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1. რეგიონის მოკლე სიტუაციური ანალიზი
სამცხე-ჯავახეთი საქართველოს სამხრეთ-აღმოსავლეთით მდებარეობს. მასში შედის
სამი ისტორიული მხარე – სამცხე, ჯავახეთი და თორი. რეგიონი აჭარას, გურიას, იმერეთს,
შიდა ქართლს, ქვემო ქართლს, სომხეთსა და თურქეთს ესაზღვრება. რეგიონის ტერიტორია
6421 კვადრატული კილომეტრია. მოსახლეობის სიმჭიდროვე 1 კვ.კმ-ზე 25 კაცს შეადგენს.
სამცხე-ჯავახეთს გააჩნია ხელსაყრელი გეოპოლიტიკური მდებარეობა, მას ესაზღვრება
თურქეთი და სომხეთი, რის გამოც საერთაშორისო სატრანზიტო გზები რეგიონზე გადის, რაც
ხელსაყრელ პირობებს ქმნის მეზობელ ქვეყნებთან სავაჭრო-ეკონომიკური და კულტურული
ურთიერთობების განვითარებისათვის.

1.1.

მოსახლეობა1

2014 წლის აღწერის მონაცემებით, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის მოსახლეობა მთლიანად
ქვეყნის მოსახლეობის 4,32%-ს - 160 504 ადამიანს შეადგენს, მათგან 54 663 ურბანული
კატეგორიის დასახლებებში (ქალაქი და დაბა) ცხოვრობს, სოფლად კი 105 841 მცხოვრებია.
რეგიონის ურბანიზაციის კოეფიციენტი (34%), სხვა რეგიონების საშუალო მაჩვენებელთან
შედარებით, დაბალია. აქ ქალაქის კატეგორიის სულ 5 დასახლება (ახალციხე, ახალქალაქი,
ბორჯომი, ნინოწმინდა და ვალე) და დაბის კატეგორიის 7 დასახლებაა (ადიგენი,
ასპინძა,აბასთუმანი, ახალდაბა, ბაკურიანი, ბაკურიანისანდეზიტი, წაღვერი), რომელთაგან
ექვსი მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ ცენტრებს წარმოადგენს. მათგან ყველაზე
დიდია რეგიონული ცენტრი - ქ.ახალციხე 17903 მცხოვრებით. ქალაქებში მოსახლეობის
საშუალო რაოდენობა 9100 მცხოვრებს შეადგენს), დაბებში - 1300 -ს.
2002 წლის აღწერის მონაცემებთან შედარებით, რეგიონის მოსახლეობა 22,14%-ით შემცირდა,
ხოლო 1989 წელთან შედარებით (238 750) - 32,77%-ით, რაც ქვეყნის საერთო მაჩვენებელს
(31,77%) უახლოვდება. ამასთან, სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობის წილი მთლიანად ქვეყნის
მოსახლეობაში 2002 და 2014 წლებს შორის ოდნავ შემცირდა (4,72%-დან 4,32%-მდე).

წყარო: საქსტატი

სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობის საშუალო ასაკი 36,8 წელია. ურბანული კატეგორიის
დასახლებებში საშუალო ასაკი უფრო მაღალია და 39,2 წელს შეადგენს (ქალაქებში 37,5 წელი,
დაბებში - 40,4 წელი), ვიდრე სოფლებში, სადაც საშუალო ასაკი 36,7 წელია. სოფლების
მოსახლეობის საშუალო ასაკი არ არის დამოკიდებული სოფლის ზომაზე, გარდა 50-ზე
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აქ და შემდგომში მოსახლეობის, ეკონომიკისა და სხვა სტატისტიკური მაჩვენებლების წყაროს წარმოადგენს საქართველოს
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ოფიციალური ვებ-გვერდი http://www.geostat.ge/
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ნაკლები მცხოვრების მქონე სოფლებისა, სადაც აღინიშნება მოსახლეობის დაბერების
ტენდენცია და საშუალო ასაკი 46,7 წელს შეადგენს.
რეგიონის ბუნებრივი მატების მაჩვენებლების დინამიკა ქვეყნის ამ მაჩვენებლების დინამიკის
ანალოგიურია.

წყარო:საქსტატი

რამდენადაც რეგიონში სიკვდილიანობას არ გადაუჭარბებია ცოცხლად დაბადებულთა
რაოდენობისათვის, მოსახლეობის შემცირებისა და სტრუქტურული დაბერების ერთ-ერთი
მთავარი მიზეზი ახალგაზრდა და შრომისუნარიანი მოსახლეობის მიგრაციაა. სამცხეჯავახეთის რეგიონიდან საქართველოს ფარგლებს გარეთ ემიგრაციაში სოფლებიდან გასულთა
წილი (1806 ემიგრანტი) თითქმის 2-ჯერ მეტია, ქალაქების მცხოვრებლებთან შედარებით (963
ემიგრანტი). საინტერესოა, რომ რეგიონში იმიგრანტების რაოდენობა მნიშვნელოვნად
სჭარბობს ემიგრანტთა რაოდენობას (5246 იმიგრანტი), მათი ძირითადი ნაწილი რუსეთიდან
(2555 იმიგრანტი) და სომხეთიდან (988 იმიგრანტი) ჩამოსულებზე მოდის.
საქართველოში მცხოვრები სომხური ეთნიკური უმცირესობის თითქმის ნახევარი (48%)
სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ცხოვრობს და რეგიონის მოსახლეობის ნახევარს (50,5%, 81089
მოსახლე) შეადგენს. აღსანიშნავია, რომ მათგან 20,6% - 16 676 ადამიანი აღნიშნავს, რომ
თავისუფლად ფლობს ქართულ ენას.
რეგიონში 258 სოფლის კატეგორიის დასახლებაა, მათში მოსახლეობის საშუალო რიცხოვნობა
415 მცხოვრებია. ყველაზე დიდი რაოდენობითაა წარმოდგენილი სოფლები 50-დან 500-მდე
მცხოვრებით (171 სოფელი), 500-დან 1000-მდე მოსახლეობის მქონე სოფლების რაოდენობა 42ს შეადგენს. 23 სოფელში 50-ზე ნაკლები მცხოვრებია, მათ შორის 12 მოსახლეობისგან სრულად
არის დაცლილი. 1000-ზე მეტი მოსახლე 22 სოფელშია, რომელთაგან ყველაზე მსხვილებია
ადიგენის მუნიციპალიტეტის ს.უდე (2728 მცხოვრები), ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის
ს.დილისკა (2374 მცხოვრები) და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ს.განძა (2558 მცხოვრები).
"მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ" 2015 წლის 16 ივლისის საქართველოს
კანონის საფუძველზე მთავრობამ სამცხე-ჯავახეთში მდებარე 3 ქალაქს (ახალქალაქი,
ნინოწმინდა, ვალე), 3 დაბას (აბასთუმანი, ასპინძა, ბაკურიანი), და 215 სოფელს მაღალმთიანი
დასახლების სტატუსი მიანიჭა, სადაც ჯამურად 113.508 ადამიანი ცხოვრობს. მაღალმთიან
რეგიონებში მცხოვრებ პირთა კეთილდღეობის, ცხოვრების დონის ამაღლების, დასაქმების
ხელშეწყობის,
სოციალური
და
ეკონომიკური
მდგომარეობის
გაუმჯობესების
უზრუნველსაყოფად ამ კანონმა განსაზღვრა შეღავათები, რომლებითაც სარგებლობენ იქ
მუდმივად მცხოვრები ფიზიკური პირები და მაღალმთიანი დასახლების საწარმოები.

2

1.2.

ეკონომიკური პროფილი

2015 წელს ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის (31,755.6 მლნ.ლარი) შექმნაში სამცხეჯავახეთის რეგიონის წვლილი 2,4%-ს - 780.2 მლნ.ლარს შეადგენს. რეგიონის ეკონომიკა
საკმარისად დივერსიფიცირებული არ არის და შექმნილი დამატებითი ღირებულებაში
ყველაზე დიდი წილი - 32% სოფლის მეურნეობას, ნადირობას და სატყეო მეურნეობას,
თევზჭერასა და მეთევზეობას აქვს.
სამცხე-ჯავახეთშიშექმნილიმთლიანიდამატებულიღირებულება
(მიმდინარეფასებში, მლნ. ლარი)
სოფლისმეურნეობა, ნადირობადასატყეომეურნეობა; თევზჭერა, მეთევზეობა
მრეწველობა
პროდუქციისგადამუშავებაშინამეურნეობებისმიერ
მშენებლობა
ვაჭრობა; ავტომობილების,
საყოფაცხოვრებონაწარმისადაპირადიმოხმარებისსაგნებისრემონტი
ტრანსპორტიდაკავშირგაბმულობა
სახელმწიფომმართველობა
განათლება
ჯანმრთელობისდაცვადასოციალურიდახმარება
მომსახურებისსხვადასხვასახეები
მთლიანიდამატებულიღირებულება, სულ

2015
248.9
38.3
47.7
21.5
41.1
6.9
83.9
100.0
35.9
156.0
780.2

წყარო: საქსტატი

მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი ათწლეულის განმავლობაში რეგიონის ეკონომიკურ
მაჩვენებლებს დადებითი დინამიკა ახასიათებს, ბიზნეს-სექტორის მაჩვენებლები
მნიშვნელოვნად ჩამორჩება მსხვილ ურბანულ ცენტრებში (თბილისი, ბათუმი)
განვითარებადი ბიზნესის მაჩვენებლებს, ხოლო მთლიანი ქვეყნის მასშტაბის შესაბამის
მაჩვენებლებში ძალზე მცირე წილი უკავია. მაღალმთიან დასახლებებში არსებულ საწარმოთა
ბრუნვა და გამოშვება ქვეყნის მასშტაბით ანალოგიური მონაცემების 1,2-1,6 პროცენტს არ
აღემატება.
ბიზნეს-სექტორის ბრუნვა,

ბიზნეს-სექტორის პროდუქციის
გამოშვება,მლნ. ლარი

მლნ. ლარი

სამრეწველო პროდუქციის
გამოშვება,მლნ. ლარი

საქართველო

სამცხე-

საქართველო

სამცხე-

საქართველო

სამცხე-

სულ

ჯავახეთი

სულ

ჯავახეთი

სულ

ჯავახეთი

1999

3,111.3

30.7

2,091.0

18.6

989.2

9.1

2000

3,781.4

27.8

2,388.9

16.5

1137.5

10.0

2001

3,975.2

59.2

2,625.4

52.0

1170.5

45.7

2002

4,595.6

71.3

3,058.1

64.4

1344.9

56.9

2003

5,523.0

84.2

3,492.6

72.9

1594.3

64.4

2004

7,248.4

98.0

4,374.8

80.4

1859.7

69.6

2005

10,076.3

149.7

5,838.3

130.5

2285.1

98.8

2006

13,090.3

140.3

7,412.6

103.2

2779.0

72.1

2007

17,544.4

168.4

9,645.4

107.9

3583.3

71.9

2008

19,650.7

185.3

10,248.4

134.7

3821.8

84.7

2009

20,302.2

158.3

11,003.1

118.2

3797.1

86.8

3

2010

24,400.7

260.4

13,303.7

192.4

4849.7

115.4

2011

36,726.2

367.2

19,239.9

259.0

6428.3

149.6

2012

42,048.0

468.6

23,096.0

333.1

6868.3

206.4

2013

44,327.9

620.1

23,553.6

436.0

7299.2

260.5

2014

50,064.7

635.8

26,068.6

446.2

8201.5

331.7

2015

56,984.8

709.7

29,993.9

485.1

8505.3

357.2

წყარო: საქსტატი

ინვესტიციები ფიქსირებულ აქტივებში,

გადასაყიდად განკუთვნილი საქონლისა და

მლნ. ლარი

მომსახურების ყიდვები, მლნ. ლარი

საქართველო სულ

სამცხე-ჯავახეთი

საქართველო სულ

სამცხე-ჯავახეთი

2007

2,588.4

5.9

239.4

207.6

2008

2,229.0

6.4

182.2

160.1

2009

2,157.8

20.6

249.6

88.1

2010

3,210.1

30.1

353.1

132.6

2011

2,602.5

14.0

484.6

316.7

2012

3,245.6

38.7

590.0

333.1

2013

3,937.3

61.7

740.5

337.1

2014

3,559.6

426.0

787.3

348.1

2015

4,333.6

45.9

1,077.0

450.2

წყარო: საქსტატი

2011-15 წლებში მრეწველობის სექტორის ბრუნვა 2-ჯერ და მეტად გაიზარდა (152,0-დან 363,5
ათას ლარამდე), ასევე, გაორმაგდა გამოშვებული პროდუქციის ოდენობა და 357,2 ათას ლარს
მიაღწია. სექტორში დასაქმებულია 2011 ადამიანი, რომელთა წლიურმა ხელფასმა 2015 წელს
965,2 ათასი ლარი შეადგინა.
ბოლო წლებში,ასევე, მატულობს მშენებლობების რიცხვი. 2011 წელთან შედარებით 2015 წელს
დასრულებული ობიექტების რიცხვი 18 ერთეულით გაიზარდა და 91 შეადგინა,
განხორციელდა 1,5 მლნ.ლარის ოდენობის ინვესტიცია, აშენდა 34730 კვ.მ ფართი,
დასაქმებული იყო 1045 ადამიანი, რომელთა ხელფასმა 597,8 ათასი ლარი შეადგინა.
ეკონომიკურად აქტიური ასაკის მოსახლეობის წილი რეგიონის მოსახლეობაში 69 %-ს
შეადგენს და რამდენადმე მაღალია საქართველოს საშუალო მაჩვენებელთან (64%) შედარებით.
მათგან მხოლოდ 0,7% არის დამქირავებელი ან დამსაქმებელი (მეწარმე, მეურნე
დაქირავებული მუშაკებით), ხოლო 28% (25 009) არის დაქირავებული, უდიდესი წილი - 58%
(კი საკუთარ ფერმერულ მეურნეობაში ინდივიდუალურად მომუშავეებზე 51% 45 545) და
ოჯახის დამხმარე წევრებზე (7%, 6540) მოდის, ნაკლები - 5% (5029) სხვა სფეროებში
ინდივიდუალურად დასაქმებულებზე. ეკონომიკურად აქტიური ასაკის მოსახლეობის 6,7%
(6026) უმუშევარია.
მიუხედავად ეკონომიკის ზრდის ტემპისა, მოსახლეობის ყველაზე მწვავე პრობლემად დაბალი
შემოსავლები და უმუშევრობა რჩება.
საოჯახო მეურნეობების შემოსავლები მცირდება მოწეული პროდუქციის შენახვის დროს
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გაფუჭების შედეგად მიღებული დანაკარგების გამო.
4

შემოსავლების დაბალ დონეს განაპირობებს პროდუქციის რეალიზაციასთან დაკავშირებული
ბარიერებიც,
რომელთაგანაც
განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანი
ბაზრების
სიშორე,
გადამამუშავებელი საწარმოების არარსებობა და ტრანსპორტირების სიძვირეა.
სამეწარმეო სექტორში დასაქმებულთა, ისევე, როგორც დაქირავებით დასაქმებულთა
რაოდენობა მცირეა, ქვეყნის მასშტაბით ანალოგიურ მაჩვენებლებში უმნიშვნელო ადგილი
უკავია და 5%-ს არ აღემატება. დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო-თვიური შრომის
ანაზღაურება 509 ლარს შეადგენს, რაც 36.4%-ით ნაკლებია ანალოგიურ მონაცემზე ქვეყნის
მასშტაბით .
მეწარმეობის განვითარების ხელშესაწყობად სახელმწიფომ "აწარმოე საქართველოში"
პროგრამის მიკრო და მცირე მეწარმეობის მხარდაჭერის კომპონენტის ფარგლებში სამცხეჯავახეთში 2016 წელს 125 მეწარმე-სუბიექტი დააფინანსა. გაცემული გრანტების მოცულობა
860.250 ლარი შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ პროგრამა მოიცავს სხვადასხვა მიმართულების
ტექნიკურ დახმარებასაც ბენეფიციართათვის, როგორც ბიზნესის დაწყებამდე, ასევე დაწყების
შემდგომაც; მათ შორის, მენეჯმენტის, მარკეტინგის, ფინანსების მართვის და ა.შ.
მიმართულებებით. პროგრამა "აწარმოე საქართველოში" მოიცავს ტურიზმის კომპონენტს,
რომლის საშუალებითაც ახალი სასტუმროების მშენებლობის ან/და არსებულის
გაფართოებისათვის დაფინანსების მიღება არის შესაძლებელი.
რეგიონში დასახლებების უმრავლესობას - 221 ქალაქს, დაბასა და სოფელს მაღალმთიანი
დასახლების სტატუსი აქვს, რაც ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებელი მეწარმე
სუბიექტებს მაღალმთიანი დასახლების საწარმოს სტატუსის მირების შესაძლებლობას აძლევს.
ასეთი საწარმოებისთვის/მეწარმე ფიზიკური პირებისთვის მოქმედი კანონმდებლობა
ითვალისწინებს შემდეგ შეღავათებს: 10 წლით მოგების გადასახადით დაბეგვრისაგან
მაღალმთიან დასახლებაში საქმიანობით მიღებული მოგების გათავისუფლება; იმავე ვადით
ქონების გადასახადისაგან მაღალმთიანი დასახლების საწარმოს საკუთრებაში არსებული, ამავე
მაღალმთიანი დასახლების ტერიტორიაზე მდებარე ქონების გათავისუფლება და სხვ.
აღნიშნული შეღავათების შემოღების მიზანია სამეწარმეო საქმიანობის წახალისება
მაღალმთიან რეგიონებში.

1.3.

