ბულ თა ხვედ რი თი წი ლი სა ქარ თ ვე ლო ში სტა ბი ლუ რად იზ რ დე
ბო და. 
ონის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მსუ ბუ ქი მრეწ ვე ლო ბის კლას ტე რის სა წარ მო ე ბის უმ რავ ლე სო ბა ქა
ლაქ ონ შია გან ლა გე ბუ ლი. სა წარ მო ე ბი ასე ვე მდე ბა რე ობს შემ დეგ სოფ ლებ ში: ზუ და ლი, 
ღა რი, წმენ და უ რი, გლო ლა, ჯინ ჭ ვი სი.  
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4 მსუბუქი მრეწველობის სექტორის ძირითადი 
ეკონომიკური ინდიკატორები 

4.1.	ბრუნვა

იმისათვის, რომ საწარმოთა ეკონომიკურ საქმიანობაზე დაკვირვება უკეთ ყოფილიყო 
შესაძლებელი, ინტერვიუების კითხვარში გათვალისწინებული იყო კითხვა წლიურ ბრუნ
ვასთან და დასაქმებასთან დაკავშირებით. გამოკითხულთა უმეტესობისთვის1 ბრუნვის 
დიაპაზონის გამჟღავნება პრობლემას არ წარმოადგენდა. როგორც კვლევამ აჩვენა, გარდა 
ერთი კომპანიისა, ყველა გამოკითხული საწარმოს ბრუნვა 100 000 ლარზე ნაკლებია. 
გამოკითხულთა 57%ის ბრუნვა 10 000 ლარზე ნაკლებია, ხოლო 29%ის  10 000დან 
50 000 ლარის დიაპაზონშია. 

ცხრილი 3: ონის მუნიციპალიტეტის მსუბუქი მრეწველობის სექტორის კომპანიათა ბრუნვის დიაპაზონი

საწარმოს 
ზომა2

0- 
10K ₾

10K- 
50K₾

50K- 
100K₾

100K- 
250K₾

250K- 
500K₾

500K- 
1მლნ₾

1მლნ-
3მლნ₾

3მლნ-
5მლნ₾

5მლნ-
10მლნ₾

მცირე                  
მცირე                  
მცირე                  
მცირე                  
მცირე                  
მცირე                  
მცირე                  
მცირე                  
მცირე                  
მცირე                  
მცირე                  
მცირე                  
მცირე                  
მცირე                  
მცირე                  
მცირე                  

1 გამოკითხულთაგან ერთ საწარმოს არ გაუზიარებია ინფორმაცია წლიური ბრუნვის შესახებ.
2 საქსტატის მიხედვით:  
 y მსხვილი ზომის საწარმოებს განეკუთვნება საწარმო, სადაც დასაქმებულთა საშუალოწლიური რაოდენობა აღემატება 

249 კაცს ან საშუალო წლიური ბრუნვის მოცულობა 60 მლნ ლარს. 
 y საშუალო ზომის საწარმოებს მიეკუთვნება ყველა ორგანიზაციულ‐სამართლებრივი ფორმის საწარმო, რომელშიც 

დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა მერყეობს 50‐დან 250 კაცამდე, ხოლო საშუალო წლიური ბრუნვის 
მოცულობა – 12 მლნ ლარიდან 60 მლნ ლარამდე. 

 y მცირე ზომის საწარმოებს მიეკუთვნება ყველა ორგანიზაციულ‐სამართლებრივი ფორმის საწარმო, რომელშიც 
დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა არ აღემატება 50 დასაქმებულს და საშუალო წლიური ბრუნვის 
მოცულობა არ აღემატება 12 მლნ ლარს.
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4.2.	დასაქმება

ინტერვიუების დროს, გამოკითხულთა უმრავლესობამ3 გააზიარა დეტალები დასაქმებულთა 
რა ო დე ნო ბის შე სა ხებ. გა მო კითხულ სა წარ მო ებ ში თა ნამ შ რომ ლე ბის მი ნი მა ლუ რი რა ო დე
ნო ბა შე ად გენს 1 ადა მი ანს, ხო ლო მაქ სი მა ლუ რი  25ს. 
დასაქმებულთა შესახებ მონაცემები წარმოდგენილია ქვემოთ ცხრილში. 

ცხრილი 4: კომპანიათა დასაქმება

საწარმოს ზომა
გამოკითხულ 
საწარმოთა 
რაოდენობა

დასაქმებულთა 
საშუალო  

რაოდენობა
სულ

მცირე 16 4.75 1094

4.3.	სექტორის	ძირითადი	ეკონომიკური	ინდიკატორები

ინტერვიუების მსვლელობის დროს, სამიზნე საწარმოებს ჰქონდათ შესაძლებლობა ესაუბრათ 
მსუბუქი მრეწველობის სექტორის ძირითადი ეკონომიკური ინდიკატორების დინამიკის 
შესახებ ბოლო 3 წლის განმავლობაში. რესპონდენტებმა თითოეული ინდიკატორი შეასაბამეს 
შემდეგ პასუხთან: „მცირდებოდა“, „იზრდებოდა“ ან „არ შეცვლილა“.
დიაგნოსტიკური კვლევის ფარგლებში ჩატარებული ინტერვიუების შედეგად, გამოვლინდა ბოლო 
3 წლის განმავლობაში ძირითადი საწარმოო ინდიკატორების ცვლილების შემდეგი დინამიკა:
გრაფიკი 1. ინდიკატორების დინამიკა გამოკითხულ საწარმოთა შორის

ბოლოს 3 წელში ძირითადი პარამეტრების დინამიკა
100%

80%

60%

40%

20%

0%

n მცირდებოდა     n იზრდებოდა     n არ შეცვლილა

გაყი
დვებ

ი
მოგება

ექს
პორტი

ფასე
ბი (

ლარში)

მომხმ
არებე

ლთა 

რაოდენო
ბა

საწ
არმოო 

სიმ
ძლ

ავრ
ე

დასა
ქმე

ბულ
თა 

რაოდენო
ბა

დასა
ქმე

ბულ
ი 

კაც
ები

დასა
ქმე

ბულ
ი 

ქალ
ები

პროდუქტ
ები

ს 

რაოდენო
ბა

6%

94%
47%

18%

35%

47%

18%

35%

18%

82%
94%

6%

25%

69%

6%

88%

6%
6%

6%

94%

6%

94%41%

35%

24%

3 გამოკითხულთაგან ერთს არ გაუმჟღავნებია ინფორმაცია დასაქმებულთა რაოდენობის შესახებ.
4 სულ დასაქმებულთა რაოდენობის მიახლოებული მაჩვენებელი გამოთვლილია კომპანიათა რაოდენობის გამრავლებით 

საშუალო დასაქმებულთა რაოდენობაზე.
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გამოკითხული სამრეწველო საწარმოებისთვის ბოლო 3 წლის განმავლობაში მთავარი 
ინდიკატორების უმეტესობა უცვლელი დარჩა. 
როგორც გრაფიკზე ჩანს, კომპანიების უდიდესი ნაწილისთვის საწარმოო სიმძლავრეები და 
დასაქმებულთა რაოდენობა ბოლო სამ წელიწადში არ შეცვლილა. ასევე აღსანიშნავია, რომ 
მეწარმეების უმრავლესობას ბოლო სამ წელიწადში თავიანთი პროდუქტის დივერსიფიკაცია 
არ განუხორციელებიათ.
გა მო კითხულ კომ პა ნი ა თა თით ქ მის ნა ხე ვა რი აღ ნიშ ნავს, რომ მო ცე მულ პე რი ოდ ში გაზ რ
დი ლია გა ყიდ ვე ბი და მო გე ბა. თუმ ცა, სა წარ მო თა მე სა მე დის თ ვის გა ყიდ ვე ბი სა და მო გე ბის, 
ისე ვე რო გორც მომ ხ მა რე ბელ თა რა ო დე ნო ბის რიცხ ვი შემ ცირ და.
მე წარ მე თა აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბა აღ ნიშ ნავს, რომ ბო ლო სამ წე ლი წად ში ფა სე ბი გა
ი ზარ და.
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5 წარმოების პროცესი 

5.1.	ხე-ტყის	გადამამუშავებელი	და	ავეჯის	საწარმოები

წარმოებული პროდუქცია
აღ ნიშ ნუ ლი ქვე სექ ტო რის სა წარ მო ე ბი აწარ მო ე ბენ სახ ლის ავეჯს (სკამები, სა წო ლე ბი, 
სამ ზა რე უ ლოს კა რა დე ბი), ოდის აივ ნე ბის ჩუ ქურ თ მებს, ხის სხვა დას ხ ვა ნა კე თო ბებს, ში და 
კი ბე ებს, ხის კარ  ფან ჯა რას, იატა კის და ჭე რის მა სა ლას, სა ფარ დე ებს. ერ თი სა წარ მო და
კა ვე ბუ ლია ხის კო ტე ჯე ბის მშე ნებ ლო ბით, ხო ლო რამ დე ნი მე გეგ მავს აღ ნიშ ნუ ლი მი მარ თუ
ლე ბის ათ ვი სე ბას. ხე ტყის სა ხერ ხე ბი და კა ვე ბუ ლი არი ან ხის პირ ვე ლა დი და მუ შა ვე ბით და 
აწ ვ დი ან ნედ ლე ულს ავე ჯის სა წარ მო ებს და სხვა შემ ს ყიდ ვე ლებს. 

წარმოების პროცესი
აღსანიშნავია, რომ ხეტყის გადამამუშავებელი სექტორის ღირებულებითი ჯაჭვის უმთავრესი 
ოპერაციები უმრავლეს შემთხვევაში იწყება და სრულდება ონის მუნიციპალიტეტში, რასაც 
განაპირობებს მუნიციპალიტეტის მდიდარი და ხარისხიანი ნედლეულის ბაზა და ადგილზე 
გადამამუშავებელი საწარმოების არსებობა. 
ხის ნაკეთობების მწარმოებელი მეწარმეების საწარმოო პროცესი იწყება სახერხებში 
მორების დახერხვით, გრძელდება მიღებული მასალის საბოლოო პროდუქტის მიხედვით 
დამუშავებით და სრულდება შესაბამისი პროდუქციის წარმოებით. ავეჯის შემთხვევაში 
მეწარმეები იღებენ ზომებს დამკვეთთან, ადგენენ საჭირო მასალის რაოდენობას, აკეთებენ 
კალკულაციას, აძლევენ შეკვეთას სახერხში, იღებენ მასალას და იწყებენ დამუშავებას, 
რაც მოიცავს სხვადასხვა დეტალების დამზადებას, ზომებზე დახერხვას, გაშალაშინებას, 
შეწებებას,  საბოლოო პროდუქტის ადგილზე მიტანას და დამონტაჟებას. ერთერთმა მეწარმემ 
აღწერა ხის კარების დამზადების პროცესი, რომელიც მოიცავს მასალის შერჩევას, ზომებზე 
დაჭრას, ჩარჩოს დამზადებას, ბაზოს  სქელი ნაწილის დამზადებას, ჩონჩხის აწყობას, 
კარების გულების დამზადებას, შეწებებას, „ანჯამების“ და „საკეტის“ ჩამონტაჟებას. 
რაც შეეხება ხის სახერხებს, საწარმოო პროცესი მდგომარეობს მასალის შეძენაში, სატვირთო 
ავტომანქანებით სახერხში ტრანსპორტირებაში, დახერხვაში და საბოლოო პროდუქტის 
(ფიცრის, კოჭის და ა.შ.) დამზადებაში. 
ხეტყის ნედლეულის მიწოდების პროცესში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს საქართველოს 
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ეროვნული სატყეო სააგენტო, რომელიც 
უზრუნველყოფს ხეტყის მოჭრის, დასაწყობების და რეალიზაციის პროცესს. შესაბამისად, 
მის მიერ პროცესის შეუფერხებლად და უნარიანად წარმართვაზეა დამოკიდებული ხეტყის 
გადამამუშავებელი და ავეჯის სექტორის ნედლეულზე ხელმისაწვდომობა. 
ონის მუნიციპალიტეტში ავეჯის წარმოების პროცესში განხორციელებული აქტივობები გამო
სახულია სქემაზე: 
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სქემა 1. ავეჯის წარმოების პროცესი ონის მუნიციპალიტეტში

 � სატყეო სააგენტოს 
მიერ ხეტყის 
მოჭრის და 
დასაწყობების 
ორგანიზება

 � სატყეო სააგენტოს 
მიერ მოჭრილი და 
დასაწყობებული 
ხეტყის აუქციონის 
გზით გაყიდვა

 � სახერხების მიერ 
ნედლეულის შეძენა

 � სხვადასხვა 
დეტალების 
დამზადება

 � ზომებზე დახერხვა

 � გაშალაშინება

 � შეწებება

 � აწყობა

 � ზომების აღება 
დამკვეთთან

 � საჭირო მასალის 
რაოდენობის 
დადგენა

 � საჭირო დამხმარე 
ნედლეულის შეძენა

 � კალკულაციის 
გაკეთება

 � სახერხში შეკვეთის 
მიცემა

 � სახერხის 
მიერ შეკვეთის 
დამზადება

 � საწარმოს მიერ 
მასალის მიღება

 � პროდუქტის 
ტრანსპორტირება

 � ადგილზე 
დამონტაჟება

ხე-ტყის 
ნედლეულის 

მოპოვება
პროდუქტის 
დამზადება

დამზადებული 
პროდუქტის 

დამონტაჟება

შეკვეთის  
მიღება

გამოყენებული ნედლეული
ხეტყის გადამამუშავებელი და ავეჯის საწარმოების მწარმოებლების მიერ გამოყენებული 
საწარმოო ნედლეული მოცემულია ცხრილში:

ცხრილი 5: ხეტყის გადამამუშავებელი და ავეჯის საწარმოების მიერ გამოყენებული ნედლეული

ძირითადი ნედლეული სხვა ნედლეული

ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
მოპოვებული ხეტყე:
 y ცაცხვი
 y წიფელი
 y კაკალი
 y ნაძვი
 y სოჭი
 y ფიჭვი
 y მუხა
 y ძველი ბეღლების და სახლების მასალა 

 ძირითადად თელა, საიდანაც კარგი 
ავეჯი გამოდის

 y ლაქსაღებავები 
 y ხრახნები
 y წებო 
 y ლურსმანი  
 y ზუმფარა
 y კიბეების რკინა
 y ანჯამები
 y საკეტი
 y ზუმფარის ქაღალდი
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აღსანიშნავია, რომ ძირითადი ნედლეულის 100% მოიპოვება ონის მუნიციპალიტეტში, 
ხოლო დამხმარე ნედლეული ძირითადად იმპორტირებულია. მაგალითისათვის, ხეტყის  
გადამამუშავებლების მიერ გამოყენებული ლაკი ან ლაზური ძირითადად თურქული ან 
იტალიური წარმოებისაა, ანჯამები და საკეტები თურქეთიდან არის იმპორტირებული, ხოლო 
კიბისათვის გამოყენებული რკინა საქართველოში იწარმოება. 

5.2.	ხალხური	რეწვის	საწარმოები

წარმოებული პროდუქცია
ონის მუნიციპალიტეტში მოქმედი ხალხური რეწვის საწარმოები აწარმოებენ თექის 
ნაწარმს, ბატიკის, ჯვრული ნაქარგობის, მინანქრის ნაკეთობებს, სხვადასხვა აქსესუარებს, 
სუვენირებსა და სამკაულებს.  

წარმოების პროცესი
თექის პროდუქციის საწარმოო პროცესი იწყება ფონის შექმნით, რასაც მოყვება მასზე ესკიზის 
გადატანა და სხვადასხვა ხარისხის მატყლით დამუშავება. ამის შემდეგ ხდება სპეციალური 
ნემსით დამაგრება ესკიზის მიხედვით და ჩარჩოში ჩასმა. 
ტიხრული მინანქრის შემთხვევაში პირველ ეტაპზე ხდება ვერცხლის დამუშავება ქლიბის 
საშუალებით, შემდეგ ფორმის მიხედვით ესკიზის შედგენა, ფერების განსაზღვრა, ესკიზის 
მიხედვით ტიხრების დამზადება, ტიხრების დაწებება კომშის კურკების წებოს საშუალებით, 
ფერების დადება, ყალიბში ჩადება, ღუმელის საშუალებით გალღობა და გაერთიანება, 
წყლის ქვეშ ალმასის ქლიბით ზედაპირის დამუშავება, ბორმანქანის საშუალებით ზუმფარებით 
ზედაპირის დამუშავება და ბოლოს სამკაულად აწყობა. 

გამოყენებული ნედლეული
ხალხური რეწვის საწარმოების მიერ გამოყენებული საწარმოო ნედლეული მოცემულია 
ცხრილში:

ცხრილი 6: ხალხური რეწვის საწარმოების მიერ გამოყენებული ნედლეული

ძირითადი ნედლეული სხვა ნედლეული

 y ცხვრის მატყლი
 y ნატურალური აბრეშუმი
 y საღებავები
 y ვერცხლის ყალიბები
 y სპილენძი
 y მინანქრის ფერები
 y ყვავილები

 y ფურნიტურა (ძაფები, მაქმანები, მძივები, 
თვლები და ა.შ.)

 y ხის ჩარჩოები (ონში დამზადებული)
 y ეპოქსიდი
 y კომშის კურკების წებო (ტრადიციული)

თექის ნაწარმში გამოყენებული მატყლის ძირითადი ნაწილის მიწოდება კახეთიდან ხდება, 
თუმცა ხორციელდება გარკვეული რაოდენობის შეღებილი მატყლის იმპორტი თურქეთიდან. 
აბრეშუმი იტალიურია, ხოლო ფურნიტურა თურქული. მატყლის შემთხვევაში ნედლეულს 
პირდაპირ მომწოდებლებს უკვეთავენ და ხორციელდება მისი ტრანსპორტირება ონში, 
ხოლო იმპორტული ნედლეულის შემთხვევაში მწარმოებლები თანამშრომლობენ თბილისში 
მდებარე სპეციალიზირებულ მაღაზიებთან, საიდანაც ან თვითონ მოაქვთ პროდუქტი, ან 
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მიმწოდებელი უგზავნის ონის მუნიციპალიტეტში. ადგილობრივ ნედლეულს წარმოადგენს 
ყვავილები, კომშის კურკების წებო და ხის ჩარჩოები. ხალხური რეწვის საწარმოებს 
ნედლეულის მიმწოდებლებთან სტაბილური თანამშრომლობა აქვთ და ამ მიმართულებით 
პრობლემები არ დაფიქსირებულა. 

