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

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

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის „ონის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური
განვითარებაბიზნესკლასტერებისშექმნისდაინვესტიციებისმოზიდვისგზით“მიზანსწარ
მოადგენსონის მუნიციპალიტეტში მოქმედი მცირედა საშუალო საწარმოების კონკურენ
ტუნარიანობისგაზრდა,ახალისამუშაოადგილებისშექმნა,ინვესტიციებისზრდადაონის
მუნიციპალიტეტშისოციალურეკონომიკურიმდგომარეობისგაუმჯობესება.
აღნიშნულიპროექტიითვალისწინებსქვემოთჩამოთვლილიშედეგებისმიღწევას:
y მოსალოდნელიშედეგი1:ონისმუნიციპალიტეტში2ბიზნესკლასტერისშექმნა(თითო
ეულშიმინიმუმ15წევრიმიკრო,მცირეანსაშუალოკომპანია)

y მოსალოდნელიშედეგი2:კლასტერებისდამათიწევრიმცირედასაშუალოკომპანი
ებისუნარებისგაუმჯობესებადასაპილოტეპროექტებისგანხორციელებაქვეგრანტის
კომპონენტისსაშუალებით

y მოსალოდნელიშედეგი3:ონისმუნიციპალიტეტისსაინვესტიციომიმზიდველობისგაუმ
ჯობესება

პროექტისსაწყისეტაპზეპიემსიკვლევითმაცენტრმაკვლევისსაფუძველზეშეარჩიაოთ
ხიეკონომიკურისექტორი(პირველადიდაგადამუშავებულიკვებისპროდუქტები,ტურიზ
მი,მსუბუქიმრეწველობა,მშენებლობა)დათითოეულშერჩეულსექტორშიგანახორციელა
კლასტერისდიაგნოსტიკურიკვლევა.
მიმდინარე ანგარიშში წარმოდგენილია ონის მუნიციპალიტეტის მშენებლობის სექტორის
კლასტერისდიაგნოსტიკურიკვლევა.
კვლევის სტრუქტურა შემდეგნაირია: საწყის ეტაპზე განსაზღვრულია კლასტერი სერვისის
დაადგილმდებარეობისმიხედვით,მიმოხილულიაკლასტერისისტორიადაგაანალიზებუ
ლიაკლასტერისძირითადიეკონომიკურიინდიკატორები.
კვლევის მომდევნო ეტაპზე განხილულია მომსახურების პროცესი, აღწერილია სექტორის
ღირებულებათაჯაჭვიდაგაანალიზებულიაკლასტერშითანამშრომლობაძირითადკომპა
ნიებსადადამხმარეინსტიტუტებსშორის,ასევე,მოცემულიაბიზნესპროცესებისდაკლას
ტერისანალიზი.
კვლევის საბოლოონაწილში კი, გაანალიზებულიაკლასტერის ბარიერებიდაშესაძლებ
ლობებიდაჩამოყალიბებულიაკლასტერისხედვადამიზნები.
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2  მეთოდოლოგია 
 

დასახულიმიზნების მისაღწევად, შემუშავებულიმეთოდოლოგია ეყრდნობა კვლევის შემ
დეგიმეთოდებისგამოყენებას:სამაგიდეკვლევა,სიღრმისეულიინტერვიუებისდაფოკუს
ჯგუფისდისკუსიებისჩატარება.
კვლევისსაწყისეტაპზე,განხორციელდასამაგიდეკვლევა,რომლისფარგლებშიცდამუ
შავდა მშენებლობის სექტორის შესახებ არსებული სტატისტიკური მონაცემები. კვლევის
მომდევნო ეტაპზე, ჩატარდა ინტერვიუები კლასტერის წევრ ძირითად კომპანიებთან და
დამხმარეინსტიტუტებთან.საბოლოოჯამშიჩატარდა24ინტერვიუდა1ფოკუსჯგუფი.ჩა
ტარებულიინტერვიუებისგანაწილებამოცემულიაქვემოთცხრილში.

