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მოკლე მიმოხილვა 

ანგარიშის მიზანია, რეგიონულ დონეზე აგრეგირებული მონაცემების მიხედვით შეაფასოს 

უთანასწორობა საქართველოს რეგიონებს შორის. მსგავსი კვლევა, თუ არ ჩავთვლით 

საქართველოს რეგიონული განვითარების კომისიის დიაგნოსტიკურ მოხსენებას (2009) და 

მსოფლიო ბანკის მიერ მომზადებულ საქართველოს ურბანიზაციის მიმოხილვას (2013), 

თითქმის არ არსებობს. წარმოდგენილი ანგარიში შეეცდება შეავსოს ეს სიცარიელე და 

გახდეს რესურსი როგორც შემდგომი კვლევისთვის, ისე რეგიონული პოლიტიკის 

დაგეგმვისათვის. ანალიზი ძირითადად დაფუძნებულია საქართველოს სტატისტიკის 

ეროვნული სამსახურის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე, კონკრეტულად კი 

შინამეურნეობების ინტეგრირებული გამოკვლევის, ათასწლეულის გამოწვევის 

კორპორაციის გამოკითხვისა და სოფლის ინფრასტრუქტურის აღწერის მონაცემებზე. 

მიუხედავად იმისა, რომ არსებული მონაცემებით შესაძლებელია რეგიონული 

უთანასწორობის დეტალური ანალიზის ჩატარება, ის მაინც შეზღუდულია ორი მთავარი 

მიზეზის გამო: პირველ რიგში, ბოლო აღწერა 2002 წელსაა ჩატარებული, ხოლო 

ამჟამინდელი კვლევების სანდოობა და ხარისხი სათუოა; მეორე, დიდი და სისტემური 

ხარვეზები არსებობს ინფრასტრუქტურის, გარემოს დაცვის საკითხებისა და კულტურულ-

რეკრეაციული რესურსების შესახებ არსებულ ინფორმაციაში. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ 

კვლევათა უმეტესობაში მითითებულია რეგიონი, მაგრამ არა მუნიციპალიტეტი, ამიტომ 

ანალიზი შეზღუდულია არსებულ რეგიონულ საზღვრებზე. 

ანგარიში ასკვნის, რომ მიუხედავად რეგიონებს შორის არსებული განსხვავებებისა, 

სისტემური რეგიონული უთანასწორობების ახსნა მათი ურბანიზაციის დონეებითაა 

შესაძლებელი.  შედარებით მეტად ურბანიზებულ რეგიონებს - თბილისი ასეთი ტიპის 

რეგიონის თვალსაჩინო მაგალითია - ერთ სულზე უფრო მაღალი მთლიანი დამატებული  

ღირებულება, უფრო მრავალფეროვანი და განვითარებული ეკონომიკური სტრუქტურა და 

უკეთ განვითარებული ინფრასტრუქტურა აქვთ. ამავდროულად, ურბანიზებულ 

რეგიონებში უმუშევრობაც უფრო მეტია, მაგრამ ეს არა კარგად განვითარებულ სასოფლო 

შრომის ბაზარზე, არამედ საარსებო მინიმუმის მოსაპოვებლად მომუშავე ფერმერების 

სიმრავლეზე მიუთითებს. თუმცა, მხოლოდ ურბანიზაციის დონე საკმარისი არაა 

რეგიონული უთანასწორობის ისეთი მნიშვნელოვანი მაჩვენებლების ასახსნელად, 

როგორიცაა შემოსავალი, უთანაბრობა და სიღარიბე. შემოსავლებზე არსებული 

მონაცემების საიმედოობაზე არსებობს კითხვები, მაგრამ ეს შედეგი მაინც 

მნიშვნელოვანია, რადგან ურბანიზაციის დონე, ეკონომიკური სტრუქტურა თუ 

ინფრასტრუქტურა მსგავსი პროგნოზირების გაკეთების საშუალებას არ იძლევა. 

რეგიონული უთანასწორობის სხვადასხვა მაჩვენებლების შესახებ მიღებული 

მნიშვნელოვანი შედეგები შემდეგია: 

სიღარიბე და დემოგრაფია: მოსახლეობის რაოდენობა, სიმჭიდროვე და ურბანიზაციის 

დონე დიდად ვარირებს რეგიონების მიხედვით. თბილისი, იმერეთი და აჭარა ყველაზე 

დიდ, ყველაზე მჭიდროდ დასახლებულ და ყველაზე ურბანიზებულ რეგიონებს 

წარმოადგენენ. აჭარის, სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის გარდა ყველა რეგიონში დაიკლო 

მოსახლეობის რაოდენობამ 1989 წლის შემდეგ; ეს ეფექტი ყველაზე მეტად საგრძნობი 



3 
 

მაღალმთიან რეგიონებშია. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ საკითხის გარშემო დაგროვებულ 

ცოდნაში ჯერ კიდევ ბევრია ხარვეზი. ბოლო აღწერა 10 წლის წინ ჩატარდა და ამიტომ 

დიდია ალბათობა იმისა, რომ შერჩევის ბაზა მოძველებული იყოს, რაც მონაცემების 

ხარისხსა და საიმედოობას შეამცირებდა. გარკვეული ტიპის მნიშვნელოვანი მონაცემები 

კი (მაგალითად, მონაცემები მოსახლეობის რეგიონთაშორისი და 

მუნიციპალიტეტთაშორისი ნაკადების შესახებ) საერთოდ არაა ხელმისაწვდომი. 

ეკონომიკური  ეფექტიანობა და სტრუქტურა: ერთ სულზე მთლიანი დამატებული  

ღირებულება ძალიან განსხვავდება რეგიონებს შორის და ამ განსხვავების დიდი წილი 

ურბანიზაციის დონეებს შორის სხვაობით იხსნება. არსებობს რეგიონული უთანასწორობა 

ეკონომიკური სტრუქტურის მხრივ: თბილისს ყველაზე მრავალფეროვანი ეკონომიკა აქვს, 

ხოლოდ სხვა რეგიონები მას სხვადასხვა დონით ჩამორჩებიან. თბილისში არსებული 

ფირმები უფრო დიდი და პროდუქტიულია სხვა რეგიონებში არსებულ ფირმებთან 

შედარებით. რეგიონთაშორისი სავაჭრო ნაკადების შესახებ ინფორმაციის არარსებობა 

კიდევ უფრო ართულებს რეგიონთა შორის არსებული ეკონომიკური კავშირების ანალიზს. 

დასაქმება და განათლება: უმუშევრობაში რეგიონული უთანასწორობა ძირითადად 

რეგიონთა ქალაქ-სოფლის პროფილით იხსნება: შედარებით მეტად ურბანიზებულ 

რეგიონებს უმუშევრობის უფრო მაღალი დონე ახასიათებთ. დასაქმების შედარებით 

მაღალი დონე ნაკლებად ურბანიზებულ რეგიონებში დიდი ალბათობით საარსებო 

მინიმუმის მოსაპოვებლად მომუშავე ფერმერების სიმრავლეზე მიუთითებს. ამ 

უკანასკნელთა ზუსტი წილის დადგენა არსებული მონაცემებით ძნელია; საჭიროა 

დასაქმებისა და ეკონომიკური აქტივობის შესახებ მეტი ინფორმაციის შეგროვება. რაც 

შეეხება განათლებას, დაწყებით და საშუალო განათლებასთან მისაწვდომობა თითქმის 

უნივერსალურია. უმაღლესი განათლების მიღება შედარებით შეზღუდულია იმის 

გათვალისწინებით, რომ დიდია რეგიონული უთანასწორობა ერთიანი ეროვნული 

გამოცდების ქულებში. ამ მხრივ თბილისი ყველაზე უკეთეს შედეგს აჩვენებს, ხოლო 

ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რეგიონები - ყველაზე უარესს. 

სოციალური საკითხები: შემოსავლებს შორის სხვაობა რეგიონთა შორის მცირეა 

რეგიონებში შინამეურნეობათა შემოსავლებში სხვაობასთან შედარებით, რაც 

რეგიონთაშორისი სხვაობების შედარებას პრობლემატურს ხდის. არსებული მონაცემების 

მიხედვით, შემოსავლების, უთანაბრობისა და სიღარიბის დონის რეგიონული 

უთანასწორობა არსებობს და ურბანიზაციის დონე მის ასახსნელად არ გამოდგება. 

თბილისი, სამცხე-ჯავახეთი და იმერეთი ყველაზე მაღალშემოსავლიანი და ნაკლებად 

ღარიბი რეგიონებია, ხოლო კახეთი, ქვემო ქართლი და იმერეთი ერთ სულზე ყველაზე 

ნაკლები შემოსავლით და ყველაზე მაღალი სიღარიბის დონით ხასიათდებიან. მონაცემთა 

სიძველის, შერჩევის მცირე მოცულობისა და შემოსავლის ზუსტი აღნუსხვის მხრივ 

არსებული პრობლემების გათვალისწინებით ამ ინტერპრეტაციათა საიმედოობა სათუოა. 

ინფრასტრუქტურა: ინფორმაცია ინფრასტრუქტურის შესახებ არათანმიმდევრული და 

არასრულია, ხოლო შინამეურნეობათა და დასახლებათა კვლევების შემთხვევაში 

ამავდროულად სუბიექტური ხასიათისააცაა. მისი მიხედვით, ინფრასტრუქტურაში, 

განსაკუთრებით კი ქალაქებისა და სოფლების ან თბილისისა და დანარჩენი რეგიონების 
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შედარებისას, დიდი უთანასწორობა არსებობს. აღსანიშნავია საგზაო ინფრასტრუქტურის 

ცუდი მდგომარეობა: დასახლებათა უმეტესობას, მათაც კი, რომლებიც მაღალმთიან 

ტერიტორიებს არ მიეკუთვნებიან, არ აქვს ასფალტის საფარიანი გზა. იმის 

გათვალისწინებით, რომ შინამეურნეობისა და დასახლების რამდენიმე კვლევა სწავლობს 

ინფრასტრუქტურის სხვადასხვა მაჩვენებლებს, ინფორმაციის ხარისხი შეიძლება 

გაიზარდოს მონაცემების არა მხოლოდ რეგიონების, არამედ მუნიციპალიტეტების 

მიხედვით კოდირების გზით. ასევე, მეტი მუშაობაა საჭირო ინფრასტრუქტურის 

საზომების შესახებ ობიექტური ინფორმაციის მოსაპოვებლად. 

გარემო: ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის დაბინძურების შესახებ არსებული ინფორმაცია 

შეზღუდულია. დაბინძურების უმეტესობა ლოკალიზებულია იქნას და ეს არათანაბარი 

განაწილება გარემოს დაცვის პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი საზრუნავი უნდა იყოს. რაც 

შეეხება ინფრასტრუქტურას, კანალიზაციისა და ნაგვის მენეჯმენტის სერვისებში 

რეგიონული უთანასწორობა დიდია. ყველაზე გამოხატულია სხვაობა ქალაქებსა და 

სოფლებს შორის და თბილისსა და სხვა ქალაქებს შორის. 

კულტურა და დასვენება: კულტურული-რეკრეაციული რესურსების არსებობასა და 

გამოყენებაზე არსებული ინფორმაცია მწირია. ქართული ეკონომიკის ტურიზმზე 

კონცენტრირების ხარისხისა და თითქმის ყველა რეგიონში არსებული ტურისტული 

პოტენციალის გათვალისწინებით, ეს ინფორმაციული ვაკუუმი საყურადღებოა. არსებული 

მონაცემების მიხედვით, კულტურული რესურსები კონცენტრირებულია თბილისში და 

ინტენსიურადაც მოიხმარება. საპირისპიროდ, ტურისტული სერვისები უფრო ნაკლებადაა 

წარმოდგენილი თბილისში და ძირითადად ზღვისპირა და სამთო ტურიზმის მოთხოვნას 

პასუხობს. 
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შესავალი 

საქართველოს მთავრობის ახალი რეგიონული განვითარების სტრატეგიით ყურადღება 

უნდა მიექცეს რეგიონულ უთანასწორობას. თუმცა,საქართველოში რეგიონული 

უთანასწორობის შესახებ არსებული კვლევითი ლიტერატურა იმდენად მცირეა, რომ 

რეგიონული პოლიტიკის ფაქტობრივ ინფორმაციაზე დაყრდნობის საშუალებას არ 

იძლევა1. ეს ანგარიში შეეცდება, არსებული რეგიონული უთანასწორობების რეგიონულ 

დონეზე დისაგრეგირებული მონაცემების საშუალებით უპასუხოს რამოდენიმე მარტივ 

შეკითხვას საქართველოში რეგიონული უთანასწორობის შესახებ. 

რეგიონული უთანასწორობის შესახებ ყველა ანგარიშს რამდენიმე პრობლემის გადაწყვეტა 

უწევს. კონკრეტულად, საჭიროა გაირკვეს, თუ რა ტერიტორიას ეწოდება რეგიონი, როგორ 

იზომება რეგიონული უთანასწორობა და ახდენს თუ არა რეგიონული პოლიტიკა 

რეგიონულ უთანასწორობაზე გავლენას. ეს ანგარიში ეფუძნება პრაგმატულ 

თვალთახედვას: რეგიონების განსასაზღვრად არსებულ ადმინისტრაციულ საზღვრებს 

გამოვიყენებთ, რეგიონულ უთანასწორობას სხვადასხვა საზომებით აღვწერთ და 

ჩავთვლით, რომ მხოლოდ აშკარად გამოხატულ რეგიონულ უთანასწორობაა 

მნიშვნელოვანი. 

რეგიონული უთანასწორობის არსებობა და სიდიდე დიდადაა დამოკიდებული რეგიონის 

განსაზღვრაზე. რეგიონის საზღვრების და ზომის მიხედვით რეგიონული უთანასწორობა 

შესაძლოა იზრდებოდეს ან მცირდებოდეს. ამ პრობლემის ერთ–ერთი გადაწყვეტა 

იქნებოდა, რეგიონები განგვესაზღვრა, როგორც რაც შეიძლება მცირე ერთეულები და 

მათზე შეგვესწავლა რეგიონული უთანასწორობა. ასეთი განსაზღვრა საშუალებას 

მოგვცემდა დავკვირვებოდით, თუ როგორ იცვლება რეგიონული უთანასწორობა, თუ 

მცირე რეგიონებს გავაერთიანებდით უფრო დიდი რეგიონის მისაღებად. საბედნიეროდ, 

საქართველოს ადმინისტრაციული რეგიონები საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით 

შედარებით მცირენი არიან: საშუალო რეგიონი უფრო მეტად NUTS-3 სიდიდისაა, ვიდრე 

NUTS-2. მაგალითისთვის, თბილისი, საქართველოს დედაქალაქი,  ყველაზე დიდი 

რეგიონია ქვეყანაში. შედარებისთვის, გერმანიაში თბილისი რიგით მესამე ყველაზე 

პატარა შტატი იქნებოდა. თუმცა, უთანასწორობა მცირე რეგიონის შიგნითაც შეიძლება 

არსებობდეს - მაგალითად, რეგიონის ქალაქებსა და სოფლებს შორის. შესაბამისად, ამ 

ანგარიშში ჩვენ ვეცდებით, ქალაქები და სოფლები ერთმანეთისგან განვასხვავოთ. 

მუნიციპალიტეტების ცალ-ცალკე განხილვა, ისევე როგორც მთიანი და დაბლობი 

რეგიონებისა შედარებით ძნელია: შინამეურნეობების ინტეგრირებული გამოკვლევაში 

მხოლოდ რეგიონი და დასახლების ტიპია (ქალაქი ან სოფელი) მითითებული2; 

ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის გამოკვლევაში მუნიციპალიტეტები 

მითითებულია, მაგრამ ყოველი დასახლებიდან მხოლოდ ერთი დაკვირვებაა მოცემული. 

ასეთ პირობებში ნებისმიერი ანალიზი არსებულ რეგიონულ დაყოფას უნდა დაეყრდნოს. 

                                                           
1
 აღსანიშნავი გამონაკლისებია საქართველოს რეგიონული განვითარების კომისიის 

დიაგნოსტიკური მოხსენება (2009), ჯაფარიძე (2010) და მსოფლიო ბანკი (2013). 
2
 მუნიციპალურ დონეზე შერჩევის საშუალო მოცულობა 160 შინამეურნეობაა. ასე რომ, 

მუნიციპალიტეტი მითითებულიც რომ იყოს, შერჩევის მოცულობა თითქმის ყოველთვის 

არასაკმარისად მცირე იქნებოდა. 
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ერთი შეხედვით, რეგიონის დონეზე უამრავი მონაცემები და სტატისტიკა არსებობს. ამ 

ინფორმაციის უმეტესობა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ 

გროვდება, შედარებით მცირე ნაწილი კი - სხვა სამთავრობო და საერთაშორისო 

ორგანიზაციების მიერ. ბოლო აღწერა 2002 წელს ჩატარდა, ამიტომ რეგიონული 

სტატისტიკის დიდი ნაწილი შინამეურნეობათა ინტეგრირებულ გამოკვლევაზეა (შინდა) 

დაფუძნებული. ასევე მნიშვნელოვანია ბიზნესის კვლევები, ათასწლეულის გამოწვევის 

კორპორაციის დასახლების კვლევა (MCC) და სოფლის ინფრასტრუქტურის აღწერა (VIC). 

მუნიციპალურ დონეზე ინფორმაციის არარსებობა რომც არ გავითვალისწინოთ, 

რამდენიმე პრობლემა - მონაცემთა მოჩვენებითი სიმრავლის მიუხედავად - მაინც 

არსებობს. მისაწვდომი ინფორმაციის უმეტესი ნაწილი შინამეურნეობების ან ბიზნესის 

კვლევებს ეფუძნება. ეს კვლევები ეკონომიკის ეფექტიანობისა და მისი სტრუქტურის, 

დასაქმების და ცხოვრების დონის უმეტეს მაჩვენებლებს მოიცავს, მაგრამ სხვა ისეთი 

მაჩვენებლები, როგორიცაა ინფრასტრუქტურის, გარემოს დაცვისა და კულტურულ-

ტურისტული რესურსების საზომები, ნაკლებადაა აღწერილი. კვლევითი 

მონაცემებისთვის ჩვეული ნაკლოვანებების გარდა, არსებული კვლევითი ინფორმაციის 

შერჩევის ბაზა მოძველებულია და მისი სიზუსტის შემოწმება არც აღწერის შედეგებით 

შეიძლება, რადგანაც ბოლო აღწერა 2002 წელს ჩატარდა და ბოლო ათწლეულის 

განმავლობაში ქვეყანაში მომხდარი ძვრების გათვალისწინებით საიმედოდ ვერ 

ჩაითვლება. 

ეს ანგარიში უკვე არსებულ კვლევებს ეყრდნობა. აღსანიშნავია რეგიონული განვითარების 

სამუშაო ჯგუფის (2009) მიერ მომზადებული კვლევა საქართველოში რეგიონული 

განვითარების შესახებ. ნაშრომი იკვლევს როგორც რეგიონულ უთანასწორობებს, ისე 

რეგიონულ პოლიტიკას. ასევე აღსანიშნავია მსოფლიო ბანკის მიერ შემუშავებული Georgia 

Urbanization Review (2013). ჩვენი აზრით, ეს ერთადერთი კომპლექსური და შედარებით 

ახალი ნაშრომია, რომელიც ამ ანგარიშის თემატიკას ეხმიანება. მსოფლიო ბანკის კვლევის 

მიხედვით, თბილისი საქართველოს ურბანული სისტემის ლიდერია როგორც 

მოსახლეობის რაოდენობით, ისე ეკონომიკის ეფექტიანობითა და სტრუქტურით. 

თბილისის შემდეგ ყველაზე ძლიერ რეგიონებს აჭარა და იმერეთი წარმოადგენენ. 

მსოფლიო ბანკის კვლევის მიხედვით, საქართველოს ქალაქების უმრავლესობას ცუდად 

განვითარებული მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა - მაგალითად, სასმელი წყლისა და 

კანალიზაციის ქსელები - აქვთ. თბილისი ამ მხრივაც ლიდერია ყველაზე კარგად 

განვითარებული ინფრასტრუქტურით. ზოგადად, ამ მხრივ შეინიშნება ერთგვარი 

კლასტერირება: დიდი ქალაქები ბევრად განვითარებულნი არიან პატარა ქალაქებთან 

შედარებით. ეს შედეგები ემთხვევა ჩვენი ანგარიშის შედეგებს. ჩვენ შევეცდებით 

დავასაბუთოთ, რომ ასეთი უთანასწორობები ხშირად (თუმცა არა ყოველთვის) რეგიონთა 

ურბანიზაციის დონით აიხსნება. 
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რეგიონული უთანასწორობა 

მდებარეობა და ტოპოგრაფია 

საქართველო სამხრეთ კავკასიაში მდებარე პატარა, მთაგორიანი ქვეყანაა. სიდიდით ის 

ირლანდიას ან ჩეხეთს შეგვიძლია შევადაროთ. ქვეყნის ჩრდილოეთით კავკასიონის ქედია 

განლაგებული და საქართველოს რუსეთისგან ჰყოფს. ქვეყნის სამხრეთში, თურქეთისა და 

სომხეთის საზღვართან მცირე კავკასიონის ქედი და ჯავახეთის ზეგანია მოთავსებული. 