5.3.	ტექსტილის	ნაწარმი

წარმოებული პროდუქცია
ონის მუნიციპალიტეტში მოქმედი გამოკითხული ტექსტილის საწარმოები აწარმოებენ 
თეთრეულს, სტიქარს, ასევე ანახლებენ ძველ ლეიბებს, საბნებს და ბალიშებს. 

ტექსტილის წარმოების პროცესი
ტექსტილის წარმოებით დაკავებული მეწარმის საწარმოო პროცესი იწყება ქსოვილის 
შეძენით, გრძელდება დაჭრით და სრულდება შესაბამისი პროდუქტის შეკერვით. 
რაც შეეხება თეთრეულის განახლებით დაკავებულ საწარმოს, ის საწარმოო პროცესის 
დასაწყისში მომხმარებლისაგან იბარებს ძველ საბნებს, ლეიბებს და ბალიშებს, რის შემდეგაც 
იწყება მათი დაშლა და ხორციელდება სპეციალურ აპარატში დამუშავება: ხდება დაფერთხვა 
საფერთხ აპარატში, დაპენტვა საპენტ აპარატში და ბამბით საბნის და ლეიბის შეკერვა. 
ბალიში ტარდება ანტიბაქტერიულ დანადგარში, რის შემდეგაც ხდება ახალ პირებში ჩასმა.
 
ტექსტილის წარმოებაში გამოყენებული ნედლეული
ტექსტილის მწარმოებლების მიერ გამოყენებული საწარმოო ნედლეული მოცემულია 
ცხრილში:

ცხრილი 7: ტექსტილის საწარმოების მიერ გამოყენებული ნედლეული

ძირითადი ნედლეული სხვა ნედლეული

 y ქსოვილები 
 y ძაფები
 y ნემსები 
 y ლეიბის საბნის და ბალიშის პირები

 y საკერავი მანქანის ზეთი

ტექსტილის წარმოებაში გამოყენებული ნედლეული სრულად იმპორტირირებულია. 
ლეიბების, საბნების და ბალიშების პირები თურქული წარმოებისაა. ონის მუნიციპალიტეტის 
საწარმოები ნედლეულს თბილისში მდებარე სპეციალიზირებულ მაღაზიებში ყიდულობენ და 
სტაბილური თანამშრომლობა აქვთ ნედლეულის მიმწოდებლებთან. 

5.4.	პლასტმასის	სამშენებლო	ნაკეთობები

წარმოებული პროდუქცია
პლასტმასის სამშენებლო ნაკეთობების ქვესექტორი კონცენტრირებულია მეტალოპლასტ
მასის კარფანჯრების წარმოებაზე და აღნიშნულ პროდუქციაზე ადგილობრივი მოთხოვნის 
დაკმაყოფილებაზე. 
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პლასტმასის სამშენებლო ნაკეთობების წარმოების პროცესი
საწარმოო პროცესის დასაწყისში მწარმოებლები იღებენ საწარმოო ნედლეულს და ახდენენ 
კლიენტის შეკვეთის მიხედვით აზომვებს. შემდეგ ხდება არსებული პროფილების და 
რკინის დაჭრა, პროდუქტის დამზადება და ადგილზე დამონტაჟება. გათვალისწინებულია 
დამონტაჟების შემდგომი მომსახურებაც. 

პლასტმასის სამშენებლო ნაკეთობების წარმოებაში გამოყენებული ნედლეული
პლასტმასის სამშენებლო ნაკეთობების მწარმოებლების მიერ გამოყენებული საწარმოო 
ნედლეული მოცემულია ცხრილში:

ცხრილი 8. პლასტმასის სამშენებლო ნაკეთობების საწარმოების მიერ გამოყენებული ნედლეული

ძირითადი ნედლეული სხვა ნედლეული

 y ვინოპლასტი
 y მეტალოპლასტმასი
 y რკინა
 y პროფილები

 y მინა
 y აქსესუარები

დარ გის თ ვის სა ჭი რო ნედ ლე უ ლი ძი რი თა დად იმ პორ ტი რე ბუ ლი ა. ძი რი თა დი მა სა ლა  ვი
ნოპ ლას ტი სრუ ლად თურ ქე თი დან შე მო დის. ალ ტერ ნა ტი ვად გა ნი ხი ლე ბა გერ მა ნუ ლი ნედ
ლე უ ლი, თუმ ცა, მი სი სიძ ვი რის გა მო მწარ მო ებ ლე ბი აღ ნიშ ნუ ლი ნედ ლე უ ლით მა სა ლის 
წარ მო ე ბას არ ახ დე ნენ. წარ მო ე ბის პრო ცეს ში გა მო ყე ნე ბუ ლი მი ნა ძი რი თა დად ირა ნუ ლი 
წარ მო ე ბის არის, ხო ლო აქ სე სუ ა რე ბი  თურ ქუ ლი. ონის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მოქ მე დი კომ პა
ნი ე ბი ნედ ლე ულს ძი რი თა დად ქუ თა ის ში, ქო ბუ ლეთ ში ან თბი ლის ში მოქ მე დი იმ პორ   ტი ო რი 
კომ პა ნი ე ბი სა გან იძე ნენ. 
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6   ბიზნეს ოპერაციების და კლასტერის ანალიზი 

6.1.	მართვა	და	სამუშაო	ძალა

გამოკითხული მეწარმეების უმრავლესობა ინდივიდუალური მეწარმის, ხოლო რამდენიმე 
მიკრო მეწარმის სტატუსით  ოპერირებს. აღნიშნულ საწარმოებს მართვის ჩამოყალიბებული 
ორგანიზაციული სტრუქტურა არ აქვთ. შესაბამისად, საწარმოს მართვასთან დაკავშირებულ 
ფუნქციებს უმრავლეს შემთხვევაში ითავსებს 1 ადამიანი  დამფუძნებელი. ერთ საწარმოს 
აქვს მეტნაკლებად ჩამოყალიბებული მართვის სტრუქტურა, რომელიც მოიცავს დირექტორს, 
ფინანსურ დირექტორს, ბუღალტერს და სხვადასხვა სპეციალისტებს. 
გა მო კითხუ ლი სა წარ მო ე ბის უმ რავ ლე სო ბა ში შრო მის ანაზღა უ რე ბა გა მო მუ შა ვე ბის პრინ ცი
პით, შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ოს მი ხედ ვით გა ი ცე მა. ერთ სა წარ მოს და ნერ გი ლი აქვს თა ნამ შ
რო მელ თა წა ხა ლი სე ბის სის ტე მა, რაც გა მო ი ხა ტე ბა სადღე სას წა უ ლოდ და მა ტე ბი თი ანაზღა
უ რე ბის გა ცე მა ში. 
თანამშრომლების ტრენინგთან დაკავშირებული მხარდაჭერა საწარმოების უმრავლესობას 
მიღებული არ აქვს. ისინი თანამშრომლების სწავლებას საკუთარი ძალებით, სამუშაო 
ადგილზე უზრუნველყოფენ. რამდენიმე საწარმო ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში 
თანამშრომელთა გამოცდილი გუნდით ოპერირებს. ერთ საწარმოს გადამზადების კუთხით 
მიღებული აქვს საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციის მხარდაჭერა. აღნიშნულ საწარმოში 
ამჟამად პრიორიტეტია თანამშრომლების უნარების გაძლიერება მარკეტინგის, სოციალური 
მედიის და ფინანსების მართვის მიმართულებით. ერთ ინდივიდუალურ მეწარმეს   სამუშაო 
პრაქტიკა გავლილი აქვს თბილისში მდებარე ანალოგიურ საწარმოებში, ასევე მონაწილეობა 
აქვს მიღებული საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციის მიერ უზრუნველყოფილ უნარების 
განვითარების სწავლებაში. ერთი ინდივიდუალური მეწარმე უზრუნველყოფს ადგილობრივი 
და უცხოელი ახალგაზრდების სწავლებას სამუშაო ადგილზე, თუმცა საწარმოო სივრცე არ 
ყოფნის და გეგმავს გაფართოებას. ერთერთ საწარმოს არასამთავრობო ორგანიზაციების 
პროექტის ფარგლებში 1 წლის განმავლობაში 2 ახალგაზრდა ჰყავდა სტაჟირებაზე. 
ზოგადად, ონის მუნიციპალიტეტში კვალიფიციური ან მოტივირებული კადრების მოძიება, 
რომლებსაც მუშაობის ან ხელობის სწავლის სურვილი აქვთ სერიოზულ პრობლემას 
წარმოადგენს. აღნიშნული მნიშვნელოვნად აფერხებს საწარმოების გაფართოებას, მზარდი 
მოთხოვნის დაკმაყოფილების უნარებს და ახალი პროდუქციის წარმოების ათვისებას. 
ამასთან ერთად, თანამშრომლობა ამბროლაურის პროფესიულ კოლეჯ „ერქვანთან“ 
მსუბუქი მრეწველობის საწარმოებს არ აქვთ. 

6.2.	საწარმოო	სათავსოები	და	ტექნოლოგიები

ხე-ტყის გადამამუშავებელი და ავეჯის საწარმოები
ხე ტყის გა და მა მუ შა ვე ბე ლი და ავე ჯის სა წარ მო ე ბის ნა წილს არ სე ბუ ლი სა წარ მოო სა თავ
სო ე ბის მდგო მა რე ო ბა და ფარ თო ბი აკ მა ყო ფი ლებს. აღ ნიშ ნუ ლი სა წარ მო ე ბი დან მხო ლოდ 
ერ თ მა და ა ფიქ სი რა, რომ სა ხერხ სა წარ მო ში და ჭირ დე ბა კონ ფი გუ რა ცი ის ცვლი ლე ბა ახა ლი 
ტექ ნო ლო გი ე ბის და ნერ გ ვის შემ დეგ. სა წარ მო თა მე ო რე ნა წი ლის წი ნა შე დგას გა ფარ თო ე
ბის სა ჭი რო ე ბა, ძი რი თა დად არ სე ბუ ლი მცი რე ფარ თო ბის გა მო. აღ ნიშ ნულ პრო ცესს მნიშ ვ
ნე ლოვ ნად აფერ ხებს შე სა ბა მი სი ფი ნან სუ რი სახ ს რე ბის უქონ ლო ბა. 
აღ ნიშ ნულ დარ გ ში გა მო კითხუ ლი სა წარ მო ე ბის აღ ჭურ ვი ლო ბა ში ჭარ ბობს მოძ ვე ლე ბუ ლი რუ
სუ ლი წარ მო ე ბის და ნად გა რე ბი, რომ ლე ბიც სა ჭი რო ებს გა ნახ ლე ბას. ერ თ ერთ ხე ტყის გა და
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მა მუ შა ვე ბელ სა წარ მო ში თურ ქუ ლი წარ მო ე ბის ხერ ხე ბია და მონ ტა ჟე ბუ ლი. რამ დე ნი მე სა წარ
მოს სა ქარ თ ვე ლო ში დამ ზა დე ბუ ლი და ნად გა რე ბი აქვს, ან შე ძე ნი ლი ნა წი ლე ბით თვი თონ აქვს 
აწყო ბი ლი. აღ ნიშ ნუ ლი სა წარ მო ე ბიც აღ ჭურ ვი ლო ბის გა ნახ ლე ბას სა ჭი რო ე ბენ. ორ სა წარ მოს 
სა წარ მოო ტექ ნო ლო გი ე ბის ნა წი ლი სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მე ბის მხარ და ჭე რით აქვს შე ძე ნი ლი: 
ერ თ ერ თი სა წარ მო აღი ჭურ ვა გერ მა ნუ ლი წარ მო ე ბის ტორ ცუ ლი ხერ ხით, ლენ ტუ რი ხერ ხით და 
მი ნი რეს მუ სით. ერ თ ერ თი მე წარ მის გან ცხა დე ბით, სა წარ მო ში და მონ ტა ჟე ბუ ლი რუ სუ ლი წარ მო
ე ბის და ნად გა რე ბი კარგ მდგო მა რე ო ბა ში ა, თუმ ცა მა თი სი ზუს ტე არ აკ მა ყო ფი ლებს.  სა წარ მოო 
ტექ ნო ლო გი ე ბის გა ნახ ლე ბის მთა ვა რი და მაბ რ კო ლე ბე ლი ფაქ ტო რი ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის 
ნაკ ლე ბო ბა ა. ერ თ ერ თი სა წარ მოს წარ მო მად გე ნელ მა აღ ნიშ ნა, რომ და ნად გა რე ბის სრუ ლად 
გა ნახ ლე ბი სათ ვის 100 000 ლა რამ დე ინ ვეს ტი ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბა ჭირ დე ბა. 
ხე ტყის გა და მა მუ შა ვე ბე ლი და ავე ჯის სა წარ მო ე ბი და ნად გა რე ბის მსუ ბუქ და ზი ა ნე ბას ად გილ
ზე, თა ვი ან თი ძა ლე ბით უმ კ ლავ დე ბი ან. ერ თ ერ თი სა წარ მოს წარ მო მად გენ ლის გან ცხა დე
ბით, ად გილ ზე შე უძ ლია ყვე ლა პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბა, გარ და ელექ ტ რო ო ბის და ზი ა ნე ბი სა. 
შე საძ ლე ბე ლია და ნად გა რე ბის გარ კ ვე უ ლი ნა წი ლე ბის  სა ქარ თ ვე ლოს დიდ ქა ლა ქებ ში გა სა
ჩარ ხად წა ღე ბა გახ დეს სა ჭი რო. ასე ვე შე საძ ლე ბე ლია სპე ცი ა ლის ტე ბის გა მო ძა ხე ბა ქუ თა ი სი
დან და ბა თუ მი დან. სა ქარ თ ვე ლო ში დამ ზა დე ბუ ლი და ნად გა რე ბის მფლო ბე ლებს სე რი ო ზუ ლი 
და ზი ა ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში და ნად გა რი ქუ თა ის ში  მწარ მო ებ ლებ თან მი აქვთ. 
სა წარ მო თა უმ რავ ლე სო ბა ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას ინ ტერ ნე ტის სა შუ
ა ლე ბით ეც ნო ბა. ერ თ ერ თი მე წარ მე ასე ვე კარ გად იც ნობს თბი ლის ში მდე ბა რე შე სა ბა მი სი 
მა ღა ზი ე ბის პრო დუქ ცი ას და რე გუ ლა რუ ლად ეც ნო ბა მათ სი ახ ლე ებს. 

ხალხური რეწვის საწარმოები
ხალხური რეწვის საწარმოებში, საწარმოო სათავსოები მიმდინარე ეტაპზე აკმაყოფილებს 
ბიზნესის მოთხოვნებს და შემდგომი ზრდის საჭიროებებს. ერთი საწარმო გაფართოებას 
გაყიდვების უზრუნველყოფის მიმართულებით გეგმავს  სახელოსნოს გვერდზე აშენებს 
ახალ შენობას, სადაც განთავსდება კაფე და ნაწარმის მაღაზია.  
ერთერთ საწარმოს აქვს გერმანული წარმოების თანამედროვე საკერავი მანქანები და ჩინური 
წარმოების ხის ლაზერის აპარატი. მეორე საწარმო იყენებს საქართველოში დამზადებულ 
ტიხრული მინანქრის ღუმელებს, ხოლო ლაზერული აპარატით დამზადებულ ხის დეტალებს 
უკვეთავს თბილისში მოქმედ საწარმოს. ასეთი აპარატის შეძენის შემთხვევაში, ხის დეტალების 
დამუშავება ადგილზე იქნება შესაძლებელი. მეწარმეები საწარმოო ტექნოლოგიების მცირე 
დაზიანების გამოსწორებას ადგილზე ახერხებენ. ამ ეტაპისათვის, საწარმოო ტექნოლოგიების 
რაიმე მნიშვნელოვან დაზიანებას ადგილი არ ქონია. ახალი ტექნოლოგიების შესახებ 
სიახლეებს მეწარმეები თბილისში მდებარე შესაბამისი მიმწოდებლების და ინტერნეტის 
საშუალებით ეცნობიან, ასევე ერთმანეთს უზიარებენ შესაბამის ინფორმაციას. საწარმოო 
ტექნოლოგიების სპეციალისტები საწარმოებში არ ყავთ. 