ცხრილი1:ჩატარებულიინტერვიუებისგანაწილებაჩართულიმხარეებისმიხედვით

ძირითადი კომპანიები და დამხმარე ინსტიტუტები
ჩატარებული 

ინტერვიუების 
რაოდენობა

ძირითადიკომპანიები 14

სამშენებლომასალების/ნედლეულისმიმწოდებლები 2

ტექნიკისმიმწოდებლები 3

საგანმანათლებლოდაწესებულება 1

ფინანსურიინსტიტუტი 1

სამოქალაქოსექტორი 1

სამთავრობოსექტორი 1

საერთაშორისოორგანიზაცია 1

სულ 24
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3     კლასტერის განსაზღვრა 
 

3.1. მშენებლობის სექტორის მიმოხილვა საქართველოში

მშენებლობასაქართველოსთვის,როგორცგანვითარებადიქვეყნისთვის,ერთერთყველაზემნიშ
ვნელოვანსექტორსწარმოადგენს. მშენებლობასსაკმაოდხანგრძლივი ისტორიულიტრადიცია
აქვსსაქართველოშიუძველესიინფრასტრუქტურული,სამხედროთურელიგიურინაგებობებისა
შუალებასგვაძლევსვიმსჯელოთაღნიშნულისექტორისადრეულგანვითარებასათუაქტუალურო
ბაზე.მშენებლობასპირდაპირითუირიბიგზებითკავშირიაქვსეკონომიკისსხვადარგებთან.აღ
ნიშნულსექტორს,ასევე,დიდიწვლილიშეაქვსქვეყანაშიტურიზმისგანვითარებაში.
საქართველოს ეკონომიკაში მშენებლობის სექტორის მნიშვნელობაზე სხვადასხვა ეკო
ნომიკურიმონაცემიმიუთითებს.აღნიშნულისექტორი2021წელსქვეყნისმთლიანიშიდა
პროდუქტის11.7%სშეადგენდადამასზემოდიოდადასაქმებულადამიანთა7.8%.ასევე,
უნდააღინიშნოსისიც,რომ2020წელსმშენებლობისსექტორშიდასაქმებულთახელფასი
ქვეყნისსაშუალოხელფასზე44%ითმაღალიიყო1.
საქართველოში 20172022 (ივნისის მდგომარეობით) წლებში სამშენებლო მასალების
ჯამურიექსპორტიდანგამოირჩეოდაარმატურა.20172022(ივნისისმდგომარეობით)წლებში
აღნიშნული მასალის ჯამური ექსპორტისღირებულებამ14 მილიონი აშშდოლარი შეადგინა.
მეორე ადგილზე იყო საღებარი ნივთიერებები, რომლის ექსპორტიც 3 მილიონ დოლარს
უტოლდებოდა.მათშემდეგმოდიოდაისეთიმასალები,როგორებიცაახრეში,ქვიშადაცემენტი.
საქართველოშიიმპორტირებულისამშენებლომასალებიდანპირველადგილზეაცემენტი,
ჯამურად20172022(ივნისისმდგომარეობით)იმპორტირებულმაცემენტმა204მილიონი
აშშდოლარიშეადგინა,ხოლომეორეადგილზეაარმატურა(111მილიონიაშშდოლარი).
აღსანიშნავია, რომ საქართველოში ყველა სამშენებლო მასალაზე, 20172022 წლებში
უარყოფითისავაჭრობალანსიფიქსირდება.

გრაფიკი1:სამშენებლომასალებითვაჭრობასაქართველოში

ცემენტი

არმატურა

ცეცხლგამძლე ცემენტები, ბეტონი

ხეტყე

საღებარი ნივთიერებები

ქვიშა

აგური

კენჭი,ხრეში

200

111

23

4

25

17

3

3

2

14

0

0

0

3

2

2

სამშენებლო მასალები - საგარეო ვაჭრობა (მილიონი აშშ დოლარი, 20172022*)

n იმპორტი     n ექსპორტი

წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

1 წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური.
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3.2. კლასტერის განსაზღვრა

მშენებლობის პოტენციური კლასტერიონის მუნიციპალიტეტში შედგება 24 საწარმოსგან,
რომელთაგან 13 კომპანია შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაა, ხოლო 11 
ინდ.მეწარმე.ყველაკომპანიამცირეზომისაა.
ონისმშენებლობისსექტორისსაწარმოებისნახევარზემეტი(63%)ქალაქონშიმდებარეობს,
ხოლო დანარჩენი საწარმოები გადანაწილებული არიან 8 სოფელში. (დეტალური
ინფორმაციისთვის,გთხოვთ,იხილოთქვემოთმოცემულიცხრილი).
ცხრილი2.საწარმოებისრაოდენობაადგილმდებარეობისმიხედვით