აღმოსავლეთით საქართველოს აზერბაიჯანი ესაზღვრება, დასავლეთით კი - შავი ზღვა. 

აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველო ერთმანეთისგან რამდენიმე ქედითაა გაყოფილი; 

გამოიყოფა ლიხის ქედი იმერეთსა და შიდა ქართლს შორის და გომბორის ქედი თბილისსა 

და კახეთს შორის. 

საქართველოს ადმინისტრაციული დაყოფა 

საქართველოში ცხრა რეგიონი, ორი ავტონომიური რესპუბლიკა (აჭარა და აფხაზეთი) და 

დედაქალაქი თბილისია. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა, ისევე როგორც შიდა 

ქართლის ჩრდილოეთში მოთავსებული სამხრეთ ოსეთი, საქართველოს მთავრობის 

კონტროლს არ ექვემდებარება. დაყოფა კონსტიტუციურად დამტკიცებული არაა, ამიტომ 

საქართველოს ტერიტორიული სტრუქტურა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის 

შემდეგ უნდა დადგინდეს. ამჟამად რეგიონებად დაყოფა რამდენადმე არაფორმალურია 

და 1990-იანებში გამოცემული საპრეზიდენტო დეკრეტს ემყარება. ამავე დეკრეტის 

მიხედვით, მუნიციპალიტეტებში პრეზიდენტის წარმომადგელებად გუბერნატორები 

ინიშნებიან. 

გრაფიკი 1.0. საქართველოს რეგიონები 

 

1 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა  7 რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 
2 სამეგრელო-ზემო სვანეთი 8 შიდა ქართლი 
3 გურია 9 ქვემო ქართლი 
4 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 10 მცხეთა-მთიანეთი 
5 სამცხე-ჯავახეთი 11 კახეთი 
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6 იმერეთი 12 თბილისი 

საქართველო ასევე დაყოფილია 69 თვითმმართველ ერთეულად. მათში 64 

მუნიციპალიტეტი და 5 სპეციალური სტატუსის მქონე ქალაქია (თბილისი, ქუთაისი, 

ბათუმი, ფოთი და რუსთავი). 

მოსახლეობა და დემოგრაფია 

მოსახლეობის განაწილება 

დამოუკიდებლობის მიღების შემდეგ საქართველოში პირველი და უკანასკნელი აღწერა 

2002 წელს ჩატარდა. საბჭოთა კავშირის დროინდელი რამდენიმე აღწერა არსებობს. მათგან 

შეიძლება გამოვყოთ 1989 წლის აღწერა: ბოლო აღწერა, რომელიც აფხაზეთისა და სამხრეთ 

ოსეთის ტერიტორიებსაც მოიცავდა. შემდეგი აღწერა 2014 წლისთვისაა დაგეგმილი და 

მისი შედეგები სავარაუდოდ 2016 წელს იქნება ხელმისაწვდომი. ამჟამად მოსახლეობისა 

და დემოგრაფიული სტატისტიკის შესახებ მხოლოდ შეფასებები არსებობს და მათი 

საიმედოობა სათუოა. ამ ანგარიშში მოსახლეობა განისაზღვრება, როგორც მუდმივი 

მოსახლეობა, ანუ ის მოსახლეობა, რომელიც მუდმივად ცხოვრობს რაიმე განსაზღვრულ 

ტერიტორიაზე, აღწერის ჩატარებისას მათი ფიზიკური მდებარეობის მიუხედავად. 

ამ ანგარიშში არაკონტროლირებადი ტერიტორიები გათვალისწინებული არაა. ამის 

პრაქტიკული მიზეზები ისაა, რომ მათ შესახებ ახალი მონაცემები არ არსებობს და ვერც 

საქართველოს ხელისუფლების რეგიონული პოლიტიკა ვრცელდება მათზე ამ 

დროისათვის. 

გრაფიკი 2.1. მოსახლეობის რაოდენობა (ათასებში) 

 
შენიშვნა: გრაფიკში არაკონტროლირებადი ტერიტორიები მოცემული არაა. 1989 წლის თბილისის 

მოსახლეობის რაოდენობა მოიცავს დედაქალაქის გარშემო სოფლებში მცხოვრებთაც. 
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წყარო: საქსტატი (2013) 

საქართველოს მოსახლეობა 1989 წელს 4.8 მილიონი იყო, ხოლო 2002 წელს - 4.4 მილიონი. 

საქსტატის შეფასებით, 2013 წლის იანვრისთვის საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობა 

გაზრდილია და 4.5 მილიონს შეადგენს. დამოუკიდებლობის შემდეგ საქართველოს 

მოსახლეობა შემცირდა როგორც მთელ ქვეყანაში, ისევე თითქმის ყველა ცალკეულ 

რეგიონშიც. ამ მხრივ გამონაკლისს სამეგრელო-ზემო სვანეთისა და აჭარის რეგიონები 

წარმოადგენენ. თუმცა, ისიც აღსანიშნავია, რომ რეგიონთა მოსახლეობის წილები სრულ 

მოსახლეობაში დამოუკიდებლობის შემდეგ მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა. 

2013 წლისთვის მოსახლების განაწილება რეგიონების მიხედვით არათანაბარია. 

თბილისში საქართველოს მოსახლეობის მეოთხედზე მეტი ცხოვრობს3, ხოლო ყველაზე 

მცირე რეგიონში – რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში მთელი მოსახლეობის 1%-ზე ოდნავ 

მეტი ფიქსირდება. ზრდადობის მიხედვით დალაგებისას მედიანის (აჭარა) ზემოთ მყოფ 

რეგიონებში მოსახლეობის 73% ცხოვრობს, ხოლო მედიანის ქვემოთ მყოფ რეგიონებში კი 

– მხოლოდ 18%. 

მსოფლიო ბანკის (2013) მიხედვით, 1989-2002 წლებში მოსახლეობის რაოდენობა 

ძირითადად გაიზარდა აჭარაში; იმ რეგიონებში, რომელთაც დევნილების შემოდინება 

განიცადეს (აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მოსაზღვრე მუნიციპალიტეტები და ახმეტის 

მუნიციპალიტეტი) და მარნეულის მუნიციპალიტეტში. საპირისპიროდ, ის 

მუნიციპალიტეტები, რომელთაც ყველაზე მეტი მოსახლეობა დაკარგეს, ძირითადად 

მონოინდუსტრიული სტრუქტურისანი ან ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულნი 

იყვნენ. 

  

                                                           
3
 ეს რიცხვი შეიძლება კიდევ უფრო დიდი იყოს, რადგანაც მოსალოდნელია, რომ რეგიონებშია 

რეგისტრირებული მოსახლეობის რაღაც ნაწილი ფაქტიურად თბილისში ცხოვრობდეს. 
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მოსახლეობის სიმჭიდროვე 

მოსახლეობის სიმჭიდროვე გეოგრაფიასთან, რეგიონთა ეკონომიკური განვითარების 

დონესა და სხვა ფაქტორებთან არის დაკავშირებული. მის გამოსათვლელად ჩვენ 

მოსახლეობის რაოდენობას 1989 და 2002 წლების აღწერებში დაფიქსირებულ რეგიონთა 

ფართობებს ვუკავშირებთ და მხედველობაში ვიღებთ 2002 წლის შემდეგ რეგიონების 

ფართობის ცვლილებებსაც, ასეთის არსებობის შემთხვევაში. 

გრაფიკი 2.2. მოსახლეობის სიმჭიდროვე (ერთ კვადრატულ კილომეტრზე მოსახლეთა რაოდენობა, თბილისის 

გარდა) 

 

წყარო: საქსტატი (2013) 

როგორც მოსალოდნელი იყო, თბილისი ყველა სხვა რეგიონზე მჭიდროდაა 

დასახლებული: დედაქალაქში ერთ კვადრატულ კილომეტრზე 2324 მოსახლე 

ფიქსირდება. სხვა რეგიონებს რაც შეეხება, სამეგრელო-ზემო სვანეთის გამოკლებით, 1989-

2002 წლებში მოსახლეობის სიმჭიდროვე ყველა რეგიონში შემცირდა; 1989-2013 წლებში კი 

სიმჭიდროვე მხოლოდ აჭარასა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში გაიზარდა. 

რეგიონების წყობა მოსახლეობის სიმჭიდროვის მიხედვით არ ემთხვევა წყობას 

მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით. აჭარა მოსახლეობის რაოდენობით მედიანური 

რეგიონია, მაგრამ სიმჭიდროვით ყველა დანარჩენს აღემატება თბილისის შემდეგ. 

მსგავსად, გურია ბოლოდან მესამეა მოსახლეობის რაოდენობით, მაგრამ მოსახლეობის 

სიმჭიდროვით მედიანურ რეგიონს წარმოადგენს. აშკარაა, რომ მთიანი რეგიონები 

შედარებით მეჩხრადაა დასახლებული ვიდრე დაბლობები; ხოლო რეგიონები, რომელთაც 

დიდი ქალაქები აქვთ, უფრო მაღალი სიმჭიდროვით გამოირჩევა. 
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ურბანიზაცია 

დედაქალაქი ყველა სხვა დანარჩენ რეგიონზე მეტად ურბანიზებულია: მისი 

ურბანიზაციის კოეფიციენტი თითქმის 100%-ია. დანარჩენ რეგიონებში მაღალი 

ურბანიზაციის დონით გამოირჩევა იმერეთი და აჭარა, ხოლო ყველაზე მეჩხრად 

დასახლებული მთიანი რეგიონებია. ურბანიზაციის დონე დროთა განმავლობაში 

ნაკლებად იცვლება, ყველაზე დიდი ვარდნა 1989-2002 წლებში დაფიქსირდა. სამეგრელო-

ზემო სვანეთის გამოკლებით ყველა რეგიონი 2012 წელს უფრო ნაკლებად ურბანიზებული 

იყო, ვიდრე 1989 წელს4. მსოფლიო ბანკის კვლევა (2013) ურბანიზაციის დონეებს 

მუნიციპალურ დონეზე ითვლის და იგივე დასკვნას აკეთებს. აღსანიშნავია ახალიციხის, 

ბორჯომისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტების მაღალი ურბანიზაციის დონე, რაც იმაზე 

მიუთითებს, რომ მოსახლეობა მტკვრის მიერ შექმნილ კანიონზე განთავსებულ ქალაქებში 

კონცენტრირდება. 

გრაფიკი 2.3. ურბანიზაციის დონეები (პროცენტი) 

 

წყარო: საქსტატი (2012) 

ასაკობრივი სტრუქტურა 

რეგიონული მოსახლეობის ასაკობრივ სტრუქტურაზე ახალი ინფორმაცია არ არსებობს. 

მიუხედავად ამისა, რეგიონების ასაკობრივი პროფილის შესახებ მსჯელობა შობადობასა 

და სიკვდილიანობაზე დაყრდნობითაა შესაძლებელი. მოსახლეობის ბუნებრივი მოძრაობა 

                                                           
4
 OECD-ს რეგიონული ტიპოლოგიის მიხედვით საქართველოს არცერთ რეგიონს არ შეიძლება 

ეწოდოს ურბანიზებული ან თუნდაც საშუალოდ ურბანიზებული. მიუხედავად ამისა, ამ ანგარიშში 

ჩვენ შედარებით მეტად ურბანიზებულ ისეთ რეგიონებს, როგორიცაა აჭარა და იმერეთი, ურბანულ 

რეგიონებს ან შედარებით მეტად ურბანიზებულ რეგიონებს ვუწოდებთ. 
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განისაზღვრება, როგორც განსხვავება ათას მოსახლეზე დაბადებულთა და 

გარდაცვალებულთა შორის. რეგიონების შობადობასა დასიკვდილიანობის მაჩვენებლებზე 

მრავალი ფაქტორი მოქმედებს, მაგრამ მათ შორის მთავარი მაინც რეგიონის ასაკობრივი 

პროფილია. დიდი სხვაობა გარდაცვალებებისა და დაბადებების რაოდენობებს შორის 

შეიძლება იმაზე მიუთითებდეს, რომ რეგიონის მოსახლეობა დაბერებას განიცდის. 

გრაფიკი 2.4. მოსახლეობის ბუნებრივი მოძრაობა (ათას მოსახლეზე) 

 

წყარო: საქსტატი (2012) 

ბოლო ათწლეულის განმავლობაში მოსახლეობის რაოდენობა მხოლოდ სამ რეგიონში: 

აჭარაში, ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში იზრდებოდა. ამ სამ რეგიონს ეთნიკური 

და რელიგიური უმცირესობების ყველაზე დიდი წილები გააჩნიათ, რაც მიუთითებს 

იმაზე, რომ რაოდენობის დინამიკა კულტურული განსხვავებებით შეიძლება 

აიხსნებოდეს. საპირისპიროდ, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში ყოველ წელს ბევრად 

უფრო მეტი გარდაცვალება ფიქსირდებოდა, ვიდრე დაბადება და ეს მაჩვენებელი ყველა 

სხვა რეგიონისას აღემატება.  ეს მოსახლეობის დაბერებაზე მიუთითებს, რაც შესაძლოა 

ახალგაზრდების რეგიონიდან გადასახლებით იყოს გამოწვეული. იმის გამო, რომ რაჭა-

ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი ყველა სხვა რეგიონზე უფრო მთაგორიანია, სავარაუდოა, რომ 

მდგომარეობა ანალოგიურია საქართველოს სხვა მთიან ტერიტორიებზეც. სამწუხაროდ, 

ამის გადამოწმება შეუძლებელია, რადგანაც დაბადებისა და გარდაცვალების შესახებ 

მონაცემები მუნიციპალურ დონეზე არ მოიპოვება. ამ ჰიპოთეზის არაპირდაპირ საბუთად 

მსოფლიო ბანკის (2013) მიერ მოკვლეული პენსიონერთა წილები შეიძლება გამოვიყენოთ: 

ამ წილის მიხედვით რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთში და მცხეთა-მთიანეთი ლიდერ 

სამეულში შედის. ეს კი იმაზე მიუთითებს, რომ მთიანი რეგიონები დეპოპულაციას 
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განიცდიან: ახალგაზრდობა დაბლობებში ჩადის საცხოვრებლად, ხოლო მთაში მხოლოდ 

მოხუცები რჩებიან. 

ეთნიკური შედგენილობა 

ეთნიკურ უმცირესობათა შესახებ არსებული ინფორმაციაც ასევე მცირეა. ოფიციალური 

მონაცემების არასებობის გამო, ჩვენ რეგიონთა ეთნიკურ შედგენილობას 

შინამეურნეობათა ინტეგრირებული გამოკვლევის (2011) საფუძველზე ვზომავთ. ეს 

მონაცემები კი 15 წლამდე ასაკის ახალგაზრდებს არ მოიცავს. ჩვენი შეფასებისით, 

რეგიონთა უმეტესობა ჰომოგენურია, ანუ ზრდასრული მოსახლეობის 90%-ზე მეტი 

ეთნიკური ქართველია. მთავარ ეთნიკურ უმცირესობებს სომხები და აზერბაიჯანელები 

წარმოადგენენ. სომხები ძირითადად სამცხე-ჯავახეთში სახლობენ, აზერბაიჯანელები კი - 

ქვემო ქართლსა და კახეთში. 

გრაფიკი 2.5. ეთნიკური უმცირესობები (პროცენტი) 

 

წყარო: ავტორთა გამოთვლები, შინამეურნეობათა ინტეგრირებული გამოკვლევა (2011) 

შიდა მიგრაცია 

შიდა მიგრაციის უხეში შეფასებაც შშინამეურნეობათა ინტეგრირებული გამოკვლევიდანაა 

შესაძლებელი. ჩვენი შეფასებით, საქართველოს 15 წელზე უფროსი მოსახლეობის 66% 

შიდა მიგრანტია, ანუ საკუთარი დაბადების ადგილის გარდა სხვაგანაც უცხოვრია. ეს 

მაჩვენებელი ბოლო 5 წლისთვის 11%-ზე მეტია. როგორც ქვემოთ მოცემულ ცხრილშია 

ნაჩვენები, მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად მცირდება, თუ მხოლოდ რეგიონთაშორის 

მიგრაციას განვიხილავთ. 
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გრაფიკი 2.6. შიდა მიგრაცია (სრული მოსახლეობის წილი, პროცენტი) 

ქვეყანა კვლევის 

წელი 

ზონა შიდა 

მიგრანტები 

ახალი 

მიგრანტები 

ახლები ყველა 

მიგრანტის 

პროცენტულ წილად 

ბელორუსია 2009 რეგიონები 10.8 n.a. n.a. 

კანადა 2009 პროვინციები n.a. 3.4 n.a. 

ჩილე 2009 რეგიონები 21.3 6.3 29.6 

საქართველო 2011 რეგიონები 10.9 2.0 18.7 

აშშ 2000 შტატები 31.6 8.9 28.3 

წყარო: ავტორთა გამოთვლები, შინამეურნეობათა ინტეგრირებული გამოკვლევა (2011), Bell and Muhidin 

(2009) 

სხვა ქვეყნებთან შედარება აჩვენებს, რომ მობილობა საქართველოში არც ძალიან მაღალია 

და არც ძალიან დაბალი. თუმცა, რომც ჩავთვალოთ, რომ მობილობა მაღალია, 

ინტერპრეტაცია მაინც რთულია. ერთი მხრივ, მაღალი მობილობა რეგიონულ 

უთანასწორობას ამცირებს. მეორე მხრივ კი მაღალი მობილობა შეიძლება მიუთითებდეს 

იმაზე, რომ რეგიონული უთანასწორობა მაღალია, რაც ინდივიდებსა და შინამეურნეობებს 

სხვა რეგიონებში გადასვლისკენ უბიძგებს. 

გრაფიკი 2.7. შიდა მიგრაცია (რეგიონთაშორისი მიგრანტების წილი რეგიონის მოსახლეობაში, პროცენტი) 

 

წყარო: ავტორთა გამოთვლები, შინამეურნეობათა ინტეგრირებული გამოკვლევა (2011) 

შედარებით არაურბანულ რეგიონებში ბოლოდროინდელი და ძველი მიგრანტები 

მოსახლეობის უფრო დიდ წილს შეადგენენ. ეს ფენომენი შეიძლება ნაწილობრივ ამ 

რეგიონებში მოსახლეობის სიმცირით აიხსნას. მეორე მხრივ, როგორც აღნიშნულია 
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მსოფლიო ბანკის (2013) კვლევაში, ის მიუთითებს, რომ დამკვიდრებული შეხედულების 

მიუხედავად, მიგრაცია მხოლოდ თბილისისკენ არ უნდა იყოს მიმართული. 

შეჯამება: მოსახლეობის რაოდენობა, სიმჭიდროვე და ურბანიზაციის დონეები ძალიან 

დიდად განსხვავებულია სხვადასხვა რეგიონისთვის. თბილისი, იმერეთი და აჭარა 

ყველაზე დიდი, მჭიდროდ დასახლებული და მეტად ურბანიზებული რეგიონებია. 

სამეგრელო-ზემო სვანეთის გამოკლებით, ყველა რეგიონის მოსახლეობამ დაიკლო 1989 

წლიდან; ეს ფენომენი ყველაზე მეტად მთიან რეგიონებშია გამოხატული. საკითხის 

გარშემო არსებულ ცოდნაში დღემდე ბევრი ხარვეზია. იმის გამო, რომ ბოლო აღწერის 

ჩატარებიდან 10 წელზე მეტი გავიდა, არსებობს დიდი ალბათობა იმისა, რომ შერჩევის 

ბაზა მოძველებულია, რაც არსებული მონაცემების ხარისხსა და საიმედოობას ამცირებს. 

ზოგიერთ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი დემოგრაფიული ინფორმაცია ხელმისაწვდომი 

არაა, განსაკუთრებით ინფორმაცია მოსახლეობის რეგიონთაშორისი და 

მუნიციპალიტეტთაშორისი ნაკადების შესახებ. 

ეკონომიკის სტრუქტურა და ეფექტიანობა 

მთლიანი დამატებული ღირებულება 

ეროვნულ ანგარიშებზე დაყრდნობით, საქსტატი აქვეყნებს ინფორმაციას მთლიანი 

დამატებული ღირებულების შესახებ რეგიონულ დონეზე. ამასთანავე, სტატისტიკის 

სამსახური რამდენიმე რეგიონს აერთიანებს ზოგიერთ შემთხვევაში აქვეყნებს რა საერთო 

მონაცემს მცხეთა-მთიანეთისა და შიდა ქართლის გაერთიანებული სტატისტიკური 

რეგიონისთვის და იგივენაირად ახდენს რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთისა და იმერეთის 

რეგიონების მონაცემთა კომბინირებასაც. მთლიანი დამატებული ღირებულების შესახებ 

გამოქვეყნებული რიცხვების ინტერპრეტაცია საფრთხილოა რამდენიმე მიზეზის გამო. 