ტექსტილის საწარმოები
გამოკითხული ტექსტილის საწარმოები გეგმავენ საწარმოო სათავსოების მოდერნიზაციას და 
გაფართოებას. ერთერთი საწარმოს წარმომადგენლის განცხადებით, აღნიშნულ პროცესს 
აბრკოლებს საჭირო ფინანსური რესურსების სიმწირე.  
ერ თ ერთ სა წარ მო აღ ჭურ ვი ლია ახა ლი სა კე რა ვი მან ქა ნე ბით, რო მელ თა და ზი ა ნე ბის შემ
თხ ვე ვაც ჯერ არ და ფიქ სი რე ბუ ლა. მე ო რე სა წარ მო იყე ნებს ჩი ნუ რი წარ მო ე ბის სა კე რავ 
მან ქა ნებს, რუ სუ ლი წარ მო ე ბის სა პენტს და სა ქარ თ ვე ლო ში აწყო ბილ ბა ლი შე ბის გა სა ახ ლე
ბელ და საბ ნის სა კე რავ მან ქა ნებს. ამ ეტაპ ზე შეც ვ ლას სა ჭი რო ებს საბ ნის სა კე რა ვი მან ქა ნა, 
რომ ლის ოპე რი რე ბა საც 2 ადა მი ა ნი ჭირ დე ბა, მა შინ რო დე საც ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი ახა ლი 
ჩი ნუ რი აპა რა ტე ბი სრუ ლად ავ ტო მა ტი ზი რე ბუ ლი ა. აღ ნიშ ნულ სა წარ მო ში სა წარ მოო და ნად
გა რე ბის შე კე თე ბას სა კუ თა რი ძა ლე ბით ახორ ცი ე ლე ბენ, თუმ ცა სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში 
შე საძ ლე ბე ლია თბი ლის ში წა ღე ბა ან სპე ცი ა ლის ტის თბი ლი სი დან გა მო ძა ხე ბა. ახალ სა წარ
მოო ტექ ნო ლო გი ებ ზე ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის მთა ვა რი წყა რო ინ ტერ ნე ტი ა. 
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პლასტმასის სამშენებლო ნაკეთობების საწარმოები
პლას ტ მა სის სამ შე ნებ ლო ნა კე თო ბე ბის ერ თი სა წარ მო პრო დუქ ცი ა ზე და ბა ლი მოთხოვ ნის 
გა მო სხვა პრო დუქ ტის წარ მო ე ბა ზე გა დას ვ ლას გეგ მავს და სა წარ მოო სა თავ სო ე ბის გა ფარ
თო ე ბა დღის წეს რიგ ში არ დგას. მე ო რე სა წარ მო გა ფარ თო ე ბას და გეგ მავს ალუ მი ნის კარ  
ფან ჯ რე ბის წარ მო ე ბის დაწყე ბის შემ თხ ვე ვა ში, რომ ლებ ზეც მზარ დი მოთხოვ ნა ფიქ სირ დე ბა. 
სა წარ მოო ტექ ნო ლო გი ე ბი ორი ვე სა წარ მო ში თურ ქუ ლი ა. ერ თ ერ თი სა წარ მოს ტექ ნო ლო
გი ე ბი ახა ლი ა, მიმ დი ნა რე ეტაპ ზე სრულ ყო ფი ლად და გა მარ თუ ლად მუ შა ობს და და ზი ა ნე ბის 
შემ თხ ვე ვე ბი არ ყო ფი ლა. მე ო რე სა წარ მოს ტექ ნო ლო გი ე ბი (საჭრელი ხერ ხი, ჰა ე რის კომ
პ რე სო რი, შე მა დუ ღე ბე ლი, ტიხ რის ფრე ზი) შე და რე ბით მოძ ვე ლე ბუ ლი ა, თუმ ცა და ზი ა ნე ბის 
შემ თხ ვე ვებს სა წარ მოს წარ მო მად გენ ლე ბი სა კუ თა რი ძა ლე ბით უმ კ ლავ დე ბი ან. ამი სათ ვის 
მათ ჭირ დე ბათ შე სა ბა მი სი ნა წი ლე ბის შე ძე ნა და შეც ვ ლა. ამ ეტაპ ზე, სა წარ მოს უდ გას სა კე
ტე ბის ამო სა ღე ბი და ნად გა რის და რკი ნის საჭ რე ლის შე ძე ნის სა ჭი რო ე ბა.  
აუცი ლებ ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში შე საძ ლე ბე ლია და ზი ა ნე ბუ ლი და ნად გა რე ბის თბი ლის ში წა
ღე ბა, ან შე სა ბა მი სი სპე ცი ა ლის ტის გა მო ძა ხე ბა. ერ თ ერ თი სა წარ მოს წარ მო მად გენ ლის 
ინ ფორ მა ცი ით, კომ პა ნია „დიოს“ ყავს შე სა ბა მი სი ხე ლოს ნე ბი. 
ახალი საწარმოო ტექნოლოგიების შესახებ ინფორმაციას საწარმოების წარმომადგენლები 
ძირითადად ინტერნეტის საშუალებით ეცნობიან. 

6.3.	ინოვაციები

ხე-ტყის გადამამუშავებელი და ავეჯის საწარმოების უმრავლესობას ინოვაციური 
პროდუქტი ბოლო პერიოდში არ უწარმოებია. ერთერთი საწარმოს წარმომადგენელმა 
აღნიშნა, რომ ბოლო დროს პირველად დაამზადა „მოხვეული“ კიბე, რომელიც დამკვეთს 
მოეწონა და ამის შემდეგ აღნიშნულ პროდუქტზე იღებს შეკვეთებს. ასევე ინოვაციურია მის 
მიერ დამზადებული „ქალაქური კარებები“ განსხვავებული ორნამენტებით. მეორე საწარმოს 
ინოვაციას წარმოადგენს ხისგან და რკინისგან დამზადებული კიბე, რომელიც კურორტ შოვში 
დაუმონტაჟა დამკვეთს. ერთერთი მეწარმე გეგმავს საოჯახო ხის სკამების დამზადების 
დაწყებას. საწარმოების ინოვაციური უნარების გაუმჯობესება დაკავშირებულია საწარმოო 
ტექნოლოგიების შესახებ ამომწურავი ინფორმაციის მიღებასთან, მათ განახლებასთან და 
ხის ხელოსნების ცოდნის და უნარების შემდგომ გაუმჯობესებასთან.  

ხალ ხუ რი რეწ ვის სა წარ მო ე ბის პრო დუქ ცია მნიშ ვ ნე ლოვ ნად არის და მო კი დე ბუ ლი ინო ვა
ცი ებ სა და კრე ა ტი უ ლო ბა ზე. ერ თ ერ თი სა წარ მოს ინო ვა ცი ურ პრო დუქტს წარ მო ად გენს რა ჭის 
მინ დ ვ რის ყვა ვი ლე ბის და მუ შა ვე ბის შე დე გად წარ მო ე ბუ ლი სამ კა უ ლე ბი და აქ სე სუ ა რე ბი, რომ
ლე ბიც გან სა კუთ რე ბით სა ინ ტე რე სო პრო დუქ ტია ტუ რის ტე ბი სათ ვის და ემიგ რან ტე ბი სათ ვის. 
დარ გის სხვა სა წარ მოს 2019 წლის შემ დეგ მნიშ ვ ნე ლოვ ნად აქვს გა ფარ თო ე ბუ ლი ასორ ტი მენ
ტი. თი თო ე უ ლი ახა ლი პრო დუქ ტის შექ მ ნა ში არის კრე ა ტი უ ლო ბის და ინო ვა ცი უ რო ბის მნიშ ვ ნე
ლო ვა ნი ელე მენ ტე ბი, რაც ასე ვე მო ითხოვს თა ნამ შ რომ ლე ბის შე სა ბა მის უნა რებს. აღ ნიშ ნუ ლი 
სა წარ მო ე ბი  დარ გ ში არ სე ბულ ტენ დენ ცი ებ სა და ინო ვა ცი ებ ზე ინ ფორ მა ცი ას იღე ბენ ტრა დი ცი
უ ლი რეწ ვის ასო ცი ა ცი ი დან, ხე ლოვ ნე ბის სა ერ თა შო რი სო ცენ ტ რი დან, უცხო ე ლი ექ ს პერ ტე ბის
გან, ასე ვე სა ქარ თ ვე ლო ში ჩა ტა რე ბუ ლი გა მო ფე ნე ბის და ინ ტერ ნე ტის სა შუ ა ლე ბით. 
 
პლას ტ მა სის სამ შე ნებ ლო ნა კე თო ბე ბის სა წარ მო ე ბის ინო ვა ცი ე ბი და კავ ში რე ბუ ლია 
ალუ მი ნის კარ  ფან ჯ რე ბის წარ მო ე ბის დაწყე ბას თან, რო მელ ზეც ბა ზარ ზე მზარ დი მოთხოვ ნა 
ფიქ სირ დე ბა. ერ თ ერ თი სა წარ მოს წარ მო მად გე ნელ მა ასე ვე აღ ნიშ ნა, რომ რა ჭა ში მშე
ნე ბა რე ხის კო ტე ჯებ ში დი დი მოთხოვ ნაა მრგვალ და სამ კუთხედ ფან ჯ რებ ზე, რო მელ საც 
სა წარ მო ვერ ამ ზა დებს შე სა ბა მი სი და ნად გა რის არ ქო ნის გა მო და კარ გავს კლი ენ ტებს.  
დარ გ ში არ სე ბულ ტენ დენ ცი ებ სა და ინო ვა ცი ებ ზე სა წარ მო ე ბი ინ ფორ მა ცი ას ძი რი თა დად 
ინ ტერ ნე ტის სა შუ ა ლე ბით იღე ბენ. 
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ერთერთი სამკერვალო საწარმოს ინოვაციას წარმოადგენს საპენტ აპარატზე ბარაბნის და 
ელევატორის დამონტაჟება. აღნიშნული ტექნოლოგიური სიახლის შედეგად ბამბა აღარ იშლება.  