ბუნებრივი რესურსები

რეგიონი მდიდარია წიაღისეული რესურსებით. სამცხე-ჯავახეთში მოპოვებული რესურსების
ძირითადი სახეობებია: მინერალური, თერმული და მტკნარი წყალი, მოსაპირკეთებელი
მასალები, ტუფი, ბაზალტი, დიატომიტები, პერლიტი, თიხა, ქვიშა-ხრეში, ვულკანური წიდა,
ოქრო და ანდეზიტი. წიაღისეული რესურსების მოპოვებაზე გაცემულია 136 ლიცენზია.
რესურსების არსებულ მარაგებს გააჩნია მნიშვნელოვანი ეკონომიკური პოტენციალი.
რეგიონს, ასევე, გააჩნია მურა ნახშირის მარაგები ვალე-ახალციხის აუზში. საბადომ მუშაობა
1931 წელს დაიწყო და წლიურად დაახლოებით 150 ათას ტონა მურანახშირს მოიპოვებდა
აღმოსავლეთ საქართველოში მდებარე თბოელექტროსადგურებისთვის. ვალე-ახალციხის
საბადოს გააჩნია დაახლოებით 71.3 მილიონი ტონა რესურსი, მაგრამ საბადო ამჟამად არ
მუშაობს. საბადოს გაჩერებამ ნეგატიურად იმოქმედა ქ.ვალეს ურბანულ განვითარებაზე.
სამცხე-ჯავახეთი მდიდარია წყლის რესურსებით – მდინარეებით და ტბებით, არის თერმული
წყლის მცირე რესურსიც. წყლის რესურსები, წყალსარგებლობის მიხედვით, გამოყენებულია
სასმელ-სამეურნეო დანიშნულებით (8%), ჰიდროენერგეტიკაში (80%), აგრეთვე სამრეწველო
დანიშნულებით, სარწყავად და თევზის სატბორეებისათვის.
სამცხე-ჯავახეთი ბუნებრივი ტყით მდიდარი რეგიონია. რეგიონის ტერიტორიაზე არსებული
თითქმის ყველა ტყე განსაკუთრებულ კლიმატ-მარეგულირებელ, ნიადაგდაცვით, წყალ5

მარეგულირებელ ფუნქციებს ასრულებს და ეს განაპირობებს, რომ რეგიონი მდიდარია
მინერალური წყლის რესურსებითა და საკურორტო ზონებით. რეგიონში გვხვდება "წითელი
ნუსხით" დაცული 17 და სამკურნალო მცენარეების 85 სახეობა.
რეგიონი 115000 მგვტ/ს ელექტროენერგიას აწარმოებს, რაც ქვეყნის ელექტროენერგიის
წარმოების მხოლოდ 1.13%-ს შეადგენს. კლიმატური პირობები განაპირობებს განახლებადი
ალტერნატიული ენერგორესურსების მხრივ მნიშვნელოვან ენერგეტიკული პოტენციალის
არსებობას. აქ მზის რადიაციის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია და შესაძლებელია მზის
ენერგეტიკული პოტენციალის გამოყენება ელენერგიის წარმოებისათვის. ასევე, რეგიონში
გავრცელებული ქარების მიმართულება, სიჩქარე და ხანგძლივობა წლის განმავლობაში
იძლევა შესაძლებლობას, რეგიონში არსებული ქარის რესურსი გამოყენებულ იქნეს
ენერგეტიკული მიზნებისათვის.

1.4.

ტურისტული შესაძლებლობები

სამცხე-ჯავახეთი გარე და შიდა ტურიზმისთვის განსაკუთრებული მიმზიდველობით
ხასიათდება. ის გამოირჩევა როგორც ზამთრის, ასევე ზაფხულის მაღალი კურორტული
პოტენციალით, კულტურული მემკვიდრეობის, ისტორიული, არქეოლოგიური და ბუნებრივი
ძეგლების სიუხვით. საქართველოს მთავრობის 03/07/2014 N428დადგენილებით, რეგიონის 14
დასახლებას მინიჭებული აქვს კურორტის სტატუსი, (აბასთუმანი, ასპინძა, ახალდაბა,
ახალციხე, ბაკურიანი, ბორჯომი, ვარძია, ლიკანი, პატარა ცემი, ტბა, ჩითახევი, ცემი,
ციხისჯვარი, წაღვერი), ხოლო13-ს საკურორტო ადგილის სტატუსი აქვს (გურკელი, დაბა,
დვირი, ზარზმა, მზეთამზე, საკოჭავი, ტიმოთეს უბანი, ურაველი, ფლატე, წინუბანი,
წყალთბილა,
ჭობისხევი,
ჭობორეთი).2
მათი
უმრავლესობა
კლიმატური
და/ან
ბალნეოლოგიური ტიპისაა. კურორტებისა და საკურორტო ადგილების სიუხვით
განსაკუთრებით გამოირჩევა ბორჯომის მუნიციპალიტეტი.
რეგიონში ძირითადად კულტურული, რეკრეაციული და სათავგადასავლო ტურიზმი
ვითარდება. სამცხე-ჯავახეთის ისტორიულ-კულტურული ძეგლებიდან აღსანიშნავია ვარძიის
სამონასტრო კომპლექსი, თმოგვის, ხერთვისის, რაბათის ციხეები, ზარზმის და საფარის
მონასტრები, ასევე, არის რამდენიმე პოპულარული საკურორტო ზონა, ბორჯომ-ხარაგაულის
ეროვნული პარკი და ჯავახეთის დაცული ტერიტორიები.
ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პირველი
პარკია კავკასიაში. ფართობის მიხედვით, ის ევროპის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ დაცულ
ტერიტორიას წარმოადგენს. ეროვნული პარკი ევროპის დაცული ტერიტორიების ქსელის
(PAN Parks) წევრია, რაც ტერიტორიის უმაღლეს დონეზე დაცვისა და მდგრადი ტურიზმის
განვითარების გარანტიაა. ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე
გავრცელებულია იშვიათი, ენდემური და საქართველოს წითელ წიგნში შეტანილი სახეობები.
მრავალფეროვანია ეროვნული პარკის ფაუნაც. აქ გავრცელებული მსხვილი ძუძუმწოვრების
უმრავლესობა საქართველოს "წითელ ნუსხაშია" შესული.
2011 წელს რეგიონის ტერიტორიაზე შეიქმნა ჯავახეთის დაცული ტერიტორიები, რომლის
საერთო ფართობი 16209,42 ჰა-ს შეადგენს. ჯავახეთის ეკოსისტემა აღიარებულია, როგორც
ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ადგილი გადამფრენი ფრინველებისათვის, რომელთა
უმეტესობა IUCN-ის "წითელ ნუსხაშია" შეტანილი. ჯავახეთის დაცულ ტერიტორიებს
ეკოტურიზმის (Bird watching) განვითარებისთვის საკმაოდ კარგი პერსპექტივა გააჩნია: ის
ფრინველთა საბინადრო ადგილს წარმოადგენს და მასიური მიგრაციის პერიოდში მრავალ
იშვიათ ფრინველზე დაკვირვებაა შესაძლებელი.

2

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2386144
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ბოლო წლებში რეგიონში სასტუმროებისა და სხვა განთავსების ობიექტების რაოდენობა
იზრდება. ასევე, მატულობს ვიზიტორთა რაოდენობა ამჟამად რეგიონში რეგისტრირებულია
138 სასტუმრო, რომელთაგანაც 78 საოჯახო ტიპისაა. 2010 წელს სასტუმროების მთლიანმა
ბრუნვამ რეგიონში 7.3 მლნ ლარი შეადგინა. 2015 წელს რეგიონში ვიზიტორების რაოდენობამ
42 ათასი შეადგინა, ხოლო ვიზიტების რაოდენობამ 51,3 ათასს მიაღწია, რაც ქვეყნის
მაცვენებლების 5-5%-ს არ აღემატება.რეგიონში უცხოელი ტურისტები ძირითადად
სომხეთიდან, რუსეთიდან, გერმანიიდან, ისრაელიდან და აშშ-დან ჩადიან.
ბაკურიანში სახელმწიფოს მიერ მნიშვნელოვანი ინვესტიციები განხორციელდა ხელოვნური
გათოვლიანებისთვის, მოეწყო ტობოგანები, ველოტრასები და ველოპარკები, რამაც
მნიშვნელოვნად გაზარდა სამთო-სათხილამურო მიზნებისთვის მისი კონკურენტუნარიანობა.
ამჟამად შენდება კოხტა-მიტარბის სათხილამურო კომპლექსი.
ტურიზმის შემდგომი განვითარება მოითხოვს მაღალი სტანდარტების სასტუმროებისა და
დამატებით
მცირე
ზომის
სასტუმროების
მშენებლობას.
ასევე,
აუცილებელია
მომხმარებლებისათვის ტურისტული მომსახურების თანამედროვე პაკეტების შეთავაზება და
მომსახურების დონის ამაღლება, მაღალი ხარისხის კვების ობიექტების გახსნა, რეგიონის
ტბების ტურისტული პოტენციალის გამოყენება, ეკო-ტურისტული შესაძლებლობების –
ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკისა და ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების – სრულად
გამოყენება, ახალი ტურისტული გზამკვლევის შემუშავება და ტურიზმის განვითარების
უპირატესობის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებულობის ამაღლება.

1.5.

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა

გზები. რეგიონში საავტომობილო გზების სიგრძე 1519,7 კილომეტრია. აქედან 234,5 კმ სიგრძის
საერთაშორისო მაგისტრალური გზები სატრანზიტო მნიშვნელობისაა და ისინი აკავშირებს
ქვეყანას სომხეთსა და თურქეთთან. შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზების სიგრძეა
300,1 კმ, ხოლო ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების სიგრძე – 985,1 კმ. საერთაშორისო
მნიშვნელობის საავტომობილო გზები მთლიანად ასფალტბეტონის საფარით არის
მოწყობილი. ცენტრალური მაგისტრალები კარგ მდგომარეობაშია და მათ შენარჩუნებაზე
ზრუნავს ცენტრალური ხელისუფლება. ძირითადად, დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია
ურბანულ და სასოფლო დასახლებებამდე მისასვლელი გზებიც. იმ სოფლებში, სადაც გზების
არასახარბიელო მდგომარეობაა, პრობლემა მოსახლეობას ურთულებს ადმინისტრაციულ
ცენტრებთან კავშირს და სხვადასხვა სერვისებზე წვდომას.
საქართველოს ხელისუფლების მიერ დაგეგმილია სხვადასხვა რეგიონის დამაკავშირებელი
ახალი სატრანსპორტო არტერიების შექმნა, რომელთაგან ორი: ხულო-ზარზმა და ახალციხემესტია სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის განვითარებას დამატებით ბიძგს მისცემს.

წყარო: http://gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=434&info_id=57765
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რკინიგზა. სამცხე-ჯავახეთში ფუნქციონირებს საქართველოს რკინიგზის "ხაშური-ახალციხევალეს" (სიგრძე 60კმ.) განშტოება, რომლის მეშვეობითაც სატვირთო და სამგზავრო
გადაზიდვები, ბოჯომისა და ახალციხის გავლით, ქ.ვალემდე ხორციელდება.
რეგიონის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი გარემოებაა ის, რომ მის ტერიტორიაზე გადის
ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის წალკა-ახალქალაქი-კარწახის მონაკვეთი, რომელიც დიდი
საერთაშორისო პროექტის - "რკინის აბრეშუმის გზის" ნაწილია. პროექტის განხორციელება
დასასრულს უახლოვდება და ბაქო-თბილისი-სტამბულის სარკინიგზო მიმართულებით
ივლის თანამედროვე ტიპის მატარებლები. მაგისტრალის ამოქმედებით ჩინეთი, ყაზახეთი,
ინდოეთი, მთელი ცენტრალური აზია, ისევე, როგორც სამხრეთ კავკასიის სახელმწიფოები
ევროპისათვის უფრო ხელმისაწვდომი გახდება, და პირიქით. ქ. ახალქალაქში შენდება
თანამედროვე სტანდარტის სადგური, რომელშიც ვაგონების გადასვლა მოხდება ფართო
ლიანდაგიდან ევროპული სტანდარტების ვიწრო ლიანდაგზე და ის უზრუნველყოფს როგორც
სატვირთო, ასევე სამგზავრო გადაზიდვებს. დასაწყისისთვის ყოველწლიური ტვირთბრუნვა
6,5 მილიონი ტონა იქნება, გრძელვადიან გათვლაში კი ეს მაჩვენებელი 17 მილიონ ტონას
მიაღწევს.

1.6.

კომუნალური სერვისები3

წყალმომარაგება და წყალარინება. სოფლების მოსახლეობის 70% აღნიშნავს, რომსასმელი
წყლით მომარაგების სისტემა მათთვის მისაწვდომია, სრული მიუწვდომლობა 31 სოფელში
აღინიშნება, ხოლო ცუდი - 11 სოფელში. მუნიციპალიტეტებში სრულფასოვნად არ მოქმედებს
ან საერთოდ არ არსებობს ჩამდინარე წყლების გამწმენდი და წყალარინების ნაგებობა
(ხელმიუწვდომელია სოფლების 94%-ისათვის).
ელექტროენერგია. ელექტროენერგიით სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობა თითქმისსრულად
არის უზრუნველყოფილი.
კავშირგაბმულობა. რეგიონი ჯერ არის დაფარული მაღალსიჩქარიანი ოპტიკურ-ბოჭკოვანი
კაბელით, რაც ზღუდავს ადგილობრივი მოსახლეობის ხელმისაწვდომობას ინტერნეტზე და
შესაბამისად, წარმოადგენსბარიერს განვითარებისა და სერვისების მიღებისათვის. ამ
უთანაბრობის აღმოფხვრის მიზნით, 2015 წელს საქართველოს მთავრობამ დაიწყო ქვეყნის
ინტერნეტიზაციის პროექტი. საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს
(GITA) ცნობით, საყოველთაო მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტის ინფრასტრუქტურის ქსელში
ჩაერთვება სამცხე-ჯავახეთის 115 დასახლება, რაც27537 ოჯახს ოპტიკურ-ბოჭკოვანი
მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტით სარგებლობის საშუალებას მისცემს. იმ დასახლებებში, სადაც
ინტერნეტის ამ გზით მიწოდება ვერ მოხერხდება, მასთან წვდომა შესაძლებელი გახდება
მობილური ქსელების ოპერატორების მიერ მიწოდებული შესაბამისი სერვისით (მხოლოდ 2
დასახლებაში არ არის ხელმისაწვდომი მობილური კავშირგაბმულობის ოპერატორების
მომსახურება).
ტრანსპორტი. მოსახლეობის აზრით, მუნიციპალურ ცენტრამდე გადაადგილებისათვის
ტრანსპორტი ფაქტიურად არ ესაჭიროებათ 2 სოფელში, 54 სოფლისათვის ტრანსპორტი
მუნიციპალურ ცენტრამდე ცუდად ან ძალიან ცუდად მისაწვდომია, ხოლო 91სოფლისათვის სრულიად მიუწვდომელი.
გაზმომარაგება. სამცხე-ჯავახეთში გაზიფიცირების ქსელის საერთო სიგრძე 373 კილომეტრია.
მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონში მიმდინარეობს გაზიფიცირების მნიშვნელოვანი

3

აქ და შემდგომში მომსახურების სხვადასხვა სახეებზე სოფლების მისაწვდომობა მოცემულია კვლევის მიხედვით: საქართველოს
მოსახლეობის სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა რეგიონულ ჭრილში. ძირითადი ტენდენციები და შემდგომი
განვითარების პერსპექტივები, გაეროს განვითარების პროგრამა, 2013
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სამუშაოები, მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს (95%) ჯერ არ აქვს შეყვანილი გაზი საკუთარ
სახლებში. შედეგად, დასახლებებში, სადაც გაზმომარაგება არ არსებობს, მოსახლეობა
საყოფაცხოვრებო მიზნებისთვის კვლავ თხევად გაზს იყენებს და ძირითადად შეშით თბება.
ნარჩენების მართვა. სამცხე-ჯავახეთში ნარჩენების მართვა ერთ-ერთ მნიშვნელოვან
გარემოსდაცვით პრობლემას წარმოადგენს. რეგიონში არსებული ოფიციალური 5
ნაგავსაყრელიდან არც ერთს არა აქვს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა. მოსახლეობის
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა რეგულარულად ხორციელდება მუნიციპალურ
ცენტრებსა და დაბებში (ბაკურიანსა და აბასთუმანში) შესაბამისი კომუნალური სამსახურების
მიერ. სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო ნარჩენები ორგანიზებული წესით
არ გააქვთ და მოსახლეობა სტიქიურად, მიმდებარე ტერიტორიაზე ყრის ნარჩენებს, რაც იწვევს
მცირე ზომის უკონტროლო ნაგავსაყრელების წარმოქმნას. რეგიონში ნარჩენების დახარისხებასეპარაცია არ ხორციელდება. ასევე, არ არსებობს ორგანული ნარჩენების კომპოსტირების
პრაქტიკა. აღსანიშნავია, რომ ნინოწმინდისა და ბორჯომის მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია
ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელის აშენება, რომელიც აღნიშნულ ტერიტორიაზე ხელს
შეუწყობს ნარჩენებთან და გარემოს დაბინძურებასთან დაკავშირებული პრობლემების
მოგვარებას. თუმცა, რეგიონის დანარჩენ მუნიციპალიტეტებში კვლავ პრობლემად რჩება
ნარჩენების მდგრადი მართვა, რაც მნიშვნელოვანი ხელის შემშლელი ფაქტორია რეგიონის
განვითარებისათვის.

1.7.

განათლება, ჯანდაცვა, სოციალური დაცვა

1.7.1.