პირველი, ეკონომიკური აქტივობის ზუსტი მდებარეობა ხშირად გაურკვეველია, 

განსაკუთრებით მაშინ, თუ რეგიონები შედარებით მცირენი და ერთმანეთთან 

ეკონომიკურად ინტეგრირებულნი არიან. მეორე, მთლიანი დამატებული ღირებულება  

მშპ-ის ეკვივალენტური არაა, რადგანაც ის გადასახადებს და სუბსიდიებს არ 

ითვალისწინებს. და მესამე, რადგანაც ფასების დონეები სხვადასხვაა სხვადასხვა 

რეგიონებში, მთლიანი დამატებული ღირებულება შედარებით მაღალი ფასების დონის 

მქონე რეგიონებში რეალურ ეკონომიკურ აქტივობას გადაჭარბებულად შეაფასებს. 

 



16 
 

გრაფიკი 3.2. მთლიანი დამატებული ღირებულება რეგიონების მიხედვით (მილიონ ლარში) 

 

წყარო: საქსტატი (2011)  

აშკარაა, რომ თბილისი საქართველოს ეკონომიკური აქტივობის ცენტრია: დედაქალაქში 

ეკონომიკური აქტივობის არაპროპორციულად დიდი ნაწილი ხორციელდება. ამ 

მაჩვენებელს ვერცერთი სხვა რეგიონი ვერ უახლოვდება; მათ შორის ვერც ისინი, 

რომელთაც დიდი ურბანული ცენტრები აქვთ. იმავდროულად, მთლიანი დამატებული 

ღირებულების გამოთვლის სპეციფიკისა და პოტენციური პრობლემების 

გათვალისწინებით, თბილისის წილი მოსალოდნელია, რომ გადაჭარბებულად იყოს 

შეფასებული: თბილისის გარეთ მოქმედი ბიზნესები ხშირად დედაქალაქში 

რეგისტრირდებიან, ფასების დონე კი, მოსალოდნელია, რომ თბილისში შედარებით 

მაღალი იყოს, ვიდრე რეგიონებში. 2006-2011 წლებში რეგიონთა წილები მნიშვნელოვნად 

არ შეცვლილა. ერთადერთი გამონაკლისია აჭარა, რომელიც 2006 წელს მთლიანი 

დამატებული ღირებულების 6%-ს ქმნიდა, ხოლო 2011 წელს კი - 8%-ს. ამ ზრდის 

წყალობით მან სამეგრელო-ზემო სვანეთს გაუსწრო. 

თბილისის გარდა ყველა რეგიონი ეროვნული საშუალოს ქვემოთაა. შედარებით მეტად 

ურბანიზებულ რეგიონებს უფრო მაღალი, ხოლო არაურბანიზებულ რეგიონებს - დაბალი 

მთლიანი დამატებული ღირებულება აქვთ ერთ სულ მოსახლეზე. ურბანიზაციის დონე ამ 

უკანასკნელის ვარიაციის 93%-ს ხსნის, რაც მიუთითებს, რომ უთანასწორობა რეგიონებს 

შორის კი არა, ქალაქებსა და სოფლებს შორის არსებობს. წლების მანძილზე რეგიონთა 

უმეტესობის მთლიანი დამატებული ღირებულება ერთ სულზე ერთნაირი ტემპით 

იზრდებოდა. აღსანიშნავ გამონაკლისს წარმოადგენს იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო 

სვანეთი და აჭარა; ამ რეგიონებში ერთ სულზე  მთლიანი  დამატებული ღირებულების 
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საშუალოზე მაღალი ზრდა დაფიქსირდა. ზრდა განსაკუთრებით მაღალი და მდგრადი 

იყო აჭარაში, რამაც ამ რეგიონს საშუალება მისცა მხოლოდ ხუთი წლის განმავლობაში 

ერთ სულზე მთლიანი დამატებული  ღირებულების ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი 

მაჩვენებელი დაეფიქსირებინა. ზრდის მაღალ ტემპებს დიდი მნიშვნელობა აქვთ 

რეგიონული უთანასწორობის შემცირების თვალსაზრისით. თუკი 2011 წელს 

რეგიონთაშორისი უთანასწორობა ძირითადად ქალაქებსა და სოფლებს შორის 

უთანასწორობის შედეგი იყო, 2006 წელს მდგომარეობა იგივე არ იყო. ეს მიუთითებს, რომ 

2006 და 2011 წლებს შორის რეგიონული უთანასწორობები რეალურად შემცირდა. 

გრაფიკი 3.2. მთლიანი დამატებული ღირებულება ერთ სულზე რეგიონების მიხედვით (ლარებში) (შენიშვნა: 

თბილისის მთლიანი დამატებული ღირებულება ერთ სულზე მარჯვენა ღერძზეა მოცემული) 

 

წყარო: საქსტატი (2011) 

ეკონომიკის სტრუქტურა 

საქართველოს რეგიონები ეკონომიკური სტრუქტურით ერთმანეთისგან განსხვავდებიან. 

ეკონომიკური სტრუქტურის ანალიზისთვის გამოვყოფთ სამ ზოგად სექტორს: 

პირველადი სექტორი (სოფლის მეურნეობა, ნადირობა და მეტყევეობა, მეთევზეობა), 

მეორეული სექტორი (მრეწველობა, შინამეურნეობების მიერ პროდუქტის გადამუშავება, 

მშენებლობა) და მესამეული სექტორი (ვაჭრობა და შეკეთება, ტრანსპორტი და 

კომუნიკაციები, საჯარო ადმინისტრირება, განათლება, ჯანდაცვა და საზოგადოებრივი 

სამუშაოები, სხვა სერვისები). მთლიანი დამატებული ღირებულება ამ სექტორებში არა 

მხოლოდ სექტორულ დასაქმებაზე, არამედ საბოლოო ნაწარმის ღირებულებასა და 

პროდუქტიულობაზეცაა დამოკიდებული. ეს განსაკუთრებით პირველად სექტორს ეხება, 

რადგანაც საქართველოში სოფლის მეურნეობაში მოსახლეობის არაპროპორციულად 
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დიდი ნაწილია დასაქმებული, მაგრამ ამ სექტორში მთლიანი დამატებული ღირებულება 

მცირეა. 

თბილისში პირველადი სექტორი არ არსებობს, მეორეულ სექტორს მცირე წილი უჭირავს, 

ხოლო მესამეულ სექტორის წილი ყველა სხვა რეგიონის ანალოგიურ მაჩვენებელს 

აღემატება. ქვემო ქართლისა და შიდა ქართლის ეკონომიკაში მეორეულ სექტორს წილი 

დიდია, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მრეწველობა თბილისს 

ერიდება, დედაქალაქთან სიახლოვე მაინც მნიშვნელოვანი ფაქტორია. კარგად 

განვითარებული მეორეული სექტორი წარმოდგენილია იმერეთში, რაჭა-ლეჩხუმსა და 

ქვემო სვანეთში, აჭარასა და სამეგრელო-ზემო სვანეთში, რაც ურბანიზაციისა და 

ინდუსტრიის მდებარეობას შორის მჭიდრო კავშირს ასახავს. საპირისპიროდ, შედარებით 

ურბანულ რეგიონებს ნაკლებად განვითარებული პირველადი სექტორები აქვთ. 

გრაფიკი 3.3. მთლიანი დამატებული ღირებულების განაწილება სექტორების მიხედვით (პროცენტი) 

 

წყარო: საქსტატი (2011)  

პირველადი სექტორის წილმა უმეტეს რეგიონებში დაიწია. მეორეული სექტორის წილი 

მეტ-ნაკლებად მუდმივია, ხოლო მესამეული სექტორი ყველა რეგიონში ვითარდება. ამ 

მხრივ გამონაკლისია სამცხე-ჯავახეთი, სადაც მთლიანი დამატებული ღირებულების 

ზრდა ძირითადად პირველადი სექტორის დამსახურებაა და ქვემო ქართლი, სადაც 

ზრდის მთავარი მამოძრავებელი ძალა მეორეული სექტორი იყო. რეგიონები 
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ეკონომიკური სტრუქტურით განსხვავდებიან, მაგრამ ფუნდამენტური ცვლილება ამ 

თვალსაზრისით 2006-2011 წლებში არცერთ მათგანს არ განუცდია.  

გრაფიკი 3.4. მთლიანი დამატებული ღირებულების ზრდაში სექტორების წვლილი რეგიონების მიხედვით  

(პროცენტი)

 

წყარო: ავტორთა გამოთვლები, საქსტატი (2011)  

სექტორთა უფრო დაწვრილებითი დაყოფა, განსაკუთრებით მესამეული სექტორისა, 

რეგიონულ თავისებურებებს აჩენს. როგორც აღვნიშნეთ, თბილისს ყველაზე დიდი და 

მრავალფეროვანი მესამეული სექტორი აქვს. აჭარაში კარგად განვითარებულია 

სამშენებლო სექტორი, შედარებით ნაკლებად, მაგრამ ასევე კარგადაა განვითარებული 

ტრანსპორტის, კომუნიკაციის და საჯარო ადმინისტრირების სექტორები. სამეგრელო-

ზემო სვანეთს კარგად განვითარებული ტრანსპორტისა და კომუნიკაციის სექტორი აქვს, 

რაც ფოთის პორტის არსებობას უნდა უკავშირდებოდეს. იმერეთში ძლიერია საჯარო 

ადმინისტრირების, განათლებისა და ჯანდაცვის სერვისები. ამ რეგიონებიდან ცალკე 

არცერთს არ აქვს მრავალფეროვანი ეკონომიკა, თუმცა ერთად აღებულნი საკმაოდ 

მრავალფეროვან ეკონომიკურ სივრცეს ქმნიან. 

შრომის ნაყოფიერება და კაპიტალდაბანდება 

შრომის ნაყოფიერება შეიძლება გაიზომოს, როგორც ერთ დასაქმებულზე დამატებული 

მთლიანი ღირებულება.  შრომის ნაყოფიერებაში რეგიონთა შორის განსხვავებების 

არსებობა დიდი პრობლემაა, რადგანაც უფრო მაღალი ნაყოფიერება როგორც წესი, უფრო 

მაღალ ხელფასს ნიშნავს. იმავდროულად, შრომის პროდუქტიულობის გაზომვა და 

შედარებაც თავის მხრივ პრობლემატურია: შრომის ნაყოფიერებაში არსებული 

რეგიონული განსხვავებები დიდწილად ეკონომიკურ სტრუქტურებს შორის 

განსხვავებებითაა გამოწვეული: ზოგიერთი სექტორი თავისთავად უფრო 
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პროდუქტიულია ვიდრე სხვები. რადგანაც საქსტატი მთლიან დამატებულ ღირებულებას, 

წარმოებასა და დასაქმებას მხოლოდ ფართოდ განსაზღვრული სექტორებისთვის 

აქვეყნებს, შრომის ნაყოფიერებაში განსხვავებების ინტერპრეტირებისას სიფრთხილეა 

საჭირო. 

გრაფიკი 3.5. შრომის პროდუქტიულობა ეკონომიკური აქტივობის მიხედვით (ლარებში, მთლიანი 

დამატებული  ღირებულება ერთ დასაქმებულზე) 

 

წყარო: ავტორთა გამოთვლები, საქსტატი (2011)  

შრომის ნაყოფიერება დიდად განსხვავდება სხვადასხვა რეგიონებსა და სექტორებში. 

განსხვავება რეგიონებს შორის განსაკუთრებით დიდია ტრანსპორტისა და კომუნიკაციის 

სექტორში. ეს განსხვავებები გამოწვეული უნდა იყოს ტრანსპორტის სექტორის 

მრავალფეროვნებით: მაგალითად შეგვიძლია განვიხილოთ სამეგრელო-ზემო სვანეთისა 

და სამცხე-ჯავახეთის ტრანსპორტის სექტორები. პირველს ფოთის პორტი და ყულევის 

ტერმინალი აქვს, ხოლო მეორეს კი მხოლოდ ადგილობრივი საგზაო სატრანსპორტო 

სისტემა. ზოგადად, შრომის ნაყოფიერება თბილისში მაღალია ყველა სექტორში, მაგრამ 

სხვა რეგიონებში მკვეთრად გამოხატული ტენდენციები არ არსებობს. 

ნაყოფიერებაში განსხვავება შესაძლოა ერთ დასაქმებულზე არსებული კაპიტალის 

მარაგითაც აიხსნას5. მონაცემების მიხედვით, იმ რეგიონებს, რომელთაც უფრო მაღალი 

შრომის ნაყოფიერება აქვთ რომელიმე კონკრეტულ სექტორში, ერთ დასაქმებულზე უფრო 
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მეტი კაპიტალდაბანდებაც აღენიშნებათ. ეს კანონზომიერება შეიმჩნევა თბილისსა და 

ქვემო ქართლში მრეწველობის სექტორში, აჭარაში სამშენებლო სექტორში, აჭარასა და 

მცხეთა-მთიანეთში სასტუმროებისა და რესტორნების სექტორში და თბილისსა და 

სამეგრელო-ზემო სვანეთში სატრანსპორტო და კომუნიკაციების სექტორში. 

გრაფიკი 3.6. კაპიტალდაბანდება ეკონომიკური აქტივობის მიხედვით (ლარებში, ერთ დასაქმებულზე) 

 

წყარო: ავტორთა გამოთვლები, საქსტატი (2011) 

ბიზნეს სექტორი 

საქსტატის ბიზნეს რეგისტრის მიხედვით, ფირმათა 45% თბილისშია რეგისტრირებული. 

სხვა რეგიონებში რეგისტრირებული ბიზნესების რაოდენობა დაახლოებით 

პროპორციულია მათში მოსახლეობის რაოდენობისა. რეგიონთა უმეტესობაში 

დასაქმებულების დიდი წილი მცირე და საშუალო ზომის ფირმებში მუშაობს. თბილისი 

და მისი მიმდებარე ქვემო ქართლი და მცხეთა-მთიანეთი ამ მხრივ გამონაკლისია. 

ზოგადად, დიდი ფირმები დომინირებენ შედარებით მეტად ურბანიზებულ რეგიონებში, 

ხოლო პატარა ფირმები - შედარებით მცირე და არაურბანულ რეგიონებში. ეს 

პრობლემატურია, რადგანაც ერთ დასაქმებულზე მთლიანი დამატებული  ღირებულების 

მიხედვით, როგორც წესი, დიდ ფირმებში შრომის ნაყოფიერება უფრო მაღალია. 
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გრაფიკი 3.7. დასაქმების სტრუქტურა დამსაქმებელ ფირმათა ზომების მიხედვით (პროცენტი) 

 

წყარო: საქსტატი (2011)  

რეგიონული განსხვავებები ბიზნესების ფლობის სტრუქტურაშიც შეინიშნება. თუკი 

მთლიანი დამატებული ღირებულებით გავზომავთ, ქვემო ქართლში, იმერეთსა და სამცხე-

ჯავახეთში არსებული ბიზნესების უმეტესობა უცხოური მფლობელობის ქვეშაა. 

საპირისპიროდ, გურიასა და კახეთში არსებული ბიზნესების მფლობელები 

ადგილობრივები არიან. ეს ფენომენი ყველაზე შესამჩნევი ქვემო ქართლშია, სადაც 

უცხოური მფლობელობის ქვეშ მყოფი კომპანიები სულ დასაქმებულთა 15%-ს ასაქმებს, 

მაგრამ რეგიონის მთლიანი დამატებული ღირებულების 70%-ს ქმნის. ეს მიუთითებს 

იმაზე, რომ უცხოური მფლობელობის ქვეშ მყოფი კომპანიები არსებითად განსხვავდებიან 

ადგილობრივი მფლობელობის ქვეშ მყოფი ბიზნესებისგან და ერთ დასაქმებულზე მეტ 

დამატებულ ღირებულებას ქმნის. 
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გრაფიკი 3.8. დასაქმების სტრუქტურა დამსაქმებელი ფირმის მფლობელობის მიხედვით (პროცენტი) 

 

წყარო: საქსტატი (2011) 

სოფლის მეურნეობა 

საქართველოში სოფლის მეურნეობა ძალიან მნიშვნელოვანი სექტორია, ამიტომ ეს სექცია 

მოკლედ მიმოიხილავს ამ სექტორში არსებულ განსხვავებებს რეგიონების მიხედვით. 

შეიმჩნევა გამოკვეთილი ტენდენცია სპეციალიზაციისა: ყოველი რეგიონი კონკრეტული 

ტიპის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტის წარმოებითაა დაკავებული. აღსანიშნავია 

კახეთის სპეციალიზაცია ღვინის წარმოებაში, სამცხე-ჯავახეთისა - კარტოფილის 

წარმოებაში და აჭარისა - ციტრუსის წარმოებაში. 
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გრაფიკი 3.9. შერჩეული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების რეგიონული წილები (პროცენტი, სამი 

მსხვილი მწარმოებელი) 

  

პროცენტული 

წილი რეგიონი 

პროცენტული 

წილი რეგიონი 

პროცენტული 

წილი რეგიონი 

ხორბალი 49% კახეთი 25% შიდა ქართლი 18% 

ქვემო 

ქართლი 

სიმინდი 25% იმერეთი 25% 

სამეგრელო-

ზემო სვანეთი 16% კახეთი 

კარტოფილი 62% 

სამცხე-

ჯავახეთი 22% ქვემო ქართლი 3% აჭარა 

ბოსტნეული 25% 

შიდა 

ქართლი 22% ქვემო ქართლი 13% 

სამცხე-

ჯავახეთი 

ხილი 33% 

შიდა 

ქართლი 18% 

სამეგრელო-

ზემო სვანეთი 13% კახეთი 

ვაშლი 68% 

შიდა 

ქართლი 10% 

სამცხე-

ჯავახეთი 4% 

ქვემო 

ქართლი 

ყურძენი 61% კახეთი 16% იმერეთი 6% 

შიდა 

ქართლი 

ციტრუსი 82% აჭარა 14% გურია 4% 

სამეგრელო-

ზემო 

სვანეთი 

ჩაი 45% 

სამეგრელო-

ზემო სვანეთი 24% აჭარა 24% გურია 

რქოსანი 

საქონელი 18% იმერეთი 18% 

სამეგრელო-

ზემო სვანეთი 15% 

ქვემო 

ქართლი 

ღორი 29% 

სამეგრელო-

ზემო სვანეთი 19% იმერეთი 15% კახეთი 

შინაური 

ფრინველი 27% 

ქვემო 

ქართლი 17% იმერეთი 16% კახეთი 
წყარო: საქსტატი (2011) 

სოფლის მეურნეობის ეკონომიკური მნიშვნელობა სხვადასხვა რეგიონში შეიძლება 

გამოთვლილ იქნას შინამეურნეობათა ინტეგრირებული გამოკვლევიდან მიღებული 

შემოსავლების მონაცემებით. ამ მონაცემების ინტერპრეტაცია შეზღუდულია მათი 

პრობლემატურობის გამო (რაც დაწვრილებით ცხოვრების დონისა და სოციალური 

საკითხების შესახებ თავშია განხილული), თუმცა ასეთ პირობებშიც კი რეგიონებს შორის 

განსხვავებები აშკარაა. კერძოდ, სამცხე-ჯავახეთში მცხოვრები შინამეურეობის 

შემოსავალში სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გაყიდვას უფრო დიდი წილი აქვს, 

ვიდრე სხვა რეგიონებში. საპირისპიროდ, ეს წილი დაბალია მთიან და ურბანულ 

რეგიონებში. 
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გრაფიკი 3.10. ერთ სულზე შემოსავალი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გაყიდვიდან (ლარებში, ერთი 

თვის განმავლობაში) 

წყარო: საქსტატი (2011)  

შეჯამება: ერთ სულზე დამატებული მთლიანი ღირებულება დიდად განსხვავდება 

რეგიონებს შორის, თუმცა ამ განსხვავების დიდი წილი ურბანიზაციის დონეებს შორის 

განსხვავებითაა გამოწვეული. ეკონომიკურ სტრუქტურაში რეგიონული უთანასწორობა 

არსებობს: თბილისს მრავალფეროვანი ეკონომიკა აქვს, დანარჩენი რეგიონები კი მას 

სხვადასხვა დონით ჩამორჩებიან. თბილისში არსებული ფირმები ასევე უფრო დიდი და 

პროდუქტიულია, ვიდრე ისინი, რომლებიც სხვა რეგიონებში ფუნქციონირებენ. არ 

არსებობს მონაცემები რეგიონთაშორის სავაჭრო ნაკადებზე, რაც რეგიონთა შორის 

არსებული ეკონომიკური კავშირების შეფასებას ართულებს. 

 

დასაქმება და განათლება 

უმუშევრობისა და დასაქმების დონეები 

ILO-ს რეკომენდაციების მიხედვით, საქსტატი პიროვნებას განსაზღვრავს დასაქმებულად, 

თუკი ის ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ერთი საათის განმავლობაში მაინც მუშაობდა 

ხელფასის ან სხვა სახის ანაზღაურების, ან მოგების მიღების მიზნით. ამ განსაზღვრების 
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შედეგად, საარსებო მინიმუმის მოსაპოვებლად მომუშავე ფერმერები დასაქმებულად 

ითვლებიან და უმუშევრობის სტატისტიკაში არ ჩანან.6 

უმუშევრობის დონე განისაზღვრება, როგორც უმუშევართა  წილი სამუშაო ძალაში. 