6.4.	გაყიდვები	და	მარკეტინგი

ხე- ტყის გა და მა მუ შა ვე ბე ლი და ავე ჯის სა წარ მო ე ბი პრო დუქ ცი ის რე ა ლი ზა ცი ას  ძი
რი თა დად სა ცა ლო გა ყიდ ვე ბის გზით ახ დე ნენ და აქვთ პირ და პი რი კო მუ ნი კა ცია მყიდ ვე ლებ
თან.  სა წარ მო ე ბი აქ ტი ურ მარ კე ტინ გულ კამ პა ნი ებს არ აწარ მო ე ბენ, რად გან ამის სა ჭი რო
ე ბას ვერ ხე და ვენ. 
სექ ტო რის სა წარ მო ე ბის ძი რი თად ბა ზარს წარ მო ად გენს ონის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი. ამა ვე 
დროს, არის შეკ ვე თე ბი ამ ბ რო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი დან, ქუ თა ი სი დან და თბი ლი სი დან. 
ხის სა ხერ ხებს პრო დუქ ცი ას ასე ვე უკ ვე თა ვენ ონის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო მუ შა ვე სამ შე ნებ ლო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბი. ერ თ ერთ ხის სა ხერხს 2000იან წლებ ში ქონ და პრო დუქ ცი ის სომ ხეთ ში და 
თურ ქეთ ში ექ ს პორ ტის გა მოც დი ლე ბა, ხო ლო მე ო რეს ამ ჟა მად გა აქვს პრო დუქ ცია სომ ხეთ ში 
და ირან ში და კომ პა ნი ის გა ყიდ ვებ ში ექ ს პორ ტის ხვედ რი თი წი ლი და ახ ლო ე ბით 80%ია. 
ერ თ ერ თი სა წარ მოს წარ მო მად გენ ლის აზ რით, ად გი ლობ რი ვი მა ღა ლი ხა რის ხის ნედ ლე
უ ლით შე საძ ლე ბე ლია სა ექ ს პორ ტო კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის მქო ნე პრო დუქ ცი ის, მა გა ლი
თად მა გი დე ბის დამ ზა დე ბა, თუმ ცა ამი სათ ვის საკ მა რი სი გა მოც დი ლე ბა და უნა რე ბი არის 
სა ჭი რო. 
ერ თ ერ თი სა წარ მოს ხის ნა კე თო ბებს ძი რი თა დად ტუ რის ტე ბი ყი დუ ლო ბენ. პრო დუქ ცია ასე
ვე იგ ზავ ნე ბა თბი ლის ში მდე ბა რე სუ ვე ნი რე ბის მა ღა ზი ებ ში. არის ელექ ტ რო ნუ ლად, საზღ
ვარ გა რე თი დან დაკ ვე თის შემ თხ ვე ვე ბიც. აღ ნიშ ნუ ლი სა წარ მოს პრო დუქ ცი ის 70% ონის მუ
ნი ცი პა ლი ტეტ ში იყი დე ბა, 20%  სა ქარ თ ვე ლოს სხვა რე გი ო ნებ ში, ხო ლო 10%  მე ზო ბელ 
ქვეყ ნებ ში ელექ ტ რო ნუ ლად მი ღე ბუ ლი შეკ ვე თე ბის გზით. 
ერ თ ერ თ მა სა ო ჯა ხო სას ტუმ რომ ად გი ლობ რივ ხე ტყის გა და მა მუ შა ვე ბელ სა წარ მოს 2017 
წელს შე უკ ვე თა კა რე ბე ბი და კი ბის ხის სა ფე ხუ რე ბი. სას ტუმ როს დამ ფუძ ნებ ლის გან ცხა
დე ბით, სა წარ მომ შეკ ვე თა შე თან ხ მე ბულ დრო ში და ამ ზა და, ფა სი მი სა ღე ბი იყო, ხო ლო 
დამ ზა დე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის ხა რის ხი  კარ გი. მან ასე ვე აღ ნიშ ნა, რომ 2017 წელს ხე ტყის 
ნედ ლე უ ლი გა ცი ლე ბით იაფი იყო და ამ ჟა მად მსგავ სი პრო დუქ ტი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გაძ ვი
რე ბუ ლი იქ ნე ბა. 
სექ ტო რის კომ პა ნი ე ბის უმ რავ ლე სო ბა სა შუ ა ლო ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში ორი ენ ტი რე ბუ ლი იქ
ნე ბა ად გი ლობ რივ (რაჭის რე გი ო ნის) და სა ქარ თ ვე ლოს სხვა რე გი ო ნე ბის ბაზ რებ ზე. ად გი
ლობ რი ვი მოთხოვ ნის ზრდის მთა ვა რი გან მა პი რო ბე ბე ლი იქ ნე ბა ტუ რიზ მის ზრდა, ინ ვეს ტი
ცი ე ბი სა კუ რორ ტო ზო ნებ ში, სა ო ჯა ხო სას ტუმ რო ე ბის მზარ დი რა ო დე ნო ბა და ხის კო ტე ჯებ ზე 
მოთხოვ ნის ზრდა.  ერ თ ერ თი სა წარ მოს წარ მო მად გენ ლის გან ცხა დე ბით, სა ქარ თ ვე ლოს 
სხვა რე გი ო ნებ ში გა ყიდ ვე ბის დაწყე ბი სათ ვის ჭირ დე ბა სა წარ მოს გა ფარ თო ე ბა, მუ შა ხე ლის 
და მა ტე ბა და სპე ცი ა ლუ რი სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბის შე ძე ნა. რამ დე ნი მე სა წარ მო ორი
ენ ტი რე ბუ ლი იქ ნე ბა ასე ვე მე ზო ბელ ქვეყ ნებ ზე, ხო ლო ერ თ ერ თი სა წარ მოს წარ მო მად
გენ ლის შე ფა სე ბით, და ნი ის სა მე ფო აკა დე მი ის პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
გაც ვ ლი თი პრო ფე სი უ ლი სწავ ლე ბის პროგ რა მე ბი და სხვა აქ ტი ვო ბე ბი შე საძ ლოა გახ დეს 
ევ რო კავ შირ ში ხის ნა კე თო ბე ბის ექ ს პორ ტის მას ტი მუ ლი რე ბე ლი ფაქ ტო რი. 
მიმ დი ნა რე ეტაპ ზე დარ გის პრო დუქ ცი ა ზე შეკ ვე თე ბის რა ო დე ნო ბა მზარ დი ა. შე სა ბა მი სად, 
დარ გის სა მო მავ ლო ზრდას თან და კავ ში რე ბით ყვე ლა სა წარ მოს პო ზი ტი უ რი მო ლო დი ნი 
აქვს. აღ ნიშ ნულს გა ნა პი რო ბებს ვი ზი ტო რე ბის ზრდა, რა ჭა ში სახ ლე ბის მფლო ბე ლე ბის 
მხრი დან გაზ რ დი ლი შეკ ვე თე ბი, სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტე ბის ფარ გ ლებ ში სამ შე ნებ ლო სა მუ
შა ო ე ბის მას შ ტა ბე ბის ზრდა და ხის კო ტე ჯებ ზე მოთხოვ ნის ზრდა. ერ თ ერ თი მე წარ მის აზ
რით, ხის კო ტე ჯებ ზე გაზ რ დილ მოთხოვ ნას ნა წი ლობ რივ გა ნა პი რო ბებს ის ფაქ ტი, რომ რა ჭა 
სე ის მუ რად აქ ტი უ რი ზო ნაა და ასე თი ნა გე ბო ბე ბი შე და რე ბით უსაფ რ თხოდ მი იჩ ნე ვა.  თუმ ცა, 
აღ ნიშ ნუ ლი პო ზი ტი უ რი მო ლო დი ნე ბის რე ა ლი ზა ცი ი სათ ვის კრი ტი კუ ლი იქ ნე ბა ხე ტყის ნედ ლე
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ულ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის პრობ ლე მის და რე გუ ლი რე ბა და კვა ლი ფი ცი ურ მუ შა ხელ ზე ხელ მი
საწ ვ დო მო ბის ზრდა. ნედ ლე ულ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის შე ფერ ხე ბის გა მო, რამ დე ნი მე სა წარ მო 
მიმ დი ნა რე მოთხოვ ნას ვერ აკ მა ყო ფი ლებს. ახა ლი რე გუ ლა ცი ის მი ხედ ვით, ხე ტყის ნედ ლე უ
ლის აუქ ცი ო ნის წე სით გა ყიდ ვამ გა მო იწ ვია ნედ ლე უ ლის გაძ ვი რე ბა და მი სი დე ფი ცი ტი.
ხალ ხუ რი რეწ ვის სა წარ მო ე ბი მარ კე ტინ გის და გა ყიდ ვე ბის სხვა დას ხ ვა არ ხე ბით სარ გებ
ლო ბენ. ისი ნი პრო დუქ ცი ის რე ა ლი ზა ცი ას ახ დე ნენ რო გორც სა ცა ლო, ასე ვე ელექ ტ რო ნუ ლი 
კო მერ ცი ის და ად გი ლობ რი ვი გა მო ფე ნე ბის და ფეს ტი ვა ლე ბის გზით. ელექ ტ რო ნუ ლი არ ხე ბით 
სა წარ მო ე ბი შეკ ვე თებს  თა ვი ან თი facebook გვერ დე ბის სა შუ ა ლე ბით იღე ბენ, ხო ლო დამ ზა დე
ბულ პრო დუქტს მომ ხ მა რებ ლებს სა ქარ თ ვე ლოს ფოს ტის დახ მა რე ბით უგ ზავ ნი ან. სა წარ მო ებს 
მომ ხ მა რებ ლებ თან  პირ და პი რი კო მუ ნი კა ცია აქვთ, ასე ვე იყე ნე ბენ facebookის გვერ დებს. 
სა  წარ   მო  ე  ბი პრო  დუქ   ცი  ის რე  ა  ლი  ზა  ცი  ას ახ   დე  ნენ რო  გორც რა  ჭის რე  გი  ონ   ში, ასე  ვე სა  ქარ  
თ   ვე  ლოს სხვა რე  გი  ო  ნებ   ში. ერ   თ   ერ   თი სა  წარ   მო პრო  დუქ   ცი  ის და  ახ   ლო  ე  ბით 30%ის რე  ა 
ლი  ზა  ცი  ას ახ   დენს რა  ჭა  ში, 65%ის  სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მას   შ   ტა  ბით, ხო  ლო 5% მო  დის საზღ  
ვარ   გა  რეთ გაგ   ზავ   ნილ პრო  დუქ   ცი  ა  ზე. მე  ო  რე სა  წარ   მო პრო  დუქ   ცი  ის და  ახ   ლო  ე  ბით 60%ის 
რე  ა  ლი  ზა  ცი  ას ახ   დენს რა  ჭა  ში, 30%ს ყი  დის სა  ქარ   თ   ვე  ლოს სხვა რე  გი  ო  ნებ   ში, ხო  ლო 10% 
მო  დის საზღ   ვარ   გა  რეთ გაგ   ზავ   ნილ ნა  წარ   მ   ზე. აღ   სა  ნიშ   ნა  ვი  ა, რომ საზღ   ვარ   გა  რე  თი  დან შეკ  
ვე  თე  ბი ძი  რი  თა  დად facebookის გვერ   დე  ბის სა  შუ  ა  ლე  ბით შე  მო  დის და დამ   კ   ვე  თე  ბი უმე  ტე 
სად სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ემიგ   რან   ტი მო  ქა  ლა  ქე  ე  ბი არი  ან. სა  წარ   მო  ე  ბი შეკ   ვე  თებს იღე  ბენ იტა 
ლი  ი  დან, სა  ბერ   ძ   ნე  თი  დან, გერ   მა  ნი  ი  დან, აშ   შ      დან, კა  ნა  დი  დან, ხო  ლო პრო  დუქ   ტის გაგ   ზავ   ნა 
ხორ   ცი  ელ   დე  ბა სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ფოს   ტის სა  შუ  ა  ლე  ბით. 
სა მო მავ ლოდ ხალ ხუ რი რეწ ვის სა წარ მო ე ბი ორი ენ ტი რე ბუ ლი იქ ნე ბი ან რო გორც ად გი ლობ
რივ და სა ქარ თ ვე ლოს, ასე ვე მე ზო ბე ლი ქვეყ ნე ბის, ევ რო კავ ში რის და სხვა ქვეყ ნე ბის ბაზ
რებ ზე. ერ თ ერ თი სა წარ მოს წარ მო მად გენ ლის აზ რით, შე საძ ლე ბე ლია ექ ს პორ ტის 3ჯერ 
ან 4ჯერ გაზ რ და, თუმ ცა ამი სათ ვის სა ჭი როა ელექ ტ რო ნუ ლი კო მერ ცი ის პლატ ფორ მა  
ETSYზე სა წარ მოს გვერ დის აქ ტი ვა ცი ა, 1 თა ნამ შ რომ ლის მი მაგ რე ბა ელექ ტ რო ნუ ლი კო
მერ ცი ის აქ ტი ვო ბებ ზე და სა ა გენ ტოს „აწარმოე სა ქარ თ ვე ლო ში“ ექ ს პორ ტის მხარ და ჭე რის 
კომ პო ნენ ტით სარ გებ ლო ბა. 
მარ კე ტინ გის და გა ყიდ ვე ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად ერ თ ერთ სა წარ მოს ჭირ დე ბა facebookის 
გვერ დის დახ ვე წა, ლო გოს დამ ზა დე ბა, იარ ლი კე ბის და პრო დუქ ცი ის შე ფუთ ვის გა უმ ჯო ბე სე
ბა და ამ მი მარ თუ ლე ბით შე სა ბა მი სი უნა რე ბის გან ვი თა რე ბა. 
სექ ტორ თან და კავ ში რე ბით სა წარ მო ებს პო ზი ტი უ რი მო ლო დი ნი აქვთ. მა თი აზ რით მოთხოვ ნა 
გა იზ რ დე ბა და ამის მთა ვა რი გან მა პი რო ბე ბე ლი იქ ნე ბა ტუ რის ტე ბის გაზ რ დი ლი რა ო დე ნო ბა. 
ერ თ ერ თი სა წარ მო მარ კე ტინ გ თან და რე ა ლი ზა ცი ას თან და კავ ში რე ბულ კონ სულ ტა ცი ებს 
იღებს სხვა დას ხ ვა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი ტრე ნინ გე ბის, ასე ვე 
შე სა ბა მი სი ბიზ ნეს ასო ცი ა ცი ე ბის (მცირე მე წარ მე ე ბის გან ვი თა რე ბის ასო ცი ა ცი ა; სო ცი ა ლუ
რი სა წარ მო ე ბის ალი ან სი) მი ერ უზ რუნ ველ ყო ფი ლი კონ სულ ტა ცი ე ბის სა შუ ა ლე ბით. ეს ორ
გა ნი ზა ცი ე ბი უზ რუნ ველ ყო ფენ მსგავ სი სა წარ მო ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის მომ ზა დე ბას გა მო
ფე ნე ბი სათ ვის და მომ ხ მა რებ ლებ თან კო მუ ნი კა ცი ე ბი სათ ვის. 
ტექ ს ტი ლის სა წარ მო ე ბი თა ვი ან თი პრო დუქ ცი ის რე ა ლი ზა ცი ას სა ცა ლო არ ხე ბით ახორ
ცი ე ლე ბენ. ერ თ ერ თი სა წარ მოს რე ა ლი ზა ცია სრუ ლად ონის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბა ზარ ზე 
არის და მო კი დე ბუ ლი, ხო ლო მე ო რე სა წარ მო პრო დუქ ცი ის 80%ის რე ა ლი ზა ცი ას რა ჭის 
რე გი ონ ში ახ დენს, ხო ლო და ნარ ჩე ნი 20%ის  სა ქარ თ ვე ლოს სხვა რე გი ო ნებ ში. 
მარ კე ტინ გის მიზ ნით, ერ თ ერ თი სა წარ მო გან ცხა დე ბებს ათავ სებს ონე ლე ბის facebookის 
გვერ დ ზე, ხო ლო მე ო რე სა წარ მო სა კუ თარ facebookის გვერდს იყე ნებს რეკ ლა მი სათ ვის 
და მომ ხ მა რე ბელ თან კო მუ ნი კა ცი ი სათ ვის. 
სექ       ტო    რის პრო    დუქ       ცი   ის სა    მო    მავ       ლო მოთხოვ       ნა    ზე სა    წარ       მო   ებს პო    ზი    ტი   უ    რი მო    ლო    დი    ნი 
აქვთ, რო    მე    ლიც ნა    წი    ლობ       რივ უკავ       შირ       დე    ბა ონის მუ    ნი    ცი    პა    ლი    ტეტ       ში ტუ    რის       ტე    ბის გაზ       რ       დილ  
რა   ო    დე    ნო    ბას. 
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პლას ტ მა სის სამ შე ნებ ლო ნა კე თო ბე ბის სა წარ მო ე ბი ძი რი თა დად ონის და ამ ბ რო ლა
უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ბა ზარს ემ სა ხუ რე ბი ან, გა ყიდ ვებს სა ცა ლო ვაჭ რო ბის არ ხე ბით 
ახორ ცი ე ლე ბენ და აქვთ პირ და პი რი კო მუ ნი კა ცია მყიდ ვე ლებ თან. ერ თ ერთ სა წარ მოს ასე
ვე ქონ და მცი რე შეკ ვე თე ბი რუს თა ვი დან და თბი ლი სი დან. სა წარ მო ე ბი მო მა ვალ შიც ად გი
ლობ რივ ბა ზარ ზე იქ ნე ბი ან ორი ენ ტი რე ბუ ლი. ერ თ ერ თი სა წარ მოს წარ მო მად გენ ლის გან
ცხა დე ბით, მათ არ ყავთ შე სა ბა მი სი სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბა დამ ზა დე ბუ ლი პრო დუქ ტის 
შორ მან ძილ ზე ტრან ს პორ ტი რე ბი სათ ვის. 
გა ყიდ ვებ თან და კავ ში რე ბულ გა მოწ ვე ვებ ში ერ თ ერ თი სა წარ მო ასა ხე ლებს მოთხოვ ნის 
ნაკ ლე ბო ბას, ხო ლო მე ო რე შე სა ბა მი სი სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბის არ ქო ნას და შორ მან
ძი ლებ ზე პრო დუქ ტის ტრან ს პორ ტი რე ბის სირ თუ ლეს.
ერ თ ერ თი სა წარ მო პრო დუქ ცი ის მარ კე ტინგს facebookის გვერ დის სა შუ ა ლე ბით ახორ ცი
ე ლებს. 
სექ ტო რის სა მო მავ ლო ზრდას თან და კავ ში რე ბით ერ თ ერთ სა წარ მოს ოპ ტი მის ტუ რი მო
ლო დი ნი არ აქვს, ხო ლო მე ო რე სა წარ მოს აქვს შეკ ვე თე ბის ზრდის მო ლო დი ნი, გან სა კუთ
რე ბით სა ო ჯა ხო სას ტუმ რო ე ბის და უწე რა სა და შოვ ში ახა ლი ხის კო ტე ჯე ბის მშე ნებ ლო ბის 
რა ო დე ნო ბის ზრდის გა მო. 

6.5.	ბიზნეს	რესურსები

დაფინანსების წყაროები
20162021 წლებ ში, ონის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 2014 წლის 30 
მა ი სის N365 დად გე ნი ლე ბით დამ ტ კი ცე ბუ ლი სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მის  „აწარმოე სა ქარ
თ ვე ლო ში“ ფარ გ ლებ ში, მსუ ბუ ქი მრეწ ვე ლო ბის სექ ტორ ში, და ფი ნან სე ბა მი ი ღო 22მა მე
წარ მემ, ჯამ ში 126,422 ლა რის ოდე ნო ბით. მო ცე მუ ლი თან ხის უმე ტე სი ნა წი ლი  მთლი ა ნი 
და ფი ნან სე ბუ ლი თან ხის 56.3%ს (71,191 ლა რი) მე წარ მე ებს გა და ე ცათ 2016 წელს. და
ფი ნან სე ბა უმე ტე სად გა და ე ცათ ხის სა ამ ქ რო ებ სა და ხე ზე მო მუ შა ვე კომ პა ნი ებს (6), ავე ჯის 
სა წარ მო ებ სა (3) და სამ კერ ვა ლო ებს (5). მო ცე მუ ლი სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მის შე დე გად, 
ონის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შე იქ მ ნა 55 ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლი. 
ხე- ტყის გა და მა მუ შა ვე ბე ლი და ავე ჯის სა წარ მო ე ბის აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბის 
თავ და პირ ვე ლი და ფი ნან სე ბა და კავ ში რე ბუ ლი იყო დამ ფუძ ნებ ლე ბის და ოჯა ხის წევ რე ბის 
და ნა ზო გებ თან.  სა წარ მოს ამოქ მე დე ბის შემ დ გომ ეტა პებ ზე, რამ დე ნი მე მათ განს მი ღე ბუ ლი 
აქვს სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მე ბის გრან ტე ბი ან დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და ფი ნან სე ბა, ძი
რი თა დად სა წარ მოო და ნად გა რე ბის და იარა ღე ბის შე ძე ნის მიზ ნით. 
ხალ ხუ რი რეწ ვის სა წარ მო ე ბის თავ და პირ ველ და ფი ნან სე ბა ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლი 
შე ას რუ ლეს სა ერ თა შო რი სო დო ნორ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა. ერ თ ერ თი სა წარ მო სრუ ლად მა თი 
და ფი ნან სე ბით და მხარ და ჭე რით შე იქ მ ნა, ხო ლო მე ო რე სა წარ მოს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მხარ
და ჭე რა გა ე წია ოპე რი რე ბის საწყის სტა დი ა ზე.  
ერ თ -ერთ ტექ ს ტი ლის სა წარ მოს თავ და პირ ვე ლი და ფი ნან სე ბა მი ღე ბუ ლი აქვს სა ა გენ ტოს 
„აწარმოე სა ქარ თ ვე ლო ში“ მიკ რო გრან ტე ბის კომ პო ნენ ტის ფარ გ ლებ ში, ხო ლო მე ო რემ საქ
მი ა ნო ბა დამ ფუძ ნებ ლე ბის და ნა ზო გე ბით და იწყო, თუმ ცა შემ დ გომ ეტაპ ზე მი ი ღო სა ა გენ ტოს 
„აწარმოე სა ქარ თ ვე ლო ში“ მიკ რო გრან ტი და შე ი ძი ნა ბა ლი შე ბის გა სა ახ ლე ბე ლი აპა რა ტი.  
პლას ტ მა სის სამ შე ნებ ლო ნა კე თო ბე ბის სა წარ მო ე ბი დამ ფუძ ნებ ლე ბის და ნა ზო გე ბით 
და ფი ნან ს და. შემ დ გომ ეტაპ ზე, ერ თ ერთ სა წარ მოს მი ღე ბუ ლი აქვს სა ერ თა შო რი სო დო ნო
რი ორ გა ნი ზა ცი ის მხარ და ჭე რა და ნად გა რის შე სა ძე ნად. 
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სამომავლო საინვესტიციო გეგმები

ხე- ტყის გა და მა მუ შა ვე ბე ლი და ავე ჯის სა წარ მო ე ბის უმ რავ ლე სო ბა მო გე ბის ინ ვეს
ტი რე ბას სა წარ მო ე ბის გა ფარ თო ე ბა ში გეგ მავს. რამ დე ნი მე სა წარ მოს აქვს ტექ ნო ლო გი ურ 
გა და ი ა რა ღე ბა ში და მო დერ ნი ზა ცი ა ში ინ ვეს ტი რე ბის გეგ მე ბი, ხო ლო ორი სა წარ მო ძი რი
თად საქ მი ა ნო ბას თან ერ თად სხვა სექ ტო რებ ში ოპე რი რე ბის დაწყე ბას გეგ მავს.  
მიმ დი ნა რე ეტაპ ზე ხალ ხუ რი რეწ ვის ერ თ ერ თი სა წარ მო გეგ მავს ასორ ტი მენ ტის გა ფარ
თო ე ბას, შე სა ბა მი სი ტექ ნო ლო გი ე ბის შე ძე ნას და ხის და მუ შა ვე ბის დაწყე ბას, ხო ლო მე ო რე 
მა ღა ზი ის გახ ს ნას და გა ყიდ ვე ბის უფ რო აქ ტი უ რი კამ პა ნი ის წარ მო ე ბას. 
ტექ ს ტი ლის სა წარ მო ე ბი გეგ მა ვენ სა წარ მო ე ბის გა ფარ თო ე ბას და ახა ლი ტექ ნო ლო
გი ე ბის შე ძე ნას. ტექ ნო ლო გი ე ბის გა ნახ ლე ბის მი მარ თუ ლე ბით ერ თ ერ თი სა წარ მოს გეგ
მე ბი უკავ შირ დე ბა სა ქარ გა ვი პროგ რა მის და და მა ტე ბი თი მან ქა ნე ბის („რასშიროვკის“ და 
„დაკნოპკვის“) შე ძე ნას, ხო ლო მე ო რე გეგ მავს მტვრის დამ ჭე რი ფილ ტ რის ინ ს ტა ლა ცი ას, 
არ სე ბუ ლი სა თავ სო ე ბის მო დერ ნი ზა ცი ას და ახა ლი და ნად გა რე ბის შე ძე ნას. ორი ვე სა წარ
მოს აღ ნიშ ნუ ლი ინ ვეს ტი ცი ე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად ესა ჭი რო ე ბა სა ხელ მ წი ფო ან დო ნო
რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის პროგ რა მუ ლი მხარ და ჭე რა.   
პლას ტ მა სის სამ შე ნებ ლო ნა კე თო ბე ბის ერ თი სა წარ მო გეგ მავს სა წარ მოს გა ფარ თო
ე ბა ში ინ ვეს ტი რე ბას და ალუ მი ნის კარ  ფან ჯ რე ბის წარ მო ე ბის დაწყე ბას, ხო ლო მე ო რე სა
წარ მოს გა ფარ თო ე ბის გეგ მე ბი არ აქვს. 
 

