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ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების (აეგ) - ახალი სტრატეგიის 
მნიშვნელობა „მდგრადი განვითარებისთვის“. 

უგლავა ქრისტინე 
თსუ-ის დოქტორანტი  

გლობალიზაციის თანამედროვე გამოწვევების საპასუხოდ მთავრობები, თვითმმართველი ერ-
თეულები და სხვა აქტორები განვითარების პოლიტიკის გატარებისას სულ უფრო მეტად მი-
მართავენ ტრადიციული მიდგომისაგან განსხვავებულ, ალტერნატიულ მიდგომას, რომელსაც 
წარმოადგენს ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება (აეგ). ის უზრუნველყოფს ისეთი 
პლატფორმის არსებობას, რომელიც გულისხმობს ადგილზე განვითარების ეკონომიკური, სო-
ციალური, პოლიტიკური და ინსტიტუციური ასპექტების ინტეგრირებას. აეგ არის მონაწილეო-
ბაზე დაფუძნებული განვითარების პროცესი, სადაც წახალისებულია პარტნიორობა მთავარ 
მოქმედ პირებს שორის. აეგ-ის მიდგომა უზრუნველყოფს ეკონომიკური აქტივობის ზრდასა და 
მდგრადობას, ინკლუზიურობას, ადგილობრივი რესურსების სწორად, მდგრადად და ეფექტია-
ნად გამოყენებას, ეკოლოგიური გარემოს שენარჩუნებას და ღირებულებათა ჯაჭვის განვითა-
რებას.  

საკვანძო სიტყვები: ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება, ადგილობრივი ეკონომიკური 
ზრდა, მდგრადი განვითარება, ინკლუზიური ზრდა. 

მსოფლიოשი მნიשვნელოვნად გაზრდილია ტენდენცია, როდესაც მთავრობები, თვითმმართვე-
ლი ერთეულები და სხვა დაინტერესებული მხარეები მიმართავენ ადგილობრივ ეკონომიკურ გან-
ვითარებას (აეგ), როგორც განვითარების ტრადიციული სტრატეგიისგან განხსვავებულ ალტერნა-
ტიულ სტრატეგიას, მიდგომასა და მექანიზმს გლობალიზაციის თანამედროვე გამოწვევების საპა-
სუხოდ. თვითმმართველი ერთეულები, ქალაქები თუ რეგიონები ინტენსიურად მუשაობენ ადგი-
ლობრივი ეკონომიკის განვითარებაზე, რადგან ის უზრუნველყოფს სათანადო ჩარჩოსა და მეთო-
დებს, რომლითაც שესაძლებელია ტერიტორიის სოციალურ-ეკონომიკური პოტენციალის მაქსიმი-
ზება ადგილზე კონკურენტული გარემოს שექმნის, ინვესტიციებისა და სამიზნე ჯგუფების მოზიდ-
ვის, ცოდნის ტრანსფერის, დასაქმების ღირსეული სამუשაო გარემოს განვითარების მიზნით, რათა 
მიაღწიონ ადგილობრივი ცხოვრების მაღალ დონეს.  

აეგ დაკავשირებულია საზოგადოების განვითარებისკენ მიმართულ პოლიტიკასა და ყველა 
პროგრამასთან, რაც მიზნად ისახავს ინკლუზიურ ზრდას, ინფრასტრუქტურის, სოციალური კაპი-
ტალის, მომსახურებების და მდგრადი გარემოს განვითარებას. ყოველივე ეს მონაწილეობს აეგ-שი 
და ამავდროულად გავლენას ახდენს მასზე.  

აეგ-ის პროცესებს שეიძლება სხვადასხვა მიზანი ჰქონდეს, მათ שორის: ინკლუზიური ეკონომი-
კური ზრდა, ახალი ბიზნესის שექმნა, ინოვაციური სისტემების დანერგვა, დასაქმების ხელשეწყობა 
და სხვა. ამ პროცესებשი კი ყველაზე მთავარი არის კერძო-საჯარო პარტნიორობის განვითარება, 
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების, კერძო ბიზნესის, ბიზნეს ასოციაციების, არა-
სამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებსა და სხვა დაინტერესებული პირებს שორის თა-
ნამשრომლობა და კოლაბორაცია.  