დასაქმების დონე განისაზღვრება, როგორც დასაქმებულების რაოდენობის წილი სამუშაო 

ასაკის მოსახლეობაში. ამ ორი საზომის ჯამი 100% არ არის, რადგანაც სამუშაო ასაკის 

მოსახლეობის რაოდენობა განსხვავდება სამუშაო ძალისგან. ეს უკანასკნელი, მაგალითად 

არ მოიცავს იმათ ვინც სამუშაოს ძებნა შეწყვიტა. ასე რომ, დასაქმების დონე შრომის 

ბაზრის სიძლიერის უკეთეს საზომს წარმოადგენს და უფრო შესაფერისია ქვეყნებისა თუ 

რეგიონების შედარებისთვის. 
 

გრაფიკი 4.1. უმუშევრობის დონე (პროცენტებში) 

 

*მოიცავს რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთს 

** სამცხე-ჯავახეთი, გურია, მცხეთა-მთიანეთი 

წყარო: საქსტატის ვებ-გვერდი (2011)  

უმუშევრობის სტატისტიკა აშკარა რეგიონულ უთანასწორობას აჩვენებს: უმუშევრობა 

ყველაზე მაღალია თბილისში, შემდგომ კი აჭარასა და სამეგრელო-ზემო სვანეთში. 

აღნიშნული უთანასწორობა შეგვიძლია ურბანიზაციის დონეებში განსხვავებით ავხსნათ: 

უმუშევრობა გაცილებით დაბალია სოფლად, ვიდრე ქალაქებში (თითქმის 20%-ით). ეს 

შესაძლოა სტატისტიკის შედგენის მეთოდოლოგიით იყოს გამოწვეული, რადგანაც 

სოფლად დასაქმებულთა უმეტესობა საარსებო მინიმუმის მომპოვებელი ფერმერია. ამ 

უკანასკნელთა დასაქმებულად ჩათვლა (როდესაც ისინი უკეთეს შემთხვევაში ნახევრად 

დასაქმებულები არიან) კი საბოლოო ჯამში რეალურ სურათს ამახინჯებს. 
 

                                                           
6
 სტატისტიკური სააგენტოების უმეტესობა (მათ შორის ევროსტატი) უმუშევრობის ამ განმარტებას 

იყენებს. მიუხედავად ამისა, საქართველოს უმუშევრობის დონე ევროპის უმუშევრობის დონესთან 

მაინც არაა შედარებადი, რადგანაც ევროკავშირის ქვეყნებში საარსებო მინიმუმისთვის მომუშავე 

ფერმერები თითქმის არ არსებობენ. 
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გრაფიკი 4.2. უმუშევრობა ქალაქ-სოფლის მიხედვით (პროცენტულად) 

 
წყარო: საქსტატის ვებ-გვერდი (2011) 

ურბანიზაციისა და უმუშევრობის დონეებს შორის კავშირი იმერეთში (და ასევე რაჭა-

ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში) ირღვევა: იმერეთის ურბანიზაციის დონე თბილისის 

შემდეგ პირველია ქვეყანაში, მაგრამ ამ რეგიონში უმუშევრობა შედარებით დაბალია. 

საპირისპიროდ, აჭარაში, სადაც ურბანიზაციის დონე იმერეთისას თითქმის უტოლდება, 

უმუშევრობა ბევრად მაღალია. ამ ფენომენის ახსნა ამ ორი რეგიონის ეკონომიკურ 

სტრუქტურებს შორის განსხვავებებით შეიძლება. აჭარის ეკონომიკის დიდი წილი 

ტურიზმისა და სამშენებლო სექტორისაგან შედგება, იმერეთი კი მეტად 

ინდუსტრიალიზებულია. ტურიზმსა და სამშენებლო სექტორში დასაქმება შედარებით 

მოკლევადიანი (სეზონური ცვალებადობის გამო) და არაკვალიფიციური ხასიათისაა. ეს 

ამცირებს იმ ადამიანების რაოდენობას, რომელთაც სამუშაოს ძებნა შეწყვიტეს, რადგანაც 

დასაქმების (თუნდაც მოკლევადიანის) შანსი  ყოველთვის არსებობს. ეს თავის მხრივ 

ზრდის სამუშაო ძალას და შესაბამისად, უმუშევრობის დონესაც. საპირისპიროდ, 

წარმოებაში დასაქმება შედარებით გრძელვადიანია და შედარებით მაღალ კვალიფიკაციას 

მოითხოვს. ამის გამო დასაქმების შანსი და, შესაბამისად, სამუშაოს მძებნელთა 

რაოდენობა მცირდება, რაც საბოლოოდ უმუშევრობის დონის შემცირებას იწვევს.  

უმუშევრობის დონე დიდად განსხვავდება რეგიონთა შორის, მაგრამ რეგიონული 

განსხვავებები დასაქმების დონეში ნაკლებად გამოხატულია. ერთადერთი გამონაკლისი ამ 

მხრივ თბილისია, სადაც დასაქმების დონე ყველა სხვა რეგიონის ანალოგიურ 

მაჩვენებელზე დაბალია. დასაქმების დონეები სხვა რეგიონებში მეტ-ნაკლებად მსგავსია 

და არსებული განსხვავებები რეგიონთა ურბანიზაციის დონით იხსნება. 

 

 

გრაფიკი 4.3. დასაქმების დონე (პროცენტულად) 
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*მოიცავს რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთს 

** სამცხე-ჯავახეთი, გურია, მცხეთა-მთიანეთი 

წყარო: საქსტატის ვებ-გვერდი (2011)  

 

რეგიონებში დასაქმების დონის დინამიკაც მეტ-ნაკლებად ერთმანეთის მსგავსია. 

დასაქმების დონე დაეცა 2008 წლის აგვისტოში ომისა და მსოფლიო ფინანსური კრიზისის 

ფონზე და მცირედ გაუმჯობესდა შემდგომ პერიოდში. ამ კანონზომიერებიდან 

გამონაკლისია აჭარა: ამ რეგიონში დასაქმების დონე კრიზისის ფონზეც კი მდგრადად 

იზრდებოდა, რაც ტურიზმისა და სამშენებლო სექტორის განვითარებით შეიძლება 

აიხსნას. ასევე საყურადღებოა ისიც, რომ დასაქმების დონე აჭარაში 2008 წლამდე დაბალი 

იყო. თუკი აჭარასა და თბილისს არ გავითვალისწინებით, შესამჩნევი რეგიონული 

უთანასწორობა ამ მხრივ არ არსებობს. დასაქმების დონეები მეტ-ნაკლებად მსგავსია ყველა 

რეგიონში და ერთნაირად ვითარდება დროთა განმავლობაში. 

 

გრაფიკი 4.4. დასაქმების დონე (პროცენტულად) 
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წყარო: საქსტატის ვებ-გვერდი (2011) 

განათლება და ადამიანური კაპიტალი 

ამ ქვეთავში განხილულია რეგიონთა  განსხვავებები და მსგავსებები განათლების 

მისაწვდომობის მხრივ. საქსტატი აქვეყნებს ინფორმაციას მოსწავლეთა და სკოლების 

რაოდენობების შესახებ მუნიციპალურ დონეზე. როგორც ირკვევა, მოსწავლეთა 

რაოდენობა და მოსახლეობის სიმჭიდროვე კარგად ხსნის სკოლების რაოდენობას 

მუნიციპალიტეტში. კერძოდ, ნაკლებად მჭიდროდ დასახლებულ მუნიციპალიტეტებს 

მეტი სკოლები აქვთ, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ განათლების მისაწვდომობა ერთი და 

იგივეა დიდ ქალაქებშიც და მოწყვეტილ სოფლებშიც. შეფასებისთვის ასევე გამოყენებულ 

იქნა 2011 წლის სოფლის ინფრასტრუქტურის კვლევა, რომელიც 2010 წლის მდგომარეობას 

ასახავს. გამოკითხვა მოიცავს 3529 სოფელს და თითოეულ სოფელში ერთი ინტერვიუ 

ტარდება. შერჩევის ეს მოცულობა თეორიულად მცირეა, მაგრამ პრაქტიკულ პრობლემებს 

არ ქმნის. ინტერვიუს კითხვები ეხება სოფელს და არა პირს, რომელთანაც ინტერვიუ 

ტარდება. 

გრაფიკი 4.5. საშუალო განათლების ხელმისაწვდომობა (პროცენტულად) 
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წყარო: სოფლის ინფრასტრუქტურის კვლევა (2011)  

დაწყებით და საშუალო განათლების ხელმისაწვდომობა კარგია: სოფლების მხოლოდ 2.3% 

და 2.5% აცხადებს, რომ არ აქვთ დაწყებით და საშუალო განათლებასთან მისაწვდომობა, 

შესაბამისად. გამონაკლისია ქვემო ქართლი, სადაც სოფლების 8.3%-ს არ აქვს საშუალო 

განათლების მისაწვდომობა - ეს ამ რეგიონში მცხოვრები აზერბაიჯანული ეთნიკური 

უმცირესობის მნიშვნელოვანი წილით აიხსნება.  განსხვავებით სამცხე-ჯავახეთისგან 

ეთნიკური აზერბაიჯანელების წილი არ არის დომინანტური, რაც გულისხმობს, რომ  

სკოლების მუშაობა შეაფერხა სხვადასხვა ეთნიკური წარმომავლობის ფრაგმენტულმა 

მოსახლეობამ.   

განათლების ხელმისაწვდომობა მწვავე პრობლემას არ წარმოადგენს, მაგრამ ნამდვილი 

პრობლემა განათლების ხარისხი შეიძლება იყოს. სამწუხაროდ, განათლების ხარისხის 

განსაზღვრა ძნელია, მისი გაზომვა კი - კიდევ უფრო ძნელი. ერთ-ერთი საზომი, რომელიც 

ამ შემთხვევაში შეიძლება გამოვიყენოთ, ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული 

ქულებია. ეროვნული გამოცდების ჩაბარება უმაღლესი განათლების წინაპირობაა. ასე რომ, 

გამოცდების ქულები არა მხოლოდ სკოლათა ხარისხის, არამედ უმაღლეს განათლებასთან 

მისაწვდომობის საზომიცაა. ამავე დროს, ეროვნული გამოცდების ქულები პრობლემური 

საზომია: სკოლის მიერ მიწოდებული განათლების ხარისხი ტესტის შედეგის მხოლოდ 

ერთი ფაქტორია; შედეგი დიდწილადაა დამოკიდებული უშუალოდ მოსწავლის 

შესაძლებლობებზე, მომზადების დონესა და რეპეტიტორებისა თუ მშობლების მხრიდან 

გაწეულ დახმარებაზე. კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ის, რომ გამოცდებზე გამსვლელი 

ბავშვები არ არიან შემთხვევით შერჩეულნი: გამოცდებზე მხოლოდ ისინი გადიან, ვისაც 

აკადემიური მისწრაფებები აქვს ან საკუთარ ძალებში დარწმუნებულია. ეს თვითშერჩევის 

პროცესი რეგიონებს შორის დიდად შეიძლება განსხვავდებოდეს. სოფლად ან მთიან 

რეგიონებში მოსალოდნელია, რომ უფრო ცოტა მოსწავლეს ჰქონდეს აკადემიური 
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მისწრაფება, რაც გამოიწვევდა იმას, რომ მხოლოდ საუკეთესო სკოლების მოსწავლეები 

მიიღებდნენ გამოცდებში მონაწილეობას. ანალოგიურად, ქალაქებში მცხოვრები 

მოსწავლეებს შეიძლება გამოცდის სირთულეზე უკეთესი წარმოდგენა ჰქონდეთ და აქაც 

მხოლოდ საუკეთესოებმა მიიღონ მონაწილეობა გამოცდაში. თვითშერჩევის ზუსტი 

მექანიზმი უცნობია; ცნობილია ის, რომ გამოცდების შედეგების პირდაპირ 

ინტერპრეტაცია არ შეიძლება. 

გრაფიკი 4.6. ზოგადი უნარების ტესტი (შეწონილი საშუალო ქულა) 

 

წყარო: ეროვნული გამოცდების ცენტრი (2012) 

2012 წელს ზოგადი უნარების გამოცდაზე დაფიქსირებული საშუალო ქულების შედარება 

აჩვენებს, რომ თბილისი ყველა რეგიონს უსწრებს. ეს შეიძლება თბილისში არსებული 

სკოლების ხარისხიანობაზე მიუთითებდეს, მაგრამ ასევე შეიძლება, რომ ზემოთ 

აღნიშნული ფაქტორების გავლენის შედეგი იყო. აშკარა დამოკიდებულება ტესტის 

შედეგებსა და რეგიონის მახასიათებლებს შორის არ ჩანს. ზოგიერთი მთიანი რეგიონის 

საშუალო შედეგი კარგია, ზოგიერთის - არც ისე კარგი; ანალოგიურად, ზოგიერთი 

ურბანული რეგიონის შედეგები კარგია, ზოგიერთის კი არა. 

ერთადერთი გამოკვეთილი კანონზომიერება ეთნიკური უმცირესობების დიდი 

ჯგუფებით დასახლებულ ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთს ეხება: ამ რეგიონში 

მიღებული შედეგები სხვებთან შედარებით დაბალია და შედეგების მუნიციპალურ 

დონეზე დაყოფა ამ კანონზომიერებას მხოლოდ ადასტურებს: 2012 წელს ნინოწმინდის, 

მარნეულის, ახალქალაქისა და წალკას მუნიციპალიტეტში მცხოვრებმა მოსწავლეებმა 

საშუალოდ ყველაზე დაბალი ქულები მოაგროვეს ზოგადი უნარების ტესტში (თუკი არ 

გავითვალისწინებთ გალის მუნიციპალიტეტს აფხაზეთში). გაურკვეველია, ეს ღია 

დისკრიმინაციის მაჩვენებელია, სკოლების დაბალი ხარისხის, ენობრივი ბარიერის თუ 

ზემოთ აღნიშნული თვით-შერჩევის პროცესისა. კერძოდ, შესაძლებელია, რომ საუკეთესო 
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მოსწავლეები სომხეთსა ან აზერბაიჯანში მიდიოდნენ განათლების მისაღებად და 

შესაბამისად, საერთოდ არ იღებდნენ მონაწილეობას ერთიან ეროვნულ გამოცდებში. 

მიზეზთა მიუხედავად, დაბალი ქულების გამო ამ რეგიონებიდან შედარებით ცოტა 

მოსწავლე ხვდება საქართველოს საუკეთესო უნივერსიტეტებში. 

უმაღლესი განათლების ალტერნატივა პროფესიული განათლებაა. Geowel Research-ის 

(2010) მიხედვით, 2009/10 წლებში მხოლოდ 11,995 სტუდენტი ჩაირიცხა პროფესიულ 

სასწავლებლებში. შედარებისთვის, უმაღლესი განათლების მიღება იმავე წელს 30,189 

სტუდენტმა დაიწყო. სოფლის ინფრასტრუქტურის კვლევის მიხედვით, ბევრ სოფელში 

პროფესიული განათლების შესახებ ან არ იციან, ან საჭიროდ/მისაწვდომად არ თვლიან. 

რეგიონული უთანასწორობა ამ მხრივ მკვეთრად გამოხატულია: ურბანულ რეგიონებს 

ნაკლები პრობლემა აქვთ პროფესიულ განათლებასთან მისაწვდომობაში. 

გრაფიკი 4.7. პროფესიულ სასწავლებლების მისაწვდომობა (პროცენტულად) 

 

წყარო: სოფლის ინფრასტრუქტურის კვლევა (2011) 
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შეჯამება: რეგიონული უთანასწორობა უმუშევრობაში ძირითადად აიხსნება რეგიონის 

ქალაქ-სოფლის პროფილით: მეტად ურბანიზებულ რეგიონებს უფრო მაღალი 

უმუშევრობის დონე ახასიათებთ. შედარებით დაბალი უმუშევრობის დონე სოფლებში 

სავარაუდოდ საარსებო მინიმუმის მოსაპოვებლად მომუშავე (თვითდასაქმებული) 

ფერმერების სიმრავლეს უკავშირდება. ამ უკანასკნელთა ზუსტი რაოდენობა უცნობია და 

არსებული ინფორმაცია მისი დადგენის საშუალებას არ იძლევა. შესაბამისად, საჭიროა 

მეტი ინფორმაცია დასაქმებისა და ეკონომიკური აქტივობის შესახებ. განათლებასთან 

მისაწვდომობა თითქმის უნივერსალურია. უმაღლეს განათლებასთან მისაწვდომობა - 

თუკი ვიმსჯელებთ ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგებით -შედარებით 

შეზღუდულია. ამ მხრივ თბილისი ყველაზე კარგ მდგომარეობაში იმყოფება, ეთნიკური 

უმცირესობებით დასახლებული რეგიონები კი განსაკუთრებით ზარალდებიან. 

 

ცხოვრების დონე და სოციალური საკითხები 

შინამეურნეობის შემოსავალი 

რეგიონების შემოსავლის დონის მიხედვით შედარება არ არის მიზანშეწონილი ორი 

მიზეზის გამო. პირველ რიგში, ფასთა დონეების განსხვავებების გამო რეალური 

შემოსავალი შეიძლება განსხვავდებოდეს მაშინაც კი, თუ ნომინალური შემოსავლები 

ტოლია. რეგიონთაშორისი ფასთა დონეების განსხვავება ძირითადად მიწის ფასებში 

არსებული განსხვავების შედეგია. რადგანაც ქართული შინამეურნეობების უმეტესობა 

ფლობს საკუთარ საცხოვრებელ ადგილს, საცხოვრებლის ფასი სამომხმარებლო ფასების 

ინდექსის ნაკლებად მნიშვნელოვანი კატეგორიაა. ამის საპირისპიროდ, საკვები და 

შემდგომ ენერგია და ტრანსპორტირება სამომხმარებლო ფასების ინდექსის 

მნიშვნელოვანი კომპონენტებია. მათი ფასები მეტ-ნაკლებად ერთგვაროვანია მთელს 

საქართველოში, რადგანაც მათი გაყიდვა ყველა რეგიონში შეიძლება. 

 

მეორე მიზეზი არსებული მონაცემების ხარისხია. მონაცემები შემოსავლებისა და 

ხარჯების შესახებ შინამეურნეობათა ინტეგრირებული გამოკვლევიდან მიიღება, ეს 

უკანასკნელი კი დამოკიდებულია შინამეურნეობების გულწრფელობაზე შემოსავლებისა 

და ხარჯების დეკლარირებისას. ასეთ დროს შემოსავლების დამალვაა მოსალოდნელი, რაც 

ინფორმაციის ხარისხს აუარესებს7. ეს პრობლემას წარმოადგენს მაშინ, თუ შემოსავლების 

დამალვა არათანაბარია რეგიონებს შორის ამ უკანასკნელთა ეკონომიკური სტრუქტურის, 

ან მათი მოსახლეობების განსხვავებული კულტურული ღირებულებების გამო. 

ბენფორდის ტესტის (რომელიც ერთი ტიპის მონაცემებში პირველი ციფრის განაწილების 

კანონს ეხება) გამოყენებით შეიძლება დადგინდეს, შემოსავლების დეკლარირების 

სიზუსტე სხვადასხვაა თუ არა სხვადასხვა რეგიონში. ტესტირებამ აჩვენა, რომ 

შემოსავლების კატეგორიების უმეტესობაში სიზუსტის დარღვევა არ შეიმჩნევა. 

გამონაკლისია პენსიისა და სტიპენდიის კატეგორიები, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ამ 

კატეგორიის მონაცემთა ბუნების გამო მოსალოდნელი არც იყო, რომ ისინი ბენფორდის 

წესს დაემორჩილებოდნენ. კიდევ ერთ გამონაკლისია სასოფლო-სამეურნეო ნაწარმის 

                                                           
7
 იხილეთ Hurst, Li, and Pugsley (2012). 
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გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლის კატეგორია, რომელიც თეორიულად ბენფორდის 

წესს უნდა ემორჩილებოდეს. შემოსავლები ამ კატეგორიაში ზუსტადაა დეკლარირებული 

(ბენფორდის ტესტის მიხედვით) შიდა ქართლში, ქვემო ქართლში, სამცხე-ჯავახეთსა და 

იმერეთში, ხოლო არასწორადაა დეკლარირებული კახეთში, აჭარაში, გურიაში, 

სამეგრელო-ზემო სვანეთსა და მცხეთა-მთიანეთში. მართალია, ასეთი დასაბუთება 

მტკიცებად არ გამოდგება, მაგრამ ის იძლევა საფუძველს, რომ მონაცემების 

ინტერპრეტირებისას სიფრთხილე გამოვიჩინოთ. 