6.6.	SWOT	ანალიზი

ძლიერი მხარეები

 y ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბი 
 y ხე ტყის და მუ შა ვე ბის და ხის პრო დუქ ცი ის 

წარ მო ე ბის ის ტო რი უ ლი ტრა დი ცია 
 y ში და და სა ერ თა შო რი სო ვი ზი ტო რე ბის 

მზარ დი რა ო დე ნო ბა
 y მზარ დი ად გი ლობ რი ვი მოთხოვ ნა ხე 

ტყის, მე ტა ლოპ ლას ტ მა სის კარ  ფან ჯ რე
ბის და ხალ ხუ რი რეწ ვის პრო დუქ ცი ა ზე

 y მზარ დი მოთხოვ ნა ხის კო ტე ჯებ ზე და  
შე სა ბა მის აღ ჭურ ვი ლო ბა ზე (ავეჯი,  
კარ  ფან ჯა რა და სხვა)

 y რიგ სა წარ მო ებ ში ბიზ ნე სის ძი რი თა დი  
პა რა მეტ რე ბის მზარ დი დი ნა მი კა

 y ბიზ ნე სის გა ფარ თო ე ბის და დი ვერ სი ფი კა
ცი ის გეგ მე ბი

 y ხალ ხუ რი რეწ ვის პრო დუქ ცი ის მზარ დი 
ცნო ბა დო ბა რა ი ო ნის, რე გი ო ნის და  
ქვეყ ნის მას შ ტა ბით

 y ხალ ხუ რი რეწ ვის და ხის ნა კე თო ბე ბის  
სა წარ მო ე ბის კრე ა ტი უ ლო ბა და ინო ვა ცი
უ რი პრო დუქ ტე ბის წარ მო ე ბა

სუსტი მხარეები

 y კვა ლი ფი ცი უ რი კად რე ბის ნაკ ლე ბო ბა
 y ბუ ღალ ტ რე ბის და სა გა და სა ხა დო კა ნონ

მ დებ ლო ბის მცოდ ნე ადა მი ა ნე ბის ნაკ ლე
ბო ბა

 y პრო ფე სი ულ კო ლეჯ თან თა ნამ შ რომ ლო
ბის არ არ სე ბო ბა

 y ად გი ლობ რი ვი სა მუ შაო ძა ლის და საქ მე
ბის და ბა ლი მო ტი ვა ცია  „მუშაობა არა
ვის უნ და“

 y შე სა ბა მი სი პრო ფე სი უ ლი ლი ტე რა ტუ რის 
არ არ სე ბო ბა

 y ბიზ ნე სის მარ თ ვის და ბა ლი უნა რე ბი
 y წარ მო ე ბულ პრო დუქ ცი ა ზე მოთხოვ ნის 

სე ზო ნუ რო ბა
 y სა წარ მოო სიმ ძ ლავ რე ე ბის აუთ ვი სებ ლო

ბა
 y წარ მო ე ბის პრო ცეს ში უსაფ რ თხო ე ბის 

სტან დარ ტე ბის ნაკ ლე ბო ბა
 y სა  წარ   მოო ტექ   ნო  ლო  გი  ე  ბის სე  რი  ო  ზუ  ლი 

და  ზი  ა  ნე  ბის შემ   თხ   ვე  ვა  ში ად   გილ   ზე შე  კე 
თე  ბის შე  უძ   ლებ   ლო  ბა ან სპე  ცი  ა  ლის   ტის 
გა  მო  ძა  ხე  ბის აუცი  ლებ   ლო  ბა
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 y ელექ ტ რო ნუ ლად მი ღე ბუ ლი შეკ ვე თე ბის 
სა ქარ თ ვე ლოს ფოს ტის სა შუ ა ლე ბით მი
წო დე ბის შე საძ ლებ ლო ბა

 y მე წარ მე ებს შო რის თა ნამ შ რომ ლო ბის გა
მოც დი ლე ბის არ სე ბო ბა

 y რა ჭა  სა ერ თა შო რი სო დო ნო რი ორ გა ნი
ზა ცი ე ბი სათ ვის პრი ო რი ტე ტუ ლი რე გი ო ნი; 
კერ ძო სექ ტო რის გან ვი თა რე ბის მიმ დი ნა
რე და და გეგ მი ლი პრო ექ ტე ბი

 y და ნი ის სა მე ფო აკა დე მი ის და ონის მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის პრო ექ ტი  ოდა სახ ლე ბის, 
ხე ტყის გა და მუ შა ვე ბის დარ გებ ში პრო ფე
სი უ ლი უნა რე ბის გან ვი თა რე ბა

 y სა ხელ მ წი ფო და დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე
ბის მხარ და ჭე რის პროგ რა მებ ში მო ნა წი
ლე ო ბის გა მოც დი ლე ბა

 y ნედ ლე უ ლის მიმ წო დებ ლებ თან სტა ბი ლუ
რი და პრო დუქ ტი უ ლი თა ნამ შ რომ ლო ბა 
(ხალხური რეწ ვა, კარ  ფან ჯ რე ბი, სამ კერ
ვა ლო ე ბი)

 y ახალ გაზ რ დუ ლი ასამ ბ ლე ის ფუნ ქ ცი ო ნი
რე ბა

 y მარ კე ტინ გის და ბა ლი უნა რე ბი
 y ელექ ტ რო ნუ ლი კო მერ ცი ის სა შუ ა ლე ბით 

პრო დუქ ცი ის რე ა ლი ზა ცი ის და ბა ლი მაჩ
ვე ნე ბე ლი

 y ფი ნან სებ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის ნაკ ლე
ბო ბა სა წარ მო ე ბის გა ფარ თო ე ბი სა და 
ტექ ნო ლო გი უ რი მო დერ ნი ზა ცი ი სათ ვის

 y ახა ლი და ნად გა რე ბის შე სა ძე ნად ფი ნან
სუ რი რე სურ სე ბის ნაკ ლე ბო ბა

 y ნედ ლე ულ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბა და ნედ
ლე უ ლის ფა სე ბის ზრდა (განსაკუთრებით 
ხის და მუ შა ვე ბის დარ გ ში)

 y ინო ვა ცი ე ბის და ნერ გ ვის და ბა ლი უნა რე ბი
 y მარ კე ტინ გის და ბა ლი უნა რე ბი
 y ექ ს პორ ტის არ არ სე ბო ბა; შე სა ბა მი სი 

სა ხელ მ წი ფო და დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე
ბის მხარ და ჭე რით სარ გებ ლო ბის და ბა ლი 
უნა რე ბი

 y ბიზ ნეს ასო ცი ა ცი ე ბის არ არ სე ბო ბა
 y პრობ ლე მუ რი სა კითხე ბის ად ვო კა ტი რე

ბის  უნა რე ბის ნაკ ლე ბო ბა
 y სა წარ მოო სივ რ ცე ე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო

ბის ნაკ ლე ბო ბა; სა წარ მო ე ბის გა ფარ თო
ე ბის სირ თუ ლე, ძი რი თა დად ფი ნან სუ რი 
სახ ს რე ბის უქონ ლო ბის გა მო

 y შე სა ბა მი სი და ნად გა რე ბის არ ქო ნის გა მო 
გარ კ ვე ულ პრო დუქ ცი ა ზე ბაზ რის მოთხოვ
ნის დაკ მა ყო ფი ლე ბის შე უძ ლებ ლო ბა

 y შე სა ბა მი სი სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბე ბის 
არ ქო ნა

შესაძლებლობები 

 y და ნი ის არ ქი ტექ ტუ რის და დი ზა ი ნის სა მე
ფო აკა დე მი ის პრო ექ ტი და პრო ფე სი უ ლი 
გან ვი თა რე ბის შე სა ბა მი სი პრო ექ ტე ბი; სა
ერ თა შო რი სო ცოდ ნის და გა მოც დი ლე ბის 
გა ზი ა რე ბა ტექ ნო ლო გი ე ბის, თა ნა მედ
რო ვე ტენ დენ ცი ე ბის, უნა რე ბის და სხვა 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მი მარ თუ ლე ბე ბით; ამა ვე 
პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში ექ ს პორ ტის შე საძ
ლებ ლო ბე ბი

 y ამ ბ რო ლა უ რის პრო ფე სი ულ კო ლეჯ თან 
თა ნამ შ რომ ლო ბის ინი ცი რე ბა და გან ვი
თა რე ბა

საფრთხეები

 y კლი მა ტუ რი საფ რ თხე ე ბი  წყალ დი დო ბა, 
მი წის ძ ვ რა, მეწყერ სა ში ში ზო ნე ბის არ სე
ბო ბა, ქვა თა ც ვე ნა, ღვარ ცო ფი

 y გლო ბა ლუ რი პან დე მია
 y რუ სეთ უკ რა ი ნის ომით გა მოწ ვე უ ლი ეკო

ნო მი კუ რი შო კი
 y ოკუ პა ცი ის ხაზ თან სი ახ ლო ვე
 y ტყის რე სურ სის მდგრა დი გან ვი თა რე ბის

თ ვის არა სა თა ნა დოდ გა მო ყე ნე ბა
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 y სა ქარ თ ვე ლოს სხვა რე გი ო ნებ ში პრო დუქ
ცი ის რე ა ლი ზა ცი ის ზრდა

 y თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ე ბის შე სა ხებ 
ცოდ ნის გა უმ ჯო ბე სე ბა და მა თი და ნერ გ ვა

 y სატყეო სა ა გენ ტოს „საქმიანი ეზოს“ გახ ს
ნა ონის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში

 y ეროვ ნუ ლი და სა ერ თა შო რი სო მას შ ტა ბის 
გა მო ფე ნებ ზე მო ნა წი ლე ო ბა

 y ხე ტყის პრო დუქ ტე ბის, ხალ ხუ რი რეწ ვის 
და ტექ ს ტი ლის პრო დუქ ცი ის მარ კე ტინ გის 
და ბრენ დინ გის გა უმ ჯო ბე სე ბა

 y Racha with love პლატ ფორ მის სა შუ ა
ლე ბით ად გი ლობ რი ვი ნა წარ მის ელექ ტ
რო ნუ ლად რე ა ლი ზა ცია

 y სა  ხელ   მ   წი  ფო და დო  ნო  რი ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ე 
ბის მხარ   და  ჭე  რით მიმ   დი  ნა  რე პრო  ექ   ტებ  
ში ონის მუ  ნი  ცი  პა  ლი  ტე  ტი  დან ბე  ნე  ფი  ცი  ა 
რე  ბის რა  ო  დე  ნო  ბის გაზ   რ   და და რე  გი  ონ   ში 
არ   სე  ბუ  ლი სა  ფი  ნან   სო ინ   ს   ტი  ტუ  ტე  ბის, 
დო  ნო  რი ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ე  ბის და სა  ხელ   მ   წი 
ფო სა  ა  გენ   ტო  ე  ბის პრო  დუქ   ტე  ბით სარ   გებ  
ლო  ბის გა  უმ   ჯო  ბე  სე  ბა

 y ახა  ლი, ინო  ვა  ცი  უ  რი პრო  დუქ   ცი  ის წარ  
მო  ე  ბის შე  საძ   ლებ   ლო  ბა ად   გი  ლობ   რი  ვი 
დარ   გე  ბი  სათ   ვის (კვების მრეწ   ვე  ლო  ბა, 
ტუ  რიზ   მი) და ინ   ტერ   სექ   ტო  რა  ლუ  რი კავ   ში 
რე  ბის გა  უმ   ჯო  ბე  სე  ბა

 y მო ტი ვა ცი ის მქო ნე ადა მი ა ნე ბის და საქ მე
ბის შე საძ ლებ ლო ბა

 y სა წარ მოო ნარ ჩე ნე ბის გა და მუ შა ვე ბა

 y დე მოგ რა ფი უ ლი პრობ ლე მე ბი, რა ჭი დან 
მო სახ ლე ო ბის შემ დ გო მი მიგ რა ცია

 y ში და სა მუ შაო ძა ლის მსუ ბუ ქი მრეწ ვე
ლო ბის სექ ტო რით და ინ ტე რე სე ბის  
ნაკ ლე ბო ბა

 y სა წარ მოო ნედ ლე ულ ზე ფა სე ბის მკვეთ რი 
ზრდა
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7 თანამშრომლობა მსუბუქი მრეწველობის კლასტერში 

7.1.	კონკურენცია

ხე-ტყის გადამამუშავებელი საწარმოების უმეტესობა კონკურენტებად ადგილობრივ 
მცირე საწარმოებს მიიჩნევს. ერთი საწარმოს წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ მისი 
პროდუქციის უნიკალურობის გამო კონკურენტად არავინ მიაჩნია. რამდენიმე საწარმო 
კონკურენტად ასევე იმპორტიორებს განიხილავს. 
ხალხური რეწვის საწარმოები კონკურენტებად საქართველოს სხვა რეგიონებში მოქმედ 
სუვენირების მწარმოებლებს და საჩუქრების მაღაზიებს მიიჩნევენ.
გამოკითხული ტექსტილის საწარმოებიდან, ერთერთი კონკურენტებად მოიაზრებს 
ადგილობრივ მცირე საწარმოებს, ხოლო მეორეს, უნიკალური სერვისის და პროდუქტის 
გამო კონკურენტი არ ყავს არც ონის მუნიციპალიტეტში, არც მეზობელ მუნიციპალიტეტებში.
პლასტმასის სამშენებლო ნაკეთობების მწარმოებლები კონკურენტებად ადგილობ
რივ მცირე საწარმოებს, ასევე ქუთაისში და ტყიბულში მოქმედ საწარმოებს მიიჩნევენ. 

7.2.	ძირითად	კომპანიებს	შორის	თანამშრომლობა

ხე- ტყის გა და მა მუ შა ვე ბელ და ავე ჯის სა წარ მო ებს შო რის არ სე ბობს თა ნამ შ რომ
ლო ბის გა მოც დი ლე ბა. გა დატ ვირ თუ ლო ბის პე რი ოდ ში სა წარ მო ე ბი ერ თ მა ნეთს უგ ზავ ნი ან 
კლი ენ ტებს, ასე ვე უთ მო ბენ მათ თ ვის კონ კ რე ტულ მო მენ ტ ში არა სა ჭი რო ნედ ლე ულს, რა საც 
კო ლე გე ბი შემ დ გომ უკან უბ რუ ნე ბენ. სა წარ მო ე ბი ასე ვე თა ნამ შ რომ ლო ბენ სა წარ მოო და
ნად გა რე ბის წყო ბი დან გა მოს ვ ლის შემ თხ ვე ვებ ში. ისი ნი ხაზს უს ვა მენ შე და რე ბით მსხვი ლი 
დაკ ვე თე ბის ერ თობ ლი ვად შეს რუ ლე ბის სარ გებ ლი ა ნო ბას და მო მა ვალ ში ამ მი მარ თუ ლე
ბით თა ნამ შ რომ ლო ბის მზად ყოფ ნას. ერ თ ერ თი მე წარ მის აზ რით, მო მა ვალ ში შე საძ ლოა 
კო ლექ ტი უ რი ძა ლის ხ მე ვით გან ხორ ცი ელ დეს ორ თ ქ ლის საშ რო ბი და ნად გა რის შე ძე ნა, რო
მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს პრო დუქ ცი ის ხა რის ხის ამაღ ლე ბას. 
დარ გის კომ პა ნი ებს მნიშ ვ ნე ლო ვან სირ თუ ლე ებს უქ მ ნის ხე ტყის ნედ ლე უ ლის მო პო ვე ბას
თან და კავ ში რე ბუ ლი რე გუ ლა ცი ე ბი. რამ დე ნი მე სა წარ მოს წარ მო მად გენ ლის აზ რით, სა
სარ გებ ლო იქ ნე ბა, თუ ხე ტყის გა და მა მუ შა ვე ბე ლი სა წარ მო ე ბი სათ ვის გა მო ყო ფი ლი იქ ნე ბა 
510 კუ ბო მეტ რი მა სა ლა წარ მო ე ბა ში გა მო სა ყე ნებ ლად.  
ონ ში მოქ მე დი ხალ ხუ რი რეწ ვის სა წარ მო ე ბი ერ თ მა ნეთ თან აქ ტი უ რად თა ნამ შ რომ ლო ბენ. 
ერ თ ერ თ მა მე წარ მემ გა მოც დი ლე ბა ად გი ლობ რივ სა წარ მო ში მი ი ღო და შემ დეგ და იწყო და
მო უ კი დე ბე ლი საქ მი ა ნო ბა, თუმ ცა ინარ ჩუ ნებს  პარ ტ ნი ო რულ ურ თი ერ თო ბას სა წარ მოს თან და 
თა ნამ შ რომ ლობს სხვა დას ხ ვა პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას. ორი ვე სა წარ მო სა ჭი როდ მი
იჩ ნევს კლას ტე რე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას, თუმ ცა, მა თი ბიზ ნე სის მეტ წი ლად ტუ რიზ მ ზე და მო კი დე ბუ
ლე ბის გა მო ტუ რიზ მის კლას ტერ თან თა ნამ შ რომ ლო ბა უფ რო პერ ს პექ ტი უ ლად მი აჩ ნი ათ. 
პლას ტ მა სის სამ შე ნებ ლო ნა კე თო ბე ბის მწარ მო ე ბელ გა მო კითხულ კომ პა ნი ებს შო რის 
თა ნამ შ რომ ლო ბა არ იკ ვე თე ბა. ერ თ ერ თი სა წარ მოს წარ მო მად გე ნე ლი სა მო მავ ლო თა ნამ შ
რომ ლო ბის პერ ს პექ ტი ვას ხე დავს იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ სა წარ მო ე ბი ტენ დე რებ ზე იმუ შა ვე ბენ და 
დად გე ბა შეკ ვე თე ბის ერ თობ ლი ვად შეს რუ ლე ბის და რე სურ სე ბის გა ერ თი ა ნე ბის სა ჭი რო ე ბა. 
მე ო რე სა წარ მოს წარ მო მად გე ნე ლი თა ნამ შ რომ ლო ბის პერ ს პექ ტი ვებს და დე ბი თად აფა სებს.  
ასე ვე არ და ფიქ სირ და თა ნამ შ რომ ლო ბა ტექ ს ტი ლის სა წარ მო ებს შო რის. ერ თ ერ თი 
სა წარ მოს წარ მო მად გე ნე ლი თა ნამ შ რომ ლო ბის პერ ს პექ ტი ვას შეკ ვე თე ბის ერ თობ ლი ვად 
შეს რუ ლე ბის მი მარ თუ ლე ბით ხე დავს, ხო ლო მე ო რე სა წარ მო შეკ ვე თე ბის ზრდის წყა როდ  
სას ტუმ რო ე ბის მხრი დან მოთხოვ ნის ზრდას ასა ხე ლებს. 
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7.3.	დამხმარე	ინსტიტუტებს	და	ძირითად	კომპანიებს	შორის	თანამშრომლობა