ჯანდაცვა და სოციალური დაცვა

მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონში 112 სამედიცინო დაწესებულებაა, საავადმყოფოების
თანამედროვე აპარატურით უზრუნველყოფით რეგიონის სამედიცინო დაწესებულებები
ჩამორჩება თბილისისა და სხვა რეგიონების სამედიცინო დაწესებულებებს, რის გამოც
პაციენტებს სრულყოფილი, კომპეტენტური სამედიცინო გამოკვლევების, დიაგნოსტირებისა
და მკურნალობისათვის ხშირად უწევთ თბილისის სამედიცინო დაწესებულებებისათვის
მიმართვა, რაც, თავის მხრივ, დამატებით ხარჯებთან არის დაკავშირებული.
რეგიონში ყოველ 1000 მოსახლეზე 2,1 ექიმი მოდის, რაც საქართველოს სხვა რეგიონებთან
შედარებით დაბალი მაჩვენებელია. თუ გავითვალისწინებთ თანამედროვე სამედიცინო
აპარატურით უზრუნველყოფის მხრივ არსებულ პრობლემებსა და სამედიცინო პერსონალის
კვალიფიკაციის ამაღლების შეზღუდულ შესაძლებლობებს, ეს ფაქტორები, უარყოფითად
აისახება მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხარისხზე.
ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება განსხვავდება
ეროვნული მაჩვენებლებისაგან:


თუკი ეროვნულ დონეზე ჰოსპიტალური საწოლებით უზრუნველყოფის მაჩვენებელი 100
000 მოსახლეზე 345.2 საწოლია, სამცხე-ჯავახეთში ის 247.2- შეადგენს. სოფლის
კატეგორიის დასახლებებისათვის სტაციონარულ მომსახურებაზე კარგი მისაწვდომობა
აქვს 5 სოფელს, საშუალო -173-ს, დანარჩენისთვის ეს სერვისი ცუდად მისაწვდომია, თუმცა
2 სოფლისთვის სრულიად მიუწვდომელია მანძილის გამო.
რეგიონში 8 სტაციონარული სამედიცინო დაწესებულებაა:
 ახალქალაქის საავადმყოფო-პოლიკლინიკური გაერთიანება
 ასპინძის საავადმყოფო-პოლიკლინიკური გაერთიანება
 შპს "უნიმედი სამცხე" ნინოწმინდის სამედიცინო ცენტრი
 ბაკურიანის საუბნო საავადმყოფო
 ბორჯომის სამშობიაროსახლი
 ბორჯომის რაიონულისაავადმყოფო
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 ვალეს საავადმყოფო
 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ახალციხის სამხედრო ჰოსპიტალი
ამბულატორიულ მომსახურებაზე საშუალო მიმართვიანობა დაბალია ეროვნულ
მაჩვენებელთან შედარებით: თუ რეგიონში ეს მაჩვენებელი 1.59-ია ერთ სულ მოსახლეზე,
ეროვნული დონზე ის 3.6-ს შეადგენს. როგორც მთელ ქვეყანაში, ასევე რეგიონში
მოქმედებს "სოფლის ექიმის სახელმწიფო პროგრამა", რომლის მიზანია სოფლის
მოსახლეობისათვის პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებაზე მოსახლეობის გეოგრაფიული
და ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა. მიუხედავად ამისა, პირველად
ამბულატორიულ დახმარებაზე კარგი მისაწვდომობა აღინიშნება რეგიონის 79 სოფელში,
სასუალო მისაწვდომობა 102 სოფელში, 13 სოფლისთვის ეს მომსახურება ცუდად
მისაწვდომია, ხოლო 36 სოფლისთვის სრულიად მიუწვდომელია მანძილის გამო, 8
სოფლისათვის კი - ინფრასტრუქტურული პრობლებების გამო.
სასწრაფო სამედიცინო დახმარება რეგიონში ყველგან მისაწვდომია, მ.შ. სოფლებისთვის,
სადაც კარგი მისაწვდომობაა 9 სოფელში, საშუალო - 169 სოფელში.

საპენსიო პაკეტის და სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა სამცხე-ჯავახეთში 35527
პირს შეადგენს, რაც რეგიონის მოსახლეობის 22,14 %-ს შეადგენს და ქვეყნის საშუალო
მაჩვენებლის ანალოგიურია.არსებული სოციალური დახმარების პროგრამები არ არის
საკმარისად პროაქტიული პროგრამის ბენეფიციართა შრომითი წახალისების მიმართულებით,
რაც ბენეფიციართა დასაქმებისა და გადამზადების სახელმწიფო პროგრამებში დაბალი
ჩართულობის ერთ-ერთ მიზეზია4.
1.7.2.

განათლება და კულტურა

რეგიონში ყველა დონის საგანმანათლებლო დაწესებულება ფუნქციონირებს. მათ შორის – 206
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა, 4 პროფესიული სასწავლებელი და ერთი უმაღლესი
სასწავლო დაწესებულება – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი.
უნივერსიტეტში ოთხი ფაკულტეტია (განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ
მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი, ინჟინერიის, აგრარულ
და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი), 1360
სტუდენტითა და 174 პროფესორ-მასწავლებლით.
რეგიონის 206 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში, რომელთაგან 2 კერძო სკოლაა, 2015/16
სასწავლო წელს 24810 მოსწავლე სწავლობდა. ზოგადსაგანმანათლებლო სასკოლო
ინფრასტრუქტურა ძირითადად საბჭოთა პერიოდშია აშენებული და ხდება მათი
რეაბილიტაცია საჭიროებისა და ფინანსების არსებობის მიხედვით. საშუალო განათლებაზე (12
კლასი) კარგი ხელმისაწვდომობაა 112 სოფელში, საშუალო -115 და ცუდი - 2 სოფელში.
სამწუხაროდ, რეგიონის სოფლების 63%-ისთვის კი ეს მომსახურება სრულად
ხელმიუწვდომელი იყო, რაც ყველაზე ცუდი მაჩვენებელია ქვეყნის რეგიონებს შორის, მ.შ.
მანძილის გამო - 109 სოფლისათვის, ინფრასტრუქტურული პრობლემების გამო კი 26
სოფლისათვის.
რეგიონში 34 საბავშვო ბაღია, რომლებიც ძირითადად ქალაქებში ფუნქციონირებს. ქალაქებში
არსებული ბაღების უმრავლესობის მდგომარეობა არასახარბიელოა. ბაგა–ბაღების
დაფინანსება მუნიციპალური ბიუჯეტებიდან ხდება, რომელთაც არა აქვთ შესაძლებლობა,
არსებითი ხარჯები გასწიოს საბავშვო ბაღების შენობების კაპიტალურ რემონტსა და მოვლაპატრონობაზე. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებზე კარგი ხელმისაწვდომობა 2013
წელს იყო მხოლოდ 20 სოფელში, საშუალო -23 და ცუდი - 1 სოფელში, სოფლების 63%-ისთვის
4საარსებო

შემწეობის მიმღები შრომისუნარიანი ბენეფიციარების სოციალურ დახმარებებზე დამოკიდებულების შემცირება.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, 24.10.2016
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კი ეს მომსახურება სრულად ხელმიუწვდომელი იყო, რაც ყველაზე ცუდი მაჩვენებელია
ქვეყნის რეგიონებს შორის, მ.შ. მანძილის გამო - 109 სოფლისათვის, ინფრასტრუქტურული
პრობლემების გამო კი 26 სოფლისათვის.
საჯარო ბიბლიოთეკების მოვლა-პატრონობა მუნიციპალური უფლებამოსილებაა, რომელთა
საბიუჯეტო პრიორიტეტებში ამ საკითხის იგნორირების გამო ბიბლიოთეკების რაოდენობა
2003-2008 წლებში 211-დან 56-მდე შემცირდა.
რეგიონში 8 მუზეუმია და მათი რაოდენობა უკანასკნელ ათწლეულში მნიშვნელოვნად არ
შეცვლილა. 2010-2015 წლებში მათში გამოფენების რიცხვი 15-დან 31-მდე გაიზარდა, ხოლო
ექსკურსიების რიცხვმა ათწლეულის განმავლობაში (2005-2015) მკვეთრად იმატა წლის
განმავლობაში 419-დან 6615-მდე, შესაბამისად, იმატა დამთვალიერებელთა რაოდენობამაც
12,8 ათასიდან 2005 წელს 248,1 ათასამდე 2015 წელს.
სამცხე-ჯავახეთში 3 პროფესიული თეატრია. 2006-2015 წლების პერიოდში ყოველწლიურად
ჩატარებული სპექტაკლების რიცხვი თითქმის გაორმაგდა (157-2006 წ., 298 – 2015 წ.),
შესაბამისად, გაიზარდა მაყურებელთა რიცხოვნობაც 13,5 ათასიდან 20 ათასამდე.

1.8.

საჯარო სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და მოქალაქეთა ჩართულობა

რეგიონში ერთი თვითმმართველი ქალაქი - ახალციხე და ექვსი თვითმმართველი თემია –
ახალციხის,
ადიგენის,
ასპინძის,
ბორჯომის,
ნინოწმინდისა
და
ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტები. რეგიონული ცენტრი ქალაქი ახალციხეა, სადაც განთავსებულია
სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაცია.
სახელმწიფოსა და თვითმმართველობების სერვისები რეგიონის/მუნიციპალიტეტის
ცენტრებშია კონცენტრირებული. სოფლის კატეგორიის მაღალმთიანი დასახლებების ნაწილი
ადმინისტრაციული თუ რეგიონული ცენტრებიდან სიშორის, ცენტრებამდე მისასვლელი
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის არასახარბიელო მდგომარეობის, რიგ შემთხვევებში კი,
არარსებობის გამო, ვერ ახერხებს ამ სერვისებით სარგებლობას.
სოფლის კატეგორიის დასახლებებში ინტერნეტის არასათანადო დონეზე განვითარებისა და
შესაბამისი ცოდნის არქონის გამო, დაბალია ელექტრონული სერვისებით მომსახურების
დონე.
ხელისუფლების მიერ გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობის
დონე ისეთივეა, როგორიც სხვა რეგიონებში, თუმცა, ადგილობრივი თვითმმართველობის
ორგანოთა ბოლო არჩევნებში (2014) რეგიონის 145260 ამომრჩევლიდან მონაწილეობა მიიღო
74671-მა მოქალაქემ - აქტივობამ შეადგინა 51,4%, რაც სხვა რეგიონების საშუალო
მაჩვენებელთან (45,5%, თბილისის გარდა) შედარებით მაღალია.
ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით განსაზღვრული მოქალაქეთა მონაწილეობის
დამატებითი ფორმები მუნიციპალიტეტების მიერ ჯერ კიდევ სათანადოდ არ გამოიყენება,
კერძოდ: 1) სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოები შექმნილია და ფუნქციონირებს 7-დან 6
მუნიციპალიტეტში; 2) მუნიციპალიტეტის საკრებულოსადმი მოსახლეობის პეტიციის
ფორმით 2015-2016 წლებში 4-ჯერ ისარგებლა თვითმმართველი თემის - ახალციხის
მოსახლეობამ; 3) დასახლების საერთო კრების მოწვევა მოხდა მხოლოდ ასპინძის
მუნიციპალიტეტის 1 დასახლებაში; 4) 2016 წელს მხოლოდ 2 მუნიციპალიტეტის გამგებელმა
ჩააბარა ამომრჩევლებს გაწეული მუშაობის ანგარიში საჯარო შეხვედრაზე, 3
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები აბარებენ ანგარიშებს ამომრჩევლებს, თუმცა ხშირად
ეს ფორმალურ ხასიათს ატარებს, დანარჩენები საკრებულოს აპარატისადმი მოკლე
სტანდარტული წერილობითი ანგარიშით შემოიფარგლნენ, რომლებიც მუნიციპალიტეტის
ვებ-საიტზე არ არის განთავსებული.
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1.9.

სოფლის მეურნეობა

სამცხე-ჯავახეთი წარმოადგენს მკვეთრად გამოხატულ აგრარულ რეგიონს, საქართველოს სხვა
რეგიონებთან შედარებით, სოფლის მეურნეობის წილი ეკონომიკაში ყველაზე მაღალი სამცხე–
ჯავახეთშია, დარგში დასაქმებულია ადამიანური რესურსების უდიდესი წილი. ოფიციალური
სტატისტიკის თანახმად, ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში რეგიონალური მთლიანი შიდა
პროდუქტის (მშპ) აგრარული წილი მერყეობდა 30%–დან 40%–მდე. რეგიონის სოფლის
მეურნეობა წარმოდგენილია შინამეურნეობებითა და კომერციული მეუნეობებით.
პროდუქციის წარმოების 90% -ზე მეტი მცირე ზომის შინამეურნეობებშია კონცენტრირებული.
შინა მეურნეობების 70% სოფლის მეურნეობის პროდუქტებს ძირითადად საკუთარი
მოხამრებისათვის აწარმოებს, ხოლო დანარჩენი 30 % - ისათვის სოფლის მეურნეობა
შემოსავლის წყაროს წარმოადგენს.
სამცხე–ჯავახეთის სამი უმსხვილესი აგრარული სექტორია რძის პროდუქტების წარმოება,
კარტოფილის მოყვანა და ხორცის წარმოება – განსაკუთრებით რქოსანი პირუტყვის.
რეგიონში განსაკუთრებით გამოკვეთილია რძის მრეწველობა – უმეტესწილად ჯავახეთის
მთიან რაიონებში, სადაც ზაფხულის საძოვრები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რძის
წარმოებისათვის. რეგიონი ასევე ცნობილია ყველის წარმოებით – უშუალო წარმოების ან რძის
პროდუქტებში მისი შემცველობით. საქართველოს კარტოფილის წარმოების ორი მესამედიც ამ
რეგიონზე მოდის, რადგან კლიმატი ხელს უწყობს მოსავლიანობას და ქვეყნის სხვა
რეგიონებისგან მკვეთრად გამოირჩევა. მეორე ისტორიულად ძლიერი აგრარული სექტორია
ხორცის წარმოება, განსაკუთრებით რქოსანი ცხოველების: ქვეყნის მთლიანი ხორცის
წარმოების 12% სამცხე–ჯავახეთზე მოდის. საქართველოს სტაფილოს წარმოების 70% და
ნივრის, ვაშლისა და ქლიავის მოსავლის დაახლოებით 20% ამ რეგიონში მოჰყავთ.
"საქსტატის" მონაცემებზე დაყრდნობით, რეგიონის მთლიანი დამატებული ღირებულება 780.2
მილიონი ლარია. ბოლო 5–6 წლის განმავლობაში, რეგიონის მთლიანი შიდა პროდუქტში (მშპ)
სოფლის მეურნეობის წილი გაიზარდა და 40 %-ს მიაღწია.
სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის სოფლის მეურნეობის კომერციალიზაციის დონე ქვეყნის
მასშტაბით სოფლის მეურნეობის კომერციალიზაციის მაჩვენებელზე მაღალია. რეგიონში
სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ნახევარზე მეტს საძოვრები წარმოედგენს. სიდიდით
მეორე ყველაზე მსხვილი სავარგულების სახეობა სახნავი მიწების კატეგორიაა დანარჩენი
ფართი განაწილებულია სათიბებზე და დაუმუშავებელ მიწების და მრავალწლოვანი
ნარგავების კატეგორიაზე.
მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონის პროდუქტიულობის საშუალო მაჩვენებელი ქვეყნის
შესაბამის მაჩვენებელზე მაღალია, როგორც მემცენარეობაში, ასევე მეცხოველეობაში
არსებული პოტენციალის მხოლოდ ნახევარია გამოყენებული. სოფლის მეურნეობის წარმოება
ექსტენსიური
ხასიათისაა
და
მისი
პროდუქცია
დაბალკონკურენტუნარიანია
იმპორტირებულთან შედარებით
რეგიონის კლიმატურ-ზონალური მონაცემების გათვალისწინებით არსებობს მკვეთრად
გამოხატული მეკარტოფილეობის ზონა ჯავახეთში სადაც დამატებით ვითარდება სტაფილოს,
ჭარხლის (ახალქალაქი, ნინოწმინდა) ხახვის და ნიორის (მხოლოდ ახალქალაქი) კულტურების
წარმოება. მიუხედავად იმისა რომ კარტოფილის წარმოება რეგიონში ითვლება ტრადიციულ
დარგად საშუალო მოსავლიანობა 2016 წლის მონაცემებით არ აღემატება 17 ტონას ჰა-ზე, რაც
წინა წლებთან შედარებით 3 % -ით მომატებული მაჩვენებელია, ხოლო ზოგადად, საშუალო
მოსავლიანობასთან
მიმართებაში,
საკმაოდ
დაბალია.
ბუნებრივ-კლიმატური
და
აგროტექნიკური ღონისძიებების გათვალისწინებით აქ შესაძლებელია საშუალოდ 30-40 ტონა
კარტოფილის მოყვანა და ბაზარზე გატანა.
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რეგიონის სამ მუნიციპალიტეტში ტრადიციულ დარგად ითვლებოდა მეხილეობა. ბოლო
პერიოდში შეინიშნება ამ დარგის აღორძინების ტენდენციები. ასევე, გამოჩნდა პერსპექტივები
რეგიონში მეთევზეობის განვითარების კუთხით
რეგიონის მასშტაბით არის 258 სოფლის დასახლება. სოფლის მოსახლეობის 75 % - მდე
დასაქმებულია სოფლის მეურნეობაში. რეგიონში სოფლის მეურნეობის სექტორში
დასაქმებულთა რაოდენობის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, დარგში დასაქმებულთა 15 %
წარმოადგენს ე.წ. მსხვილ ფერმერებს თუმცა აქ შედის კოოპერატიული გაერთიანებებიც,
რომლებმაც მოახერხეს რესურსების გაერთიანება. 25 % საშუალო ფერმერია, 60 % - მცირე
ფერმერი, რომელიც პროდუქციას ძირითად წილს აწარმოებს შიდა მოხმარებისთვის და ვერ
ქმნის პროდუქციის დამატებით ღირებულებას .
სოფლის მეურნეობის კუთხით დასაქმებულთა მხოლოდ 7 % იყენებს ახალ ტექნოლოგიებს და
ინოვაციებს, ხოლო რაც შეეხება მეცხოველეობას მზარდი განვითარების ტენდენციას, ის
შენარჩუნებულის რძის წარმოებაში, ხოლო მეცხოველეობაში საკმაოდ დიდი პრობლემაა
ვეტერინარიის დაბალი ხელმისაწვდომობა და ჯიშთა გაუმჯობესების საჭიროება. მაგ., 258
სოფლის დასახლებიდან არც ერთში არაა ვეტერინარული პუნქტი.
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2. დასკვნები
სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში არის სოფლის კატეგორიის რამდენიმე მსხვილი დასახლება,
რომელშიც არასასოფლო-სამეურნეო დარგების განვითარების პოტენციალი და, შემდგომში,
ურბანული ტიპის დასახლებად განვითარების პერსპექტივა აქვს. მოსალოდნელია 50-ზე
ნაკლები მცხოვრებით 12 სოფლის დეპოპულაცია, თუმცა, უფრო მსხვილი დასახლებებს
დემოგრაფიული სტაბილურობა ახასიათებს.
რეგიონის ეკონომიკურად აქტიურ მოსახლეობაში უმუშევრების, საკუთარ ფერმერულ
მეურნეობაში დასაქმებულებისა და ოჯახის დამხმარე წევრების მაღალი წილი (ჯამურად 65%-მდე), ინდივიდუალური მეურნეობების მცირე ზომებისა და არა რენტაბელურობის გამო,
ეკონომიკურად არააქტიური მოსახლეობის მაღალ წილთან (რეგიონის მოსახლეობის 23 %,
36.894 ადამიანი) ერთად, სახელმწიფოზე მაღალ სოციალურ ტვირთს და მიგრაციას
განაპირობებს.
ქვეყანაში საშუალო თვიური შემოსავალი ერთ სულზე სოფლად 246,1 ლარია, ქალაქად 324,4
ლარი, მაშინ როცა ოფიციალურად შრომისუნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი 166,3
ლარს შეადგენს. ცხადია, ეს ფაქტორი გავლენას ახდენს რურალური რეგიონებიდან მსხვილი
ურბანული ცენტრებისკენ მოსახლეობის მიგრაციის ზრდაზე. რეგიონის მოსახლეობის
შემცირება აღწერებს შორის პერიოდში უპირატესად შიდა მიგრაციული ფაქტორებითაა
განპირობებული.
გარე მიგრაციის დადებითი სალდო მიანიშნებს იმაზე, რომ მეზობელ ქვეყნებთან (რუსეთი,
სომხეთი) შედარებით ქვეყნის განვითარებამ რეგიონში ეკონომიკური აღმავლობის
პერსპექტივის მოლოდინი გააჩინა, ხოლო ურბანული ტიპის დასახლებებთან შედარებით
სოფლებიდან ემიგრირებულთა დიდი რაოდენობა არის სოფლად დასაქმებისა და საარსებო
პირობების გაცილებით მწვავე პრობლემების მანიშნებელი.
რეგიონში ფინანსური ინსტიტუტების სერვისებზე შეზღუდული ხელმისაწვდომობა, ბიზნესგანათლების დაბალი დონე, მუშახელის დაბალი კვალიფიკაცია, მარკეტინგის არაეფექტიანი
სტრატეგიები, ასევე, მოძველებული ტექნოლოგიები და წარმოების მწირი შესაძლებლობები
ნეგატიურ ზეგავლენას ახდენს ბიზნესის განვითარებაზე, რაც, თავის მხრივ, დასაქმების
მაჩვენებელზეც აისახება.
სამცხე ჯავახეთის სოფლებს, ქვეყნის სხვა რეგიონებთან შედარებით, ყველაზე ცუდი
მაჩვენებლები აქვს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისადმი ხელმისაწვდომობის
თვალსაზრისით,
ამიტომ
ძალზე
მნიშვნელოვანია
სკოლამდელ
განათლებაზე
ხელმისაწვდომობის გაზრდა, სკოლამდელი დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური
ბაზისა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, პედაგოგთა ცოდნისა და კვალიფიკაციის
ამაღლება.
რეგიონში არსებული სოფლის მეურნეობის რესურსი იძლევა საშუალებას გამოიკვეთოს
სოფლის მეურნეობის განვითარების დარგობრივი მიმართულებები სოფლის დონეზე
ნიადაგურ-კლიმატური და ეკონომიკური პირობების გათვალისწინებით.
ძალზე მნიშვნელოვანია ფერმერული მეურნეობების ეკონომიკური სიცოცხლისუნარიანობის
და კონკურენტუნარიანების გაუმჯობესება და ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვის და
მდგრადი მართვის ხელშეწყობა
ასევე მნიშვნელოვანია, მოხდეს რიგი პროდუქციის დივერსიფიკაცია და ახალი ან
ტრადიციული დარგების აღორძინების ხელშეწყობა, სადაც არის ამის შესაძლებლობა გარე და
შიდა ფაქტორების გათვალისწინებით .
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აქტუალურია იმ დასახლებების გამოკვეთა რომლებშიც მოხდება სოფლის მეურნეობის
ინფრასტრუქტურული სერვისების მცირე გადამამუშავებელი და სამაცივრე-სასაწყობო
მეურნეობის განვითარება, რომელიც მოემსახურება მიმდებარე სოფლის მოსახლეობას.
რეგიონში არსებული რესურსები იძლევა მისი კლასტერული განვითარების საშუალებას,
კერძოდ, შესაძლებელია, სოფლის მეურნეობასთან ერთად ხელი შეეწყოს მასთან
დაკავშირებული გადამამუშავებელი მრეწველობისა და ტურიზმის განვითარებას. ცხადია,
ყველა დასახლებაში ყველა სერვისის განვითარების ხელშეწყობა შეუძლებელია არსებული
რესურსების შეზღუდულობის გამო, ამდენად, აქტუალურია იმ დასახლებების გამოკვეთა
(mapping), რომლებშიც სერვისების განვითარება მათ სიახლოვეს არსებულ სხვა დასახლებების
მცხოვრებთათვის ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფს.
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3. რეგიონის განვითარების ხედვა
3.1. თანაბარი განვითარების საჭიროება
3.1.1. პრობლემა
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, 2000 წლიდან აღინიშნება
სასოფლო-სამეურნეო რეგიონებიდან ქალაქებში მიგრაციული პროცესების გაძლიერება,
ძირითადად, მეგაპოლისის - თბილისის მოსახლეობის მკვეთრად გამოხატული ზრდა, ხოლო
სასოფლო რეგიონებში მოსახლეობის შემცირების მკვეთრი ტენდენცია.
სოფლების დაცლისა და დიდ ქალაქებში მოსახლეობის მიგრაციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
ფაქტორი ისაა, რომ საცხოვრებელი პირობებისა და მათი გაუმჯობესების ტემპი სოფლად
უარესია, ვიდრე ქალაქად. როგორც ქვეყნის სხვა რეგიონებში, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის
სოფლების ძალიან დიდ ნაწილშიც პრობლემურია ძირითადი მოხმარების სოციალურ და
კომუნალურ ინფრასტრუქტურაზე მისაწვდომობა, მაგ.: სკოლამდელ განათლებაზე,
ბიბლიოთეკაზე, ამბულატორიულ სამედიცინო დახმარებაზე, გაზმომარაგებაზე, წყლისა და
წყალარინების სისტემებზე და ა.შ. გარდა ამისა, სოფლიდან მიგრაციის მიზეზია დასაქმების
უკეთესი შესაძლებლობა ქალაქებში, სადაც შედარებით მაღალი სამეწარმეო აქტივობაა.
მსოფლიო გამოცდილების გათვალისწინებით, ურბანიზაცია შეუქცევადი პროცესია და
ქვეყანაში დღეს არსებული ტენდენციებით განვითარებისას, ამ მიმართულებით სახელმწიფო
პოლიტიკის არარსებობის პირობებში, მივიღებთ სურათს:"ერთი მეგაპოლისი - ჩამორჩენილი
რეგიონები".
მთელი ქვეყნის მოსახლეობის 52% ამჟამად დასაქმებულია სოფლის მეურნეობაში,
რომელთაგან 98% თვითდასაქმებულია უკიდურესად დაბალი ეფექტურობის ოჯახურ
მეურნეობებში. ჩვენი ფერმერული მეურნეობები არარენტაბელურია მათი სიმცირის გამო:
საშუალოდ, მათ აქვთ 3,61 ჰა სავარგულები, ხოლო ევროკავშირის ქვეყნებში. ეს მაჩვენებელი
14,1ჰა-ს უდრის (2010). რენტაბელობის მიღწევის მიზნით მცირე მეურნეობების გამსხვილების
და/ან კოოპერირების პროცესი რეგიონებში სპონტანურად მიმდინარეობს, მექანიზაციის
განვითარებასთან ერთად მას თან სდევს სექტორში სამუშაო ძალაზე მოთხოვნის შემცირება და
გამოთავისუფლებული მუშახელის შესვლა ქალაქის შრომის ბაზარზე.
3.1.2. საჭიროებები
არსებული პრობლემების ანალიზი აჩვენებს, რომ ქვეყნის რეგიონების განვითარებისთვის
გადაუდებლად გადასაჭრელი ამოცანებია:


კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია ან, ხშირ შემთხვევაში, თავიდ ანაშენება,
განსაკუთრებით, სოფლებში;



სოციალური ინფრასტრუქტურის განვითარება არა მხოლოდ მიმდინარე საჭიროებების,
არამედ პერსპექტივების გათვალისწინებით;



სატრანსპორტო და საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება;



არასასოფლო-სამეურნეო
მუნიციპალიტეტებში.



სოფლის მეურნეობის ინფრასტუქტურის რეაბილიტაცია



ახალი ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების ასევე გადამამუშავებელი და სამაცივრე
სასაწყობე მეურნეობების განვითარების ხელშეწყობა მკვეთრად გამოხატულ დარგობრივ
სოფლებში

სექტორებში

სამუშაო

ადგილების

შექმნა

რურალურ
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საყოველთაოდ ცნობილია, რომ ადგილებზე მოსახლეობის დასაქმების პრობლემის
გადასაჭრელად მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება არის გადამწყვეტი. დემოკრატიულ
სახელმწიფოს არ აქვს რაიმე ბერკეტი, აიძულოს ბიზნესი, საწარმოები გახსნას კონკრეტულ
დასახლებაში, თუ ეს თავად ბაზრის მოთხოვნებმა, წარმოების ამუშავებისათვის საჭირო
ნედლეულის, ადამიანური, ბუნებრივი და სხვა რესურსების არსებობამ არ გამოიწვია. მაგრამ
სახელმწიფოს აქვს საშუალება, მოახდინოს ურბანიზაციის პროცესის მართვა საჯარო
ინფრასტრუქტურის მიზანმიმართული განვითარების მეშვეობით და ამ გზით - კონკრეტულ
დასახლებებში ბიზნესის განვითარების სტიმულირება.
რეგიონებიდან შრომისუნარიანი მოსახლეობის გადინების არსებული ტენდენციის
დასაძლევად აუცილებელია სახელმწიფოს მიზანმიმართული პოლიტიკის განხორციელება
ურბანიზაციის პროცესის მართვის მიზნით ისე, რომ ქვეყანაში განვითარდეს არა ერთი ან ორი
მეგაპოლისი, არამედ პროცესი თანაბრად წარიმართოს ყველა რეგიონში. ასეთი პოლიტიკის
მიზანი უნდა იყოს ყველა რეგიონის თანაბარი ურბანიზაცია, ცენტრისა და პერიფერიის
მოსახლეობის ცხოვრების დონეში, საყოფაცხოვრებო პირობებსა და საჯარო მომსახურების
მიწოდებაში სხვაობის შემცირება. ამისათვის საჭიროა რეგიონებში არსებული ქალაქების და
დაბების ურბანული განვითარებისათვის ხელშეწყობა, რაც გაცილებით ხელსაყრელი იქნება
როგორც ქვეყნის ეკონომიკური წინსვლისათვის, ისე ადგილზე მოსახლეობის დასაქმების
თვალსაზრისით.
3.1.3. პოლიტიკის მიზნები
სახელმწიფოს პოლიტიკა უნდა იქნას მიმართული ე.წ. "მიზიდულობის ცენტრების"-მცირე და
საშუალო ურბანული ტიპის დასახლებების - დაბებისა და ქალაქების განვითარების, მათში
საჯარო მომსახურების დონის ამაღლებისა და საწარმოების შექმნის ხელშეწყობისაკენ, რაც
ადგილებზე მოსახლეობის დასაქმების პირობებსა და კეთილმოწყობილ საარსებო გარემოს
შექმნის.
რეგიონებში ურბანული მიზიდულობის ცენტრის არსებობა დასაქმების ადგილზე
პერსპექტივას გააჩენს, რაც ხელს შეუწყობს სოფლის მეურნეობის სექტორიდან
გამოთავისუფლებული შრომითი რესურსის ადგილზევე დარჩენას, თუ ასეთი ცენტრები
მრავალია და საცხოვრებელი ადგილის სიახლოვესაა. ეს მოქალაქისათვის გაცილებით უფრო
ხელსაყრელია, ვიდრე გაცილებით შორს მდებარე მეგაპოლისში გადასახლება, რაც სოფლის
მცხოვრებისთვის რიგ ფინანსურ და ფსიქოლოგიურ პრობლემებთანაა დაკავშირებული.
სასოფლო რეგიონებში მრავალი საშუალო და მსხვილი ურბანული/ნახევრად ურბანული
ცენტრის გაჩენა არამარტო რეგიონში მოსახლეობის შენარჩუნებას შეუწყობს ხელს. მცირე და
საშუალო ბიზნესში დასაქმების შესაძლებლობების გაჩენით, ის აგრეთვე შეუნარჩუნებს
ადამიანურ რესურსს აგრარულ სექტორისა და მასთან დაკავშირებულ დარგებსაც:
მიუხედავად სხვა სფეროებში დასაქმებისა, რურალურ რეგიონებში მცხოვრები,
ტრადიციისამებრ, არ წყვეტს მიწასთან კონტაქტს და მის დამუშავებას აგრძელებს.
გარდა ამისა, ასეთ ცენტრებში ხელი უნდა შეეწყოს გადამამუშავებელი მრეწველობის
საწარმოების, სასაწყობე და სამაცივრე მეურნეობების, სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის
მიმწოდებელი საწარმოების კონცენტრაციას, რაც მთლიანად აგრარული სექტორის
განვითარებას წაადგება.
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3.2.

მიმდინარე პროცესი

საქართველოს მთავრობის მიერ დაგეგმილი სივრცითი მოწყობის რეფორმის განხორციელების
შედეგად გაჩნდება სრულიად ახალი მიზიდულობის ცენტრები. ასეთ დასახლებებში
მოსახლეობისთვის ცხოვრების მიმზიდველობის ზრდა, და მათი მეშვეობით მომსახურებების
ფართო სპექტრის მიტანა რეგიონებში სამთავრობო გეგმის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი
ნაწილია. არსებული შესაძლებლობების სივრცეში დაკავშირება ნათლად ავლენს ქვეყნის
ქსოვილში ეკონომიკის განვითარების ახალ პერსპექტივებს, ხოლო ტერიტორიულეკონომიკური თემატური კლასტერების არსებულ და დაგეგმილ სატრანსპორტო კარკასთან
ინტეგრირება კი, პოზიციონირებას უკეთებს მიზიდულობის ცენტრებს-აძლიერებს
არსებულებს და ქმნის ახლებს.5
3.2.1.

ტურისტული პოტენციალი

ქ.ბორჯომი რეგიონის "კარიბჭეა", მის სამთო-სათხილამურო კურორტებზე: ბაკურიანი,
დიდველი და კოხტა-მიტარბი მიმდინარეობს მსხვილი საინვესტიციო პროექტები, კერძოდ,
კერძო-საჯარო პარტნიორობის მოდელით, შენდება კოხტა-მიტარბის სათხილამურო
კომპლექსი, სადაც სახელმწიფო ამონტაჟებს ახალ საბაგირო გზებს, ხოლო კერძო კომპანია
აშენებს სასტუმროებს და მიმდინარეობს, თანამედროვე ალპური და სუბალპური ზონის
განვითარების ევროპული კონცეფციის შესაბამისად, სრულიად ახალი მინი-ქალაქის
მშენებლობა. ეს ბაკურიანის არსებული სასტუმროების მთელ რესურსს მიაბამს ამ ერთი დიდი
ტურისტული კომპლექსის განვითარებაზე.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, ბორჯომის მუნიციპალიტეტს აქვს როგორც საზაფხულო, ასევე
ზამთრის ტურიზმისა და რეკრეაციის მიმართულებით განვითარების პოტენციალი.
ქ.ბორჯომის განვითარება უნდა მოვიაზროთ მისი მიმდებარე კურორტების როგორც ზამთრის
სპორტის სახეობებით დამსვენებელთა მოზიდვის (ბაკურიანი, დიდველი, კოხტა, მიტარბი),
ასევე, ზაფხულში მათი კლიმატურ-ბალნეოლოგიური პოტენციალისა და ბორჯომხარაგაულის ეროვნული პარკის გამოყენების თვალსაზრისით, მოხდება ბორჯომის
მუნიციპალიტეტის მთელი სასტუმრო რესურსის ერთიან კომპლექსში გაერთიანება და ის
ჩამოყალიბდება ერთიან კურორტად, რაც მოსახლეობის მთელი წლის განმავლობაში
ადგილზე დასაქმების მდგრად პერსპექტივას შექმნის და შექმნის პირობებს ქ.ბორჯომის
შემდგომი ურბანული განვითარებისათვის.
რეგიონის ტურისტული პოტენციალის მაქსიმალურად გამოყენების მიზნით საჭიროა
ბორჯომიდან ტურისტული ნაკადების "გადამისამართების" სისტემის შექმნა რეგიონის
სიღრმეში, შემდეგი მიმართულებებით: აწყური-ახალციხე, ახალციხე-ადიგენი (ზარზმა) აბასთუმანი, ახალციხე - ურაველი და ახალციხე-ასპინძა (ვარძია).
3.2.2.

ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურა

ქვეყნის სივრცითი განვითარების მე-3 ღერძის შექმნისათვის იგეგმება ხულო-ზარზმის 47კმიანი 2-ზოლიანი მონაკვეთის ავტოსტრადის მშენებლობა. "ამ მონაკვეთის აშენებით
შესაძლებელი იქნება თბილისიდან წალკის, ნინოწმინდის, ახალქალაქის, ასპინძის და
გოდერძის უღელტეხილის გავლით, ზემო აჭარაში მოხვედრა და იქიდან ბათუმში გადასვლა.
ამ მარშრუტის სიახლოვეს განლაგებულია ულამაზესი ტბები-(ფარავნის და საღამოს), ფოკის
და ზარზმის მონასტრები, სამცხე-ჯავახეთის ძეგლები, როგორიცაა საფარა, რაბათი, ვარძია,
ხერთვისი. ამავე გზით შესაძლებელი იქნება გოდერძის სათხილამურო კურორტზე ასვლა და
1,5 საათში ბათუმში შავი ზღვის სანაპიროზე გასვლა. ახალი გზა გააუმჯობესებს სხვადასხვა
ტურისტული ადგილების მისაწვდომობას, რაც უდაოდ გამოიწვევს აღნიშნულ ადგილებში
5

http://gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=434&info_id=57765
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ახალი შეთავაზებების გაჩენას; ინვესტიციების მოზიდვას; შიდა და საერთაშორისო
ტურისტული ნაკადის ზრდას და ყოველივე აქედან გამომდინარე-ადგილობრივი
მოსახლეობის ეკონომიკური კეთილდღეობის ზრდას" - აღნიშნა საქართველოს პრემიერმინისტრმა ქვეყნის სივრცითი მოწყობის პროექტის პრეზენტაციისას (16.09.2016).
სივრცითი განვითარების მე-6 ღერძის "ახალციხე-მესტია" შექმნა მოხდება ლენტეხი-მესტიის
დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის და გვირაბის, ასევე, ბაღდათი-აბასთუმანის 60კმ-იანი
ახალი მონაკვეთის აშენების შედეგად.
სივრცითი განვითარების მე-5 ღერძის "ყარსი-ნინოწმინდა-ჯავა" პრაქტიკულად ყველა
მონაკვეთი არსებობს, თუმცა, ოკუპაციის პრობლემის გამო შეუძლებელია მისი სრულად
განვითარება.
ბუნებრივია, აღნიშნული სივრცითი განვითარების ღერძების განვითარება რეგიონში საგზაო
ინფრსასტრუქტურის გადაკვეთებზე შესაბამისი სერვისების წარმოქმნას და გაძლიერებას
შეუწყობს ხელს.
3.2.3.