 

შინამეურნეობათა ინტეგრირებული გამოკვლევის საფუძველზე შეიძლება გამოვთვალოთ 

შინამეურნეობის საშუალო თვიური შემოსავალი და ერთ სულზე საშუალო თვიური 

შემოსავალი. ეს ორი საზომი შედარებადი არაა, რადგანაც შინამეურნეობათა საშუალო 

ზომები სხვადასხვაა სხვადასხვა რეგიონში. კერძოდ, შინამეურნეობები ბევრად უფრო 

დიდია აჭარასა და სამცხე-ჯავახეთში. თეორიული მოსაზრებით ვერცერთ საზომს 

მივანიჭებთ უპირატესობას, რადგანაც შინამეურნეობის ზომა პოტენციურად 

ენდოგენურია და შემოსავალზეა დამოკიდებული. მიუხედავად ამისა, რეგიონების 

დალაგება ამ საზომებით ერთმანეთის მსგავსია. ერთადერთი გამონაკლისია აჭარა, 

რომელიც შინამეურნეობის საშუალო თვიური შემოსავლის სიდიდით მესამე, ხოლო ერთ 

სულზე საშუალო თვიური შემოსავლის მიხედვით - მხოლოდ მერვეა. 

რეგიონის დონეზე ერთ სულზე საშუალო შემოსავლები ეროვნული საშუალოს ირგვლივ 

20%-იან ინტერვალშია მოთავსებული. აღსანიშნავია, რომ ერთ სულზე საშუალო 

შემოსავლის შიდარეგიონული ვარიაცია ბევრად აღემატება რეგიონთაშორის ვარიაციას. 

ამის გამო, მიუხედავად დიდი რეგიონთაშორისი განსხვავებებისა, ცოტა მათგანი თუა 

სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი. კერძოდ, 95%-იანი მნიშვნელოვნობის დონით კახეთის, 

ქვემო ქართლის, მცხეთა-მთიანეთისა და გურიის შემოსავლები უფრო დაბალია, ვიდრე 

სხვა რეგიონებისა. ანალოგიურად, საშუალო შემოსავალი თბილისში აჭარის, იმერეთისა 

და სამცხე-ჯავახეთის საშუალო შემოსავლების გარდა ყველა რეგიონის შემოსავლებზე 

მაღალია. ჩანს, რომ შედარებით მეტად ურბანიზებულ რეგიონებს უფრო მაღალი ერთ 

სულზე შემოსავალი აქვთ. ორი გამონაკლისია ქვემო ქართლი და სამცხე-ჯავახეთი. 

საინტერესოა, რომ ზუსტად ეს ორი რეგიონი ხასიათდება ეთნიკური უმცირესობების 

დიდი წილით. 

 

გრაფიკი 5.1. ერთ სულზე საშუალო თვიური შემოსავალი და ფულადი ნაკადები (ლარებში) 
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წყარო: ავტორთა გამოთვლები, შინამეურნეობათა ინტეგრირებული გამოკვლევა (2011) 

შემოსავლისა და ფულის ნაკადის წყაროს მიხედვით დაშლა რეგიონებს შორის 

განსხვავებებს აჩენს. შედარებით ურბანიზებულ რეგიონებში, განსაკუთრებით კი 

თბილისში, დაქირავებული დასაქმებიდან მიღებულ შემოსავალს დიდი წილი უჭირავს 

მთლიან შემოსავალში. არაურბანიზებულ რეგიონებში კი მთლიანი შემოსავლის დიდ 

ნაწილს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტის გაყიდვა ან არაფულადი შემოსავალი შეადგენს. 

თუ რეგიონებს ერთმანეთს შევადარებთ, სამცხე-ჯავახეთში მცხოვრებ შინამეურნეობებს 

ყველაზე დიდი შემოსავალი აქვთ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გაყიდვიდან და 

ყველაზე მეტ სარგებელს იღებენ ფულის გასესხებით. 

 

 

 

 

გრაფიკი 5.2. შემოსავლის წყაროები და ფულის ნაკადები (ლარებში, ერთ შინამეურნეობაზე) 
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წყარო: ავტორთა გამოთვლები, შინამეურნეობათა ინტეგრირებული გამოკვლევა (2011) 

სიღარიბე და უთანაბრობა 

ჯინის ინდექსი შემოსავლის უთანაბრობის სტანდარტულ საზომს წარმოადგენს. ინდექსი 

ნულია უთანაბრობის არარსებობისას და ერთია, როცა უთანაბრობა მაქსიმალურია. 

შემოსავლების უთანაბრობის ჯინის ინდექსს ჩვენს შემთხვევაში იგივე პრობლემები აქვს, 

რომელიც წინა ქვეთავში იყო განხილული. რადგანაც ერთი და იმავე რეგიონის 

შინამეურნეობათა შემოსავლებში ვარიაცია დიდია, რეგიონებს შორის არსებული დიდი 

განსხვავებები ჯინის ინდექსში სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი არაა8. ქალაქებში ჯინის 

ინდექსის მნიშვნელობაა 0.47, ხოლო სოფლებში - 0.42. შერჩევის მოცულობის 

გათვალისწინებით, შინამეურნეობათა მხოლოდ ქალაქ-სოფლის მიხედვით დაჯგუფება 

უფრო ხელსაყრელია სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი შედეგების მისაღებად, ვიდრე 

მათი 10 ან 11 რეგიონად დაყოფა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ინდექსის რეგიონთაშორისი 

ვარიაციის სტატისტიკური მნიშვნელოვნობის დადგენა ძნელია, უნდა აღინიშნოს, რომ 

რეგიონთა ჯინის ინდექსები ერთმანეთისგან რამდენადმე განსხვავდება. აჭარა და მცხეთა-

მთიანეთი ყველაზე დიდი უთანაბრობის მქონე რეგიონებია, ხოლო სამცხე-ჯავახეთი და 

იმერეთი - ყველაზე ნაკლები უთანაბრობისა. 

 

 

 

                                                           
8
 სამწუხაროდ, სტანდარტული გადახრის გამოთვლა შერჩევითი ჯინის ინდექსისთვის - 

განსხვავებით შერჩევითი საშუალოსგან - რთულია და ამ ანგარიშის საზღვრებს სცდება. 
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გრაფიკი 5.3. ჯინის ინდექსი 

 

წყარო: ავტორთა გამოთვლები, შინამეურნეობათა ინტეგრირებული გამოკვლევა (2011) 

შემოსავლის უთანაბრობის ერთ-ერთ ალტერნატიულ საზომს ქვეყანაში მედიანური 

შემოსავლის 60%-ზე ნაკლები შემოსავლის მქონე მოსახლეობის წილი წარმოადგენს. რაც 

უფრო მნიშვნელოვანია, ეს უკანასკნელი სიღარიბის საზომადაც გამოდგება. 

სტატისტიკური მნიშვნელოვნობა ამ შემთხვევაშიც პრობლემატურია. მონაცემების 

მიხედვით, სიღარიბე ყველაზე მწვავე აჭარასა და ქვემო ქართლშია, ყველაზე ნაკლები 

სიღარიბე კი იმერეთსა და სამცხე-ჯავახეთში ფიქსირდება. მკითხველის ყურადღებას 

მივაქცევთ იმას, რომ სიღარიბე დიდწილად რეგიონის საშუალო შემოსავლითაა 

განპირობებული. 

 

გრაფიკი 5.4. ეროვნული მედიანური შემოსავლის 60%-ზე ნაკლები შემოსავლის მქონე მოსახლეობის წილი 

(პროცენტულად) 
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წყარო: ავტორთა გამოთვლები, შინამეურნეობათა ინტეგრირებული გამოკვლევა (2011) 

ჯანდაცვა და სიკვდილიანობა 

საქსტატი აქვეყნებს სტატისტიკას საქართველოს რეგიონებში საავადმყოფოების, 

საავადმყოფოებში დარჩენის და ექიმების რაოდენობების შესახებ. ეს სტატისტიკა 

აჩვენებს, რომ შედარებით მეტად ურბანიზებული რეგიონები - განსაკუთრებით კი 

თბილისი - უკეთეს ჯანდაცვას იღებენ არაურბანიზებულებთან შედარებით. ჯანდაცვის 

ხარისხის შესახებ ინფორმაცია არ მოიპოვება, მაგრამ სავარაუდოა, რომ ხარისხის 

გათვალისწინებით ეს უთანასწორობები კიდევ უფრო დიდია. 

ბავშვთა სიკვდილიანობის კუთხით მწვავე რეგიონული უთანასწორობა შეიმჩნევა: 

ურბანიზებულ რეგიონებში ბავშვთა სიკვდილიანობა უფრო მაღალია. ამ ფენომენის ახსნა 

ჰაერის დაბინძურებითა და სოციო-ეკონომიკური სიდუხჭირით შეიძლება. რაჭა-

ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონი ამ მხრივ გამონაკლისია, მაგრამ 2005-2009 წლებში 

შეგროვებული ინფორმაციის დიდი ვარიაციის გამო ეს მონაცემებში არსებულ 

პრობლემებს უფრო უნდა დავუკავშიროთ. 

გრაფიკი 5.3. ხუთ წელზე ქვემოთ სიკვდილიანობის დონე (1000 ახალშობილზე) 
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წყარო: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი (2011) 

სოციალური კეთილდღეობა 

საქართველოს მთავრობა რამდენიმე კეთილდღეობის პროგრამას ახორციელებს, 

რომელთაგანაც საარსებო მინიმუმის შემწეობა ყველაზე მნიშვნელოვანია. არსებობს 

სოციალურად დაუცველ შინამეურნეობათა ბაზა, რომლის საფუძველზეც სოციალურად 

ყველაზე მეტად დაუცველ შინამეურნეობებს შემწეობა ეძლევათ. კეთილდღეობის 

დასადგენად ორი საზომი შეგვიძლია განვიხილოთ. სოციალურად დაუცველთა ბაზაში 

რეგისტრირებულ შინამეურნეობათა წილი მთელ მოსახლეობაში ერთგვარ შეფასებას 

იძლევა სოციალური დაუცველობის შესახებ, შემწეობის მიმღები შინამეურნეობების წილი 

კი - უკიდურესი სოციალური დაუცველობის შესახებ. 

 

გრაფიკი 5.6. საარსებო შემწეობის მიმღებთა და სოციალურად დაუცველთა წილები (პროცენტულად) 
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წყარო: სოციალური სერვისების სააგენტო (2011) 

რეგიონთა შორის განსხვავებები აშკარაა. თბილისსა და სამცხე-ჯავახეთს სოციალურად 

დაუცველი შინამეურნეობების ყველაზე ნაკლები წილი ჰყავთ. ეს მაჩვენებელი ყველაზე 

დიდი შიდა ქართლშია. ამ ფენომენის ასახსნელად შემოსავალთა შორის განსხვავებები და 

დევნილთა და ეთნიკურ უმცირესობათა წილები შეიძლება გამოვიყენოთ. 

საილუსტრაციოდ სამცხე-ჯავახეთი გამოდგება: დიდი საშუალო შემოსავლის ფონზე 

საარსებო შემწეობის მიმღებთა და ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობა ცოტა უნდა 

იყოს. იმავდროულად, როგორც მსოფლიო ბანკის (2013) კვლევაშია აღნიშნული, 

ეთნიკური სომხების დიდი რაოდენობაც გასათვალისწინებელია. შესაძლებელია, რომ 

ეთნიკურ უმცირესობებს დაბალი მისაწვდომობა ჰქონდეთ სახელმწიფო პროგრამებთან, 

თუმცაღა სოციალურად დაუცველ შინამეურნეობათა ბაზაში რეგისტრირებული 

შინამეურნეობების წილის სიდიდე ამ მოსაზრებას ეჭვქვეშ აყენებს. 

შეჯამება: შემოსავალთა რეგიონთაშორისი განსხვავებები შიდარეგიონულ 

განსხვავებებთან შედარებით მცირეა, რაც რეგიონთაშორისი განსხვავებების 

სტატისტიკური მნიშვნელოვნობის დადგენას ართულებს. თუკი მონაცემებს ვენდობით, 

შემოსავლების, უთანაბრობისა და სიღარიბის კუთხით რეგიონული უთანასწორობა 

არსებობს რეგიონის პროფილის (ურბანული/არაურბანული) გათვალისწინების შემდეგაც. 

თბილისი, სამცხე-ჯავახეთი და იმერეთი ყველაზე მაღალშემოსავლიანი და ნაკლები 

სიღარიბის დონის მქონე რეგიონებია. კახეთს, ქვემო ქართლსა და აჭარას ყველაზე 

დაბალი ერთ სულზე შემოსავალი და სიღარიბის ყველაზე მაღალი დონეები აქვთ. 

შერჩევის ბაზის სიძველის, შერჩევის მოცულობის სიმცირისა და შემოსავლების 

დეკლარირებასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო მონაცემების ინტერპრეტაციისას 

სიფრთხილეა საჭირო. 

 

ინფრასტრუქტურა 

საგზაო ინფრასტრუქტურა 

რეგიონებში ან მუნიციპალიტეტებში გზის არსებობის და ხარისხის შემოწმება არსებითი 

სირთულეა. მსოფლიო ბანკის (2013) კვლევაში მოყვანილია საზომების მნიშვნელობები 

რამდენიმე ქალაქისთვის; კერძოდ, მანძილი თბილისამდე, მანძილი საქართველოს ოთხ 

ყველაზე დიდ ქალაქამდე, მანძილი აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალამდე, მანძილი 

პორტებამდე და ამ საზომთა კომბინაციები. მათი მიხედვით, სამცხე-ჯავახეთი და კახეთი 

ყველაზე ცუდი მდებარეობის მქონე რეგიონებია. მიუხედავად ამისა, რეგიონის 

მისაწვდომობის საზომები ძალიან უხეშია. როგორც მსოფლიო ბანკის კვლევაშია 

აღნიშნული, პირდაპირი მანძილი დიდ ცენტრებამდე და აღმოსავლეთ-დასავლეთის 

მაგისტრალამდე არ შეესაბამება გადაადგილებისთვის საჭირო დროს. ამიტომ, 

მისაწვდომობის კარგმა საზომმა გზის ინფრასტრუქტურაც (სიგრძე და ხარისხი) უნდა 

გაითვალისწინოს და ამ ინფორმაციის აგრეგირებაც სწორად უნდა გააკეთოს 

მუნიციპალიტეტისა თუ რეგიონის დონეზე. თუმცა, მიზეზ-შედეგობრიობის 

ციკლურობას, ანუ იმას, რომ ქვეყნის ეკონომიკური გეოგრაფია არსებული 
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ინფრასტრუქტურის ერთდროულად მიზეზიცაა და შედეგიც, ასეთი საზომიც კი ვერ 

გაითვალისწინებს. 

რეგიონში საგზაო ინფრასტრუქტურის უხეში შეფასებად ერთ კვადრატულ კილომეტრზე 

გზის სიგრძე  ან 1000 მოსახლეზე გზის სიგრძე შეიძლება იქნას გამოყენებული. 

გამომდინარე იქიდან, რომ საგზაო ქსელის სიგრძე დიდწილად გეოგრაფიითაა 

განპირობებული და ხარისხის გათვალისწინება კი არ ხდება, ეს საზომები შესაძლო 

რეგიონული უთანასწორობის შესახებ დიდ ინფორმაციას არ იძლევიან. გზის საფარის 

შესახებ ინფორმაცია რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში 

არსებობს, მაგრამ ეს მონაცემები არ იძლევა გზის ხარისხის შესახებ დამაკმაყოფილებელ 

ინფორმაციას, რადგანაც ხარისხი ერთი ტიპის გზებზეც კი შეიძლება დიდად ვარირებდეს. 

 

გზის ხარისხის შესახებ ობიექტური ინფორმაციის (როგორიცაა, მაგალითად, international 

roughness index) არარსებობის პირობებში ერთადერთი ალტერნატივა შინამეურნეობათა 

და დასახლებების კვლევებიდან მიღებული სუბიექტური შეფასებების გამოყენებაა. 

ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის კვლევა რამდენიმე კითხვას შეიცავს გზის 

ხარისხისა და გამოყენებადობის შესახებ. თუმცა, მნიშვნელოვანი ხარვეზია ის, რომ ყოველ 

სოფელში მხოლოდ ერთი რესპოდენტი გამოიკითხება, რაც ინფორმაციის 

სუბიექტურობის ხარისხს ზრდის და დასახლებათა შორის შედარებებს ართულებს. 

 

გრაფიკი 6.1. დასახლებასთან დამაკავშირებელი გზის ზედაპირის ტიპი (კვლევაში გამოკითხულ 

დასახლებათა პროცეტული წილი) 
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ასფალტი 21.9 58.4 19.2 47.4 6.7 23.0 12.5 14.7 30.0 33.0 

ასფალტი და ხრეში 17.0 16.8 40.2 40.7 18.1 6.6 63.4 19.2 17.8 9.1 

ბეტონი და/ან ხრეში 7.6 
  

1.1 0.2 
      

ხრეში 9.6 6.3 19.4 0.9 44.6 9.0 10.0 20.3 2.2 26.3 

ხრეში და გატკეპნილი 

გზა 
26.5 18.5 20.1 9.5 9.0 56.3 14.1 20.4 27.5 

29.2 

გატკეპნილი გზა 17.3 
  

0.4 17.0 5.1 
 

7.6 14.7   

გატკეპნილი გზა და/ან 

ბილიკი   
1.0 

    
10.1 3.7 

2.3 

ბილიკი 
    

4.3 
  

7.8 
   

წყარო: ავტორთა გამოთვლები, ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის კვლევა (2010) 
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ხაზი უნდა გავუსვათ იმას, რომ მოსახლეობის რაოდენობების ან დასახლებების სიდიდით 

შესწორება არ ხდება. გამოკვლევაში ყველაზე დიდი ქალაქები (თბილისი, ქუთაისი, 

ბათუმი, რუსთავი, ფოთი) არ იყო ჩართული, ამიტომ მოცემული პროცენტული წილები 

სრული მოსახლეობის პროცენტულ წილებს არ წარმოადგენს. მიუხედავად ამ 

ხარვეზებისა, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოში საგზაო ინფრასტრუქტურა ცუდ 

მდგომარეობაშია და დასახლებათა უმეტესობასთან დამაკავშირებელი გზა ასფალტის 

არაა. 

პროცენტული წილების დათვლისას მოსახლეობის რაოდენობები და დასახლებების 

სიდიდეები არაა გათვალისწინებული, ამიტომ რეგიონის ურბანიზაციის დონეს 

მნიშვნელობა არ ენიჭება. მთიანი რეგიონების გზები უფრო ცუდ მდგომარეობაშია. 

სამცხე-ჯავახეთში - მიუხედავად იმისა, რომ ეს რეგიონი ერთგვაროვან პლატოზეა 

მოთავსებული - ფარდობითად ყველაზე მეტი ისეთი დასახლებაა, რომლებიც 

საავტომობილო გზებით არ კავშირდებიან გარესამყაროსთან.  ქვემო ქართლში - 

მიუხედავად იმისა, რომ ის მთიან რეგიონს არ წარმოადგენს - ფარდობითად ყველაზე 

მეტია გატკეპნილი გზების ან შერეული ხრეშისა და გატკეპნილი გზების წილი9. 

საგზაო ინფრასტრუქტურა ასევე შეგვიძლია შევაფასოთ იმის მიხედვით, თუ რამდენად 

გამოყენებადია ის წელიწადის სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ამინდში და სხვადასხვა 

სატრანსპორტო საშუალების მიერ. ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის კვლევაში 

მოცემულია შემდეგი სუბიექტური შეფასებები: გამოყენებადია თუ არა გზა ზამთარ-

ზაფხულ, მშრალ ამინდში და წვიმის დროს და მძიმე და მსუბუქი ტრანსპორტის მიერ. 

გრაფიკი 6.2. გზების გამოყენებადობა 

 

წითელი: ინფორმაცია არ არსებობს 

                                                           
9
 ეს შედეგი იმით შეიძლება იყოს გამოწვეული, რომ ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის 

კვლევის ფარგლებში სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში შედარებით უფრო ბევრი დასახლება 

შეირჩა ჯავახეთის ახალი ავტობანის გავლენის უკეთ შესაფასებლად. 
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ცისფერი: გამოყენებადია წლის ნებისმიერ დროს და ყველანაირ ამინდში ყველა ტიპის ტრანსპორტის მიერ  

ლურჯი: გამოყენებადია მხოლოდ ზაფხულში ან/დამშრალ ამინდში ან/და მხოლოდ მძიმე ტრანსპორტის მიერ 

წყარო: ავტორთა გამოთვლები, ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის კვლევა (2010) 

რუკაზე მოცემული განაწილება მეტ-ნაკლებად შეესაბამება იმავე კვლევაში მოცემულ 

გზის საფარის ტიპს. მთიან მუნიციპალიტეტებს (ზემო სვანეთის გამოკლებით) უფრო 

ცუდი გზები აქვთ. გურჯაანის მუნიციპალიტეტი ყველაზე ცუდ მდგომარეობაში მყოფი 

გზებით გამოირჩევა, თუმცა ეს შედეგი დიდწილად გამოწვეულია იმით, რომ ორი 

სოფელი - სავარაუდოდ შეცდომით - მითითებულია, როგორც გარესამყაროსგან სრულად 

მოწყვეტილი. გზები ცუდ მდგომარეობაშია იმერეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში. 