ონის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მოქ მედ მსუ ბუ ქი მრეწ ვე ლო ბის კომ პა ნი ებს ძი რი თა დად პო ზი ტი უ რი 
თა ნამ შ რომ ლო ბა აქვთ სა ერ თა შო რი სო დო ნორ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან, რომ ლე ბიც უზ რუნ
ველ ყო ფენ სა წარ მოო და ნად გა რე ბის შე ძე ნას და გა და ცე მას, ტრე ნინ გებს და სხვა დას ხ ვა სა
ხის ტექ ნი კურ დახ მა რე ბას. ერ თ ერ თი სა წარ მოს წარ მო მად გენ ლის აზ რით, უმ ჯო ბე სი იქ ნე ბა 
თუ დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ ად მი ნის ტ რი რე ბულ მხარ და ჭე რის პრო ექ ტებ ში არ იქ ნე ბა 
თა ნა და ფი ნან სე ბის მოთხოვ ნა. ასე ვე პო ზი ტი უ რი თა ნამ შ რომ ლო ბა ფიქ სირ დე ბა სა ა გენ ტოს-
თან „აწარმოე სა ქარ თ ვე ლო ში“, მის მი ერ ად მი ნის ტ რი რე ბუ ლი პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი
ე ლე ბის პრო ცეს ში, რაც აისა ხე ბა პროგ რა მას თან და კავ ში რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის და შე სა ბა მის 
ეტა პებ ზე ტრე ნინ გე ბის და კონ სულ ტა ცი ე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის საქ მე ში. ერ თი სა წარ მოს წარ
მო მად გე ნელ მა და ა ფიქ სი რა, რომ სა ერ თოდ არ აქვს ინ ფორ მა ცია მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში კერ ძო 
სექ ტო რის მხარ დამ ჭე რი პროგ რა მე ბის და ინი ცი ა ტი ვე ბის შე სა ხებ. ორი სა წარ მოს წარ მო მად
გე ნელ მა  სა ერ თა შო რი სო დო ნორ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან და სა ხელ მ წი ფო სა ა გენ ტო ებ თან თა
ნამ შ რომ ლო ბა უარ ყო ფი თად შე ა ფა სა. ერ თ ერ თის აზ რით, სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი ტრე ნინ გე ბი სარ გებ ლის მომ ტა ნი არ იყო.  
მხარ დამ ჭერ ინ ს ტი ტუ ტებ თან თა ნამ შ რომ ლო ბის კუთხით ცალ კე უნ და გა მო ი ყოს და ნი ის არ
ქი ტექ ტუ რის და დი ზა ი ნის სა მე ფო აკა დე მი ი ის, ონის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის და სა ქარ
თ ვე ლოს თა ვი სუ ფა ლი უნი ვერ სი ტე ტის არ ქი ტექ ტუ რის და დი ზა ი ნის სკო ლის ერ თობ ლი ვი 
პრო ექ ტი, რო მელ საც ფონ დი „ფეარ თრის ფო უნ დე ი შენ“ ახორ ცი ე ლებს. პრო ექ ტი 
ძი რი თა დად კონ ცენ ტ რი რე ბუ ლია ქარ თუ ლი ოდა სახ ლე ბის შეს წავ ლა ზე და მშე ნებ ლო ბა
ზე, ხე ზე მუ შა ო ბის სხვა დას ხ ვა მი მარ თუ ლე ბე ბის გან ვი თა რე ბა ზე და აღ ნიშ ნულ სფე რო ებ
ში პრო ფე სი უ ლი უნა რე ბის და ცოდ ნის გაღ რ მა ვე ბა ზე. პრო ექ ტის შე დე გად ონის მუ ნი ცი პა
ლი ტეტ ში შე იქ მ ნე ბა პრო ფე სი უ ლი ჰა ბი, სა დაც სხვა დას ხ ვა სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო ექ ტე ბი 
გან ხორ ცი ელ დე ბა. პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში უკ ვე მიმ დი ნა რე ობს შე სა ბა მი სი სპე ცი ა ლის ტე ბის 
და ახალ გაზ რ დე ბის გაც ვ ლი თი ვი ზი ტე ბი და ნი ა სა და სა ქარ თ ვე ლო ში, კერ ძოდ ონის მუ
ნი ცი პა ლი ტეტ ში. შე ძე ნი ლი ცოდ ნის და გა მოც დი ლე ბის ფარ გ ლებ ში, უახ ლო ეს მო მა ვალ ში 
იგეგ მე ბა სას წავ ლო ოდა სახ ლის აშე ნე ბა.  ამას გარ და, პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში იგეგ მე ბა 
სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ეკო ტუ რიზ მის, ეკო ლო გი ის, ტყის არა
მერ ქ ნუ ლი პრო დუქ ტე ბის გა მო ყე ნე ბის და ტყის მდგრა დი მარ თ ვის მი მარ თუ ლე ბე ბით. ონის 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა პრო ექ ტის მიზ ნე ბი სათ ვის გა მო ყო სო ფელ სორ ში მდე ბა რე შე ნო ბა, რომ
ლის აღ დ გე ნაც ეტა პობ რი ვად მიმ დი ნა რე ობს. ფონ დის წარ მო მად გე ნე ლი და ინ ტე რეს და შე
სა ბა მის კლას ტე რებ თან თა ნამ შ რომ ლო ბით. 
გა მო კითხუ ლი კომ პა ნი ე ბის თა ნამ შ რომ ლო ბა რე გი ონ ში მოქ მედ სა ფი ნან სო ინ ს ტი ტუ-
ტებ თან ფაქ ტობ რი ვად არ არ სე ბობს. რე გი ონ ში მოქ მედ ერ თ ერთ სა ფი ნან სო ინ ს ტი ტუტ ში 
საკ რე დი ტო გან ყო ფი ლე ბა ერ თი წლის შე იქ მ ნა და არ სე ბუ ლი პრო დუქ ტე ბი მეტ წი ლად  მცი
რე მო ცუ ლო ბის სეს ხებ ზეა გათ ვ ლი ლი. აღ ნიშ ნუ ლი ინ ს ტი ტუ ტის პრო დუქ ტე ბით უფ რო მე ტად 
ტუ რიზ მის, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის (მესაქონლეობა, მემ ცე ნა რე ო ბა, მე ვე ნა ხე ო ბა) სა წარ მო ე
ბი სარ გებ ლო ბენ. სა ფი ნან სო ინ ს ტი ტუ ტი ჩარ თუ ლია კერ ძო სექ ტო რის მხარ დამ ჭე რი სა ხელ
მ წი ფო პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში. მსუ ბუ ქი მრეწ ვე ლო ბის სექ ტო რი სათ ვის შე საძ ლოა 
სა ინ ტე რე სო იყოს სტარ ტა პე ბის მხარ და ჭე რის პრო დუქ ტი, სა დაც სა ფი ნან სო ინ ს ტი ტუ ტის 
სპე ცი ა ლურ სა იტ ზე შე საძ ლე ბე ლია ბიზ ნეს იდე ის და ფიქ სი რე ბა და მო წო ნე ბის და შე სა ბა მი
სი ეტა პე ბის გავ ლის შემ დეგ და ფი ნან სე ბის მო პო ვე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი პრო დუქ ტით მო სარ გებ
ლე სტარ ტა პებს ეძ ლე ვათ სა შე ღა ვა თო პე რი ო დი და კრე დი ტის გა დახ დას შე მო სავ ლე ბის 
მი ღე ბის შემ დეგ იწყე ბენ. ინ ფორ მა ცია სტარ ტა პე ბის მხარ და ჭე რის პრო დუქ ტის შე სა ხებ მო
სახ ლე ო ბამ დე კარ გად არ არის მი ტა ნი ლი. 
საფინანსო ინსტიტუტს შეუძლია ბენეფიციარებს შეთავაზოს: 
 � გადახდის მოქნილი გრაფიკი 
 � „ქეშბექ“ პროდუქტი, რომლის ფარგლებშიც პროექტის განხორციელების შემდეგ მსეს
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 � სესხის უზრუნველყოფაზე გარკვეული რისკის ბანკის მიერ აღება 
 � „მწვანე ენერგიის“ გრძელვადიანი სესხი, რომელიც საწარმოებს როგორც ხარჯების 

შემცირების, ასევე შემოსავლების მიღების საშუალებას მიცემს   
ონის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მსუ ბუ ქი მრეწ ვე ლო ბის კლას ტე რის სა წარ მო ებ სა და ამ ბ რო ლა უ რის 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მდე ბა რე პრო ფე სი ულ კო ლეჯ „ერქვანს“ შო რის თა ნამ შ რომ ლო ბა 
ფაქ ტობ რი ვად არ არ სე ბობს. კო ლე ჯის მი ერ შე თა ვა ზე ბუ ლი გრძელ ვა დი ა ნი პროგ რა მე ბი
დან მსუ ბუ ქი მრეწ ვე ლო ბის სექ ტო რი სათ ვის შე საძ ლოა სა ინ ტე რე სო იყოს ბუ ღალ ტ რუ ლი 
აღ რიცხ ვა, სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბის მხარ და ჭე რა და იატა კი სა და ფი ლის სა მუ შა ო ე
ბი. მოკ ლე ვა დი ა ნი პროგ რა მე ბი დან მსუ ბუ ქი მრეწ ვე ლო ბის კომ პა ნი ებს შე საძ ლოა და ა ინ ტე
რე სოთ კომ პი უ ტე რის მოხ მა რე ბა ო პე რი რე ბის, კომ პი უ ტე რუ ლი სა ბუ ღალ ტ რო პროგ რა მის 
მომ ხ მა რე ბა ო პე რი რე ბის კურ სე ბი. 
კო ლე ჯი აქ ტი უ რად თა ნამ შ რომ ლობს სა ერ თა შო რი სო დო ნორ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან, ასე ვე კერ
ძო კომ პა ნი ებ თან, რო გო რე ბი ცაა ონის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მდე ბა რე „ბლაუენშტაინი“ და ამ
ბ რო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მდე ბა რე „გეოფლაუერი“, შპს „ბარაკონი“, „იწის მა რა ნი“. 
კო ლე ჯი გეგ მავს ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის გა ფარ თო ე ბას: ძვე ლი სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო ტექ ნი
კუ მის 2 ჰექ ტარ ტე რი ტო რი ა ზე და გეგ მი ლია სა ერ თო საცხოვ რებ ლის და სა ხე ლოს ნო ე ბის 
აშე ნე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტის კონ ცეფ ცია მომ ზა დე ბუ ლი ა, მიმ დი ნა რე ობს პრო ექ ტი რე ბა 
და სრუ ლად სა ხელ მ წი ფოს მხარ და ჭე რით გან ხორ ცი ელ დე ბა. 
კო ლე ჯი გა ნი ხი ლავს ონის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჩა მო ყა ლი ბე ბულ კლას ტე რებ თან თა ნამ შ რომ
ლო ბას და ასო ცი რე ბულ წევ რო ბას. მი სი წარ მო მად გენ ლის აზ რით, კომ პა ნი ე ბის გა ერ თი ა
ნე ბას თან თა ნამ შ რომ ლო ბა უფ რო ხელ საყ რე ლი და რენ ტა ბე ლუ რი იქ ნე ბა, რად გან ერ თობ
ლი ვი მოთხოვ ნის და მი ნი მუმ 5 ან 6 ადა მი ა ნის გა დამ ზა დე ბის სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში, 
შე საძ ლე ბე ლი გახ დე ბა სას წავ ლო პროგ რა მებ ში ახა ლი პრო ფე სი ე ბის და მა ტე ბა. ასე ვე, 
კლას ტე რე ბის არ სე ბო ბა კო ლეჯს გა უ ი ო ლებს შე სა ბა მის სექ ტო რებ ში კვლე ვე ბის ჩა ტა რე ბას 
და სა მო მავ ლო საქ მი ა ნო ბის და გეგ მ ვას. იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ კო ლეჯს ექ ნე ბა ინ ფორ მა ცია 
კლას ტე რე ბის 3 წლი ა ნი გან ვი თა რე ბის გეგ მებ ზე, ის უპა სუ ხებს მათ მოთხოვ ნებს პრო ფე სი
უ ლი გან ვი თა რე ბის მი მარ თუ ლე ბით. ამას თა ნა ვე, კო ლეჯს აქვს პრო ფე სი უ ლი ორი ენ ტა ცი ის 
და კა რი ე რის და გეგ მ ვის მე ნე ჯე რის თა ნამ დე ბო ბა, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს კომ პა ნი ებ თან 
თა ნამ შ რომ ლო ბას, მა თი მოთხოვ ნე ბის კვლე ვას და შე სა ბა მი სი ინ ფორ მა ცი ის შეგ რო ვე ბას. 
სწო რედ ამ თა ნამ დე ბო ბა ზე და საქ მე ბულ მა ადა მი ან მა შე იძ ლე ბა ითა ნამ შ რომ ლოს მო მა
ვალ ში ონის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შექ მ ნილ ბიზ ნეს კლას ტე რებ თან. 
პრო  ფე  სი  უ  ლი გა  ნათ   ლე  ბის მი  მარ   თუ  ლე  ბით, რა  ჭის რე  გი  ონ   ში გა  ე  როს გან   ვი  თა  რე  ბის 
პროგ   რა  მა (UNDP) ახორ   ცი  ე  ლებს ევ   რო  კავ   ში  რის და  ფი  ნან   სე  ბულ პრო  ფე  სი  უ  ლი გა  ნათ   ლე 
ბის პრო  ექტს. მის მთა  ვარ მი  მარ   თუ  ლე  ბას წარ   მო  ად   გენს ზო  გად   სა  გან   მათ   ლებ   ლო სკო  ლებ   ში 
სრულ   ყო  ფი  ლი პრო  ფე  სი  უ  ლი გა  ნათ   ლე  ბის და  ნერ   გ   ვა, რაც გუ  ლის   ხ   მობს შერ   ჩე  ულ სკო  ლებ   ში 
ფორ   მა  ლუ  რი პრო  ფე  სი  უ  ლი გა  ნათ   ლე  ბის და  ნერ   გ   ვას და შე  სა  ბა  მის ავ   ტო  რი  ზა  ცი  ას. პრო  ექ   ტის 
სხვა მი  მარ   თუ  ლე  ბე  ბი მო  ი  ცავს ახალ   გაზ   რ   დე  ბი  სათ   ვის სპე  ცი  ა  ლუ  რი პროგ   რა  მე  ბის შე  მუ  შა  ვე 
ბას, მოწყ   ვ   ლა  დი ჯგუ  ფე  ბის პრო  ფე  სი  ულ გაძ   ლი  ე  რე  ბას, ბავ   შ   ვე  ბი  სათ   ვის, ახალ   გაზ   რ   დე  ბი  სათ  
ვის და მშობ   ლე  ბი  სათ   ვის პრო  ფე  სი  უ  ლი ორი  ენ   ტა  ცი  ი  სა და კა  რი  ე  რის და  გეგ   მ   ვის სერ   ვი  სე  ბის 
ჩა  მო  ყა  ლი  ბე  ბას და ახალ   გაზ   რ   დებ   ში სა  მე  წარ   მეო გა  ნათ   ლე  ბის და სო  ცი  ა  ლუ  რი მე  წარ   მე  ო  ბის 
მხარ   და  ჭე  რას. მიმ   დი  ნა  რე ეტაპ   ზე უც   ნო  ბი  ა, თუ რო  მე  ლი კომ   პო  ნენ   ტე  ბი გან   ხორ   ცი  ელ   დე  ბა 
ონის მუ  ნი  ცი  პა  ლი  ტეტ   ში. აღ   სა  ნიშ   ნა  ვი  ა, რომ პრო  ექ   ტის ფარ   გ   ლებ   ში ჩა  ტა  რე  ბუ  ლი ბაზ   რის რა 
ო  დე  ნობ   რი  ვი და თვი  სებ   რი  ვი კვლე  ვის შე  დე  გე  ბით გა  მოკ   ვე  თი  ლი პრი  ო  რი  ტე  ტუ  ლი სექ   ტო  რე  ბი 
თან   ხ   ვედ   რა  შია ონის ბიზ   ნეს კლას   ტე  რე  ბის და ინ   ვეს   ტი  ცი  ე  ბის მხარ   და  ჭე  რის პრო  ექ   ტის მი  ერ 
პრი  ო  რი  ტი  ზი  რე  ბულ სექ   ტო  რებ   თან (ტურიზმი, მრეწ   ვე  ლო  ბა, მშე  ნებ   ლო  ბა, კვე  ბის მრეწ   ვე  ლო 
ბა). აღ   ნიშ   ნულ სექ   ტო  რებ   თან ერ   თად, UNDPის პრო  ექ   ტის ფარ   გ   ლებ   ში ჩა  ტა  რე  ბუ  ლი კვლე  ვის 
მი  ხედ   ვით  პრი  ო  რი  ტე  ტად გა  მო  იკ   ვე  თა ენერ   გე  ტი  კის სექ   ტო  რი.  
ხე ტყის ნედ ლე უ ლის მი წო დე ბის სფე რო ში უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს როლს თა მა შობს გა რე მოს 
დაც ვის და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ როს ეროვ ნუ ლი სატყეო სა ა გენ ტო, რო მე
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ლიც უზ რუნ ველ ყოფს ხის მოჭ რას, და საწყო ბე ბას და აუქ ცი ო ნის სა შუ ა ლე ბით რე ა ლი ზა ცი
ას. არ სე ბუ ლი წე სე ბის მი ხედ ვით, ხე ტყე უნ და დამ ზად დეს მო ცე მულ ვა და ში. აუქ ცი ონ ზე 
რე ა ლი ზა ცი ის ფა სებს ად გენს ექ ს პერ ტი ზის ეროვ ნუ ლი ბი უ რო ხე ტყის ნედ ლე უ ლის ხა რის
ხის მი ხედ ვით. სა წარ მო ე ბის გან ცხა დე ბით, მიმ დი ნა რე ეტაპ ზე ბა ზარ ზე ფიქ სირ დე ბა ხე ტყის 
ნედ ლე უ ლის დე ფი ცი ტი და მი სი გაძ ვი რე ბა. ახ ლო მო მა ვალ ში, ონის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და
გეგ მი ლია საქ მი ა ნი ეზოს გახ ს ნა, სა დაც გან თავ ს დე ბა სა მა სა ლე ხე ტყე, რაც მე წარ მე ებს 
სა შუ ა ლე ბას მი ცემს ად გილ ზე ნა ხონ და შე ა ფა სონ მი სი ხა რის ხი და გა დაწყ ვი ტონ, სურთ თუ 
არა ხე ტყის მა სა ლის აუქ ცი ონ ზე შე ძე ნა. 
ონის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მოქ მე დი „რაჭის ახალ გაზ რ დუ ლი ასამ ბ ლე ა“ სხვა დას ხ ვა პრო
ექ ტე ბის ფარ გ ლებ ში ახორ ცი ე ლებს სა გან მა ნათ ლებ ლო აქ ტი ვო ბებს მე წარ მე ო ბის, კო მუ ნი
კა ცი ე ბის, გა რე მოს დაც ვის და ნარ ჩე ნე ბის გა და მუ შა ვე ბის და სა მო ქა ლა ქო ჩარ თუ ლო ბის 
მი მარ თუ ლე ბით. ამ ეტაპ ზე ასამ ბ ლე ას მსუ ბუ ქი მრეწ ვე ლო ბის სექ ტორ თან თა ნამ შ რომ ლო ბა 
არ აქვს, თუმ ცა facebookის გვერ დ ზე წარ მო ა ჩენს ად გი ლობ რივ ნა წარმს, მათ შო რის ხის 
ნა კე თო ბე ბის ნი მუ შებს.  
ონის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მოქ მე დი მსუ ბუ ქი მრეწ ვე ლო ბის კომ პა ნი ე ბი ბიზ ნეს ასო ცი ა ცი ებ ში გა ერ
თი ა ნე ბუ ლი არ არი ან. მხო ლოდ ერ თი სა წარ მო არის ტრა დი ცი უ ლი რეწ ვის ასო ცი ა ცი ის წევ რი. 