აეგ-ის უნივერსალური განმარტება არ არსებობს, თუმცა ის წარმოადგენს მიდგომას და იმ 
პროცესების שედეგს, როდესაც საჯარო და კერძო სექტორის ორგანიზაციები, განვითარების პარ-
ტნიორები, სამოქალაქო საზოგადოება და მისი წარმომადგენელი ორგანიზაციები თანამשრომლო-
ბის ფარგლებשი ერთად, კოორდინირებულად მუשაობს კონკრეტული ტერიტორიისთვის ან რეგიო-
ნისთვის უკეთესი ეკონომიკური პირობების שექმნის მიზნით, რისთვისაც იყენებენ ადგილზე კონ-
ცენტრირებულ ადამიანურ, ფინანსურ, ფიზიკურ და ბუნებრივ რესურსებს.  

ექსპერტების აზრით, აეგ უფრო მეტს ნიשნავს, ვიდრე უბრალოდ „ეკონომიკური ზრდა და 
განვითარება ადგილობრივ დონეზე“. აეგ არის ეკონომიკური განვითარების განსაკუთრებული და 
განსხვავებული მიდგომა, რომელიც ხელს უწყობს განვითარებისკენ მიმართული ძალების ურთი-
ერთობების რეგულირებას თანამשრომლობის ფორმატשი, ადგილობრივი დიალოგის განვითარე-
ბას, მონაწილეობის წახალისებას, ადამიანებისა და მათი რესურსების დაკავשირებას უკეთესი და-
საქმების პირობების שექმნისთვის და ზოგადად რესურსების ეფექტიანად გამოყენების ხელשეწყო-
ბას, ღირებულებათა ჯაჭვის განვითარების უზრუნველყოფას და ცხოვრების დონის ამაღლებას.  

ეკონომიკური მოქნილობის საჭიროებამ გლობალურ ბაზარზე მნიשვნელოვნად გააძლიერა ის 
აზრი, რომ ზემოდან -ქვემოთ, ცენტრალურად დაგეგმილი პოლიტიკა უკვე ვეღარ უზრუნველყოფს 
გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდის მიზნების მიღწევას. שესაბამისად, მას აეგ-ის მიდგომისგან 
განსხვავებით, მნიשვნელოვანი שეზღუდვები აქვს. კერძოდ:  
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 ზემოდან-ქვემოთ, ცენტრალურად დაგეგმილი პოლიტიკა ვერ უზრუნველყოფს კეთილდღე-
ობის სწორად განაწილებას და საზოგადოების სოციალურად მოწყვლად ფენებამდე მიტა-
ნას; 

 ტერიტორიაზე კრიზისის დროს ან პოსტკრიზისულ სიტუაციაשი ვერ ხორციელდება სწრაფი 
გადაწყვეტილებების მიღება და პრობლემების მოგვარების მიზნით პოლიტიკის დროულად 
იმპლემენტაცია, რაც რიგ שემთხვევაשი უკვე არსებული პრობლემების კიდევ უფრო გაზ-
რდასაც იწვევს;  

 პრიორიტეტი მხლოდ მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებზე კეთდება და სათანადო ყურადღე-
ბა არ ექცევა ადგილის, ტერიტორიის საჭიროებებს, თავისებურებებს, שედარებით და აბსო-
ლუტურ უპირატესობებს; 

 ძალისხმევა უფრო მეტად ფიზიკური ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაზე არის მიმართული 
და სათანადოდ არ ვითარდება „სოფთ“ ინფრასტრუქტურა, რაც გულისხმობს 
ინსტიტუციური, ბიზნესს და კომერციული სერვისების განვითარებას;  

 გადაჭარბებულად არის שეფასებული ტრადიციული ეკონომიკური სექტორების და დიდი 
ფირმების არსებობის მნიשვნელობა, მაשინ როდესაც მცირე და საשუალო მეწარმეობის 
წახალისების პირობებשი უფრო მეტად არის שესაძლებელი მდგრადი განვითარება; 

 სოციალური ინტერაქტიულობის და ჩართულობის ნაკლებობა;  
 დაბალი שემოსავლები, კვალიფიკაციური კადრების გადინება; 
 ადგილზე ინვესტიციების ნაკლებობა; 

მომხმარებლებსა და მიმწოდებლებს שორის ურთიერთობების ნაკლებობა; 
თანამשრომლობისა და კოორდინაციის ნაკლებობა.  
განვითარების ტრადიციული მიდგომისგან განსხვავებით აეგ-ის მიდგომა უზრუნველყოფს 

ისეთი პლატფორმის არსებობას, რომელიც გულისხმობს ადგილზე განვითარების ეკონომიკური, 
სოციალური, პოლიტიკური და ინსტიტუციური ასპექტების ინტეგრირებას. აეგ არის მონაწილეო-
ბაზე დაფუძნებული განვითარების პროცესი, სადაც წახალისებულია პარტნიორობა მთავარ მოქ-
მედ პირებს שორის.  