სოფლის განვითარების ხელშემწყობი სახელმწიფო პროგრამები

უკანასკნელ წლებში ხორციელდება რიგი სახელმწიფო პროგრამები, რომლებიც მიმართულია
სოფლის განვითარებაზე. ასეთებია "აწარმოე საქართველოში", "დანერგე მომავალი",
შეღავათიანი აგროკრედიტის და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი
საწარმოების თანადაფინანსების სქემები, თხილის, მევენახეობის, მეფუტკრეობის, რძის
მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის პროგრამები და სხვ.
ამასთანავე, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტებისა და მუნიციპალური განვითარების
ფონდებიდან ხდება ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციაზე მიმართული პროექტების
დაფინანსება სახელმწიფოს მხრიდან.
დეკლარირებული სახელმწიფო პოლიტიკის და რიგ სფეროებში მიმდინარე პროგრამების
განხორციელებას შედეგად ურბანული და პოლიურბანული მიზიდულების ცენტრების
წარმოქმნა და არსებული ცენტრების გაძლიერება უნდა მოჰყვეს.
ამავე დროს, შეზღუდული ადამიანური და ფინანსური რესურსების პირობებში, ვერ
მოხერხდება და არც იქნება გამართლებული ყველა პერსპექტიული ცენტრის ერთობლივი
განვითარება. საჭირო ხდება პრიორიტეტების გამოკვეთა და იმ დასახლებებში მხარდაჭერის
ღონისძიებების თანმიმდევრული განხორციელება, რომლებსაც გააჩნიათ მცირე და საშუალო
მიზიდულობის ცენტრებად გადაქცევის პოტენცია.
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4. განვითარების პერსპექტიული ზონები და პოტენციური მიზიდულობის
ცენტრები სამცხე-ჯავახეთში
4.1. კრიტერიუმები
ქვემოთ მოცემულია რამდენიმე კრიტერიუმი,რომელთა საფუძველზეც მოხდა მიზიდულობის
ცენტრების გამოკვეთა სერვისების მიწოდების კონცენტრირებისა და მათ უშუალო
ბენეფიციარებთან დაახლოების მიზნით.
1. ზონალური - გარკვეული მახასიათებლებით გერთიანებული ჰომოგენურ ზონებში
არსებული დასახლებების ერთობლიობა
მაგალითად, "მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ" კანონის საფუძველზე
რეგიონის 3 ქალაქს, 3დაბასა და 215 სოფლისათვის მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის
მინიჭება ზრდის გარკვეული ინტერესების გარშემო გაერთიანებული დასახლებათა
ერთობლიობ(ებ)ის წარმოქმნის ალბათობას.
2. დასახლების საშუალო მაჩვენებელთან შედარებით დაბალი გარე მიგრაციული სალდოს
არსებობა (რაც ადგილზე საარსებო გარემოს შედარებით უკეთეს მაჩვენებელზე
მეტყველებს)
რეგიონის მიგრაციის უარყოფითი სალდომ 2002-2014 წლებში 22.7%, ხოლო რურალური
დასახლებებისათვის - 25.5% შეადგინა. ასეთ პირობებში 5, 10 ან 15 %% უარყოფითი
მაჩვენებელი კონკრეტულ დასახლებაში შეადრებით უკეთესი საარსებო გარემოს არსებობის
დადასტურებაა.
3. პოტენციური განვითარების სფეროები - მიმდინარე და პერსპექტიული შესაძლებლობები.
ამ შემთხვევაში გათვალისწინებულ იქნა ბოლო 3 ათწლეულის განმავლობაში მიმდინარე
პროცესები თითოეული დასახლებისათვის ცალცალკე.
4. გარკვეული ინფრასტრუქტურული სისტემის არსებობა (რაც სახელმწიფოს დამატებით
ხარჯებს ააცილებს თავიდან)
მიზიდულობის ცენტრების განსაზღვრისათვის დამატებით კრიტერიუმს შესაბამისი
ინფრასტრუქტურის არსებობა წარმოადგენს. 2013 წლის მონაცემების თანახმად, რეგიონის 270
დასახლებიდან:


საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ნაკლებად მისაწვდომი იყო 20%-თვის, ხოლო საერთოდ არ
არსებობდა 33.7%-ში



სტაციონარული სამედიცინო
შესაბამისად: 64.1% და 34.1%



საშუალო განათლებისათვის - 42.6% და 17.4%



სკოლამდელი აღრზდის დაწესებულებებისათვის - 8.9% და82.6%



ბიბლიოთეკებისათვის - 20.7% და 79.3%

მომსახურებისათვის

ეს

მაჩვენებლები

შეადგენდა,

5. "სოფლის პასპორტების" ანალიზის საფუძველზე მიზიდულობის პოტენციური ცენტრების
გამოყოფა არსებული ბუნებრივი, ადამიანური და ეკონომიკური მდგომერეობისა და
რესურსების გათვალისწინებით.
ამ შემთხვევაშიც, ისევე როგორც მეორე კრიტერიუმის გამოყოფისას, ერთერთ საფუძვლად
აღებულ იქნა მიმდინარე დემოგრაფიული პროცესები. ის სოფლები, სადაც დღესაც,
მიუხედავად მძიმე სოციალ-ეკონომიური ფონისა, მაღალია სკოლამდელი და სასკოლო ასაკის
20

ბავშვთა და მოზარდთა ხვედრითი წილი,
პერსპექტიულ კანდიდატებად იქნენ მიჩნეულნი.

შემდგომი

განვითარებისათვის

უფრო

ბუნებრივია, მოცემული კრიტერიუმები არ არის სრული და ყოვლისმომცველი.
წარმოდგენილი ხედვა მხოლოდ განსაზღვრავს იმ ძირითად მიმართულებებს, რომლებიც
შესაძლოა და ჩვენი აზრით, აუცილებლად უნდა იყოს გამოყენებული პოტენციური
მიზიდულობის ცენტრების იდენტიფიცირების პროცესში.
ჩვენს ხელთ არსებული მონაცემების ანალიზის საფუძველზე და სახელმწიფოს მიერ ცალკეულ
სფეროებში (სოფლის მეურნეობა, ინფრასტრუქტურა, ეკონომიკა, საზოგადოებრივი
მომსახურება) შემუშავებული პროგრამების გათვალისწინებით გამოიკვეთა ის დასახლებები,
სადაც შესაძლებელია გარკვეული მიმართულების ქმედებების კონცენტრირება, დასახლების
განვითარების მოდელების შექმნის მიზნით.
სამუშაო ვერსიად აღებულ იქნა სამი მიმართულება და გამოიყო დასახლებათა 3 ჯგუფი:
1. სოფლის მეურნეობის განვითარების ცენტრები
2. ინფრასტრუქტურული (საწარმოო სერვისები) ცენტრები
3. სოციალ-კულტურული (დასახლებათა
მეურნეობის სერვისებით

ერთობლიობების)

ცენტრები

სოფლის

ბოლო ეტაპზე გამოკვეთილი დასახლებების თითოეული კლასტერი, თავის მხრივ გაიყო ორ
ჯგუფად:
1. დასახლებები, სადაც უკვე არსებობს შესაბამისი გარემო
2. დასახლებები, სადაც უახლოეს მომავალში
შესაბამისი მიმართულებით მუშაობა

შეიძლება

გახდეს

პერსპექტიული

სულ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ამ ერაპზე გამოიყო 28 პოტენციური მიზიდულობის
ცენტრი.
არსებული

პერსპექტიული

I. სოფლის მეურნეობა

ადიგენის მუნიციპალიტეტი

სოფელი უდე

ასპინძის მუნიციპალიტეტი

სოფელი ნაქალაქევი

ახალციხის მუნიციპალიტეტი

სოფელი წყრუთი

სოფელი წყალთბილა

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი

სოფელი ვაჩიანი

სოფელი დილისკა
სოფელი კარტიკამი

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

სოფელი ყვიბისი
სოფელი ტაბაწყური

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი

სოფელი დიდი გონდრიო
სოფელი გორელოვკა
სოფელი განძანი
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II. ინფრასტრუქტურული

ადიგენის მუნიციპალიტეტი

სოფელი-ვარხანი
სოფელი ზარზმა

ასპინძის მუნიციპალიტეტი

სოფელი ხერთვისი

სოფელი რუსთავი

ახალციხის მუნიციპალიტეტი

სოფელი აწყური

სოფელი სხვილისი

სოფელი ურაველი

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი

სოფელი კარწახი

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

სოფელი დვირი
დაბა წაღვერი
დაბა ბაკურიანი
III. სოციალ-კულტურული

ადიგენის მუნიციპალიტეტი
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი

სოფელი ბოლაჯური
სოფელი ბარალეთი

სოფელი არაგვა

სოფელი აზავრეთი

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი

სოფელი ეშტია
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4.2.

მიზიდულობის პოტენციური ცენტრები
1. სოფლის მეურნეობის განვითარების ცენტრები

1.1. ადიგენის მუნიციპალიტეტი
1. სოფელი უდე
დაფარვის ზონა: უდის და არალის ტერიტორიული ერთეულები - 4 სოფელი
ზონის მოსახლეობა: 4131
სოფლის მოსახლეობა - 2728
მიგრაციის სალდო (2012-2014) - -22.2%
მოსახლეობაში მოზარდებისა და ბავშვების წილი მაღალია - 55,61%
უდეში არის ენერგოსისტემა და წყალმომარაგება, მოსახლეობის 20% გაზიფიცირებულია,
მიმდინარეობს დანარჩენი ნაწილის გაზიფიცირების სამუშაოები.
დასახლების სოციალური ინფრასტრუქტურა: 2 საჯარო სკოლა, 2 საბავშვო ბაღი,
ამბულატორია, კულტურის სახლი, რიტუალების სახლი, ჭიდაობის დარბაზი, შესაკეთებელია
ამბულატორია. ძეგლები: დედათა მონასტერი, მამათა მონასტერი, კეთოლიკური ეკლესია,
ისტორიული ციხე-სიმაგრე, რომელიც მოითხოვს რეაბილიტაციას.
ამჟამად მოსახლეობის 10-10% საჯარო სამსახურსა და ბიზნესშია დასაქმებული, 80% კი სოფლის მეურნეობაში და მისდევს ძირითადად მეცხოველეობას, მეკარტოფილეობას,
მეხილეობას,
მეფუტკრეობასა
და
მებოსტნეობას,
პარალელურად
მეცხოველეობა/მეფრინველეობასაც, რისთვისაც იყენებს 447 ჰა სახნავ-სათესს, ასევე 135 ჰა
სათიბ-საძოვარს. 300 ჰა მრავალწლიან ნარგავებს უკავია. ირიგაცია: სოფელში არსებობს
წვეთოვანი სისტემა, მიწების 70% ირწყვება თვითდინებით.
განვითარების შესაძლო პერსპექტივა: სოფელში ურბანული განვითარების ჩანასახოვანი
პოტენციალია, აქ უკვე არის საკონდიტრო საწარმო, ლიმონათის საამქრო, ხე-ტყის საწარმო.
მოსახლეობის ზრდის პოტენციალის გამო, ახალგაზრდობის ადგილზე დასაქმება
შესაძლებელი
იქნება
ადგილობრივი
მცირე
წარმოების,
სოფლის
მეურნეობის
გადამამუშავებელი მრეწველობის და სასაწყობე მეურნეობების განვითარებით, ბაზრობების
შექმნით. აგრეთვე, შესაძლებელია რელიგიური ტურიზმის განვითარება.
დასახლება ერთი მხრივ უკავშირდება ადიგენს (დასავლეთი), მეორე მხრივ, ამორტიზებული
გზით, ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ვალეს. ვალეს, როგორც საბაჟო და
სატრანსპორტო
ტერმინალის
განვითარების
შემთხვევაში,
შესაძლოა
იქცეს
ამ
უკანასკნელიასთვის სოფლის მეურნეობის პროდუქციის (მრავალწლოვანი ხეხილი,
მეკარტოფილეობა, მეცხოველეობა. კენკროვანი ხილის წარმოება) ერთერთ და სხვა
ადეკვატური სერვისების მიმწოდებლად.

1.2. ასპინძის მუნიციპალიტეტი
2. სოფელი ნაქალაქევი
დაფარვის ზონა: ნაქალაქევის ტერიტორიული ერთეული - 5 სოფელი
ზონის მოსახლეობა: 1166
სოფლის მოსახლეობა - 426
მიგრაციის სალდო (2012-2014) - -10.5%
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მოსახლეობაში მოზარდებისა და ბავშვების წილი საშუალოზე მაღალია - 23,19%
ნაქალაქევში არის ენერგოსისტემა და წყალმომარაგება, წყალი მიეწოდება ყველა ოჯახს,
მისასვლელი გზა მოასფალტებულია, მოწყობილია გარე განათება.
დასახლების სოციალური ინფრასტრუქტურა: საშუალო სკოლა, რიტუალების სახლი,
ამბულატორია, კლუბი, 2 მაღაზია. ძეგლები: წუნდის ეკლესია.
ამჟამად მოსახლეობის 11% საჯარო სამსახურში, ხოლო 5% ბიზნესშია დასაქმებული, 84% კი სოფლის მეურნეობაში და მისდევს ძირითადად მეხილეობას, მეფუტკრეობას, მემინდვრეობას
და მეცხოველეობას, რისთვისაც იყენებს 71 ჰა სახნავ-სათესს, ასევე 3063 ჰა სათიბ-საძოვარს. 10
ჰა მრავალწლიან ნარგავებს უკავია. მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის 582სული, ფური 300
სული, ღორი69სული, 24 თხა და 149 ცხვარი, ფრინველი 991 ფრთა, ფუტკარი 63 სკა. არის
საირიგაციო სისტემები: დიდი არხი, ჭალის არხი, ზედა ტბის არხი, ხოლო თვითდინებადი - 4
კმ საჭიროებს რებილიტაციას.
განვითარების შესაძლო პერსპექტივა: ზონას გააჩნია როგორც სოფლის მეურნეობის
(თაფლოვანი მცენარეების მრავალფეროვნება - მეფუტკრეობის განვითარებისათვის,
მეცხოველეობა), ისე, უმთავრესად, ტურიზმის განვითარების პოტენციალი. სოფლის
ტერიტორიაზე და მთაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალური გამოყენება ხელს
შეუწყობს სოფელში მესაქონლეობის პროდუქტიულობის ამაღლებას. ბუნებრივ-კლიმატური
პირობები საშუალებას იძლევა განვითარდეს მებოსტნეობა და მეფუტკრეობა.
ნაქალაქევში არის გეოთერმული წყლები, შესასწავლია დასახლების საკურორტობალნეოლოგიური პოტენციალი (ბალნეოლოგიური აბანო, წუნდის ტბა, ვარძიის, თმოგვის,
დავანის ქვაბების სიახლოვე) და ტეშენიტის საბადოს დამუშავების პერსპექტივა.

1.3. ახალციხის მუნიციპალიტეტი
3. სოფელი წყრუთი
დაფარვის ზონა: ელიაწმინდის, სვირის და წყრუთის ტერიტორიული ერთეულები - 9 სოფელი
ზონის მოსახლეობა: 2942
სოფლის მოსახლეობა - 1056
მიგრაციის სალდო (2012-2014) - -11.6%
მოსახლეობაში მოზარდებისა და ბავშვების წილი - 17,57%
წყრუთში არის ენერგოსისტემა და წყალმომარაგება, მისასვლელი გზა მოასფალტებულია.
დასახლების სოციალურ-ეკონომიკური ინფრასტრუქტურა: საჯარო სკოლა, რიტუალების
სახლი, ამბულატორია, ადმინისტრაციული შენობა, სტადიონი, 5 მაღაზია, წისქვილი,
სამშენებლო ქვის კარიერი, ძეგლები: ეკლესია და სალოცავი. მოსახლეობის სოციალური
აქტივობა: არის სოფლის თემი "ალუჯი’’.
ამჟამად მოსახლეობის 97% სოფლის მეურნეობაშია დასაქმებული და მისდევს
ძირითადადმეცხოველეობას და მიწათმოქმედებას, რისთვისაც იყენებს 460 ჰა სახნავ-სათესს,
ასევე 960 ჰა სათიბ-საძოვარს. 11 ჰა მრავალწლიან ნარგავებს უკავია. არ არის საირიგაციო
სისტემები.
განვითარების შესაძლო პერსპექტივა: მდებარეობს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ჩრდილოდასავლეთით, რომელსაც დასავლეთიდან უერთდება ადიგენის მუნიციპალიტეტის ვარხანის
ტერიტორიული ერთეულის ხარჯამი-ქიქინეთის შემაერთებელი ამორტიზებული გზა,
რომლის რეაბილიტაციის შემთხვევაში პერსპექტიულია აბასთუმნის საკურორტო ზონის
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სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციით მომარაგება, ასევე ქალაქ ახალციხისა და მომავალში
მზარდი ვალეს ზონის მომარაგება.
4. სოფელი წყალთბილა (პერსპექტივაში)
დაფარვის ზონა: წყალთბილას ტერიტორიული ერთეული - 5 სოფელი
ზონის მოსახლეობა: 2007
სოფლის მოსახლეობა - 883
მიგრაციის სალდო (2012-2014) - -42.9%
მოსახლეობაში მოზარდებისა და ბავშვების წილი - 12,20%
წყალთბილაში არის ენერგოსისტემა და წყალმომარაგება. სოფელი გაზიფიცირებულია,
მისასვლელი გზა მოაფალტებულ-მობეტონებულია.
დასახლების სოციალური ინფრასტრუქტურა: საჯარო სკოლა, საბავშვო ბაღი, რიტუალების
სახლი, ამბულატორია, კულტურის სახლი, სოფლის სახლი, საფეხბურთო მოედანი. ძეგლები:
XVIII ს. ეკლესია, ციხე,
ამჟამად მოსახლეობის 97% სოფლის მეურნეობაშია დასაქმებული და მისდევს ძირითადად
მემცენარეობას და მეცხოველეობას, რისთვისაც იყენებს 260 ჰა სახნავ-სათესს, ასევე 336 ჰა
სათიბს და 762 ჰა საძოვარს. 22 ჰა მრავალწლიან ნარგავებს (ხეხილს) უკავია.
განვითარების შესაძლო პერსპექტივა: მდებარეობს ქალაქ ვალეს სამხრეთით. პერსპექტიულია
როგორც ვალეს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციით მომარაგება და ამ ქალაქის
ინფრასტრუქტურაში ინკორპორირება, ისე
წყალთბილას საკურორტო სტატუსის,
სანატორიულ-ბალნეოლოგიური პოტენციალის (ახლომდებარე წიწვოვანი ტყე, გეოთერმული
წყლები) გამოყენება.