ეს მუნიციპალიტეტები მთიანია, მაგრამ არა იმდენად, რამდენადაც სხვა მთიანი 

მუნიციპალიტეტები; ამ უკანასკნელთ კი უკეთესი გზები აქვთ. 

ასეთი მრავალფეროვანი და ზოგჯერ ერთმანეთის საწინააღმდეგო შედეგების 

ინტერპრეტირება რთულია. თუმცა, ეს ნაკლებად გასაკვირია მონაცემების სუბიექტური 

ხასიათისა და დასახლებათა გზების მდგომარეობების მუნიციპალიტეტის დონეზე 

აგრეგირების სირთულის გათვალისწინებით. 

სხვა სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა 

საქართველოს რკინიგზა ერთადერთი სარკინიგზო კომპანიაა ქვეყანაში. სარკინიგზო 

ქსელის სრული სიგრძე 2,344 კილომეტრია, მუშა მდგომარეობაში მყოფი მონაკვეთების 

ჯამური სიგრძე 1326 კილომეტრია (საქართველოს რკინიგზა, 2013). სარკინიგზო ქსელი 

არათანაბრადაა განაწილებული და ძირითადად მთავარ ურბანულ ცენტრებს აერთებს. 

გზებთან შედარებით, მათი როლი მგზავრთა გადაყვანაში მცირეა: მგზავრთა 1%-ზე 

ნაკლები ირჩევს სარკინიგზო ტრანსპორტს გადასაადგილებლად. სარკინიგზო ქსელი 

უფრო დიდი მნიშვნელობისაა ტვირთების გადასაზიდად: ტვირთების სრული 

მოცულობის 41% რკინიგზით გადაიზიდება (საქსტატი, 2012). 

სოფლის ინფრასტრუქტურის აღწერა იძლევა ინფორმაციას სარკინიგზო 

ინფრასტრუქტურის მისაწვდომობისა და გამოყენების შესახებ. იკვეთება დიდი 

რეგიონული უთანასწორობა; ზოგიერთი რეგიონი სრულად იყენებს სარკინიგზო 

სერვისებს, ხოლო სხვები (ძირითადად მთიანი რეგიონები) კი - საერთოდ არა. ამ მხრივ 

აღსანიშნავია კახეთი, რომელსაც გეოგრაფიული ბარიერების არარსებობის 

გათვალისწინებით კარგი მისაწვდომობა უნდა ჰქონდეს სარკინიგზო ქსელთან, მაგრამ, 

მიუხედავად ამისა, სოფლების 80%-სთვის სარკინიგზო სერვისები მიუწვდომელია 

სარკინიგზო ქსელიდან დიდი დაშორების გამო. 

გრაფიკი 6.3. რკინიგზის სადგურების გამოყენება სოფლებში რეგიონების მიხედვით (პროცენტულად) 

  არ სჭირდება/არ 

იცის 
ვერ იყენებს იყენებს 

თბილისი 14.3 0.0 85.7 

აჭარა 2.6 0.9 96.5 

გურია 1.6 5.3 93.2 



44 
 

იმერეთი 9.6 3.9 86.5 

კახეთი 52.8 31.4 15.9 

მცხეთა მთიანეთი 71.8 3.9 24.4 

რაჭა ლეჩხუმი -ქვემო სვანეთი 46.6 37.2 16.2 

სამეგრელო-ზემო სვანეთი 3.4 1.3 95.4 

სამცხე ჯავახეთი 8.4 8.0 83.7 

ქვემო ქართლი 56.0 19.7 24.3 

შიდა ქართლი 25.0 4.8 70.2 
წყარო: სოფლის ინფრასტრუქტურის კვლევა (2011)   

საქართველოში ოთხი მოქმედი პორტია: ფოთის პორტი და ყულევის სანავთობო 

ტერმინალი სამეგრელო-ზემო სვანეთში, ბათუმი აჭარაში და სუფსის სანავთობო 

ტერმინალი გურიაში. საპორტო ინფრასტრუქტურის არსებობის ეფექტების შესაფასებლად 

საჭირო მონაცემები იმ რეგიონებისთვისაც კი არ არსებობს, სადაც პორტებია 

განთავსებული. გამონაკლისია რეგიონული მთლიანი დამატებული ღირებულების 

სტატისტიკა, რომლის მიხედვითაც შეიძლება პორტების მნიშვნელობის შეფასება იმ 

რეგიონებისთვის, რომლებშიც ისინია განთავსებული. სამეგრელო-ზემო სვანეთსა და 

აჭარაში ტრანსპორტისა და კომუნიკაციის სექტორი მთლიანი დამატებითი ღირებულების 

16.9%-სა და 6.8%-ს ქმნის, რაც ამ რეგიონებს ამ მხრივ მეორე და მესამე ადგილზე აყენებს 

ქვეყანაში. 

ამჟამად საქართველოში ერთი შიდა და სამი საერთაშორისო აეროპორტი ფუნქციონირებს. 

როგორ მოსალოდნელი იყო, თბილისის აეროპორტი ყველაზე აქტიურია: ის ყველაზე მეტ 

შიდა და საერთაშორისო ფრენებს უზრუნველყოფს და მგზავრთა 87% მისი გავლით 

გადაადგილდება. მეორე ადგილზე ბათუმის აეროპორტია მგზავრების 12%-ით, მესამეზე 

კი ქუთაისის აეროპორტი - 1%. ეს განსხვავებები კიდევ უფრო დიდია ტვირთების 

გადაზიდვისთვის: საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს (2012) მიხედვით, 

ტვირთების 98%-ზე მეტი თბილისის აეროპორტში გადის. უნდა ითქვას, რომ 

საქართველოს სიდიდის ქვეყნისთვის ეს უჩვეულო არაა. ამ სიდიდის ქვეყნების 

უმრავლესობაში საჰაერო მიმოსვლების უდიდესი წილი ერთი საერთაშორისო 

აეროპორტიდან ხორციელდება. 

გრაფიკი 6.4. მგზავრთა რაოდენობები 2010-2012 წლებში აეროპორტის მიხედვით 
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 წყარო: საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო (2012) 

ელექტროენერგიის ინფრასტრუქტურა 

ვარდების რევოლუციის შემდგომმა რეფორმება დიდი გავლენა იქონია ელექტროენერგიის 

მიწოდებასა და მის ხარისხზე. 2011 წელს თითქმის ყველა შინამეურნეობას ჰქონდა 

ელექტროენერგია და რეგიონთა შორის განსხვავებები არ აღინიშნებოდა. 

ელექტროენერგიასთან მისაწვდომობის უნივერსალურობის მიუხედავად, სხვადასხვა 

რეგიონში მიწოდებული ელექტროენერგიის ხარისხში სხვაობები შესამჩნევია. 

ელექტროენერგიის ხარისხი ორგვარად შეიძლება გაიზომოს: ერთი საზომია System 

Average Interruption Frequency Index (SAIFI), რომელიც ელექტროენერგიის 

მომხმარებლამდე მიწოდების შეფერხებათა საშუალო რაოდენობას წარმოადგენს. მეორე 

საზომია System Average Interruption Duration Index (SAIDI), რომელიც ელექტროენერგიის 

მიწოდების შეწყვეტის საშუალო ხანგრძლივობას ასახავს. მათი მიხედვით რეგიონული 

უთანასწორობა არსებობს; განსაკუთრებით ქალაქებსა და სოფლებს შორის და თბილისსა 

და დანარჩენ საქართველოს შორის. 

 

გრაფიკი 6.5. ელექტროენერგიის მიწოდების ხარისხი 

  
წყარო: საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია (2011) 
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წყლის ინფრასტრუქტურა 

შინამეურნეობათა მხოლოდ 50%-ს აქვს სასმელი წყალი საკუთარ სახლში, მოსახლეობის 

დანარჩენი ნაწილი კი წყლის საზიარო ონკანზე ან საცხოვრებელ ადგილთან ახლოს 

მდებარე ჭაზეა დამოკიდებული. თბილისსა და მეტად ურბანიზებულ რეგიონებს 

უკეთესი მისაწვდომობა აქვთ სასმელ წყალთან. ამ მხრივ გამონაკლისია სამეგრელო-ზემო 

სვანეთი: მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონი შედარებით ურბანიზებულია, 

შინამეურნეობათა უმეტესობა ჭებს იყენებს სასმელი წყლის მოსაპოვებლად. 

გრაფიკი 6.6. სასმელი წყლის წყარო (პროცენტულად) 

  

საცხოვრებელში 

დამონტაჟებული 

სასმელი წყლის 

სისტემა 

ეზოში ან 

საცხოვრებელთან 

ახლოს 

დამონტაჟებული 

სასმელი წყლის 

სისტემა 

ეზოში ან 

საცხოვრებლის 

სიახლოვეს 

მდებარე ჭა 

ეზოში ან 

საცხოვრებლის 

სიახლოვეს 

მდებარე 

წყარო 

სხვა 

კახეთი 16.6 66.6 6.5 9.7 0.5 

თბილის 95.9 3.3 0.1 0.4 0.3 

შიდა 

ქართლი 
25.7 35.1 28.1 11.2 0.0 

ქვემო 

ქართლი 
37.1 42.9 14.1 4.5 1.4 

სამცხე–

ჯავახეთი 
31.7 60.6 7.6 0.0 0.0 

სამეგრელო 

ზემო 

სვანეთი 

21.8 9.0 66.7 2.5 0.0 

იმერეთი 31.8 19.8 34.6 13.7 0.0 

სხვა 

რეგიონები* 
60.6 22.5 8.2 7.6 1.1 

საქართველო 50.6 24.4 18.4 6.1 0.4 

*მოიცავს აჭარას, გურიასა და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონებს 

წყარო: საქსტატის ვებ-გვერდი (2011) 
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შეჯამება: ინფრასტრუქტურის შესახებ არსებული მონაცემები არასრული და 

არათანმიმდევრულია, შინამეურნეობათა და დასახლებათა კვლევიდან ამოღებული 

მონაცემები კი - სუბიექტური ხასიათის. არსებული ინფორმაცია ინფრასტრუქტურაში 

დიდ უთანასწორობებს აჩვენებს. ძირითადად ეს უთანასწორობები ქალაქებსა და 

სოფლებს შორის, ან თბილისსა და დანარჩენ ურბანულ ტერიტორიებს შორის არსებობს. 

აღსანიშნავია საგზაო იფრასტრუქტურის ცუდი მდგომარეობა: დასახლებათა 

უბრავლესობას - მთიანი მუნიციპალიტეტების გარეთაც კი - ასფალტის დამაკავშირებელი 

გზა არ აქვს. ინფრასტრუქტურის შესახება არსებული მონაცემების ხარისხის 

გაუმჯობესება შეიძლება ამ მონაცემების მუნიციპალიტეტების (და არა რეგიონების) 

მიხედვით კოდირების გზით. ასევე, უნდა ჩატარდეს სამუშაოები ინფრასტრუქტურის 

ობიექტური საზომების შესაგროვებლად. 

გარემო 

ჰაერის დაბინძურება 

ჰაერის დაბინძურების მთავარ წყაროს მძიმე ინდუსტრია და ტრანსპორტისა და 

ენერგეტიკის სექტორები წარმოადგენს. ეს იმას ნიშავს, რომ უთანასწორობა არა მხოლოდ 

ურბანულ და არაურბანულ ტერიტორიებს შორის, არამედ სხვადასხვა ურბანულ 

ტერიტორიას შორისაც არსებობს. 

გრაფიკი 7.4. სტაციონარული წყაროების მიერ გამოწვეული ჰაერის დაბინძურებების პროცენტული წილები 

რეგიონების მიხედვით 

 
წყარო: საქსტატი (2011) 

როგორც გრაფიკიდან ჩანს, სტაციონარული წყაროების მიერ გამოწვეული ჰაერის 

დაბინძურება უთანასწოროდაა გადანაწილებული რეგიონებზე. დაბინძურების დიდი 

წილი მოდის იმერეთსა და ქვემო ქართლზე, შედარებით ცოტა კი - აჭარასა და შიდა 

ქართლზე. ჰაერის დაბინძურების უმთავრესი წყაროები, როგორც წესი, კონკრეტულ 

ქალაქებში არსებული ერთეული ქარხნებია, რაც ჰაერის დაბინძურების უთანასწორობას 

კიდევ უფრო ამძიმებს. ჰაერის დაბინძურების ორი მესამედი სამ ქალაქზე: ზესტაფონზე, 

რ–ლ/ქ ს 0% 

გურ 0% 

ს–ჯ 0% 

კახ 1% 

მ–მ 2% 

თბი 2% 

ს–ზ ს 4% 
აჭ 7% 

შ ქ 13% 
ქ ქ 27% 

იმერ 44% 
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რუსთავსა და კასპზე მოდის. გარემოს დაცვის სამინისტროს (2010) მიხედვით, 

გამონაბოლქვის მთავარი წყაროები ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანა, რუსთავში 

მოთავსებული გარდაბნის ელექტროსადგური, რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა, 

რუსთავის „აზოტი“ (სასუქის ქარხანა) და კასპის ცემენტის ქარხანაა. 

გრაფიკი 7.5. ჰაერის დაბინძურების პროცენტული წილები ქალაქების მიხედვით 

 
წყარო: გარემოს დაცვის სამინისტრო (2010) 

ეს უთანასწორობები გარკვეულწილად შემცირდებოდა, სატრანსპორტო სექტორის მიერ 

გამოწვეული ჰაერის დაბინძურებაც რომ გაგვეთვალისწინებინა. თუმცა, მნიშვნელოვანი 

უთანასწორობა მაინც შენარჩუნდებოდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჰაერის დაბინძურების 

უდიდესი წილი მოსახლეობის მცირე ჯგუფზე მოდის. 

წყლის დაბინძურება 

2009 წელს საკანალიზაციო სისტემით საქართველოს მოსახლეობის ორი მესამედი (45 

ქალაქში) იყო უზრუნველყოფილი. საკანალიზაციო სისტემათა უმრავლესობა ცუდ 

მდგომარეობაში იყო, რაც ბუნებრივი წყლის რესურსების მნიშვნელოვან დაბინძურებას 

იწვევდა (UNICEF, 2012). სიტუაცია კიდევ უფრო მძიმეა დიდი ქალაქების გარეთ. სოფლის 

ინფრასტრუქტურის აღწერის შედეგების მიხედვით, საქართველოს სოფლების 

უმრავლესობას არ აქვს მისაწვდომობა საკანალიზაციო სისტემებთან. ამ მხრივ სიტუაცია 

ყველა რეგიონში მსგავსია. 

 

ქუთაისი; 0,004 

ფოთი; 0,006 

გარდაბანი; 

0,034 

თბილისი; 0,039 

ბათუმი; 0,06 

კასპი; 0,119 
რუსთავი; 0,129 

ზესტაფონი; 

0,312 
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გრაფიკი 7.3. იმ სოფელთა პროცენტული წილები, რომელთაც არ აქვთ საკანალიზაციო სისტემები 

 
წყარო: სოფლის ინფრასტრუქტურის კვლევა (2011)  

2003 წელს მხოლოდ თბილისსა და ხაშურს ჰქონდათ ისეთი საკანალიზაციო სისტემები, 

რომლებიც უზრუნველყოფდა შეგროვებული წყალარინების დამუშავებას. მას შემდეგ 

სიტუაცია გაუმჯობესდა და 2009 წლისთვის თბილისის, რუსთავის, ქუთაისის, 

ტყიბულის, გორისა და ბათუმის საკანალიზაციო სისტემები როგორც მინიმუმ ერთ 

მექანიკური დამუშავების სისტემას (UNICEF, 2012). 2009 წლის შემდეგ მომხდარ 

ცვლილებებზე ინფორმაცია არ არსებობს, მაგრამ საქართველოს გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანიის, ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერისა და ბათუმის წყლის ვებ-

გვერდების მიხედვით, დიდ ურბანულ დასახლებებში მსხვილმასშტაბიანი ინვესტიციები 

განხორციელდა არსებული საკანალიზაციო სისტემების მოდერნიზება-რეაბილიტაციის 

მიზნით. ასეთი ინვესტიციები ურბანულ დასახლებებს შორის უთანასწორობას 

შეამცირებს, მაგრამ უთანასწორობა ქალაქებსა და სოფლებს შორის კიდევ უფრო 

გაიზრდება. 

ნარჩენების მენეჯმენტი 

ეს ქვეთავი მთლიანადაა დაფუძნებული Clean Up Georgia-ს (2012) მიერ მომზადებულ 

ანგარიშზე. საქართველოში მყარი ნარჩენების მხოლოდ  ერთი მესამედის მენეჯმენტი 

ხდება, დანარჩენი არარეგულირებულ და უმართავ ნაგავსაყრელებზე იყრება. 

ნაგავსაყრელთა უმეტესობა განთავსებულია ურბანულ ტერიტორიებზე და მათვე 

ემსახურება. მთლიანობაში, ნაგავსაყრელთა მხოლოდ ერთი მესამედის მართვა ხდება. 

უთანასწორობები ურბანულ ტერიტორიებს შორისაც არსებობს. თბილისში ყველაზე 

დიდი რაოდენობა ნარჩენები გროვდება (მოსახლეობის რაოდენობის გათვალისწინებითაც 

კი). ამასთანავე, თბილისში ნარჩენების შეგროვებაში ყველაზე მეტი ადამიანია 

დასაქმებული და ნარჩენების შესაგროვებელი აღჭურვილობის რაოდენობაც ყველაზე 

მეტია. თუმცა გაურკვეველია, შეგროვებული ნარჩენების დიდი ოდენობა დიდი სამუშაო 

ძალის მიზეზია თუ შედეგი. სხვა რეგიონები თბილისს ბევრად ჩამორჩება, მათ შორის 

ისინიც, რომელთაც დიდი ურბანული ტერიტორიები აქვთ. ერთადერთი გამონაკლისი 

ქვემო ქართლია, რომელიც ამ მხრივ ბევრად უფრო დიდ რეგიონებს უსწრებს. ამის 
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მიზეზი შესაძლოა გარდაბანის ნაგავსაყრელი იყოს, რომელიც თბილისსა და რუსთავს 

ემსახურება. 

გრაფიკი 7.4. ნარჩენების შეგროვება 

  

შეგროვებული 

ნარჩენების მოცულობა 

კონტეინე

რების 

რაოდენო

ბა 

ნარჩენების 

შეგროვებაში 

დასაქმებულთა 

რაოდენობა 

ნარჩენების 

შეგროვებისას 

გამოყენებული 

აღჭურვილობის 

რაოდენობა  

შეგროვებუ

ლი 

ნარჩენები 

(მ3) ათას 

მოსახლეზე 

 

თვეში 

შეგროვებ

ული 

ნარჩენები

ს 

მოცულობ

ა (მ3) 

თბილისი 127.9 150,000 1,4000 3,200 
153 ნაგვის 

მანქანა  

აჭარა 79.3 31,204 3,713 211 
ინფორმაცია 

არაა 

გურია 14.2 1,990 593 176 

5 კომპაქტორი, 

5 ნაგვის 

მანქანა, 5 

თვითმცლელი 

რაჭა-ლეჩხუმი 

და ქვემო 

სვანეთი 

16.9 792 120 6 
1 კომპაქტორი, 

3 ნაგვის მანქანა 

სამეგრელო-

ზემო სვანეთი 
67.2 32,230 1,560 219 

1 კომპაქტორი, 

16 ნაგვის 

მანქანა 

იმერეთი 31.8 22,523 1,244 267 

1 კომპაქტორი, 

58 ნაგვის 

მანქანა, 5 

თვითმცლელი 

ქვემო ქართლი 8.6 4,412 1,839 555 

26 კომპაქტორი, 

26 ნაგვის 

მანქანა, 2 

თვითმცლელი 

შიდა ქართლი 24.6 7,741 721 196 
33 ნაგვის 

მანქანა 

სამცხე-ჯავახეთ 27.5 5,895 494 186 
22 ნაგვის 

მანქანა 

მცხეთა-

მთიანეთ 
41.2 4,514 595 54 

14 ნაგვის 

მანქანა 
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კახეთი 19.3 7,865 1,221 191 
30 ნაგვის 

მანქანა 

წყარო: დავასუფთავოთ საქართველო (2012) 

შეჯამება: ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის დაბინძურების შესახებ არსებული მონაცემები 

მწირია. დაბინურების უმეტესობა ლოკალიზებულია და ეს არათანაბარი განაწილება 

გარემოს დაცვის პოლიტიკის უმთავრეს საზრუნავს უნდა წარმოადგენდეს. რაც შეეხება 

ინფრასტრუქტურას, კანალიზაციისა და ნაგვის მენეჯმენტის სერვისებში დიდი 

რეგიონული უთანაბრობა შეიმჩნევა. უთანაბრობები განსაკუთრებით დიდია ქალაქებსა 

და სოფლებს შორის და თბილისსა და სხვა ურბანულ დასახლებებს შორის. 