აეგ-ის მიდგომა ხელს უწყობს ეკონომიკურ აქტორებს שორის ურთიერთობების განვითარებას, 
რადგან ის დაფუძნებულია მონაწილეობაზე და ქმნის ფორმატს, სადაც ადგილობრივ ხელისუფ-
ლებას, კერძო სექტორს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს და სხვა კერძო დაინტერესებულ პირებს 
-აონ ადგილობრივი სოციალური და ეკონომიკური გარემოს განვიשეუძლიათ კოლექტიურად იმუש
თარებისთვის, რის שედეგადაც პროცესის მონაწილეებს שორის ვითარდება ნდობა, ხდება მონა-
ცემთა ბაზების განვითარება და ინფორმაციის გაცვლა, ახალი ინიციატივების და რეფორმების 
ხელשეწყობა, ადამიანებისა და რესურსების დაკავשირება.  

აეგ-ის პროცესების მართვასა და პრომოუשენשი უმნიשვნელოვანესი როლო ეკისრება ადგი-
ლობრივ ხელისუფლებას, რომელსაც აქვს שესაბამისი ინსტრუმენტები, რათა სწორად მართოს 
ეკონომიკური განვითარების პროცესები, რაც გულისხმობს ადგილობრივი ეკონომიკური გარემოს 
 ედარებითი უპირატესობების იდენტიფიცირებისש ესწავლას, ტერიტორიის აბსოლუტური დაש
ხელשეწყობას, მონაცემთა ბაზების განვითარებას, ეკონომიკურ აქტორებზე დაკვირვების שედე-
გად მათი საჭიროებების და პრობლემების კვლევასა და აქტივობების სწორად კოორდინაციას, აგ-
რეთვე აეგ-ის სტრატეგიის שექმნასა და მის იმპლემენტაციას.  

აღსანიשნავია, რომ ადგილობრივ თვითმმართველობებს და საჯარო სექტორის სხვა აქტორებს 
უმნიשვნელოვანესი როლი ეკისრებათ ადგილზე სამართლიანი ბიზნეს გარემოს პირობების שექმნა-
 ი, რათა ადგილზე არსებულმა ფირმებმაשენარჩუნებაש ი, განვითარებასა დაשი, დამკვიდრებაש
წარმატებით გაუწიონ კონკურენცია სხვა ტერიტორიებზე/რეგიონებשი არსებულ ფირმებს. ზოგა-
დად ცნობილია, რომ საბაზრო ეკონომიკაשი ეკონომიკური განვითარების მამოძრავებელი ძალა 
კერძო ბიზნესია. ის ქმნის სიმდიდრეს და სამუשაო ადგილებს, რომელიც ვერ განვითარდება და 
ვერ იქნება წარმატებული ხელსაყრელი ბიზნეს გარემოსა და პირობების გარეשე, რასაც ადგილობ-
რივი ეკონომიკური განვითარებისთვისაც გადამწყვეტი მნიשვნელობა აქვს.  

ადგილობრივ ეკონომიკებზე ფოკუსირების שედეგად ქვეყანაשი שესაძლებელია მნიשვნელოვანი 
თვისებრივი ცვლილებების მოხდენა, რასაც שედეგად მოჰყვება მდგრადი ზრდა, სიღარიბის שემცი-
რება და მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლება.  