1.4. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
5. სოფელი ვაჩიანი
დაფარვის ზონა: გოგაშენის, ვაჩიანის, ოკამის ტერიტორიული ერთეულები - 8 სოფელი
ზონის მოსახლეობა: 3867
სოფლის მოსახლეობა - 1801
მიგრაციის სალდო (2012-2014) - -18.4%
მოზარდები და ბავშვები - 19,14%
არის ენერგოსისტემა და წყალმომარაგება (სეზონურად). მისასვლელი
მდგომარეობაშია - სოფელი მდებარეობს ახალქალაქი-კარწახის გზატკეცილზე.

გზა

კარგ

დასახლების სოციალურ-ეკონომიკური ინფრასტრუქტურა: ამბულატორია, საჯარო სკოლა,
კულტურის სახლი,-სარიტუალო სახლი, ყველის 2 საწარმო, 1 წისქვილი, 2 სასოფლოსამეურნეო კოოპერატივი.
ძეგლები: 1 ეკლესია.
ამჟამად მოსახლეობის 98% სოფლის მეურნეობაშია დასაქმებული (მეკარტოფილეობა,
მეცხოველეობა მარცვლეული კულტურები): 1279 ჰა სახნავ-სათესი, 1781 ჰა სათიბ-საძოვარი.
1200 სული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი, 100 ცხვარი.
განვითარების შესაძლო პერსპექტივა: ზონა მოიცავს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის
სამხრეთ-დასავლეთ დასახლებებს, სადაც სოფლის მეურნეობის შემდგომი განვითარების
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(მესაქონლეობა, მარცვლეული / მეკარტოფილეობა) განვითარების პირობებში შესაძლოა აქ
განხორციელდეს სოფლის მეურნეობისათვის საჭირო სერვისების თავმოყრა (ადამიანური
კაპიტალი - 300 მცხოვრებს დამთავრებული აქვს კოლეჯი.).
6. სოფელი დილისკა (პერსპექტივაში)
დაფარვის ზონა: დილისკას, კუმურდოს, პტენას, ჩუნჩხას ტერიტორიული ერთეულები - 5
სოფელი
ზონის მოსახლეობა: 5221
სოფლის მოსახლეობა - 2374
მიგრაციის სალდო (2012-2014) - -17.9%
მოზარდები და ბავშვები - 15,84%
არის ენერგოსისტემა და წყალმომარაგება (სეზონური პრობლემებით), გზა ძირითადად
მოასფალტებული, ნაწილი - მოხრეშილი.
დასახლების სოციალურ-ეკონომიკური ინფრასტრუქტურა: 2 სკოლა: საჯარო სკოლა
(ავარიულ მდგომარეობაში),
საბაზო სკოლა. საბავშვო ბაღი, რიტუალების სახლი, 2
სპორტული დარბაზი (სპორტული სკოლა, სატრენაჟორო დარბაზი. 1 - კარგ მდგომარეობაში),
კულტურის სახლი, ჭადრაკის სკოლა. მუშაობს: 2 წისქვილი ( ქატო და პურის ფქვილი), 2
პურის საცხობი, 4 კოოპერატივი ("სოკო", "ოგანეს", "აიკ", "ნორიკ 85"). არის სილის კარიერი,
რომელიც არ ფუნქციონირებს
ძეგლები: 2 ეკლესია, მ.შ. სოფელთან ახლოს მდებარე ეკლესია "მურჯიკანთან", ეწყობა ზეიმები
ოქტომბერში და ზამთარში ("სუფსარქისი"),
მოსახლეობის 95% სოფლის მეურნეობაშია დასაქმებული და მისდევს ძირითადად
მეკარტოფილეობას, მემარცვლეობას და მესაქონლეობას. სახნავ-სათეი მიწა - 2362 ჰა, სათიბსაძოვარი - 1568 ჰა, მრავალწლიანი ნარგავები - 2 ჰა. სამელიორაციო სისტემა - 3 წყალსაცავი
(გასარწყავიანება - 70 ჰა).
განვითარების შესაძლო პერსპექტივა: ზონა ფარავს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის
აღმოსავლეთ
ნაწილს,
სადაც
არსებობს
მესაქონლეობისა
და,
განსაკუთრებით,
მეკატოფილეობის შემდგომი განვითარების პერსპექტივა. დღევანდელ ეტაპზე შესაბამისი
მომსახურების სერვისები შეიძლება მიწოდებულ იქნეს ქალაქ ახალქალაქიდან. შემდგომში,
საჭიროების შემთხვევაში, შესაძლოა დაიწყოს ადგილზე სერვისიების მიწოდების ცენტრების
შექმნა (ადამიანური კაპიტალი - 150 მცხოვრებს დამთავრებული აქვს კოლეჯი.).
7. სოფელი კარტიკამი (პერსპექტივაში)
დაფარვის ზონა: კარტიკამის ტერიტორიული ერთეული - 6 სოფელი
ზონის მოსახლეობა: 4705
სოფლის მოსახლეობა - 1695
მიგრაციის სალდო (2012-2014) - -16.0%
განვითარების შესაძლო პერსპექტივა: ზონა ფარავს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის
დასავლეთ ნაწილს, სადაც არსებობს მესაქონლეობისა და მეკატოფილეობის შემდგომი
განვითარების პერსპექტივა. დღევანდელ ეტაპზე შესაბამისი მომსახურების სერვისები
შეიძლება მიწოდებულ იქნეს ქალაქ ახალქალაქიდან. შემდგომში, საჭიროების შემთხვევაში,
შესაძლოა დაიწყოს ადგილზე სერვისიების მიწოდების ცენტრების შექმნა.
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1.5. ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
8. სოფელი ყვიბისი
დაფარვის ზონა: ახალდაბისა და ყვიბისის ტერიტორიული ერთეულები - 1 დაბა, 5 სოფელი
ზონის მოსახლეობა: 4530
სოფლის მოსახლეობა - 1527
მიგრაციის სალდო (2012-2014) - -13.8%
მოზარდები და ბავშვები - 15,78%
ენერგოსისტემა და წყალმომარაგება საჭიროებს რეაბილიტაციას, გზების მდგომარეობა საშუალო.
დასახლების სოციალურ-ეკონომიკური ინფრასტრუქტურა: საჯარო სკოლა, საბავშვო ბაღი,
ამბულატორია, მინი სტადიონი. ფუნქციონირებს #2 ჩამომსხმელი ქარხანა. სოფლის ახლოს
არის ბორჯომის მინერალური წყლის რამდენიმე წყარო.
ძეგლები: 3 ეკლესია ("მთავარანგელოზის" -ეკლესია IX ს.; "კვირაცხოვლობის" და "წმინდა
გიორგის").
მოსახლეობის 64% ბიზნესშია დასაქმებული, 19% - სოფლის მეურნეობაში.
სახნავ-სათესი - 134 ჰა ს, სათიბ-საძოვარი - 871 ჰა, მრავალწლიანი ნარგავები - 4 ჰა.ს უკავია.
არის 500 სული ფრინველი.
განვითარების შესაძლო პერსპექტივა: ზონა მდებარეობს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის
ჩრდილოეთით. კარგი შესაძლებლობებია სოფლის მეურნეობის რიგი დარგების (მეხილეობა,
მებოსტნეობა და მეცხოველეობა - რომელიც შეიძლება მოემსახუროს ბორჯომის და ბაკურინის
ტურისტულ
ინდუსტრიას),
ასევე
ხე-ტყის
გადასამუშავებელი
სააწარმოების
განვითარებისათვის. ბორჯომ-თბილისის მაგისტრალზე განლაგება იძლევა შესაბამისი
სერვისების განვითარების საშუალებასაც. გარდა ამისა ახალდაბაში არსებობს ტურიზმის
განვითარების პოტენციალიც.
9. სოფელი ტაბაწყური
დაფარვის ზონა: ბალანთის და ტაბაწყურის ტერიტორიული ერფთეულები - 4 სოფელი
ზონის მოსახლეობა: 1185
სოფლის მოსახლეობა - 560
მიგრაციის სალდო (2012-2014) - -22.5%
განვითარების შესაძლო პერსპექტივა: ბაკურიანის ტურისტულ ზონასთან სიახლოვე აჩენს
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის (განსაკუთრებით მეცხოველეობისა და მეთევზეობის)
გასაღების ბაზარს. ტაბაწყურის ტბის, ქცია-ტაბაწყურისა და თეთროსბის აღკვეთილების
სიახლოვის გამო პერსპექტიულია კლიმატური და ეკო-ტურიზმის განვითარება.

1.6. ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
10. სოფელი დიდი გონდრიო
დაფარვის ზონა: დიდი გონდრიოს ტერიტორიული ერთეული - 5 სოფელი
ზონის მოსახლეობა: 3651
სოფლის მოსახლეობა - 990
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მიგრაციის სალდო (2012-2014) - -23.5%
მოსახლეობაში მოზარდებისა და ბავშვების წილი საშუალოზე მაღალია - 26,61%
არის
ენერგოსისტემა
და
წყალმომარაგება
(საჭიროებს
გაზიფიცირებულია, გზების ნაწილი საჭიროებს შეკეთებას.

შეკეთებას),

სოფელი

დასახლების სოციალურ-ეკონომიკური ინფრასტრუქტურა: საჯარო სკოლა (შესაკეთებელია),
რიტუალების სახლი, საბავშვო ბაღი, კულტურის სახლი, სავარჯიშო ოთახი (ტრადიციული
ჭიდაობა - "კოხ"). ფუნქციონირებს ორი
ყველის საწარმო და ორი ქვის საამქრო, 2
წყალსაცავი. არის ბაზალტის და პემზას საბადოები.
ძეგლები: სომხური სამოციქულო ეკლესია და სალოცავი მთაზე.
მოსახლეობის 95% დასაქმებულია სოფლის მეურნეობაში: მეკარტოფილეობა, მებოსტნეობა,
მეცხოველეობა. სახნავ-სათესი ფართი - 725 ჰა, სათიბ-საძოვარი - 1418 ჰა.
განვითარების შესაძლო პერსპექტივა: ზონა მოიცავს ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის
სამხრეთ-დასავლეთ
დასახლებებს,
რომელთაც
გააჩნიათ
სოფლის
მეურნეობის
(განსაკუთრებით ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტის წარმოება) შემდგომი განვითარების
(სარძევე მესაქონლეობა, მემცენარეობა / მებოსტნეობა,), ასევე სასმელი წყლის ჩამოსხმის
პოტენციალი (ადამიანური კაპიტალი - 150 მცხოვრებს დამთავრებული აქვს კოლეჯი.). გარდა
აღნიშნულისა უახლოეს მომავალში ამოქმედდება ახალი საგზაო (სარკინიგზო)
ინფრასტრუქტურის ობიექტი - ყარსი-თბილისი რჯინიგზის ახალქალაქის სადგური, რაც
ასევე წარმოქმნის მოსახლეობის დასაქმებისა და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის
გასაღების დამატებით შესაძლებლობებს.
11. სოფელი გორელოვკა
დაფარვის ზონა: გორელოვკის ტერიტორიული ერთეული - 6 სოფელი
ზონის მოსახლეობა: 2279
სოფლის მოსახლეობა - 1165
მიგრაციის სალდო (2012-2014) - +9.0%
მოსახლეობაში მოზარდებისა და ბავშვების წილი მაღალია - 32,63%
არის ენერგოსისტემა და წყალმომარაგება (2
წყალსაცავი), სოფელზე გადის მთავარი
სახელმწიფო მნიშვნელობია გზა. (ნაწილი საჭიროებს შეკეთებას).
დასახლების სოციალურ-ეკონომიკური ინფრასტრუქტურა: 3 საჯარო სკოლა, კულტურის
სახლი, საბავშვო ბაღი, რიტუალების სახლი, სამედიცინო პუნქტი, კლუბი, მინი სტადიონი,
მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა სოფლის მეურნეობაშია დასაქმებული.
განვითარებულია მიწათმოქმედება, მეცხოველეობა. სახნავ-სათესი ფართი - 2695 ჰა, სათიბსაძოვარი - 2864 ჰა.
განვითარების შესაძლო პერსპექტივა: ზონა მოიცავს ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის
სამხრეთ-აღმოსავლეთ
დასახლებებს,
რომელთაც
გააჩნიათ
სოფლის
მეურნეობის
(ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტი) შემდგომი განვითარების (მესაქონლეობა განსაკუთრებით სარძეო-სახორცე, მეკარტოფილეობა) პოტენციალი. არსებობს რძისა და რძის
ნაწარმის (ყველი, კარაქი) პირველადი საწარმოების ამოქმედების კარგი შესაძლებლობეც.
12. სოფელი განძანი
დაფარვის ზონა: განძანის, ტამბოვკის და ფოკის ტერიტორიული ერთეულები - 8 სოფელი
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ზონის მოსახლეობა: 4437
სოფლის მოსახლეობა - 2558
მიგრაციის სალდო (2012-2014) - -30.1%
მოსახლეობაში მოზარდებისა და ბავშვების წილი საშუალოზე მაღალია - 25,02%
არის ენერგოსისტემა და წყალმომარაგება, სოფელი გაზიფიცირებულია, გზა. საჭიროებს
შეკეთებას.
დასახლების სოციალურ-ეკონომიკური ინფრასტრუქტურა: 2 საჯარო სკოლა, საბავშვო ბაღი,
რიტუალების სახლი, ამბულატორია. ფუნქციონირებს 5 ყველის საწარმო, რამდენიმე
კოოპერატივი. არის 2 წყალსაცავი, შავი სილის საბადო.
ძეგლები: მე-12-მე-13 სს ეკლესიები, შუა საუკუნეების ციხე-სუმაგრე ("მენჰირ კათ-ქარ, ძვ.წთ.
1-ს., პოეტ ვ,ტერიანის სახლ-მუძეუმი - 19 საუკუნე, მოქმედი სომხური ეკლესიამოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა სოფლის მეურნეობაშია დასაქმებული, 4% საჯარო სექტორში. განვითარებულია მიწათმოქმედება, მეცხოველეობა. სახნავ-სათესი ფართი
- 2796 ჰა, სათიბ-საძოვარი - 4600 ჰა.
განვითარების შესაძლო პერსპექტივა: ზონა მოიცავს ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის
ჩრდილოეთ დასახლებებს, სადაც არსებობს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოებისა
(ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტი - მეცხოველეობა, მეფუტკრეობა, მეთევზეობა). გარდა
ამისა პერსპექტიულია ეკო-ტურიზმის განვითარებაც, რასაც ბუნების (ფარავანი, აბული) და
ათროპოგენური (მეგალითური ციხეები) ძეგლების არსებობა უწყობს ხელს.
2. ინფრასტრუქტურული (საწარმოო სერვისები) ცენტრები

2.1. ადიგენის მუნიციპალიტეტი
13. სოფელი-ვარხანი
დაფარვის ზონა: ვარხანის, წახანის, ბენარის ტერიტორიული ერთეულები - 13 სოფელი
ზონის მოსახლეობა: 3404
სოფლის მოსახლეობა - 1219
მიგრაციის სალდო (2012-2014) - -17.6%
მოზარდები და ბავშვები - 12,67%
ვარხანში არის ენერგო და წყალმომარაგება, მიმდინარეობს გაზიფიცირება.
დასახლების სოციალური ინფრასტრუქტურა: სკოლა, საბავშვო ბაღი, რიტუალების სახლი,
ამბულატორია.
მოსახლეობის 90% ამჟამად სოფლის მეურნეობაშია დასაქმებული, მისდევს ძირითადად
მეკარტოფილეობას და მეცხოველეობა/მეფრინველეობას, რისთვისაც იყენებს 340 ჰა ფართობის
სახნავის, 71 ჰა სათიბს, 1069 ჰა საძოვარს. 24 ჰა მრავალწლიან ნარგავებს უკავია. არ არის
საირიგაციო სისტემა.
განვითარების შესაძლო პერსპექტივა: მდებარეობს ჩრდილოეთი-სამხრეთის მიმართულების
სივრცითი განვითარების მე-6 ღერძზე (ახალციხე-მესტია), რომელსაც დასავლეთიდან
აღმოსავლეთის მიმართულებით კვეთს ნაქურდევი-ხევაშენისა (დასავლეთიდან) და ხარჯამიქიქინეთის (აღმოსავლეთიდან) შემაერთებელი გზა. ეს უკანასკნელი, თავის მხრივ,
დღეისათვის ამორტიზებული გზით, უკავშირდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის
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ელიაწმინდის ტერიტორიული ერთეულის სოფელ ანს და შემდგომში ახალციხის
მუნიციპალიტეტის სვირისა და წყრუთის ტერიტორიულ ერთეულებს და, შესაბამისად, ქალაქ
ახალციხეს. სოფლის მეურნეობის განვითარების პირობებში შესაძლოა აქ განხორციელდეს
სოფლის მეურნეობისათვის საჭირო სერვისების თავმოყრა.ასევე პერსპექტიულია აბასთუმნის
საკურორტო ზონის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციით მომარაგება.
14. სოფელი ზარზმა
დაფარვის ზონა: დერცელის, ზარზმის, ზედუბნის, მლაშეს, მოხის, ჭეჭლის ტერიტორიული
ერთეულები - 17 სოფელი
ზონის მოსახლეობა: 2546
სოფლის მოსახლეობა - 312
მიგრაციის სალდო (2012-2014) - -18.5%
მოსახლეობაში მოზარდებისა და ბავშვების წილი მაღალია - 41,40%
ზარზმაში არის ენერგო და წყალმომარაგება.
დასახლების სოციალური ინფრასტრუქტურა: სკოლა, საბავშვო ბაღი, რიტუალების სახლი,
სპოტრული დარბაზი, ძეგლებიდან მაღალი ცნობადობა აქვს XIV საუკუნეში აგებულ ზარზმის
ტაძარს.
მოსახლეობის 94% ამჟამად სოფლის მეურნეობაშია დასაქმებული, მისდევს ძირითადად
მეცხოველეობას, მებოსტნეობას და მეკარტოფილეობა, ასევე, მეცხოველეობა/მეფრინველეობას,
რისთვისაც იყენებს 66 ჰა სახნავ-სათესს, ასევე 128 ჰა სათიბს და 396 ჰა საძოვარს. 8 ჰა
მრავალწლიან ნარგავებს უკავია.
განვითარების
შესაძლო
პერსპექტივა:
მდებარეობს
აღმოსავლეთი-დასავლეთის
მიმართულების სივრცითი განვითარების მე-3 ღერძზე (ხულო-ზარზმა, ახალციხე-ბათუმი),
რომელსაც ჩრდილოეთიდან უერთდება ჩამოთვლილი ტერიტორიული ერთეულების
სოფლების დამაკავშირებელი გზა. ამავე დროს იგი წარმოადგენს ადიგენის მუნიციპალიტეტის
ჩრდილო-აღმოსავლეთი (სუბალპური და ალპური) ზონის სახელმწიფო მნიშვნელობის
გზასთან
დამაკავშირებელ
პუნქტს.
მიუხედავად
სიმცირისა,
გააჩნია
საგზაო
ინფრასტრუქტურისათვის საჭირო და ტურისტული (ზარზმის და ჭელას მონასტრები,
ზარზმის და ფლატეს საკურორტო ზონა) სერვისების განვითარების პოტენციალი.
მომსახურების შესაბამის ზონაში სოფლის მეურნეობის (მესაქონლეობა) და სატყეო
მეურნეობის განვითარების პირობებში შესაძლოა აქ
განხორციელდეს სოფლის
მეურნეობისათვის საჭირო სერვისების თავმოყრა.