მდებარეობა საწარმოების 
რაოდენობა

ქ.ონი 15
უწერა 1
ნაკიეთი 1
გლოლა 1
ჭალა 1
პიპილეთი 1
წედისი 1
ღარი 2
ნიგვზნარა 1

წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

ონის მუნიციპალიტეტის მშენებლობის სექტორში გამოკითხული კომპანიების მიერ
განხორციელებულისაქმიანობებიძირითადადშემდეგია:წყლისმილებისმონტაჟი,სათავე
ნაგებობების მოწყობა, სკვერების მოწყობა, მოაჯირების და ღობის მონტაჟი, ხიდების
აშენება, წისქვილების მოწყობა, სანიაღვრეების მოწყობა, სტადიონის მოწყობა, გზების
მოწესრიგება,სოფლებშითავშეყრისადგილებისმოწყობა.
ცხრილი3:ონისმუნიციპალიტეტისმშენებლობისსექტორისკომპანიებისგანაწილებასაქმიანობებისმიხედვით

საქმიანობა კომპანიათა 
რაოდენობა

საცხოვრებელიდაარასაცხოვრებელიშენობებისმშენებლობა 5

სამშენებლოპროექტებისშემუშავება 2

გზებისდაავტობანებისმშენებლობა 7

ხიდებისდაგვირაბებისმშენებლობა 1

გამანაწილებელისაინჟინროობიექტებისმშენებლობა 5

გამანაწილებელიობიექტებისმშენებლობაელექტროენერგიითდა
ტელეკომუნიკაციებითუზრუნველსაყოფად 1

ელექტროტექნიკურიდასამონტაჟოსამუშაოები 2

სამშენებლომანქანებისდამოწყობილობებისიჯარაოპერატორთან
ერთად 1

სულ 24

წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახურისბიზნესრეგისტრი
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4     სექტორის ძირითადი ეკონომიკური ინდიკატორები 
 

ბრუნვა
საწარმოთა ეკონომიკურ საქმიანობაზე დაკვირვების მიზნით, კვლევის ფარგლებში შემუ
შავებულ გზამკვლევში გათვალისწინებული იყო კითხვები წლიურ ბრუნვასთან და და
საქმებასთან დაკავშირებით. გამოკითხულთა უმეტესობამ დაასახელა კომპანიის ბრუნვის
დიაპაზონი2. როგორც კვლევამ აჩვენა, გარდა ერთი კომპანიისა, ყველა გამოკითხული
ეკონომიკური ოპერატორის ბრუნვა 500 000ლარზე ნაკლებია. გამოკითხულთა 20%ის
ბრუნვა10000ლარზენაკლებია,60%ისბრუნვაკი50000დან250000ლარსშორის
მერყეობს.
ცხრილი4:ონისმუნიციპალიტეტისმშენებლობისსექტორისკომპანიებისბრუნვა

საწარ-
მოს 
ზომა

0- 
10K₾

10K- 
50K₾

50K- 
100K₾

100K- 
250K₾

250K- 
500K₾

500K- 
1მლნ₾

1მლნ-
3მლნ₾

3მლნ-
5მლნ₾

5მლნ-
10მლნ₾

10მლნ-
20მლნ₾

მცირე                    

მცირე                    

მცირე                    

მცირე                    

მცირე                    

მცირე                    

მცირე                    

მცირე                    

მცირე                    

მცირე                    

მცირე                    

წყარო:საველეკვლევა

დასაქმება
გამოკითხულთა უმრავლესობამ3 გააზიარა ინფორმაცია დასაქმებულთა რაოდენობის
შესახებ. შედეგები ქვემოთ ცხრილის სახით არის წარმოდგენილი. როგორც კვლევა
აჩვენებს,საშუალოდგამოკითხულკომპანიებს11კაციჰყავთდასაქმებული.