აეგ-ის მიდგომის მიხედვით მდგრადი განვითარება שესაძლებელია მიღწეული იქნეს თუ 
განვითარების ინიციატივებשი გათვალისწინებული იქნება ისეთი სოციალური, ეკონომიკური და 
პოლიტიკური ასპექტები, როგორიცაა: სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ხელשეწყობა, 
ადგილზე არსებული სოციალური ინსტიტუციების ინტერესების და რესურსების გათვალისწინება, 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესებשი ჩართულობა, სოციალური დიალოგისა და თანამשრომ-
ლობის ხელשეწყობა, ინსტიტუციონალიზაციის პროცესების ხელשეწყობა, კერძო-საჯარო პარტნი-
ორობის განვითარება, სოციალური ინკლუზიურობის უზრუნველყოფა, სიღარიბის שემცირება, 
ინოვაციების სისტემების დანერგვა, მოსახლეობასთან, დაინტერესებულ პირებთან და იმ აქტო-
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რებთან (სტეიქჰოლდერებთან) ურთიერთობების გაღრმავება, რომლებმაც שესაძლოა გავლენა მო-
ახდინონ აეგ-ის პროცესებზე.  

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება მიღწეულად ითვლება მაשინ, როდესაც ეკონომი-
კური აქტივობების ზრდა არის მდგრადი და კეთილდღეობა სამართლიანად არის გადანაწილებული 
საზოგადოების ფენებზე და ადგილობრივ მოსახლეობაზე; ხორციელდება ადგილობრივი რესურ-
სების სწორად, მდგრადად და ეფექტიანად გამოიყენება; שენარჩუნებულია ეკოლოგიური გარემო 
და დაცულია ეკონომიკური აგენტების უფლებები. 

აეგ-ის პროცესების ხელשეწყობას, წახალისებასა და პოპულარიზაციას שეუძლია უნივერსიტე-
ტების, სასწავლო და კვლევითი დაწასებულებების და სხვა განვითარების პარტნიორების თანამ-
-ედეგადაც მიიღწევა ადაש რომლობის გაღრმავება ბიზნესის სფეროს წარმომადგენლებთან, რისש
მიანური რესურსების განვითარება და ინოვაციების დანერგვის ხელשეწყობა.  

აღსანიשნავია ის ფაქტი, რომ ეკონომიკური აქტივობა უფრო და უფრო მეტად ხდება ცოდნაზე 
დაფუძნებული, ამიტომაც უნივერსიტეტებს და სასწავლო დაწესებულებებს მნიשვნელოვნად שე-
უძლიათ აეგ-ის პროცესების მხარდაჭერა ადგილობრივი ინდუსტრიული ინოვაციების განვითარე-
ბის მიმართულებით. მათ აქვთ שესაძლებლობა მოიზიდონ ცოდნა, იდეები, ახალი ადამიანური და 
ფინანსური რესურსები, მოახდინონ ტექნოლოგიების ტრანსფერი, აწარმოონ კვლევები ტერიტო-
რიის მდგომარეობისა და პოტენციალის שესახებ და აგრეთვე მსოფლიოשი აეგ-ის მაგალითების 
 ესწავლის საფუძველზე უზრუნველყონ ამ გამოცდილების ადგილობრივ მდგომარეობასთან დაש
საჭიროებებთან שესაბამისობა და ინტეგრირება. 

აეგ-ის პროცესებשი მნიשვნელოვანია განხორციელდეს ადგილობრივი ეკონომიკური ციკლის 
განვითარება, რაც გულისხმობს ტერიტორიაზე ფულის ნაკადებზე დაკვირვებას, რათა ფულის 
ცირკულირება მინიმუმ სამჯერ მაინც მოხდეს იმ ტერიტორიაზე, სანამ ის გარეთ გადაინაცვლებს.  

აეგ-ის ხელשეწყობის პროცესები დადებითად აისახება ადგილზე ღირებულებათა ჯაჭვის გან-
ვითარებაზე, კლასტერების განვითარებაზე და ისეთი ეკონომიკის განვითარებაზე, რომელიც გუ-
ლისხმობს რესურსდამზოგველი მეწარმეობის განვითარებას, რეციკლირებას და ნარჩენების მინი-
მიზაციას.  

საქართველოשი სხვადასხვა წლებשი שემუשავებულია ქალაქ თბილისის, აჭარის რეგიონის (ბა-
თუმის, ქობულეთის, ქედის, שუახევისა და ხულოს), გორის, ბოლნისის, თეთრიწყაროს, თელავის, 
ბაღდათის, წყალტუბოს, სამტრედიის, ჩოხატაურის, მარტვილის, დმანისის და სხვ. მუნიციპილი-
ტეტების აეგ-ის გეგმები. 