2.2. ასპინძის მუნიციპალიტეტი
15. სოფელი რუსთავი (პერსპექტივაში)
დაფარვის ზონა: რუსთავისა და ძველის ტერიტორიული ერთეულები - 3 სოფელი
ზონის მოსახლეობა: 1088
სოფლის მოსახლეობა - 427
მიგრაციის სალდო (2012-2014) - -2.5%
მოსახლეობაში მოზარდებისა და ბავშვების წილი საშუალოზე მაღალია - 26,88%
რუსთავში არის ენერგოსისტემა და წყალმომარაგება.
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დასახლების სოციალურ-ეკონომიკური ინფრასტრუქტურა: საჯარო სკოლა, საბავშვო ბაღი,
ამბულატორია, კულტურის სახლი, რიტუალების სახლი (ესაჭიროება რეაბილიტაცია),
ფეხბურთისდა ფრენბურთის მოედანი. აქ არის შპს "ფერიციხე"-სფერმები, 2 ბენზინ გასამართი
სადგური, 2 მაღაზია, ხის სახერხი საამქრო, რძის გადამამუშავებელი მიკრო საამქრო. ძეგლები:
ამაღლების სახელობის ნაეკლესიარი, სათვალთვალო კოშკი, შეუსწავლელი სასაფლაოები,
დარნები, შენობების ნანგრევები.
ამჟამად მოსახლეობის 14% საჯარო სამსახურში, ხოლო 12% ბიზნესშია დასაქმებული, 74% კი სოფლის მეურნეობაში და მისდევს ძირითადად მეცხოველეობას, მეკარტოფილეობას,
მეხილეობას,
მეფუტკრეობასა
და
მებოსტნეობას,
პარალელურად
მეცხოველეობა/მეფრინველეობასაც, რისთვისაც იყენებს 179 ჰა სახნავ-სათესს, ასევე 692 ჰა
სათიბ-საძოვარს. 43 ჰა მრავალწლიან ნარგავებს უკავია. მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის 627
სული, ფური 426 სული, ცხვარი 25 სული, ფრინველი 770 ფრთა,ფუტკარი 85 სკა. სახნავი
ფართობები დანაწევრებულია პატარა ნაკვეთებად დაახლოებით 0,20-0,30 ჰა. ფართობებად,
თუმცა პრობლემის გადაწყვეტა კოოპერაციის გზით არის შეაძლებელი და აქ უკვე არის არის
კოოპერატივები "რუსთავი", ამხანაგობა "ახალი რუსთავი", კოოპერატივი "აგრონობათი".
განვითარების შესაძლო პერსპექტივა: დასახლებას გააჩნია პოტენციალი, გახდეს
"მიზიდულობის ცენტრი" მისი ზონის სოფლებისათვის. რუსთავი არის შოთა რუსთაველის
დაბადების ადგილი. სადაც ყოველწლიურად ოქტომბრის თვეში იმართება "შოთაობა".
სოფელს სტუმრობს პოეზიის მრავალი მოყვარული, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მიერ
ეწყობა ფოლკლორული კონცერტი, და სხვადასხვა ხელნაკეთების, ნახატების, გამოფენაგაყიდვა, მზადდება ტრადიციული კერძები. დასახლების ბუნებრივი რელიეფური
მდებარეობა და რესურსები ხელს უწყობს მის შემდგომ განვითარებას, ძირითადად სოფლის
მეურნეობის ხაზით. ზონა დაშორებულია როგორც ასპინძიდან, ისე ახალციხიდან და
საჭიროებს გარკვეული მომსახურებების მოსახლეობასთან დაახლოებას, თუმცა, დასახლების
ცენტრალურ გზაზე მდებარეობა აიოლებს გადაადგილებას.
სასოფლო-სამეურნეო მიწები იძლევა საშუალებას, დიდი რაოდენობით იწარმოოს ხილი და
ბოსტნეული. განვითარებას ხელს შეუწყობდა ხილისა და ბოსტნეულის მიმღებგადამამუშავებელი საწარმო, რომლისთვისაც შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას სოფლის
ტერიტორიაზე არსებული შენობა-ნაგებობები, რომლებიც შესაძლებელია ამ მიზნისათვის
წარმატებით იქნას გამოყენებული.
ამდენად, მომსახურების შესაბამის ზონაში სოფლის მეურნეობის (მეხილეობა, მესაქონლეობა)
განვითარების პირობებში შესაძლოა აქ განხორციელდეს სოფლის მეურნეობისათვის საჭირო
რიგი სერვისები. არის ადამიანური კაპიტალიც - 49 მცხოვრებს დამთავრებული აქვს კოლეჯი.

16. სოფელი ხერთვისი
დაფარვის ზონა: სოფ. აწყვიტა, ტოლოშის და ხიზაბავრის ტერიტორიული ერთეულები - 7
სოფელი
ზონის მოსახლეობა: 2210
სოფლის მოსახლეობა - 202
მიგრაციის სალდო (2012-2014) - -0.5%
მოსახლეობაში მოზარდებისა და ბავშვების წილი საშუალოზე მაღალია - 21%
ხერთვისში არის ენერგოსისტემა და წყალმომარაგება, რომელიც ხორციელდება საკუთარი
ქსელიდან ე.წ. ალჯვის მიმდებარე ტერიტორიიდან, საჭიროებს დებეტის დამატებას, რის
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რეზერვიც არსებობს. მისასვლელი გზა მოასფალტებულია, მოწყობილია გარე განათება,
რეაბილიტირებულია პარკი.
დასახლების სოციალური ინფრასტრუქტურა: საჯარო სკოლა, რიტუალების სახლი.
მასწავლებელთა სახლი, კლუბის შენობა, ბიბლიოთეკა. ძეგლები: ხერთვისის ციხე, რომელსაც
უამრავი მნახველი ყავს როგორც ადგლობრივი, ისე საზღვარგარეთიდან შემოსული
ტურისტების სახით.
ამჟამად მოსახლეობის 94% სოფლის მეურნეობაშია დასაქმებული და მისდევს ძირითადად
მეხილეობას, მეფუტკრეობას, მემინდვრეობას და მეცხოველეობას, რისთვისაც იყენებს 222 ჰა
სახნავ-სათესს, ასევე 1396 ჰა სათიბ-საძოვარს. 8 ჰა მრავალწლიან ნარგავებს უკავია.
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის 172 სული, ფური 82 სული, ღორი 10 სული, ფრინველი 275
ფრთა, ფუტკარი 26 სკა. საირიგაციო სისტემები რეაბილიტაციას საჭიროებს. პერსპექტიული
ნიშაა თუთის ხის ნაყოფისაგან ტყლაპის არაყის, ბაქმაზის,მურაბის წარმოება-რეალიზაცია.
განვითარების შესაძლო პერსპექტივა: ხერთვისს აქვს შესაბამისი ზონის "მიზიდულობის
ცენტრად" ქცევის და მცირე ურბანულ დასახლებად განვითარების პერსპექტივა (ცენტრალურ
გზასთან, ხერთვისჰესთან და ფარავანჰესთან სიახლოვე). რძის გადამამუშავებელი საწარმოო
"ახალი მესხეთის" სიახლოვე ხელს შეუწყობს მეცხოველეობის განვითარებას და, კერძოდ,
რძის წარმოებას. ზონა დაშორებულია ასპინძიდან და ახალციხიდან, საჭიროებს გარკვეული
მომსახურებების მოსახლეობასთან დაახლოებას. მომსახურების შესაბამის ზონაში სოფლის
მეურნეობის (ირიგაციის სისტემის განვითარების შემთხვევაში - ბოსტნეულის მოყვანა; მთის
სავარგულების დამუშავების შემთხვევაში - მარცვლეული კულტურების მოყვანისა და
მეცხოველეობისათვის საკვების დამზადების საშუალება.), საგზაო ინფრასტრუქტურის
(აღმოსავლეთი-დასავლეთის მიმართულების სივრცითი განვითარების მე-3 ღერძი თბილისი-ბათუმი) და საოჯახო ტურიზმის (ხერთვისი, საროს მეგალითური ნაგებობები)
განვითარების პირობებში შესაძლოა აქ მოხდეს შესაბამისი სერვისების თავმოყრა.

2.3. ახალციხის მუნიციპალიტეტი
17. სოფელი სხვილისი (პერსპექტივაში)
დაფარვის ზონა: პამაჯის, საძელის და სხვილისის ტერიტორიული ერთეულები - 9 სოფელი
ზონის მოსახლეობა: 3236
სოფლის მოსახლეობა - 1033
მიგრაციის სალდო (2012-2014) - -36.0%
მოსახლეობაში მოზარდებისა და ბავშვების წილი - 10,73%
სხვილისში არის ენერგოსისტემა და წყალმომარაგება, მისასვლელი გზა კარგ მდგომარეობაშია.
დასახლების სოციალური ინფრასტრუქტურა: საჯარო სკოლა, საბავშვო ბაღი, ამბულატორია,
კულტურის სახლი, ფიტნეს კლუბით, რიტუალების სახლი, სპორტული მოედანი, სტადიონი.
ძეგლები: ეკლესია და სალოცავი. მოსახლეობის სოციალური აქტივობა: არის სათემო კავშირი
"სხვილისი 2004" და საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც მუშაობს საირიგაციო სისტემის არხების
გაწმენდა-გასუფთავებაზე.
ამჟამად მოსახლეობის 93% სოფლის მეურნეობაშია დასაქმებული და მისდევს
ძირითადადმემცენარეობას და, ნაკლებად - მეცხოველეობას, რისთვისაც იყენებს 305 ჰა სახნავსათესს, ასევე 359 ჰა სათიბ-საძოვარს. 100 ჰა მრავალწლიან ნარგავებს უკავია. არის საირიგაციო
სისტემები - ორი სარწყავი არხი, რომლებსაც ყოველწლიურად გაწმენდა-გასუფთავება
ესაჭიროება. მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი 33 სული, ღორი - 7, ფრინველი - 70.
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განვითარების შესაძლო პერსპექტივა: მდებარეობს ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამხრეთდასავლეთით, ქალაქების ვალესა და ახალციხის მზარდ ურბანულ დასახლებებს შორის,
შედეგად
პერსპექტიულია
როგორც
აღნიშნული
ქალაქების
სასოფლო-სამეურნეო
პროდუქციით მომარაგება, ისე ამ ქალაქების ინფრასტრუქტურაში ინკორპორირება. გარდა
ამისა, მეხილეობისა და მებოსტნეობის დიდი პოტენციალი აქ შესაბამისი გადამამუშავებელი
საწარმოს შექმნის, ხილბოსტნეულისგან მიღებული პროდუქტების წარმოებისა და,
ახლომდებარე ურბანული ცენტრების გარდა, სხვა რეგიონებში გატანის პერსპექტივას იძლევა.
18. სოფელი აწყური
დაფარვის ზონა: აგარას, აწყურის, კლდის და ფერსის ტერიტორიული ერთეულები - 14
სოფელი
ზონის მოსახლეობა: 5868
სოფლის მოსახლეობა - 1539
მიგრაციის სალდო (2012-2014) - -22.4%
მოსახლეობაში მოზარდებისა და ბავშვების წილი საშუალოზე მაღალია - 20,02%
არის
ენერგოსისტემა
და
წყალმომარაგება
დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში.

(საჭიროებს

რეაბილიტაციას),

გზა

დასახლების სოციალურ-ეკონომიკური ინფრასტრუქტურა: საჯარო სკოლა, საბავშვო ბაღი,
მუსიკალური სკოლა, რიტუალების სახლი, კულტურის სახლი, ბიბლიოთეკა, ამბულატორია.
მოქმედებს 11 მაღაზია, 3 სასადილო
ძეგლები: აწყურის ციხე.
განვითარებულია მეცხოველეობა, მებოსტნეობა, მეკარტოფილეობა, მეფუტკრეობა და
მეხილეობა. არის 832 ჰა სახნავ-სათესი, 410 ჰა სათიბი და 1490 ჰა საძოვარი, 22 ჰა
მრავალწლიანი ნარგავები. არსებობს სამელიორაციო სისტემა. სოფელშია 500 სული რქოსანი
პირუტყვი და 800 ფრინველი.
განვითარების შესაძლო პერსპექტივა: მდებარეობს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ჩრდილოაღმოსავლეთით, ბორჯომ- ახალციხის სახელმწიფო გზის გაყოლებაზე. შესაბამის ზონაში
სოფლის მეურნეობის (მემცენარეობა, კერძოდ მეხილეობა (ჯიში "აბილაური" და სხვ.) და
მეცხოველეობა) განვითარების პირობებში შესაძლოა აქ განხორციელდეს სოფლის
მეურნეობისათვის საჭირო და საკურორტო (გურკელი, წინუბანი) სერვისების თავმოყრა.
19. სოფელი ურაველი
დაფარვის ზონა: ანდრიაწმინდის და ურაველის ტერიტორიული ერთეულები - 7 სოფელი
ზონის მოსახლეობა: 2086
სოფლის მოსახლეობა - 660
მიგრაციის სალდო (2012-2014) - -14.1%
მოსახლეობაში მოზარდებისა და ბავშვების წილისაშუალოზე მაღალია - 22,14%%
ურაველში არის ენერგოსისტემა და წყალმომარაგება, წყალი მიეწოდება ყველა ოჯახს,
მისასვლელი გზა მოაფალტებულია.
დასახლების სოციალურ-ეკონომიკური ინფრასტრუქტურა: საჯარო სკოლა, საბავშვო ბაღი,
ახალგაზრდული ცენტრი, ამბულატორია, რიტუალების სახლი, ფეხბურთისმოედანი,
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სპორტული დარბაზი, 4 საკალმახე მეურნეობა, 1 რძის გადამამუშავებელი საწარმო, 2 სახერხი
საამქრო. ძეგლები: აგარის მონასტერი.
ამჟამად მოსახლეობის 10% საჯარო სამსახურში, 7% - ბიზნესში, 83% კი სოფლის
მეურნეობაშია დასაქმებული და მისდევს ძირითადად მეცხოველეობას, მებოსტნეობას,
მეფუტკრეობას და მეხილეობას, რისთვისაც იყენებს 235 ჰა სახნავ-სათესს, ასევე 196 ჰა სათიბს
და 1006 ჰა საძოვარს. 10 ჰა მრავალწლიან ნარგავებს უკავია. არის სამელიორაციო სისტემა: ორი
არხიდან ერთ-ერთი რეაბილიტაციას საჭიროებს. სოფელშია 920 სული მსხვილფეხა რქოსანი
პირუტყვი, 200 ცხვარი და 800 ფრინველი.
განვითარების შესაძლო პერსპექტივა: ზონა მდებარეობს ახალციხის მუნიციპალიტეტის
სამხრეთ-აღმოსავლეთით. კარგი შესაძლებლობებია სოფლის მეურნეობის რიგი დარგების
(მეფუტკრეობა, მეთევზეობა და მეცხოველეობა), ასევე ტურიზმის (ურაველის ხეობა)
განვითარებისათვის. ასევე აღნიშვნის ღირსია დიატომიტის საბადოს (დაზვერილი მარაგი -7.9
მლნ ტ.) ათვისების პერსპეტივაც.