კულტურულ-რეკრეაციული რესურსები 

კულტურულ-რეკრეციული რესურსების არსებობა და მათთან მისაწვდომობა 

არაპირდაპირად ზომავს ცხოვრების დონეს რეგიონებში. თუმცა, ინფორმაციის სიმწირისა 

და ზოგადი მოსაზრებების გამო საქართველოს შემთხვევაში ამ კანონზომიერებას ვერ 

გამოვიყენებთ. ამის მიზეზები მრავალია. კულტურულ-რეკრეაციულ რესურსთა 

რაოდენობა დიდია და მრავალფეროვანი - ოპერიდან ვიდრე სათამაშო მოედნებამდე. 

მათი ხარისხისა და მისაწვდომობის შეფასება ბევრ საზომს წარმოქმის, რომელთა 

აგრეგირებაც რთული იქნება შინამეურნეობების შესახებ მკაცრი დაშვებების გაკეთების 

გარეშე. შეინამეურნეობათა გემოვნებაც უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია, რადგანაც 

კულტურულ-რეკრეაციული რესურსების არსებობა მათზე არსებული მოთხოვნაზეა 

დამოკიდებული. ამ თეორიულ სირთულეებს მონაცემების არარსებობაც ემატება. 

კულტურული რესურსები 

საქსტატი აქვეყნებს რეგიონულად დისაგრეგირებულ მონაცემებს მუზეუმების, 

თეატრებისა და საჯარო ბიბლიოთეკების შესახებ (თუმცა ინფორმაცია ამ უკანასკნელის 

შესახებ გარკვეულწილად შეზღუდულია). კულტურულ-რეკრეაციული რესურსების 

შესახებ მეტი წყარო არ არსებობს. 

გრაფიკი 8.1. მუზეუმები 

რეგიონი მუზეუმთა 

რაოდენობა 

100,000 

მოსახლეზე 

მუზეუმთა 

რაოდენობა 

წლიური 

ვიზიტები, 

ათასებში 

გამოფენათა 

რაოდენობა 

თბილისი 39 3.4 171.3 223 

აჭარა 14 3.6 57.9 90 

გურია 11 7.8 12.9 16 

იმერეთი 27 3.8 65.1 83 

კახეთი 30 7.4 125.7 79 

მცხეთა-მთიანეთი 9 8.2 36.7 45 

რაჭა-ლეჩხუმი და 

ქვემო სვანეთი 

5 10.6 12.4 23 

სამეგრელო-ზემო 

სვანეთი 

18 3.8 56.9 43 

სამცხე-ჯავახეთი 7 3.3 53.3 15 
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ქვემო ქართლი 10 2.0 18.0 27 

შიდა ქართლი 13 4.2 97.7 42 

წყარო: საქსტატის ვებ-გვერდი (2011)  

მუზეუმთა განაწილება რეგიონებში მეტ-ნაკლებად თანაბარია და გამოკვეთილი 

დამოკიდებულება რეგიონის ზომასა და ურბანიზაციის დონესთან არ შეიმჩნევა. 

ამავდროულად, მუზეუმთა რაოდენობა და წლიური ვიზიტების რაოდენობა რეგიონებში 

ცხოვრების დონის შესახებ უხეშ წარმოდგენას იძლევა. შიდა ქართლში აღნიშნული 

ვიზიტების დიდი რაოდენობა სტალინის მუზეუმისა და უფლისციხის დამსახურებაა - 

2010 წელს რეგიონებში მუზეუმის ვიზიტების 68.1% ამ ორ მუზეუმში განხორციელდა 

(Georgian Museums Association, 2013). სავარაუდოა, რომ ამ მუზეუმთა ვიზიტორების 

უმრავლესობა უცხოელი ან რეგიონის გარეთ მაცხოვრებელი იყო. მხოლოდ რეგიონული 

მნიშვნელობის მქონე მუზეუმები წელიწადში 1000 ვიზიტორზე ნაკლებს იღებენ. ეს 

მიუთითებს იმაზე, რომ საქართველოში ძირითადად ორი ტიპის მუზეუმებია: ეროვნული 

მნიშვნელობის მუზეუმები, რომლებსაც რეგიონის გარეთ მაცხოვრებლებიც სტუმრობენ 

და ადგილობრივი მუზეუმები, რომლებიც რეგიონის შიგნითაც არ სარგებლობენ 

პოპულარობით. 

მუზეუმებისაგან განსხვავებით, თეატრები უფრო არათანაბრადაა განაწილებული 

რეგიონებში. თბილისსა და შედარებით ურბანიზებულ ისეთ რეგიონებში, როგორებიცაა 

იმერეთი და აჭარა, შედარებით მეტი თეატრებია როგორც აბსოლუტური რაოდენობით, 

ისე ერთ სულზე. გამონაკლისია სამცხე-ჯავახეთი, სადაც მოსახლეობის სიმცირის 

მიუხედავად სამი თეატრია. ეს სავარაუდოდ რეგიონში სომეხი მოსახლეობის სიმრავლეს 

უკავშირდება. მაყურებელთა რაოდენობა, თუ თბილისის თეატრებს არ ჩავთვლით, 

მცირეა. 
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გრაფიკი 8.2. თეატრები 

რეგიონი თეატრების 

რაოდენობა 

თეატრების 

რაოდენობა 

100,000 

მოსახლეზე 

მაყურებელთა 

რაოდენობა 

წელიწადში, 

ათასებში 

წარმოდგენების 

რაოდენობა 

თბილისი 23 2.0 302.4 2342 

აჭარა 3 0.8 20.1 199 

გურია 1 0.7 n.a. n.a. 

იმერეთი 6 0.9 35.9 460 

კახეთი 2 0.5 n.a. n.a. 

მცხეთა-მთიანეთი 0 0.0 0 0 

რაჭა-ლეჩხუმი და 

ქვემო სვანეთი 

0 0.0 0 0 

სამეგრელო-ზემო 

სვანეთი 

3 0.6 13.2 151 

სამცხე-ჯავახეთი 3 1.4 18.2 233 

ქვემო ქართლი 1 0.2 n.a. n.a. 

შიდა ქართლი 1 0.3 n.a. n.a. 

 წყარო: საქსტატის ვებ-გვერდი (2011) 

საქსტატი ასევე აქვეყნებს ინფორმაციას საჯარო ბიბლიოთეკების შესახებ. ბოლო 

სტატისტიკა ამ კუთხით 2008 წელს გამოქვეყნდა. გამოქვეყნებულ სტატისტიკაში 

ბიბლიოთეკების სიდიდისა და ხარისხის შესახებ ინფორმაცია არ არის. ბიბლიოთეკების 

რაოდენობამ დაკვირვებულ წლებში კლება განიცადა: 2003 წელს საქართველოში 2123 

საჯარო ბიბლიოთეკა იყო, ეს რიცხვი 1726-მდე შემცირდა 2006 წელს და 672-მდე 2007 

წელს. 2008 წელს 824 ბიბლიოთეკა დაფიქსირდა. ასეთი დიდი ვარიაციის გამო ძნელი 

სათქმელია, თუ რამდენად გამოდგება 2008 წლის მონაცემები დღევანდელი 

მდგომარეობის შესაფასებლად. ინფორმაციის სანდოობაც პრობლემაა: მონაცემების 

მიხედვით, 2008 წელს თბილისში 58 საჯარო ბიბლიოთეკა იყო, აჭარაში - 7, ხოლო რაჭა-

ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში - 86. გაურკვეველია, ეს რიცხვები რეალობას ასახავს თუ 

მონაცემების არასაიმედოობის მაჩვენებელია. 

რეკრეაციული რესურსები 

არც საქსტატი და არც სამინისტროები არ აქვეყნებენ ინფორმაციას ისეთი რეკრეაციული 

რესურსების შესახებ, როგორიცაა საქალაქო პარკები, სათამაშო მოედნები და სპორტული 

დაწესებულებები. ამ ხარვეზის გამოსწორება შესაძლებელი იქნებოდა მონაცემების 

თითეული მუნიციპალიტეტიდან გამოთხოვნის გზით, მაგრამ ასეთი აქტივობა ამ 

ანგარიშის საზღვრებს სცდება. 

ტურიზმისა და ტურიზმის ინფრასტრუქტურის შესახებ მცირე ინფორმაციის მოძიება 

საქართველოს ეროვნული ტურიზმის ასოციაციის (2013) ვებ-გვერდზე შეიძლება. 

მოპოვებული ინფორმაცია ცხადყოფს, რომ ტურისტული აქტივობა დიდად განსხვავდება 

რეგიონებს შორის. კერძოდ, რეგიონებში გასაქირავებლად გამოტანილი ოთახების 

რაოდენობები მიუთითებს, რომ საზღვაო ტურიზმი აჭარის სანაპიროებზეა 

განვითარებული, საქალაქო ტურიზმი და ბიზნეს ვიზიტები თბილისში კონცენტრირდება, 
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ხოლო ზამთრისა და ჯანმრთელობის ტურიზმი სამცხე-ჯავახეთშია (ბორჯომი და 

ბაკურიანი) განვითარებული. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის 

(2013) მიერ გამოქვეყნებული საკვები ობიექტებისა და ტურისტული 

ღირსშესანიშნაობების ანალიზი იმავე სურათს ხატავს. ეს შედეგი მიუთითებს, რომ 

ზოგიერთ რეგიონს მნიშვნელოვანი ტურისტული პოტენციალი აქვს, მაგრამ დასკვნის 

გასაკეთებლად მეტი ინფორმაციაა საჭიროა. უფრო კონკრეტულად, ინფორმაცია შიდა და 

უცხოელი ვიზიტორების რაოდენობებზე რეგიონებისა და ტურისტული 

ღირსშესანიშნაობების მიხედვით არ არსებობს. 

 

გრაფიკი 8.3. ოთახების რაოდენობა დაწესებულების ტიპის მიხედვით 

წყარო: საქართველოს ეროვნული ტურიზმის ადმინისტრაცია (2013) 
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შეჯამება: კულტურულ-რეკრეაციული რესურსების არსებობასა და გამოყენებაზე 

არსებული ინფორმაცია მწირია. ქართული ეკონომიკის ტურიზმზე კონცენტრირების 

ხარისხისა და თითქმის ყველა რეგიონში არსებული ტურისტული პოტენციალის 

გათვალისწინებით, ეს ინფორმაციული ვაკუუმი საყურადღებოა. არსებული მონაცემების 

მიხედვით, კულტურული რესურსები კონცენტრირებულია თბილისში და 

ინტენსიურადაც მოიხმარება. საპირისპიროდ, ტურისტული სერვისები უფრო ნაკლებადაა 

წარმოდგენილი თბილისში და ძირითადად ზღვისპირა და სამთო ტურიზმის მოთხოვნას 

პასუხობს. 

რეგიონული უთანასწორობის ანალიზი 

დიდია თუ არა რეგიონული უთანასწორობა 

 

რეგიონული უთანასწორობები არსებობს, მაგრამ მათი დიდი ნაწილი (თუ არა უმეტესობა) 

ქალაქებსა და სოფლებს შორის განსხვავებებითაა გამოწვეული. შედარებით მეტად 

ურბანიზებულ რეგიონებში და განსაკუთრებით კი თბილისში ერთ სულზე დამატებული 

მთლიანი ღირებულების უფრო მაღალი მაჩვენებელი, უკეთ განვითარებული და 

მრავალფეროვანი ეკონომიკური სტრუქტურა და მეტად განვითარებული 

ინფრასტრუქტურა აღინიშნება. თუკი ურბანიზაციის დონეს გავითვალისწინებთ, ეს 

მაჩვენებლები რეგიონებს შორის მნიშვნელოვნად განსხვავებული არაა. მეტად 

ურბანიზებულ რეგიონებს უმუშევრობის უფრო მაღალი დონე აქვთ, რაც სავარაუდოდ 

სოფლებში საარსებო მინიმუმის მოსაპოვებლად მომუშავე მრავალრიცხოვანი ფერმერის 

დასაქმებულად  ჩათვლის შედეგია. 

განსხვავებით ზემოთ აღნიშნული მაჩვენებლებისგან, ცხოვრების დონე, უთანაბრობა და 

სიღარიბე ურბანიზაციის დონით კარგად არ იხსნება. ისეთ არაურბანულ რეგიონებს, 

როგორიცაა სამცხე-ჯავახეთი და კახეთი და ისეთ ურბანულ რეგიონებსაც, როგორიცაა 

იმერეთი ან ქვემო ქართლი, დაბალი ერთ სულზე შემოსავალი, მაღალი უთანაბრობა და 

სიღარიბის დონე აქვთ. ასეთი შედეგის ახსნა ძნელია და დამოკიდებულება ურბანიზაციის 

დონესთან, ეკონომიკის ეფექტიანობასა და სტრუქტურასთან ან ინფრასტრუქტურასთან არ 

შეიმჩნევა. უნდა აღინიშნოს, რომ შესაძლოა ეს მონაცემების ხარისხსა და შერჩევის 

მეთოდოლოგიაში არსებულ ხარვეზებით იყოს გამოწვეული.  შინამეურნეობაზე და ერთ 

სულზე შემოსავლები (და მასზე დაყრდნობით გამოთვლილი უთანაბრობისა და 

სიღარიბის მაჩვენებლები) შინამეურნეობათა ინტეგრირებული გამოკვლევიდანაა 

მიღებული.  შინამეურნეობათა შემოსავლებში არსებული დიდი შიდარეგიონული 

ვარიაციისა და რეგიონულ დონეზე შერჩევის მოცულობის სიმცირის გამო რეგიონთა 

შედარება შემოსავლების მხრივ ვერ ხერხდება. იმის გამო, რომ ეს მაჩვენებლები 

რეგიონული და სოციალური პოლიტიკის დაგეგმვისას მნიშვნელოვანია, ახლო მომავალში 

დაგეგმილი აღწერა დიდი მნიშვნელობისაა შემოსავლების, უთანაბრობისა და სიღარიბის 

რეგიონულ დონეზე ზუსტად დადგენისთვის. 
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რაც შეეხება პოლიტიკას, უნდა აღინიშნოს რომ შემოსავლების მონაცემების სანდოდ 

ჩათვლის შემთხვევაშიც კი, რეგიონთაშორის განსხვავებები ძალიან მცირეა რეგიონებს 

შიგნით შემოსავლების ვარიაციასთან შედარებით. ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ 

რეგიონთა შორის და რეგიონებს შიგნით არსებული შემოსავლების უთანასწორობის 

აღმოსაფხვრელად სოციალურ პოლიტიკის სწორი დაგეგმარება უნდა იქნას 

გამოყენებული. 

უნდა აღინიშნოს, რომ მთიან და დაბლობ რეგიონებს შორის არსებულ უთანასწორობებზე 

ანალიზის ჩატარება არსებული მონაცემებით ვერ ხერხდება10. მთიანი ტერიტორიების 

უმეტესობა შედის ისეთ დიდ რეგიონებში, რომლებიც დაბლობებსაც მოიცავენ. ამის 

მაგალითებია თუშეთი, რომელიც კახეთის რეგიონში შედის და სვანეთი, რომელიც 

სამეგრელო-ზემო სვანეთს ეკუთვნის. ამ მხრივ ერთადერთი გამონაკლისია რაჭა-

ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონი, მაგრამ მაჩვენებლების უმეტესობის 

გამოთვლისას ის იმერეთთან ერთად განიხილება. 

 

საქართველოს რეგიონები 

საქართველოს რეგიონები კონსტიტუციურად არ განისაზღვრება და მათ არც საკუთარი 

იურისდიქცია, გადასახადები თუ ფინანსები აქვთ. რეგიონების ძირითად დანიშნულებას 

მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული და სტატისტიკური მიზნებისთვის 

გაერთიანება წარმოადგენს. საქართველოს რეგიონები პატარაა და ზომით NUTS-3 

კატეგორიასთან უფრო ახლოსაა, ვიდრე NUTS-2-თან. ევროკავშირში - 20-წლიანი 

გამოცდილების შედეგად - რეგიონული სოციალური პოლიტიკის გატარების მიზნით 

შექმნილი რეგიონები NUTS-2 კატეგორიისაა. საქართველოსთვის ამ მიდგომის 

მართებულობა შემდგომი შესწავლის საგანია. მიდგომის დანერგვის შემთხვევაში 

არსებული რეგიონების გაერთიანება უნდა მოხდეს, მაგრამ ამ გაერთიანების შესაძლო 

სტრატეგია არაერთმნიშვნელოვანია.  საქართველოს ზომის გათვალისწინებით, სულ 4 ან 5 

NUTS-2 კატეგორიის რეგიონის შექმნა შეიძლება. ზღვრულ შემთხვევაში საქართველოს 

ერთ NUTS-2 კატეგორიის რეგიონში გაერთიანებაც კი შეიძლება, რადგანაც ევროკავშირის 

ქვეყნებში არსებული რეგიონები მოსახლეობის რაოდენობით საქართველოსთან 

შედარებადია. 

მსოფლიო ბანკის (2013) კვლევა განიხილავს საქართველოს რეგიონებად დაყოფას მათი 

ეკონომიკური სტრუქტურის მიხედვით. თბილისი ლიდერ რეგიონადაა განხილული მისი 

მრავალფეროვანი ეკონომიკის, კარგად განვითარებული ინფრასტრუქტურისა და 

განათლებული სამუშაო ძალის გამო. აჭარა და იმერეთი მეორე დონის რეგიონებადაა 

კლასიფიცირებული, რადგანაც მათი ეკონომიკის მრავალფეროვნება თბილისისას 

ჩამორჩება. სამეგრელო-ზემო სვანეთი, ქვემო ქართლი და შიდა ქართლი მესამე დონის 

                                                           
10 ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის კვლევა დასახლებებს გეოგრაფიის მიხედვით ჰყოფს. 

თეორიულად, ეს ინფორმაცია შინამეურნეობათა ინტეგრირებული გამოკვლევის მონაცემებს 

შეიძლება მიებას, თუკი საქსტატი თითოეული დაკვირვებისთვის მუნიციპალიტეტსაც 

გამოაქვეყნებს. სავარაუდოდ, ეს ამჟამად იმიტომ არ ხდება, რომ პატარა მუნიციპალიტეტებში 

გამოკითხული შინამეურნეობების ანონიმურობა დაცული იყოს. 
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რეგიონებად განიხილება ურბანიზაციისა და ინდუსტრიალიზაციის დაბალი დონეების 

გამო. კახეთი, გურია და სამცხე-ჯავახეთი კი ჩამორჩენილ რეგიონებადაა მოხსენიებული 

მათ ეკონომიკაში სოფლის მეურნეობის დიდი წილის გამო. 

ასეთი დაყოფა მისაღებია, თუკი ახალი რეგიონების მხოლოდ არსებული რეგიონების 

გამოყენებით შექმნა შეზღუდვად არ განიხილება. თუმცა ეს პრობლემატური შეიძლება 

იყოს, რადგანაც რამდენიმე არსებული რეგიონი ერთმანეთისგან მკვეთრად განსხვავებულ 

ტერიტორიებს აერთიანებს. მაგალითად, სამეგრელო-ზემო სვანეთი მოიცავს სამეგრელოს 

დაბლობ ტერიტორიებს,  ფოთის პორტს, ფოთის ურბანიზებულ ქალაქსა და მის 

შემოგარენს და მთიანსა და მეჩხრად დასახლებულ ზემო სვანეთს. 

მსოფლიო ბანკის ანგარიშის მსგავსად, ჩვენც მივიჩნევთ, რომ რეგიონების დაჯგუფება 

შეიძლება სასარგებლო იყოს რეგიონული პოლიტიკის გასატარებლად. ჩვენი აზრით, 

დაჯგუფება შეიძლება შემდეგნაირად განხორციელდეს: 

 

1. თბილისი, რომელიც თბილისის გარდა შიდა ქართლის, ქვემო ქართლისა და 

მცხეთა-მთიანეთის ნაწილებსაც მოიცავს 

2. დასავლეთის რეგიონი, რომელიც ბათუმის, ფოთისა და ქუთაისის 

სამკუთხედისგან შედგება და აჭარის, გურიის, სამეგრელოსა და იმერეთის 

ტერიტორიების უმეტესობას მოიცავს 

3. სამხრეთის/აღმოსავლეთის რეგიონი, რომელიც სამცხე-ჯავახეთის, სამხრეთ ქვემო 

ქართლის, დასავლეთ შიდა ქართლისა და კახეთის რეგიონის დაბლობებისგან 

შედგება. 

4. მთიანი რეგიონი, რომელიც ქვემო და ზემო სვანეთის, რაჭა-ლეჩხუმის, ჩრდილოეთ 

შიდა ქართლის, მცხეთა-მთიანეთის ნაწილისა და ჩრდილოეთ კახეთისგან შედგება 

თბილისის რეგიონის შექმნის იდეა მსოფლიო ბანკის კვლევიდან მოდის. როგორც ამ 

უკანასკნელშია აღნიშნული, ლიდერი რეგიონები მნიშვნელოვან ეფექტს ახდენენ 

ახლომდებარე ჩამორჩენილ რეგიონებზე. იმავე არგუმენტაცია მოქმედებს დასავლეთის 

რეგიონის შემთხვევაში: ბათუმი, ფოთი და ქუთაისი მათი შემოგარენის საყრდენების 

ფუნქციას ასრულებენ. ამ ქალაქებიდან თუ რეგიონებიდან ცალკე აღებულს არცერთს არ 

აქვს მრავალფეროვანი ეკონომიკა, თუმცა ყველა ერთად მრავალფეროვან რეგიონს 

შეადგენს: სამეგრელოს კარგად განვითარებული ტრანსპორტის სექტორი აქვს, იმერეთს - 

ინდუსტრია, ხოლო აჭარას - სერვისის სექტორი. 