2 გამოკითხულიმეწარმეებიდანსამსარგაუმჟღავნებიაწლიურიბრუნვისდიაპაზონი.
3 გამოკითხულიმეწარმეებიდანორსარგაუმჟღავნებიადასაქმებულთარაოდენობა.
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ცხრილი5:ონისმუნიციპალიტეტისმშენებლობისსექტორისკომპანიებშიდასაქმებულთარაოდენობა

საწარმოს ზომა4
კომპანიათა რიცხვი, 
რომ ლებმაც პასუხი 

გასცეს კითხვას

ერთ კომპანიაში 
საშუალო 

დასაქმებულთა 
რაოდენობა

სულ დასაქმებულთა 
რაოდენობა 

(მიახლოებითი 
რაოდენობა)

მცირე 12 11 2645

წყარო:საველეკვლევა

სხვა მთავარი ინდიკატორები
ინტერვიუების მსვლელობის დროს, რესპოდენტებს შესაძლებლობა ჰქონდათ, დაეფიქ
სირებინათსაწარმოებისძირითადიეკონომიკურიინდიკატორებისდინამიკაბოლო3წლის
განმავლობაში.აღნიშნულიინდიკატორებიიყო:
y გაყიდვები/სამშენებლოკონტრაქტები/წინასწარიგაყიდვები
y მოგება
y ექსპორტი
y მომხმარებელთარაოდენობა
y საწარმოოსიმძლავრე
y პროდუქტების/სერვისებისრაოდენობა
y ფასები(ლარში)
y დასაქმებულთარაოდენობა
რესპონდენტებმა თითოეულ ინდიკატორს შეუსაბამეს შესაბამისი პასუხი: „მცირდებოდა“,
„იზრდებოდა“ან„არშეცვლილა“.შედეგებიმოცემულიაქვემოთგრაფიკზე.
გრაფიკი2:ეკონომიკურიინდიკატორებისდინამიკაგამოკითხულსაწარმოთაშორისბოლო3წელში

73%

27%

100%
73%

9%

18%

82%

9%

9%

73%

27%

44%

56% 60%

40%

11%

89%

36%

9%

55%

91%

9%

n მცირდებოდა     n იზრდებოდა     n არ შეცვლილა

100%

80%

60%

40%

20%

0%

გაყი
დვებ

ი
მოგება

ექს
პორტი

ფასე
ბი (

ლარში)

მომხმ
არებე

ლთა 

რაოდენო
ბა

საწ
არმოო 

სიმ
ძლ

ავრ
ე

დასა
ქმე

ბულ
თა 

რაოდენო
ბა

დასა
ქმე

ბულ
ი 

კაც
ები

დასა
ქმე

ბულ
ი 

ქალ
ები

პროდუქტ
ები

ს 

რაოდენო
ბა

წყარო:საველეკვლევა

4 საქსტატისმიხედვით:
y მსხვილი ზომის საწარმოებს განეკუთვნება საწარმო, სადაც დასაქმებულთა საშუალოწლიური რაოდენობა
აღემატება249კაცსანსაშუალოწლიურიბრუნვისმოცულობა60მლნლარს.

y საშუალოზომისსაწარმოებსმიეკუთვნებაყველაორგანიზაციულ‐სამართლებრივიფორმისსაწარმო,რომელშიც
დასაქმებულთასაშუალოწლიურირაოდენობამერყეობს50‐დან250კაცამდე,ხოლოსაშუალოწლიურიბრუნვის
მოცულობა–12მლნლარიდან60მლნლარამდე.

y მცირე ზომის საწარმოებს მიეკუთვნება ყველა ორგანიზაციულ‐სამართლებრივი ფორმის საწარმო, რომელშიც
დასაქმებულთა საშუალო წლიურირაოდენობა არ აღემატება50დასაქმებულსდა საშუალო წლიური ბრუნვის
მოცულობაარაღემატება12მლნლარს.