2.4. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
20. სოფელი კარწახი
დაფარვის ზონა: კარწახის, სულდას, ხავეთის, ხანდოს ტერიტორიული ერთეულები - 9
სოფელი
ზონის მოსახლეობა: 3041
სოფლის მოსახლეობა - 776
მიგრაციის სალდო (2012-2014) - -12.9%
მოსახლეობაში მოზარდებისა და ბავშვების წილი საშუალოზე მაღალია - 25,56%
არის ენერგოსისტემა და საშუალო დონის წყალმომარაგება.
დასახლების სოციალურ-ეკონომიკური ინფრასტრუქტურა: საჯარო სკოლა, კულტურის
სახლი-(ორივეს ესაჭიროება რემონტი), საბავშვო ბაღი, ქვის სამტეხლო, 2 კოოპერატივი:
("კარწახი", "მათე") სოფელთან ახლოსაა საგზაო მშენებლობისთვის ვარგისი ხრეშის კარიერი.
ძეგლები: 1 ეკლესია. სოფელთან ახლოს მდებარეობს ეროვნული პარკი.
ამჟამად მოსახლეობის 96% სოფლის მეურნეობაშია დასაქმებული (მეცხოველეობა,
მემარცვლეობა, მეკარტოფილეობა, მეფუტკრეობა,). მიწის 1811 ჰა სახნავ-სათესს, ასევე 4712 ჰა
სათიბ-საძოვარს უკავია.
განვითარების შესაძლო პერსპექტივა: ზონა მოიცავს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის
სამხრეთ-დასავლეთ დასახლებებს, რომელთაც გააჩნიათ სოფლის მეურნეობის შემდგომი
განვითარების (მესაქონლეობა, მემცენარეობა/მეკარტოფილეობა) პოტენციალი. გარდა
აღნიშნულისა უახლოეს მომავალში ამოქმედდება ახალი საგზაო (სარკინიგზო)
ინფრასტრუქტურის ობიექტი - კარწახის სასაზღვრო-გამშვები პუნქტი, რაც დამატებით
პირობებს შექმნის მიმდებარე დასახლებების განვითარებისათვის.

2.5. ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
21. სოფელი დვირი
დაფარვის ზონა: დვირის და ტაძრისის ტერიტორიული ერთეულები - 7 სოფელი
ზონის მოსახლეობა: 3781
სოფლის მოსახლეობა - 712
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მიგრაციის სალდო (2012-2014) - -24.0%
მოზარდები და ბავშვები - 16,85%
არის ენერგოსისტემა და წყალმომარაგება (მოსახლეობას წყალი გრაფიკით მიეწოდება),
მისასვლელი გზა საჭიროებს შეკეთებას.
დასახლების სოციალურ-ეკონომიკური ინფრასტრუქტურა: საჯარო სკოლა, ამბულატორია,
კულტურის სახლი, სპორტული დარბაზი, მინი მოედანი. სოფლის მახლობლად არის
ბუნებრივი გოგირდოვანი თბილი წყლის წყაროები, ასევე კარიერი მდ. მტკვარზე (მოიპოვება
საშენი მასალა, ხრეში და სილა).
ძეგლები: ძველი ეკლესია.
მოსახლეობის 60% საჯარო სექტორშია დასაქმებული. განვითარებულია მეხილეობა,
მევენახეობა, მებოსტნეობა. სახნავ-სათესი ფართი - 127 ჰა, სათიბ-საძოვარი - 80 ჰა,
მრავალწლიანი ნარგავები - 30 ჰა. შინაური ფრინველი - 800.
განვითარების შესაძლო პერსპექტივა: ზონა მდებარეობს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის
სამხრეთ-დასავლეთით. კარგი შესაძლებლობებია სოფლის მეურნეობის რიგი დარგების
(მეხილეობა, და მებოსტნეობა და მეფრინველეობა - რომელიც შეიძლება მოემსახუროს
ბორჯომის და ბაკურიანის ტურისტულ ინდუსტრიას). ახალციხე-ბორჯომის მაგისტრალზე
განლაგება იძლევა შესაბამისი სერვისების განვითარების საშუალებასაც. არსებობს ტურიზმის
განვითარების პოტენციალიც (კურორტი ჩითახევი, საკორორტო ზონები: დვირი და
ჭობისხევი).
22. დაბა წაღვერი
დაფარვის ზონა: ტბის და წაღვერის ტერიტორიული ერთეულები - 1 დაბა, 7 სოფელი
ზონის მოსახლეობა: 2413
დაბის მოსახლეობა - 799
მიგრაციის სალდო (2012-2014) - -24.0%
მოზარდები და ბავშვები - 12,67%
არის ენერგოსისტემა და წყალმომარაგება, დაბა გაზიფიცირებულია, გზების ნაწილი
საჭიროებს შეკეთებას.
დასახლების სოციალურ-ეკონომიკური ინფრასტრუქტურა: საჯარო სკოლა, კულტურის
სახლი, საბავშვო ბაღი, ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა, ბიბლიოთეკა, მუსიკალური
სკოლა, დასასვენებელი სახლი "კეჩხობი", ბავშვთა დასასვენებელი ბანაკი, სტადიონი. მუშაობს
ჩამოსასხმელი საამქრო "წაღვერი". დაბის მახლობლად არის მინერალური წყლის წყაროები.
ძეგლები: ეკლესია, დასასვენებელი პარკი.
მოსახლეობის 59% საჯარო სექტორშია დასაქმებული, 26% სოფლის მეურნეობაში.
განვითარებულია მეცხოველეობა, მეფუტკრეობა, მებაღეობა, მემცენარეობა. სახნავ-სათესი
ფართი - 100 ჰა, სათიბ-საძოვარი - 121 ჰა.
განვითარების შესაძლო პერსპექტივა: ქალაქ ბორჯომსა და ბაკურიანის ტურისტულ ზონებს
შორის მდებარეობა და ადგილობრივი ტურისტული ობიექტების სიმრავლე (კურორტები:
პატარა ცემი, ტბა, ცემი, წაღვერი; საკორორტო ზონები:დაბა, მზეთამზე, ტიმოთესუბანი) ქმნის
ტურისტული სერვისების (საოჯახო ტურიზმი) შემდგომი განვითარების შესაძლებლობას.
კარგი შესაძლებლობებია სოფლის მეურნეობის რიგი დარგების (მეფუტკრეობა და
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მეცხოველეობა - რომელიც შეიძლება მოებსახიროს ბორჯომის და ბაკურინის ტურისტულ
ინდუსტრიას), ასევე ხე-ტყის გადასამუშავებელი სააწარმოების განვითარებისათვის.
23. დაბა ბაკურიანი
დაფარვის ზონა: ბაკურიანის და ციხისჯვარის ტერიტორიული ერთეულები - 2 დაბა, 6
სოფელი
ზონის მოსახლეობა: 2754
სოფლის მოსახლეობა - 1879
მიგრაციის სალდო (2012-2014) - -5.3%
მოზარდები და ბავშვები - 15,15%
არის ენერგოსისტემა და წყალმომარაგება (წყალსაქაჩი), დაბა გაზიფიცირებულია, გზების
ნაწილი საჭიროებს შეკეთებას.
დასახლების სოციალურ-ეკონომიკური ინფრასტრუქტურა: არასრული საჯარო სკოლა,
კულტურის სახლი, რიტუალების სახლი, მინი სტადიონიდასასვენებელი სახლი "კეჩხობი",
ბავშვთა დასასვენებელი ბანაკი, სტადიონი. მუშაობს ჩამოსასხმელი საამქრო "წაღვერი". დაბის
მახლობლად არის მინერალური წყლის წყაროები.
ძეგლები: მე-VII მე-VIII საუკუნის ღვთისმშობლის ეკლესია, მე-IV საუკუნის ტიმოთეს და
მონაზვნების ციხე..
მოსახლეობის 37% საჯარო სექტორშია დასაქმებული, 43% სოფლის მეურნეობაში.
განვითარებულია მეხილეობა, მევენახეობა, მებოსტნეობა. სახნავ-სათესი ფართი - 130 ჰა,
სათიბ-საძოვარი - 72 ჰა, მრავალწლიანი ნარგავები - 40 ჰა.
განვითარების შესაძლო პერსპექტივა: უმთავრეს პერსპექტიულ მიმართულებად ტურისტული
სერვისების განვითარება უნდა იქნეს მიჩნეული (კურორტები: ბაკურიანი და მიმდებარე
ზონები - მიტარბი, ციხისჯვარი და ა.შ.; საკურორტო ზონები: საკოჭავი და სხვ.). არსებობს
სოფლის მეურნეობის (მეფუტკრეობა, მეცხოველეობა, სამონადირო მეურნეობა) და ხე-ტყის
გადასამუშავებელი სააწარმოების განვითარების კარგი შესაძლებლობა.
3. სოციალურ-კულტურული (დასახლებათა ერთობლიობების) ცენტრები სოფლის მეურნეობის
სერვისებით

3.1. ადიგენის მუნიციპალიტეტი
24. სოფელი ბოლაჯური (პერსპექტივაში)
დაფარვის ზონა: ბოლაჯურის, ფხეროს, ჩორჩანის ტერიტორიული ერთეულები - 10 სოფელი
ზონის მოსახლეობა: 2299
სოფლის მოსახლეობა - 770
მიგრაციის სალდო (2012-2014) - -18.6%
მოზარდები და ბავშვები - 17,92%
ბოლაჯურში არის ენერგო და წყალმომარაგება.
დასახლების სოციალური ინფრასტრუქტურა: სკოლა, საბავშვო ბაღი, რიტუალების სახლი
ამბულატორია, კულტურის სახლი, ფეხბურთის მოედანი, ძეგლები: ორი ეკლესია, "ოქროს
ციხე".
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მოსახლეობის 88% ამჟამად სოფლის მეურნეობაშია დასაქმებული, მისდევს ძირითადად
მეხილეობა-მებოსტნეობას, ასევე, მეცხოველეობას, რისთვისაც იყენებს 292 ჰა სახნავ-სათესს,
ასევე 1200 ჰა სათიბ-საძოვარს. უზრუნველყოფილია საირიგაციო სისტემით: არის 6 კმ სიგრძის
სარწყავი არხი და სავარგულები მთლიანად დაქსელილია.
განვითარების შესაძლო პერსპექტივა: მდებარეობს ადიგენ-ახალციხის გზის გასწრივ.
ერთმანეთთან აკავშირებს როგორც თავად ბოლაჯურის ტერიტორიული ერთეულის, ისე
ფხეროს (აღმოსავლეთი) და ჩორჩანის (დასავლეთი) ტერიტორიული ერთეულების სოფლებს.
შესაბამის ზონაში სოფლის მეურნეობის განვითარების პირობებში შესაძლოა აქ
განხორციელდეს სოფლის მეურნეობისათვის საჭირო და ტურისტული (ოქროსციხე)
სერვისების თავმოყრა.

3.2. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
25. სოფელი არაგვა (პერსპექტივაში)
დაფარვის ზონა: არაგვას, ზაკვის და ხანდოს ტერიტორიული ერთეულები - 12 სოფელი
ზონის მოსახლეობა: 6882
სოფლის მოსახლეობა - 861
მიგრაციის სალდო (2012-2014) - -28.6%
მოზარდები და ბავშვები - 19,10%
არის ენერგოსისტემა და საშუალოდ განვითარებული წყალმომარაგება, მისასვლელი გზა
მოასფალტებულია.
დასახლების სოციალურ-ეკონომიკური ინფრასტრუქტურა: საჯარო სკოლა, საბავშვო ბაღი,
კულტურის სახლი, რიტუალების სახლი, ზამთრის ტურბაზა,-სათხილამურო ბაზა, 2
კოოპერატივი ("არაგვა" და "2015")
ძეგლები: 3 ეკლესია და 2 ეკლესიის ნანგრევები
ამჟამად მოსახლეობის 94% სოფლის მეურნეობაშია დასაქმებული და მისდევს ძირითადად
მეცხოველეობას და მემარცვლეობას, რისთვისაც იყენებს 599 ჰა სახნავ-სათესს, ასევე 1364 ჰა
სათიბ-საძოვარს. 4 ჰა მრავალწლიან ნარგავებს უკავია. სოფელთან ახლოს არის ხრეშის 2
კარიერი
განვითარების შესაძლო პერსპექტივა: ზონა ფარავს ქალაქ ახალქალაქის ჩრდილოეთით
არსებულ დასახლებებს, სადაც არსებობს მესაქონლეობისა და მეკატოფილეობის შემდგომი
განვითარების პერსპექტივა. სოფელში განვითარებულია ადამიანური კაპიტალიც - დაახ. 100
მცხოვრებს დამთავრებული აქვს კოლეჯი). დღევანდელ ეტაპზე შესაბამისი მომსახურების
სერვისები შეიძლება მიწოდებულ იქნეს ქალაქ ახალქალაქიდან ან ბარალეთიდან. შემდგომში,
საჭიროების შემთხვევაში, შესაძლოა დაიწყოს ადგილზე სერვისიების მიწოდების ცენტრების
შექმნა.
26. სოფელი ბარალეთი
დაფარვის ზონა: ბარალეთის, კოთელიას და კოჭიოს ტერიტორიული ერთეულები - 12
სოფელი
ზონის მოსახლეობა: 6244
სოფლის მოსახლეობა - 770
მიგრაციის სალდო (2012-2014) - -20.5%
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მოზარდები და ბავშვები - 15,03%
არსებობს ენერგოსისტემა და წყალმომარაგება, მისასვლელი გზა მოსაფალტებული და
მოხრეშილია.
დასახლების სოციალურ-ეკონომიკური ინფრასტრუქტურა:2 საჯარო სკოლა, საბავშვო ბაღი,
აფთიაქი, რიტუალების სახლი. მუშაობს 2 კოოპერატივი, მ.შ. "ბარალეთი" (ყველის წარმოება).
ძეგლები: 2 ეკლესია (ქართული სამნავიანი ბაზილიკა მხედრული წარწერით და სომხური) და
სამლოცველო -კვარცხლბეგზე მდგარი "ჯვარი".
მოსახლეობის 10% საჯარო სამსახურში, ხოლო 89% სოფლის მეურნეობაშია დასაქმებული.
განვითარებულია მეკარტოფილეობა, მესაქონლეობა, მემარცვლეობა. 966 ჰა სახნავ-სათესი,
1250 ჰა სათიბ-საძოვარი.
განვითარების შესაძლო პერსპექტივა: ზონა ფარავს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის
ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილს, სადაც არსებობს მესაქონლეობისა და მეკარტოფილეობის
შემდგომი განვითარების პერსპექტივა (ადამიანური კაპიტალი - 100 მცხოვრებს
დამთავრებული აქვს კოლეჯი.).

27. სოფელი აზავრეთი
დაფარვის ზონა: აზავრეთის, ალასტანის, ტურცხის ტერიტორიული ერთეულები - 8 სოფელი
ზონის მოსახლეობა: 4846
სოფლის მოსახლეობა - 1161
მიგრაციის სალდო (2012-2014) - -22.1%
მოსახლეობაში მოზარდებისა და ბავშვების წილი საშუალოზე მაღალია - 24,03%
აზავრეთში არის ენერგოსისტემა
მისასვლელი გზა მოხრეშილია.

და

საშუალოდ

განვითარებული

წყალმომარაგება,

დასახლების სოციალურ-ეკონომიკური ინფრასტრუქტურა: საჯარო სკოლა, საბავშვო ბაღი,
კულტურის სახლი, რიტუალების სახლი, წისქვილი. ძეგლები: დარბაზული ტიპის
შუასაუკუნეების ეკლესია, რომელიც რესტავრირებულ იქნა გასული საუკუნის 90-იანწლებში.
ეკლესიის ერთ-ერთ ბარელიეფზე გამოსახულია წმ. დანიელი ლომების ხაროში. და ასევე
ბოლნური ჯვარი.
ამჟამად მოსახლეობის 96% სოფლის მეურნეობაშია დასაქმებული და მისდევს ძირითადად
მეცხოველეობას, მეკარტოფილეობას და მემარცვლეობას, რისთვისაც იყენებს 542 ჰა სახნავსათესს, ასევე 1591 ჰა სათიბ-საძოვარს. 1 ჰა მრავალწლიან ნარგავებს უკავია. არის 800-მდე
მსხვილფეხა რქოსანი და 300 სული წვრილფეხა რქოსანი საქონელი. ფუნქციონირებს
კოოპერატივი ("აზავრეთი").
განვითარების შესაძლო პერსპექტივა: დაასხლება მდებარეობს ახალქალაქი-ბაკურიანის
გზატკეცილითან. ზონა ფარავს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ჩრდილო-დასავლეთ
ნაწილს, სადაც არსებობს მესაქონლეობისა და მეკარტოფილეობის შემდგომი განვითარების
პერსპექტივა. ადამიანური კაპიტალი - 86 მცხოვრებს დამთავრებული აქვს კოლეჯი.
სოფელთან არის ახლომდებარე ჭობარეთის ტყე, რომელიც ეკოტურიზმის განვითარების
პერსპექტივას იძლევა. შესასწავლია ახლომდებარე ხრეშის კარიერის ამოქმედების
პოტენციალი.
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3.3. ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
28. სოფელი ეშტია (პერსპექტივაში)
დაფარვის ზონა: ეშტიისა და ჯიგრაშენის ტერიტორიული ერთეულები - 5 სოფელი
ზონის მოსახლეობა: 3614
სოფლის მოსახლეობა - 1691
მიგრაციის სალდო (2012-2014) - -45.1%
მოსახლეობაში მოზარდებისა და ბავშვების წილი საშუალოზე მაღალია - 20,55%
არის ენერგოსისტემა და წყალმომარაგება (ცუდ მდგომარეობაში), გზა საჭიროებს შეკეთებას.
დასახლების სოციალურ-ეკონომიკური ინფრასტრუქტურა: 2 საჯარო სკოლა, საბავშვო ბაღი,
ამბულატორია. მოქმედებს 1 ყველის საწარმო, 2 პურის საცხობი, 4 წყალსაცავი.
ძეგლები: სომხური-კათოლიკური ეკლესია, სოფელი ყოველ წელს აღნიშნავს თანასოფლელ
პოეტ ვიკტორ ჰოვსეპიანის იუბილეს
მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა სოფლის მეურნეობაშია დასაქმებული.
განვითარებულია მეცხოველეობა, მეკარტოფილეობა და მარცვლეული კულტურების (ქერი,
ხორბალი) მოყვანა. სახნავ-სათესი ფართი - 1700 ჰა, სათიბ-საძოვარი - 2500 ჰა.
განვითარების შესაძლო პერსპექტივა: ზონა მოიცავს ნინოწმიდის მუნიციპალიტეტის
ჩრდილო-დასავლეთ დასახლებებს, რომელთაც გააჩნიათ სოფლის მეურნეობის შემდგომი
განვითარების (ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტი - მესაქონლეობა, მეკარტოფილეობა)
პოტენციალი. დღევანდელ ეტაპზე შესაბამისი მომსახურების სერვისები შეიძლება
მიწოდებულ იქნეს ქალაქ ნინოწმინდიდან. შემდგომში, საჭიროების შემთხვევაში, შესაძლოა
დაიწყოს ადგილზე სერვისიების მიწოდების ცენტრების შექმნა.
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დანართი 1. არსებული მიზიდულობის ცენტრები

40

დანართი 2. მიზიდულობის პოტენციური ცენტრები
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