სამხრეთის/აღმოსავლეთის რეგიონი თბილისის მეტროპოლიტენისა და ბათუმი-ფოთი-

ქუთაისის სამკუთხედისგან განსხვავდება და ძირითადად მოიცავს სოფლებს, რომელთა 

რეგიონული ეკონომიკაც თბილისზეა მომართული. მთიანი რეგიონი კი მეჩხრადაა 

დასახლებული და კიდევ უფრო არაურბანიზებულია, რითაც ფუნდამენტურად 

განსხვავდება სხვა რეგიონებისგან. 

შემოთავაზებული დაყოფა მხოლოდ და მხოლოდ რეგიონული პოლიტიკის მიზნებზეა 

მორგებული და უხეშ გეგმად უნდა იყოს განხილული. უფრო ზუსტი დაყოფის 
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შემოთავაზება - მუნიციპალურ დონეზე არსებული მონაცემების ხარისხისა და 

რეგიონთაშორისი სავაჭრო და მიგრაციის ნაკადების არარსებობის გათვალისწინებით - 

სამწუხაროდ, შეუძლებელია. 

რეგიონული უთანასწორობა ეთნიკური უმცირესობებისთვის 

რეგიონის დონეზე აგრეგირებული სტატისტიკის გამოყენებით ეთნიკური უმცირესობების 

მდგომარეობის შეფასება რთულია. საქართველოში ეთნიკური უმცირესობები ძირითადად 

სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში არიან დასახლებული. არსებული მაჩვენებლების 

მიხედვით, არცერთი მათგანი არაა განსაკუთრებით ცუდ მდგომარეობაში. ამ მხრივ 

გამონაკლისია შემოსავლების, უთანაბრობისა და სიღარიბის ინდიკატორები. ცხოვრების 

დონის შესახებ არსებული ინფორმაციას, როგორც უკვე ითქვა, ხარვეზები აქვს, თუმცა 

მათი მიხედვით სამცხე-ჯავახეთში ცხოვრების დონე შედარებით კარგია, ხოლო ქვემო 

ქართლში კი - პირიქით. 

მსოფლიო ბანკის (2013) ანგარიში ასკვნის, რომ სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში 

საარსებო შემწეობის მიმღებთა მცირე წილები, სავარაუდოდ, ეთნიკური უმცირესობების 

ქართულ საზოგადოებაში ცუდ ინტეგრირებაზე მიუთითებს. ამ წილის სიმცირე სამცხე-

ჯავახეთში მცხოვრებ შინამეურნეობათა შედარებით მაღალი საშუალო შემოსავლის 

დონით შეიძლება აიხსნას, მაგრამ ეს წილი ქვემო ქართლში მოსალოდნელზე მცირეა. ამ 

ანგარიშში ჩვენ მოვიყვანეთ სხვადასხვა საბუთი ეთნიკური უმცირესობების ცუდად 

ინტეგრირების საჩვენებლად. ქვემო ქართლში იმ სოფელთა რაოდენობა, რომელთაც 

დაწყებით და საშუალო განათლებასთან მისაწვდომობა არ აქვთ, საქართველოში ყველაზე 

მაღალია. სამცხე-ჯავახეთი, ისევე როგორც ქვემო ქართლი, ერთიანი ეროვნული 

გამოცდების შედეგების მხრივ ერთ-ერთ ყველაზე დაბალ პოზიციას იკავებს. ეს 

განსაკუთრებით გამოხატულია იმ მუნიციპალიტეტებში, რომელთა მოსახლეობის დიდ 

წილსაც ეთნიკური სომხები ან აზერბაიჯანელები შეადგენენ. მეორე მხრივ, ანგარიშში 

განხილული მაჩვენებლების უმეტესობისთვის არც ქვემო ქართლი და არც სამცხე-

ჯავახეთი გამოირჩევიან ცუდი მდგომარეობით. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს შედეგები 

საბოლოო მტკიცებას არ წარმოადგენენ და საჭიროა შემდგომი კვლევა. 

რეგიონულ უთანასწორობათა დროითი დინამიკა 

საიმედო და საკმარისად გრძელი დაკვირვებათა დროითი მწკრივები ჩვენს მიერ 

განხილული მაჩვენებლებისთვის თითქმის არ არსებობს. რეგიონულ სტატისტიკათა 

უმრავლესობა მხოლოდ ბოლო წლებისთვისაა მოცემული. რეგიონული ერთ სულზე 

დამატებული მთლიანი ღირებულება, ერთ სულზე შემოსავალი, სიღარიბე, უმუშევრობა 

და ინფრასტრუქტურის სხვადასხვა საზომები რეგიონული კრებადობის მთავარ 

მაჩვენებლებს წარმოადგენენ. ამ ცვლადებიდან საკმარისად დიდი დროის მანძილზე 

(2006-2011) მხოლოდ ერთ სულზე დამატებული მთლიანი ღირებულების მონაცემებია 

მისაწვდომი. მისი მიხედვით, 2006 წელს არსებობდა ისეთი დიდი რეგიონული 

უთანასწორობები, რომელთაც ურბანიზაციის დონეებს შორის სხვაობა ვერ ხსნიდა. 

საპირისპიროდ, 2011 წელს რეგიონული უთანასწორობა მთლიან დამატებულ 

ღირებულებაში მჭიდროდ იყო კორელირებული ურბანიზაციის დონეებთან. ასეთი 

ცვლილება ორი შედარებით მეტად ურბანიზებული რეგიონის, აჭარისა და იმერეთის 
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სწრაფი ზრდით აიხსნება. ეს მიუთითებს, რომ რეგიონული უთანასწორობები დროთა 

განმავლობაში შემცირდა. 

დასკვა 

საქართველოს რეგიონები საზომთა უმეტესობის მიხედვით მეტ-ნაკლებად მსგავსია, თუკი 

ქალაქებსა და სოფლებს შორის განსხვავებებს გავითვალისწინებთ. ამ მხრივ მთავარი 

გამონაკლისია ცხოვრების დონის სხვადასხვა საზომი, რომლებიც ქალაქ-სოფლის 

განსხვავებების გათვალისწინების შემდეგაც ვარირებენ რეგიონების მიხედვით. 

ამავდროულად, შემოსავლების შესახებ მონაცემების საიმედოობა საეჭვოა. ეს 

მდგომარეობა ახალი აღწერის ჩატარების შემდეგ უნდა შეიცვალოს და შინამეურნეობათა 

კვლევების გადამოწმება და გაუმჯობესება უნდა გახდეს შესაძლებელი. ასევე 

გამონაკლისია ინფრასტრუქტურის საზომები, რომელთა მიხედვითაც თბილისში 

დანარჩენ საქართველოსთან შედარებით ბევრად უკეთესი მდგომარეობაა. ამ კუთხით 

თბილისი სხვა ურბანულ ტერიტორიებსაც სჯობნის. 

საქართველოში რეგიონული უთანასწორობის შესახებ ჯერ კიდევ არსებობს 

მნიშვნელოვანი ღია კითხვები. მათ უმეტესობაზე პასუხის გაცემა არსებული მონაცემებით 

შეუძლებელია. არსებობს დიდი და სისტემატური ხარვეზები ინფრასტრუქტურის, 

გარემოსა და კულტურულ-რეკრეაციული რესურსების შესახებ არსებულ მონაცემებში. 

რეგიონული უთანასწორობის სხვა საზომები უკეთაა შესწავლილი, მაგრამ არსებული 

მონაცემები, როგორც წესი, ეროვნულ ან რეგიონულ დონეზე არსებობს, რაც 

მუნიციპალურ დონეზე დასკვნების გაკეთებას შეუძლებელს ხდის და მკვლევარს 

არსებულ რეგიონულ საზღვრებზე ზღუდავს. მაგალითისთვის, ასეთი შეზღუდვა 

შეუძლებელს ხდის მთიანი და დაბლობი ტერიტორიების შედარებას უთანასწორობის 

მხრივ. 
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დანართი I: შენიშვნები მეთოდოლოგიის შესახებ 
ამ დანართში მოყვანილია რეგიონული უთანასწორობის შესახებ ანგარიშის წერისას გამოყენებული 

პროცედურები და მეთოდოლოგია. ანალიზის ჩატარებამდე მოძიებულ იქნა ლიტერატურა და 

მონაცემები. ძიებამ მოიცვა საქსტატი, საქართველოს სამინისტროები, საქართველოში მოქმედი 

საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციები, ISET-ში, ევროპის ცენტრალურ 

უნივერსიტეტსა და CERGE-EI-ში მომზადებული სამაგისტრო თეზისები და ინტერნეტ-რესურსები. 

ძიების შედეგად დადგინდა, რომ საქართველოში რეგიონული უთანასწორობის შესახებ არსებული 

კვლევითი ლიტერატურა მწირია და ძირითადად საქსტატის მონაცემებს ეყრდნობა. ძალიან მცირეა 

იმ სხვა მონაცემთა ბაზების რაოდენობა, რომელიც საქსტატის მიერ არ არის დამზადებული. 

რეგიონულ დონეზე არსებული მონაცემების უდიდესი უმრავლესობა საქსტატში მიმდინარე 

შინამეურნეობათა ინტეგრირებული გამოკვლევიდან, სოფლის ინფრასტრუქტურის აღწერიდან და 

ბიზნესის კვლევებიდან ან ათასწლეულის გამოწვევის პროგრამის მიერ ჩატარებული დასახლებათა 

ინფრასტრუქტურის კვლევიდან არის მოპოვებული. ამ კვლევებიდან თითოეულის 

გაანალიზებისას სხვადასხვა მიდგომა იქნა გამოყენებული. პირველადი კვლევითი მონაცემები (და 

არა აგრეგირებული სტატისტიკა) მხოლოდ შინამეურნეობათა ინტეგრირებული გამოკვლევისთვის 

და დასახლებათა ინფრასტრუქტურის კვლევისთვის არის მისაწვდომი. ამგვარად, 

შინამეურნეობათა ინტეგრირებული გამოკვლევის შემთხვევაში გამოთვლილ იქნა შერჩევითი 

საშუალოები და მათი სტანდარტული გადახრები, ხოლო დასახლებათა ინფრასტრუქტურის 

კვლევის ანალიზისას დასახლებათა მახასიათებლების რეგიონის მიხედვით აგრეგირება მოხდა. 

სოფლის ინფრასტრუქტურის კვლევისა და ბიზნესის კვლევის შემთხვევაში კვლევითი მონაცემები 

მისაწვდომი არ იყო, ამიტომ ანალიზი საქსტატის მიერ გამოქვეყნებულ სტატისტიკაზე 

დაყრდნობით ჩატარდა. 

მონაცემებში არსებულმა ხარვეზებმა ბევრჯერ იჩინა თავი კვლევის განმავლობაში. ამ შემთხვევათა 

უმრავლესობა თავად ანგარიშშია განხილული. აღსანიშნავია ის, რომ მოსახლეობის სიმჭიდროვის 

დათვლა მუნიციპალიტეტების დონეზე რთული აღმოჩნდა იმის გამო, რომ მუნიციპალიტეტების 

საზღვრებზე ერთიანი ხედვა არ არსებობს. პრობლემის გადასაწყვეტად მუნიციპალიტეტის 

საზღვრები განისაზღვრა 2002 წლის აღწერის მიხედვით. უნდა აღინიშნოს, რომ აღწერასა და სხვა 

წყაროებს შორის უთანხმოება საზოგადოდ მცირეა და შედეგებზე მნიშვნელოვან გავლენას არ 

ახდებს. ამ მხრივ გამონაკლისია თბილისი და ბათუმი, რომელთა საზღვრებიც 2002 წლის შემდეგ 

შეიცვალა, ამიტომ ამ შემთხვევებში საზღვრები მუნიციპალური მონაცემების მიხედვით 

დადგინდა. 

რამოდენიმე მაჩვენებლისთვის არსებობდა არჩევანი საქსტატის მიერ მოწოდებული სტატისტიკის 

გამოყენებასა და ამ სტატისტიკის შინამეურნეობათა ინტეგრირებული გამოკვლევიდან ხელახლა 

გამოთვლას შორის. ძირითადი განსხვავება ისაა, რომ მეორე მიდგომა საშუალოს გარდა 

სტანდარტული გადახრისა და სხვა სტატისტიკების დათვლის საშუალებასაც იძლევა. შესაბამისად, 

ეს მიდგომაა გამოყენებული იმ შემთხვევებისთვის, როდესაც სტატისტიკური მნიშვნელოვნობის 

დათვლა იყო საჭირო. გარდა ამისა, შინამეურნეობათა ინტეგრირებული გამოკვლევის გამოყენება 

უთანაბრობისა და სიღარიბის სხვადასხვა მაჩვენებლების გამოთვლის საშუალებასაც იძლევა; მათ 

შორისაა ჯინის ინდექსი და მედიანური ან საშუალო შემოსავლის გარკვეულ პროცენტზე დაბალი 

შემოსავლის მქონე ოჯახთა წილი. 

დასახლებათა ინფრასტრუქტურის კვლევა განსხვავებულია შინამეურნეობათა ინტეგრირებული 

გამოკვლევისაგან არა მხოლოდ დაფარვის ზონით, არამედ იმითაც, რომ მის ფარგლებში ყოველ 
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დასახლებაში მხოლოდ ერთი ინტერვიუ ტარდება. თეორიულად, იმის გამო, რომ კვლევა 

ძირითადად ინფრასტრუქტურას ეხება, ყოველმა ოჯახმა ერთი და იგივე პასუხი უნდა გასცეს 

ინტერვიუერს, ამიტომ ერთი ინტერვიუს ჩატარება გამართლებულია. ამის გათვალისწინებით 

კვლევასთან დაკავშირებული მთავარი პრობლემა რეგიონში ჩატარებულ ინტერვიუთა 

აგრეგირებაა. ანგარიშში უბრალოდ საშუალოებია მოცემული, რაც ყველა ზომის დასახლებას ერთი 

და იმავე წონით ითვალისწინებს. ეს გამართლებულია, რადგანაც ძალიან დიდი ქალაქები კვლევაში 

არ მონაწილეობენ, ხოლო მოსახლეობის რეალური რაოდენობები დასახლებებში კი ბევრად 

განსხვავდება საქსტატის მიერ მოწოდებული შეფასებებისგან. 

სოფლის ინფრასტრუქტურის აღწერის, ბიზნესის კვლევისა და საქტატისა თუ სხვა წყაროების მიერ 

ჩატარებული კვლევების შემთხვევებში მხოლოდ რეგიონის დონეზე აგრეგირებული სტატისტიკაა 

გამოქვეყნებული, ხოლო თავად პირველადი კვლევითი მონაცემები მისაწვდომი არაა. ეს 

შეუძლებელს ხდის სხვადასხვა რეგიონის მაჩვენებლებს შორის სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი 

განსხვავებების იდენტიფიცირებას. ამავე მიზეზის გამო შესაძლებელი არაა რეგიონის 

მაჩვენებლების მუნიციპალიტეტების დონეზე ან რაიმე სხვა ნიშნით აგრეგირება. 

ანგარიშში წამოყენებულია ჰიპოთეზა იმის შესახებ, რომ მრავალი ტიპის რეგიონული 

უთანასწორობა რეგიონებს შორის ურბანიზაციის დონეების განსხვავებით აიხსნება. ჰიპოთეზის 

შესამოწმებლად განხორციელდა უთანასწორობის შერჩეული მაჩვენებლების რეგრესია 

ურბანიზაციის დონეზე სტანდარტული უმცირეს კვადრატთა მეთოდის გამოყენებით. ამ ხერხით 

დადგინდა, ამ მაჩვენებლების ვარიაციის რა წილი იხსნება ურბანიზაციის დონის გამოყენებით. 

 

დანართი II: წყაროები 
მოსახლეობის რაოდენობა საქსტატის ვებ-გვერდი 

მოსახლეობის სიმჭიდროვე ავტორთა გამოთვლები, საქსტატის ვებ-გვერდი 

ურბანიზაციის დონე ავტორთა გამოთვლები, საქსტატის ვებ-გვერდი 

მოსახლეობის ბუნებრივი ცვლა ავტორთა გამოთვლები,  

ეთნიკური შედგენილობა ავტორთა გამოთვლები, შინამეურნეობათა ინტეგრირებული 

გამოკვლევა  

შიდა მიგრაცია ავტორთა გამოთვლები, შინამეურნეობათა ინტეგრირებული 

გამოკვლევა, Bell and Muhidin (2009) 

მთლიანი დამატებული ღირებულება რეგიონისთვის საქსტატის ვებ-გვერდი 

ერთ სულზე მთლიანი დამატებული  ღირებულება ავტორთა გამოთვლები, ავტორთა გამოთვლები 

სექტორული წილები ავტორთა გამოთვლები, საქსტატის ვებ-გვერდი 

ზრდის სექტორული წილი ავტორთა გამოთვლები, საქსტატის ვებ-გვერდი 

შრომის ნაყოფიერება ავტორთა გამოთვლები, საქსტატის ვებ-გვერდი 

კაპიტალდაბანდება ავტორთა გამოთვლები, საქსტატის ვებ-გვერდი 

ფირმათა ზომის სტრუქტურა ავტორთა გამოთვლები, საქსტატის ვებ-გვერდი 

ფირმათა მფლობელობის სტრუქტურა ავტორთა გამოთვლები, საქსტატის ვებ-გვერდი 

სასოფლო-სამეურნეო წარმოება რეგიონების 

მიხედვით 

ავტორთა გამოთვლები, საქსტატის ვებ-გვერდი 

სასოფლო-სამეურნეო ნაწარმის გაყიდვით მიღებული 

შემოსავალი 

შინამეურნეობათა ინტეგრირებული გამოკვლევა  

უმუშევრობის დონე საქსტატის ვებ-გვერდი 

უმუშევრობის დონე ქალაქ/სოფლის მიხედვით საქსტატის ვებ-გვერდი 

დასაქმების დონე საქსტატის ვებ-გვერდი 
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საშუალო განათლებასთან მისაწვოდომობა სოფლის ინფრასტრუქტურის აღწერა 

ეროვნული გამოცდების ქულები ეროვნული გამოცდების ცენტრი (პირადი კომუნიკაცია) 

პროფესიულ განათლებასთან მისაწვდომობა სოფლის ინფრასტრუქტურის აღწერა 

შემოსავალი და ფულადი ნაკადები ერთ სულზე შინამეურნეობათა ინტეგრირებული გამოკვლევა  

შემოსავლებისა და ფულადი ნაკადების წყაროები შინამეურნეობათა ინტეგრირებული გამოკვლევა 

ჯინის ინდექსი შინამეურნეობათა ინტეგრირებული გამოკვლევა, ავტორთა 

გამოთვლები 

მედიანურ შემოსავალზე ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის 

წილი 

 შინამეურნეობათა ინტეგრირებული გამოკვლევა, ავტორთა 

გამოთვლები 

ხუთ წელზე ქვემოთ სიკვდილიანობა დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის სტატისტიკური 

ცნობარი 

საარსებო შემწეობათა მიმღებები სოციალური სერვისების სააგენტო 

გზების ზედაპირების ტიპები დასახლებათა ინფრასტრუქტურის კვლევა, ავტორთა 

გამოთვლები 

გზათა გამოყენებადობა დასახლებათა ინფრასტრუქტურის კვლევა, ავტორთა 

გამოთვლები 

რკინიგზის სადგურების გამოყენება სოფლის ინფრასტრუქტურის აღწერა 

აეროპორტებში მგზავრთა რაოდენობები საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტი 

ელექტროენერგიის ხარისხი საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წლიური 

ანგარიში 

სასმელი წყლის წყაროები საქსტატის ვებ-გვერდი 

ჰაერის დაბინძურების წილები საქსტატის ვებ-გვერდი 

ჰაერის დაბინძურების წილები ქალაქების მიხედვით გარემოს დაცვის სამინისტროს წლიური ანგარიში 

საკანალიზაციო სისტემასთან მისაწვდომობა სოფლის ინფრასტრუქტურის კვლევა, ავტორთა გამოთვლები 

ნარჩენების შეგროვების ინფრასტრუქტურა Clean Up Georgia 

მუზეუმების სტატისტიკა საქსტატის ვებ-გვერდი 

მუზეუმებში ვიზიტების რაოდენობები Georgian Museums Association webpage 

თეატრების სტატისტიკა ავტორთა გამოთვლები 

ტურიზმის სტატისტიკა საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის 

სტატისტიკური პორტალი 

 

 