7.4.	კოოპერაციის	მატრიცა
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ძირითადი 
საწარმოები X 3 3 3 0 2 0 1 1 13

ნედლეულის 
მიმწოდებლები 3 X 3 1 0 1 0 0 2 10

სახელმწიფო 
სააგენტოები 3 3 X 2 1 1 4 2 0 13

საერთაშორისო დო
ნორი ორგანიზაციები 3 1 2 X 1 2 0 4 2 15

პროფესიული 
კოლეჯი ერქვანი 0 0 1 1 X 2 0 1 0 5

ფეარ თრის 
ფოუნდეიშნ 2 1 1 2 2 X 0 0 2 10

საფინანსო 
ინსტიტუტები 0 0 4 0 0 0 X 1 0 5

რაჭის ახალგაზრ
დული ასამბლეა 1 0 2 4 1 0 1 X 3 12

საჯარო ინსტიტუტები 
(სატყეო სააგენტო) 1 2 0 2 0 2 0 3 X 10

ჯამი 13 10 13 15 5 10 5 12 10 X
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კო ო პე რა ცი ის მატ რი ცის მი ხედ ვით, ყვე ლა ზე უფ რო ინ ტენ სი უ რი თა ნამ შ რომ ლო ბა კლას ტე
რის წევ რებ სა და მხარ დამ ჭერ ინ ს ტი ტუ ტებ თან აქვთ სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებს, ხო
ლო ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბი პრო ფე სი ულ კო ლეჯ „ერქვანს“ და სა ფი ნან სო ინ ს ტი ტუ ტებს. 
უფ რო კონ კ რე ტუ ლად, კლას ტე რის წევ რე ბის და მხარ დამ ჭე რი ინ ს ტი ტუ ტე ბის თა ნამ შ რომ
ლო ბა აღ წე რი ლია ქვე მოთ:
 � კლას ტე რის კომ პა ნი ე ბის თა ნამ შ რომ ლო ბა ნედ ლე უ ლის მიმ წო დებ ლებ თან მთლი ა ნო ბა

ში და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი ა. 
 � კლას ტე რის კომ პა ნი ე ბის თა ნამ შ რომ ლო ბა კერ ძო სექ ტო რის მხარ დამ ჭერ ინ ს ტი ტუ

ტებ თან და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი ა. გა მო კითხულ კომ პა ნი ებს შო რის არი ან შე სა ბა მი სი 
მხარ და ჭე რის პროგ რა მე ბის ბე ნე ფი ცი ა რე ბი, რომ ლებ მაც წი ნა სა კონ კურ სო პე რი ოდ ში, 
გა ნაცხა დის წარ დ გე ნის და შემ დ გომ ეტა პებ ზე მი ი ღეს შე სა ბა მი სი ინ ფორ მა ცია და მხარ
და ჭე რა. 

 � კლას ტე რის კომ პა ნი ე ბის და სა ერ თა შო რი სო დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თა ნამ შ რომ
ლო ბა და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი ა. გა მო კითხულ კომ პა ნი ებს შო რის რამ დე ნი მეს მი ღე ბუ ლი 
აქვს სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მხარ და ჭე რა ტექ ნო ლო გი უ რი გა და ი ა რა ღე ბის, 
ტრე ნინ გე ბის და ტექ ნი კუ რი დახ მა რე ბის მი მარ თუ ლე ბით.

 � კლას ტე რის კომ პა ნი ე ბის თა ნამ შ რომ ლო ბა ამ ბ რო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მდე ბა რე 
პრო ფე სი ულ კო ლეჯ „ერქვანთან“ არ არ სე ბობს. აღ ნიშ ნუ ლი ერ თის მხრივ გან პი რო
ბე ბუ ლია კო ლე ჯის სას წავ ლო პროგ რა მებ ში კლას ტე რი სათ ვის სა ჭი რო მო დუ ლე ბის არ 
არ სე ბო ბით, ხო ლო მე ო რეს მხრივ კომ პა ნი ე ბის მხრი დან კო ლეჯ თან თა ნამ შ რომ ლო ბის 
ინი ცი ა ტი ვე ბის ნაკ ლე ბო ბით.

 � კლას ტე რის კომ პა ნი ე ბის თა ნამ შ რომ ლო ბა და ნი ის არ ქი ტექ ტუ რი სა და დი ზა ი ნის სა მე ფო 
აკა დე მი ის პრო ექ ტის გან მა ხორ ცი ე ლე ბელ ფონ დ თან  „ფეარ თრის ფო უნ დე იშნ“ და
ბალ დო ნე ზე ა, ვი ნა ი დან პრო ექ ტი გან ხორ ცი ე ლე ბის საწყის სტა დი ა ზე ა. 

 � კლას ტე რის კომ პა ნი ე ბის თა ნამ შ რომ ლო ბა სა ფი ნან სო ინ ს ტი ტუ ტებ თან არ არ სე ბობს. 
აღ ნიშ ნუ ლი ერ თის მხრივ გან პი რო ბე ბუ ლია სა ფი ნან სო პრო დუქ ტე ბის შე სა ხებ კერ ძო 
სექ ტორ ში ინ ფორ მა ცი ის ნაკ ლე ბო ბით, ხო ლო მე ო რეს მხრივ კომ პა ნი ე ბის მცდე ლო ბე
ბით და ფი ნან სე ბა მო ი პო ვონ მხო ლოდ სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მე ბის ან დო ნო რი ორ გა ნი
ზა ცი ე ბის პრო ექ ტე ბის სა შუ ა ლე ბით.

 � კლას ტე რის კომ პა ნი ე ბის თა ნამ შ რომ ლო ბა რა ჭის ახალ გაზ რ დულ ასამ ბ ლე ას თან და ბალ 
დო ნე ზე ა.

 � კლას ტე რის კომ პა ნი ე ბის თა ნამ შ რომ ლო ბა სა ჯა რო ინ ს ტი ტუ ტებ თან, გან სა კუთ რე ბით 
ეროვ ნულ სატყეო სა ა გენ ტოს თან სუს ტი ა. აღ ნიშ ნულს ძი რი თა დად გა ნა პი რო ბებს სა
წარ მო ე ბის სუს ტი უნა რე ბი და კო ლექ ტი უ რი ძა ლის ხ მე ვის ნაკ ლე ბო ბა პრობ ლე მუ რი სა
კითხე ბის ად ვო კა ტი რე ბი სათ ვის.  
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7.5.	კლასტერის	რუკა
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8  ბარიერების და შესაძლებლობების ანალიზი 
  

8.1.	გამოწვევები

ონის მსუ ბუ ქი მრეწ ვე ლო ბის სექ ტო რის კომ პა ნი ე ბი ოპე რი რე ბის პრო ცეს ში აწყ დე ბი ან შემ
დეგ გა მოწ ვე ვებს:
 y კვა ლი ფი ცი ურ კად რებ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის ნაკ ლე ბო ბა – მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 

ერ თის მხრივ კვა ლი ფი ცი უ რი კად რე ბის დე ფი ცი ტი ა, ხო ლო მე ო რეს მხრივ ად გი ლობ
რივ მო სახ ლე ო ბა ში ჭირს ისე თი ადა მი ა ნე ბის პოვ ნა, ვი საც აინ ტე რე სებს ხე ლო ბის სწავ
ლა და მუ შა ო ბა. აღ ნიშ ნუ ლი ვი თა რე ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად აფერ ხებს სა წარ მო ე ბის ზრდას 
და გან ვი თა რე ბას. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მსუ ბუ ქი მრეწ ვე ლო ბის რამ დე ნი მე სა წარ მო მზა
დაა სა მუ შაო ად გილ ზე შე ას წავ ლოს ხე ლო ბა მსურ ველ ახალ გაზ რ დებს.

 y პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის კო ლეჯ თან თა ნამ შ რომ ლო ბის არ არ სე ბო ბა –   
კად რე ბის დე ფი ცი ტის პი რო ბებ ში გა მო უ ყე ნე ბე ლია რე გი ონ ში პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე
ბის და წე სე ბუ ლე ბის არ სე ბო ბის და მი სი რე სურ სე ბის ათ ვი სე ბის შე საძ ლებ ლო ბა. სა მო
მავ ლოდ, ორ მ ხ რი ვად სა სარ გებ ლო თა ნამ შ რომ ლო ბის ინი ცი რე ბას და გან ვი თა რე ბას 
გა დამ წყ ვე ტი მნიშ ვ ნე ლო ბა ექ ნე ბა რო გორც ბიზ ნეს კლას ტე რე ბის, ასე ვე ად გი ლობ რი ვი 
ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბი სათ ვის.

 y ხე- ტყის ნედ ლე ულ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის ნაკ ლე ბო ბა – ხე ტყის გა და მა მუ შა ვე
ბე ლი და ავე ჯის კომ პა ნი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის აზ რით, რე გუ ლა ცი ა, რო მე ლიც ით
ვა ლის წი ნებს ხე ტყის მოჭ რის, და საწყო ბე ბის და აუქ ცი ონ ზე რე ა ლი ზა ცი ის პრო ცე სის 
ეროვ ნუ ლი სატყეო სა ა გენ ტოს მი ერ ორ გა ნი ზე ბას, იწ ვევს ნედ ლე უ ლის დე ფი ციტს და 
მას ზე ფა სე ბის ზრდას. სექ ტო რის ზრდის და კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბი სათ ვის სა ჭი როა აღ
ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბა ეროვ ნულ და ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ეროვ ნულ სატყეო 
სა ა გენ ტოს თან დი ა ლო გის ინი ცი რე ბის და ად ვო კა ტი რე ბის გზით. 

 y ფი ნან სურ რე სურ სებ ზე შეზღუ დუ ლი წვდო მა – მსუ ბუ ქი მრეწ ვე ლო ბის სა წარ მო ებს 
არ აქვთ სა კუ თა რი ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბი სა წარ მო ე ბის გა ფარ თო ე ბის, ტექ ნო ლო გი ე
ბის და და ნად გა რე ბის გა ნახ ლე ბის და სა ფი ნან სებ ლად. ისი ნი ნაკ ლე ბად იც ნო ბენ სა ფი
ნან სო ინ ს ტი ტუ ტე ბის პრო დუქ ტებ სა და შე თა ვა ზე ბებს და ძი რი თა დად ორი ენ ტი რე ბუ ლი 
არი ან სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მე ბი დან და დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის პრო ექ ტე ბი დან ფი
ნან სუ რი მხარ და ჭე რის მი ღე ბა ზე. ამას თან ერ თად, სა წარ მო ებს არ აქვთ ბიზ ნეს გეგ მე ბის 
შე მუ შა ვე ბის საკ მა რი სი უნა რე ბი. 

 y სა წარ მოო ტექ ნო ლო გი ებ ზე და და ნად გა რებ ზე შეზღუ დუ ლი ხელ მი საწ ვ დო-
მო ბა – აღ ნიშ ნულ გა მოწ ვე ვას დიდ წი ლად ფი ნან სურ რე სურ სებ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის 
ნაკ ლე ბო ბა გა ნა პი რო ბებს. ამას თა ნა ვე, სა წარ მოო ტექ ნო ლო გი ე ბის, მა თი ტრან ს ფე
რის, ადაპ ტა ცი ის, და ნერ გ ვის და შე სა ბა მი სი სპე ცი ა ლის ტე ბის მომ ზა დე ბის არ ხე ბის შე
სა ხებ ინ ფორ მა ცია მწი რი ა. 

 y პრო დუქ ცი ის რე ა ლი ზა ცი ი სათ ვის ელექ ტ რო ნუ ლი კო მერ ცი ის არ ხე ბის ნაკ-
ლე ბად გა მო ყე ნე ბა – მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ხალ ხუ რი რეწ ვის სა წარ მო ე ბი შე და რე
ბით აქ ტი უ რად იყე ნე ბენ ციფ რულ სა შუ ა ლე ბებს პრო დუქ ცი ის რეკ ლა მი რე ბი სა და რე ა
ლი ზა ცი ი სათ ვის, აღ ნიშ ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბა ჯერ  ჯე რო ბით სუს ტად არის ათ ვი სე ბუ ლი და 
მი სი პო ტენ ცი ა ლის სრუ ლად რე ა ლი ზა ცია მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იქ ნე ბა სა წარ მო ე ბის სა მო მავ
ლო გან ვი თა რე ბი სათ ვის.   



32

 y სა წარ მო ე ბის მარ თ ვის უნა რე ბის ნაკ ლე ბო ბა – მსუ ბუ ქი მრეწ ვე ლო ბის სა წარ მო
ე ბის მცი რე ზო მის გა მო, დამ ფუძ ნებ ლებს უწევთ მარ თ ვის სხვა დას ხ ვა ფუნ ქ ცი ე ბის შე
თავ სე ბა და გან ხორ ცი ე ლე ბა, რაც ხელს უშ ლის სა წარ მო ე ბის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის 
ამაღ ლე ბი სათ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სხვა დას ხ ვა მი მარ თუ ლე ბე ბის გან ვი თა რე ბას. 

 y სე ზო ნუ რო ბის ფაქ ტო რი – მოთხოვ ნა ონის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში წარ მო ე ბულ მსუ ბუ
ქი მრეწ ვე ლო ბის ნა წარ მ ზე ძი რი თა დად სე ზო ნუ რია და უკავ შირ დე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ
ში დამ ს ვე ნებ ლე ბის და ტუ რის ტე ბის რა ო დე ნო ბის ზრდას ზაფხუ ლის მე ო რე ნა ხე ვარ ში. 
შე სა ბა მი სად, სა ჭი როა რე ა ლი ზა ცი ის ბაზ რე ბის დი ვერ სი ფი კა ცია სა ქარ თ ვე ლოს მას შ
ტა ბით, შე სა ბა მის გა მო ფე ნებ ზე მო ნა წი ლე ო ბა და ელექ ტ რო ნუ ლი კო მერ ცი ის არ ხე ბის 
უფ რო აქ ტი უ რად გა მო ყე ნე ბა. 