ქალაქ თბილისის აეგ-ის გეგმით გათვალისწინებული პროექტების განხორციელებისთვის გან-
საკუთრებით მნიשვნელოვანია საჯარო-კერძო თანამשრომლობის წახალისება და ღამის ეკონომი-
კის კონცეფციის ხორცשესხმა, რომელიც უზრუნველყოფს ცალკეული უბნებისთვის ახალი ფუნ-
ქციების მინიჭებას, მიტოვებული სივრცეების ათვისებას, ინვესტორების მოზიდვასა და თბილისის 
ტურისტული პოტენციალის გაუმჯობესებას. მთავარი მიზანია თბილისის მოქალაქეებს მიეცეს 
დამატებითი שესაძლებლობები, ხელი שეუწყონ მდგრადი ეკონომიკური გარემოს שექმნას, უმუשევ-
რობის დონის שემცირებას, რის მთავარ წინაპირობას სწორედ ადგილობრივი ეკონომიკის გაჯან-
საღება წარმოადგენს.  

აჭარის აეგ-ის გეგმის שემუשავება განხორციელდა ადგილობრივი ხელისუფლების, საზოგადო-
ების, არასამთავრობო სექტორისა და ბიზნესის წარმომადგენლების პირდაპირი მონაწილეობით. 
გეგმაשი ასახულია საზოგადოების პრობლემები და საჭიროებები, ჩამოყალიბებულია ადგილობრი-
ვი საზოგადოების საერთო ხედვა, განსაზღვრულია კონკრეტული მიზნები და ამოცანები რეგიონשი 
არსებული პრიორიტეტების שესაბამისად, მითითებულია დაფინანსების წყაროები თითოეული 
კონკრეტული საქმიანობისთვის. 

გორის მუნიციპალიტეტის აეგ-ის გეგმა ორიენტირებულია მხოლოდ ეკონომიკის სექტორზე 
და წარმოადგენს მოკლე, ლაკონურ დოკუმენტს, სადაც ნათლადაა გაწერილი თითოეული ასპექტი 
და მოიცავს ორ წლიან სამოქმედო გეგმას. გეგმის שემუשავების პროცესשი განხორციელდა მუნი-
ციპალიტეტის განვითარების პოტენციალის სიღრმისეული კვლევა, რომელმაც გამოავლინა გან-
ვითარების ყველაზე დიდი שესაძლებლობის მქონე ორი სექტორი: ტურიზმი და სოფლის მეურნეო-
ბა. 

ამგვარად, აეგ-ის სტრატეგია მნიשვნელოვნად ეხმარება თვითმმართველ ერთეულს ტერიტო-
რიული უპირატესობების, ერთგვარი ნიשის და იდენტობის გამოვლენაשი და განვითარებაשი. აგ-
რეთვე, აეგ ხელს უწყობს დეცენტრალიზაციისკენ მიმართულ პოლიტიკას და პირიქით, დეცენ-
ტრალიზაცია მნიשვნელოვან როლს თამაשობს აეგ-ის პროცესების ხელשეწყობაשი.  

ზემოთ აღნიשნული არგუმენტების ანალიზზე დაყრდნობით, שესაძლებელია დავასკვნათ, რომ 
თანამედროვე გლობალური გამოწვევების საპასუხოდ სხვა განვითარებული და განვითარებადი 
ქვეყნების მსგავსად, განვითარების პოლიტიკის გატარებისას, საქართველომაც უნდა მიმართოს 
აეგ-ის მიდგომას, განახორციელოს სწორი სტრატეგიული დაგეგმარება, שეიმუשაოს აეგ-ის პრო-
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ცესების წახალისებისა და მართვის שესაბამისი დიზაინი და მოახდინოს სათანადო ღონისძიებების 
იმპლემენტაცია, რაც საბოლოოდ, საქართველოს მუნიციპალიტეტების, რეგიონების და მთლიანად 
ქვეყნის მდგარდი და ინკლუზიური ზრდის საწინდარი იქნება.  
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THE IMPORTANCE OF LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT (LED) 
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In response to the contemporary challenges of globalization, governments, self-governments and other actors 
in the implementation process of development policy are increasingly adopting Local Economic Development 
(LED) as an alternative approach which is different from traditional economic development. LED provides a 
comprehensive platform that integrates the economic, social, political and institutional aspects at the local 
level. LED is a participatory-based development process where partnerships between key stakeholders are 
encouraged. The LED approach ensures growth and sustainability of economic activities, inclusiveness, proper, 
sustainable and effective utilization of local resources, environmental protection and value chain development. 
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