8.2.	კლასტერში	ერთობლივი	ქმედებების	და	თანამშრომლობის	პოტენციალი

ონის მუნიციპალიტეტის მსუბუქი მრეწველობის დარგის გამოკითხული კომპანიების 79% 
თანამშრომლობის შესაძლებლობებს შემდეგი მიმართულებებით ხედავს:
 y ტექნოლოგიების მოძიება და დანერგვა
 y თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება
 y სექტორისათვის რელევანტური სამუშაო ძალის მოძიება

გამოკითხული კომპანიების 71% მიიჩნევს, რომ თანამშრომლობის პოტენციალი არის 
ადგილობრივი და საერთაშორისო პარტნიორების მოძიების და ფინანსების და ინვესტიციების 
მოზიდვის მიმართულებით. კომპანიათა 64%ის აზრით, თანამშრომლობა სასარგებლო 
იქნება გაყიდვების და პრობლემური საკითხების ადვოკატირების მიმართულებით. 
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა წარ მოო ნედ ლე უ ლის ერ თობ ლი ვი შეს ყიდ ვის სფე რო ში თა ნამ შ რომ
ლო ბა რე ლე ვან ტუ რია გა მო კითხუ ლი სა წარ მო ე ბის მხო ლოდ 50%თვის. თა ნამ შ რომ ლო ბის 
ნაკ ლე ბი პო ტენ ცი ა ლი გა მო იკ ვე თა პრო დუქ ცი ის ხა რის ხის ამაღ ლე ბის (43%), ლო გის ტი კის 
(43%), მერ კე ტინ გის და ბრენ დინ გის (43%), და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის მქო ნე პრო დუქ ცი
ის წარ მო ე ბის (43%) და ექ ს პორ ტის (29%) მი მარ თუ ლე ბით. 
თანამშრომლობის სხვა მიმართულებებთან დაკავშირებით საწარმოებმა დააფიქსირეს 
შედარებით მსხვილი შეკვეთების ერთობლივად აღების და სამუშაოების ერთობლივად 
შესრულების, ასევე საწარმოო ტექნოლოგიების საერთო სარგებლობისათვის შესყიდვის 
საჭიროებები. 
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ცხრილი 9. თანამშრომლობის და ერთობლივი ქმედებების პოტენციალი5

თანამშრომლობის სფერო კი არა
ტექნოლოგიების მოძიება და დანერგვა 79% 21%

თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება 79% 21%

სექტორისთვის რელევანტური სამუშაო ძალის განვითარება 79% 21%

ადგილობრივი და საერთაშორისო პარტნიორების მოძიება და კომუნიკაცია 71% 29%

ფინანსების/ინვესტიციის მოზიდვა 71% 29%

გაყიდვები 64% 36%

პრობლემური საკითხების ადვოკატირება 64% 36%

საწარმოო ნედლეულის შესყიდვა 50% 50%

პროდუქციის ხარისხის ამაღლება 43% 57%

ლოგისტიკა 43% 57%

მარკეტინგი და ბრენდინგი 43% 57%

დამატებული ღირებულების მქონე პროდუქციის წარმოება 43% 57%

ექსპორტი 29% 71%

წყარო: კვლევის ფარგლებში ჩატარებული ინტერვიუები

ამას თა ნა ვე, კლას ტე რის სა წარ მო ებს აქვთ მხარ დამ ჭერ ინ ს ტი ტუ ტებ თან თა ნამ შ რომ ლო ბის გან
ვი თა რე ბის და შე სა ბა მი სი სარ გებ ლის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბა. მიმ დი ნა რე ეტაპ ზე, ინ ფორ მა ცი
ის გაც ვ ლის მიზ ნით სა ჭი როა გაც ნო ბი თი შეხ ვედ რე ბის გა მარ თ ვა ისეთ ინ ს ტი ტუ ტებ თან, რომ ლებ
თა ნაც კავ ში რე ბი ან არ არ სე ბობს (საფინანსო და პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის ინ ს ტი ტუ ტე ბი) ან 
სუს ტად არის გან ვი თა რე ბუ ლი (რაჭის ახალ გაზ რ დუ ლი ასამ ბ ლე ა, ეროვ ნუ ლი სატყეო სა ა გენ ტო). 

8.3.	კლასტერის	ხედვა

ონის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მსუ ბუ ქი მრეწ ვე ლო ბის კლას ტე რის სა შუ ა ლო ვა დი ა ნი ხედ ვა შემ დე
გი ა: მსუ ბუ ქი მრეწ ვე ლო ბის კლას ტე რის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა 
ტექ ნო ლო გი უ რი მო დერ ნი ზა ცი ის, სა მუ შაო ძა ლის უნა რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის და 
ინო ვა ცი ე ბის და ნერ გ ვის გზით.  

8.4.	კლასტერის	მიზნები

ონის მუნიციპალიტეტის მსუბუქი მრეწველობის კლასტერის მიზნები საშუალოვადიანი და 
გრძელვადიანი პერიოდისათვის შემდეგია:
 y საწარმოო ტექნოლოგიების და დანადგარების განახლება
 y სამუშაო ძალის უნარების ამაღლება
 y ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება
 y საწარმოო ნედლეულზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება
 y ინტერსექტორული კავშირების გაუმჯობესება

5 ჩატარებული ინტერვიუების შედეგად 14მა საწარმომ დააფიქსირა შეხედულება თანამშრომლობის პოტენციური 
სფეროების შესახებ
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ცხრილი 10. ონის მუნიციპალიტეტის მსუბუქი მრეწველობის კლასტერის მიზნები, აქტივობები ინდიკატორები

მიზანი აქტივობა ინდიკატორი შედეგი
სა წარ მოო 
ტექ ნო ლო-
გი ე ბის და 
და ნად გა-
რე ბის გა-
ნახ ლე ბა

 y სა წარ მოო ტექ ნო ლო გი ე
ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის 
წყა რო ე ბის იდენ ტი ფი ცი
რე ბა და კლას ტე რის წევ
რე ბი სათ ვის მი სი მუ დი ვი 
გა ნახ ლე ბის უზ რუნ ველ
ყო ფა

 y ტექ ნო ლო გი ე ბის გა ნახ
ლე ბი სათ ვის სა ხელ მ წი ფო 
და დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი
ე ბის მხარ დამ ჭე რი პროგ
რა მე ბის, პი რო ბე ბის და 
არ სე ბუ ლი გა მოც დი ლე
ბის შე სა ხებ დე ტა ლუ რი 
ინ ფორ მა ცი ის მომ ზა დე ბა 
და კლას ტე რის წევ რე ბი
სათ ვის გაც ნო ბა

 y სა ხელ მ წი ფო სა ა გენ ტო ე
ბის და დო ნო რი ორ გა ნი
ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ
ლებ თან სა ინ ფორ მა ციო 
შეხ ვედ რე ბის გა მარ თ ვა

 y სა წარ მოო ტექ ნო ლო გი ე
ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის 
მი ღე ბის მი ნი მუმ 3 წყა
როს იდენ ტი ფი ცი რე ბა

 y თა ნა მედ რო ვე სა წარ მოო 
ტექ ნო ლო გი ე ბის შე სა ხებ 
კლას ტე რის წევ რე ბი სათ
ვის კა ტა ლო გის მომ ზა დე
ბა და პე რი ო დუ ლი გა ნახ
ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა

 y სა ხელ მ წი ფო და დო ნო რი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის პრო
ექ ტე ბის შე სა ხებ მომ ზა
დე ბუ ლი სა ინ ფორ მა ციო 
მა სა ლა

 y ჩა ტა რე ბუ ლი სა ინ ფორ მა
ციო შეხ ვედ რე ბის და მათ
ზე დამ ს წ რე კლას ტე რის 
წევ რე ბის რა ო დე ნო ბა  

 y თა ნა მედ რო ვე სა წარ მოო 
ტექ ნო ლო გი ე ბის შე სა
ხებ კლას ტე რის წევ რე ბის 
ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის 
გა უმ ჯო ბე სე ბა

 y სა წარ მოო ტექ ნო ლო გი ე
ბის შე სა ხებ მომ ზა დე ბუ ლი 
კა ტა ლო გი და მი სი გა ნახ
ლე ბის პე რი ო დუ ლო ბა

 y სა ხელ მ წი ფო და დო ნო რი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მხარ
და ჭე რის პი რო ბე ბის და 
კრი ტე რი უ მე ბის შე სა ხებ 
კლას ტე რის წევ რე ბის 
ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის გა
უმ ჯო ბე სე ბა

 y სა ხელ მ წი ფო და დო ნო რი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის პრო
ექ ტე ბის ბე ნე ფი ცი არ თა 
გაზ რ დი ლი რა ო დე ნო ბა 
კლას ტე რის წევ რი კომ პა
ნი ე ბი დან

სა მუ შაო 
ძა ლის 
უნა რე ბის 
გა უმ ჯო ბე-
სე ბა

 y ფონდ „ფეარ თრის ფო
უნ დე იშნ“ მი ერ გან ხორ
ცი ე ლე ბუ ლი პრო ექ ტის 
ფარ გ ლებ ში თა ნამ შ რომ
ლო ბის პრი ო რი ტე ტებ ზე 
შე თან ხ მე ბა

 y პრო ფე სი ულ კო ლეჯ 
„ერქვანთან“ სა მუ შაო 
შეხ ვედ რე ბის გა მარ თ ვა 
და თა ნამ შ რომ ლო ბის 
მი მარ თუ ლე ბებ ზე შე თან
ხ მე ბა

 y პრო ფე სი უ ლი გა ნათ
ლე ბის სხვა პრო ექ ტე ბის 
შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის 
მო პო ვე ბა, ანა ლი ზი და 
კლას ტე რი სათ ვის სა ინ ტე
რე სო მი მარ თუ ლე ბე ბის 
გა მოკ ვე თა

 y კომ პა ნი ე ბის დამ ფუძ ნებ
ლე ბის და მე ნე ჯე რე ბის 
მარ თ ვის უნა რე ბის გა უმ
ჯო ბე სე ბა

 y პრო ფე სი ულ კო ლეჯ 
ერ ქ ვან თან გა მარ თუ ლი 
შეხ ვედ რე ბის და თა ნამ შ
რომ ლო ბის პრი ო რი ტე
ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბის 
რა ო დე ნო ბა

 y ფონდ „ფეარ თრის 
ფო უნ დე იშ ნ “  თან გა
მარ თუ ლი შეხ ვედ რა და 
თა ნამ შ რომ ლო ბის პრი ო
რი ტე ტუ ლი მი მარ თუ ლე
ბე ბის გა მოკ ვე თა

 y პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე
ბის სხვა პრო ექ ტე ბის ამ
სახ ვე ლი სა ინ ფორ მა ციო 
მა სა ლა

 y კლას ტე რის თა ნამ შ რომ
ლო ბის ინი ცი რე ბა პრო
ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის 
სხვა პროგ რა მებ თან

 y მარ თ ვის სა კითხებ ზე ორ
გა ნი ზე ბუ ლი სხვა დას ხ ვა 
ტრე ნინ გე ბის რა ო დე ნო ბა

 y პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე
ბის პროგ რა მე ბის სა შუ ა
ლე ბით გა დამ ზა დე ბუ ლი 
კლას ტე რის წევ რი კომ პა
ნი ე ბის თა ნამ შ რომ ლო ბის 
რა ო დე ნო ბა

 y პრო ფე სი ულ კო ლეჯ 
ერ ქ ვან თან მჭიდ რო და 
სტა ბი ლუ რი თა ნამ შ რომ
ლო ბა

 y ფონდ „ფეარ თრის ფო
უნ დე იშ ნ “  თან მჭიდ რო და 
სტა ბი ლუ რი თა ნამ შ რომ
ლო ბა

 y პრო ფე სი უ ლი კო ლეჯ 
„ერქვანის“ და ფონდ 
„ფეარ თრის ფო უნ  
დე იშ ნ “ ის კლას ტე რის 
ასო ცი რე ბუ ლი წევ რო ბა

 y კლას ტე რის წევ რი კომ პა
ნი ე ბის თა ნამ შ რომ ლე ბის 
პრო ფე სი უ ლი უნა რე ბის 
გა უმ ჯო ბე სე ბა 

 y კლას ტე რის წევ რი კომ პა
ნი ე ბის დამ ფუძ ნებ ლე ბის 
და მე ნე ჯე რე ბის მარ თ ვის 
უნა რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა
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ფი ნან - 
სებ ზე 
ხელ მი საწ-
ვ დო მო ბის 
გა უმ ჯო- 
ბე სე ბა

 y რე გი ო ნის კო მერ ცი ულ 
ბან კებ თან თა ნამ შ რომ
ლო ბით კლას ტე რის 
წევ რე ბი სათ ვის სა ინ
ფორ მა ციო შეხ ვედ რე ბის 
ორ გა ნი ზე ბა

 y სა ქარ თ ვე ლო ში მოქ მედ 
სხვა სა ფი ნან სო ინ ს ტი ტუ
ტებ თან თა ნამ შ რომ ლო
ბით კლას ტე რის წევ რე
ბი სათ ვის სა ინ ფორ მა ციო 
შეხ ვედ რე ბის ორ გა ნი
ზე ბა

 y სა ხელ მ წი ფო, კერ ძო და 
დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე
ბის მხარ დამ ჭე რი პროგ
რა მე ბის, პი რო ბე ბის და 
არ სე ბუ ლი გა მოც დი ლე
ბის შე სა ხებ დე ტა ლუ რი 
ინ ფორ მა ცი ის მომ ზა დე ბა 
და კლას ტე რის წევ რე ბი
სათ ვის გაც ნო ბა

 y კო მერ ცილ ბან კებ თან 
ჩა ტა რე ბუ ლი შეხ ვედ რე
ბის რა ო დე ნო ბა

 y სხვა სა ფი ნან სო ინ ს ტი ტუ
ტებ თან ჩა ტა რე ბუ ლი შეხ
ვედ რე ბის რა ო დე ნო ბა

 y კლას ტე რის წევ რი კომ
პა ნი ე ბის რა ო დე ნო ბა, 
რომ ლებ მაც ისარ გებ ლეს 
ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი ფი
ნან სუ რი პრო დუქ ტე ბით

 y სა ხელ მ წი ფო, კერ ძო და 
დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე
ბის პრო ექ ტე ბის შე სა ხებ 
მომ ზა დე ბუ ლი სა ინ ფორ
მა ციო მა სა ლა

 y კლას ტე რის წევ რი კომ
პა ნი ე ბის ფი ნან სებ ზე 
გაზ რ დი ლი ხელ მი საწ ვ
დო მო ბა

სა წარ მოო 
ნედ ლე-
ულ ზე 
ხელ მი საწ-
ვ დო მო ბის 
გა უმ ჯო ბე-
სე ბა

 y ხეტყის 
გადამამუშავებელი და 
ავეჯის საწარმოების 
ნედლეულზე 
ხელმისაწვდომობის 
პრობლემების შესახებ 
დეტალური ინფორმაციის 
მომზადება

 y ეროვნულ სატყეო 
სააგენტოსთან და მის 
რეგიონულ/ადგილობრივ 
სამსახურთან დიალოგის 
ინიცირება და 
შეხვედრების გამართვა

 y თანამშრომლობის 
შედეგად არსებული 
რეგულაციების 
ფარგლებში ნედლეულზე 
ხელმისაწვდომობის 
გაუმჯობესების გზებზე 
შეთანხმება და მისი 
შესრულება 

 y კლას ტე რის კომ პა ნი ებ
თან თა ნამ შ რომ ლო ბით 
მომ ზა დე ბუ ლი ინ ფორ მა
ცია ნედ ლე ულ ზე ხელ მი
საწ ვ დო მო ბის პრობ ლე
მე ბის შე სა ხებ

 y ეროვ ნულ სატყეო სა ა
გენ ტოს თან და მის რე
გი ო ნულ /ად გი ლობ რივ 
სამ სა ხურ თან გა მარ თუ
ლი შეხ ვედ რე ბის რა ო
დე ნო ბა

 y ნედ ლე უ ლის ხელ მი საწ ვ
დო მო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა
ზე მიღ წე უ ლი შე თან ხ მე ბა 

 y შეს რუ ლე ბუ ლი შე თან ხ
მე ბა

 y ხეტყის 
გადამამუშავებელი და 
ავეჯის კომპანიების 
გაუმჯობესებული წვდომა 
ნედლეულზე

 y წარმოებული 
პროდუქციის 
რაოდენობის და 
რეალიზაციის ზრდა
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ინ ტერ სექ-
ტო რუ ლი 
კავ ში რე-
ბის გა უმ-
ჯო ბე სე ბა

 y ტუ რიზ მის და კვე ბის 
მრეწ ვე ლო ბის ინ დუს
ტ რი ე ბის მოთხოვ ნის 
შეს წავ ლა მსუ ბუ ქი მრეწ
ვე ლო ბის ნა წარ მ ზე

 y გა მოვ ლე ნი ლი მოთხოვ
ნის მი ხედ ვით ტუ რიზ მის 
და კვე ბის მრეწ ვე ლო
ბის ინ დუს ტ რი ე ბი სათ ვის 
მსუ ბუ ქი მრეწ ვე ლო ბის 
ნა წარ მის დამ ზა დე ბა

 y თა ნამ შ რომ ლო ბის შე
დე გად მსუ ბუ ქი მრეწ
ვე ლო ბის სა წარ მო ე ბის 
მი ერ ახა ლი, ინო ვა ცი უ
რი პრო დუქ ტე ბის წარ
მო ე ბის და ნერ გ ვა

 y ანა ლი ზის შე დე გად გა
მოვ ლე ნი ლი ტუ რიზ მის 
და კვე ბის მრეწ ვე ლო
ბის სექ ტო რე ბის მი ერ 
მოთხოვ ნი ლი პრო დუქ
ცი ის რა ო დე ნო ბა

 y მსუ ბუ ქი მრეწ ვე ლო ბის 
სექ ტო რის სა წარ მო ე ბის 
მი ერ მი ღე ბუ ლი შეკ ვე
თე ბის რა ო დე ნო ბა

 y მსუ ბუ ქი მრეწ ვე ლო ბის 
სა წარ მო ე ბის მი ერ წარ
მო ე ბუ ლი ინო ვა ცი უ რი 
პრო დუქ ტე ბის რა ო დე
ნო ბა 

 y ინ ტერ სექ ტო რუ ლი კავ
ში რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა 
ონის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში

 y ინო ვა ცი ე ბის ხელ  
 შეწყო ბა

 y პრო დუქ ცი ის რე ა ლი ზა
ცი ის ზრდა
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