5 სულდასაქმებულთარაოდენობისმიახლოებულიმაჩვენებელიგამოთვლილიაკომპანიათარაოდენობისგამრავლებით
საშუალოდასაქმებულთარაოდენობაზე.
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გამოკითხულისამშენებლოსაწარმოებისუმრავლესობისთვისბოლო3წლისგანმავლობაში
სამშენებლოკონტრაქტები/გაყიდვებიიზრდებოდა.კომპანიებისგანცხადებით,გაყიდვების
შესაბამისად,ასევე,იზრდებოდამოგება.თუმცა,კომპანიებისუმრავლესობისთვისგაყიდვები
მცირეოდენობითიზრდებოდა.
ონის მშენებლობის სექტორის კომპანიები სერვისის ექსპორტს არ ახორციელებენ. აღ
ნიშნული კომპანიები ძირითადად კონცენტრირებულები არიან ონის ბაზარზე, და მუნი
ციპალიტეტისგარეთარსაქმიანობენ.
კომპანიათაუმრავლესობისგანცხადებით,ბოლოსამიწლისგანმავლობაშიმომხმარებელთა
რაოდენობაარშეცვლილადამათიძირითადიშეკვეთებიონისმუნიციპალიტეტისმერიის
მიერ გამოცხადებულ ტენდერებზე და სოფლის მხარდამჭერ პროგრამაზე მოდის, ასევე,
კომპანიებიახორციელებენკერძოშეკვეთებსაც.
აღსანიშნავია,რომკომპანიებისუმრავლესობასბოლოსამწელიწადშითავიანთისერვისის/
პროდუქტის დივერსიფიკაცია არ განუხორციელებია. აღნიშნულს კომპანიები ხსნიან
შეზღუდულისაწარმოოსიმძლავრეებით,რომელიცბოლოსამწელიწადშიარშეცვლილა.
კომპანიების აბსოლუტურმა უმრავლესობამ ბოლო სამ წელიწადში გაზარდა სერვისის
ფასები,რაცსამშენებლომასალებისგაძვირებასუკავშირდება.
20152022წლებში,ონში,სახელმწიფოპროგრამის„აწარმოესაქართველოში“მიკროდა
მცირემეწარმეობისპროგრამისფარგლებში,დაფინანსებამიიღომხოლოდ2მამეწარმემ,
5,0005,000 ლარის ოდენობით, შესაბამისად 2016 და 2018 წლებში. მოცემული
პროგრამისშედეგად,ონშიშეიქმნა4ახალისამუშაოადგილი.ხოლო2018წლისშემდეგ,
პროგრამიდან„აწარმოესაქართველოში“ონისმუნიციპალიტეტში,სამშენებლოსექტორში,
დაფინანსებააღარგაცემულა.
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5 მომსახურების პროცესი 

ნედლეული და მასალები
ონისმუნიციპალიტეტშიმშენებლობისსექტორშიმოქმედიკომპანიებისაქმიანობისპროცესში
ძირითადადიყენებენშემდეგნედლეულს/მასალებს:
y ცემენტი
y ბეტონი
y ბლოკი
y ღორღი
y ქვიშა
y არმატურა
y ხეტყე
y თაბაშირმუყაო
y საღებავიმასალები
მშენებლობისსექტორისკომპანიებინედლეულისდამასალებისპირდაპირიმპორტსსხვა
ქვეყნებიდანარაწარმოებენ,ძირითადადყიდულობენადგილობრივონისბაზარზეშესაბა
მისისავაჭროობიექტებისაგან,ანთბილისის,კასპისდაქუთაისისბაზრებზე.
კომპანიებისერთინაწილიღორღსთაბაშირმუყაოს,საღებავმასალებს,ბლოკს,ცემენტს
ონშიყიდულობს.როგორცკომპანიებისწარმომადგენლებმააღნიშნეს,შუამავლებსცემენ
ტისაჩხერიდან,კასპიდან,რუსთავიდანდაქუთაისიდანშემოაქვთონში,ხოლობლოკიქუ
თაისიდანდათერჯოლადან.რაცშეეხებაბეტონს,საწარმოებიმასბეტონისმწარმოებელი
კომპანიებისგანყიდულობენადგილობრივონისბაზარზე.
არმატურასკომპანიებისდიდინაწილითბილისშიდაქუთაისშიყიდულობსდაზოგიერთმათ
განსხელშეკრულებებიცაქვთდადებულისავაჭროობიექტებთანან/დასავაჭროცენტრებთან.
მათმიერგამოყენებულიარმატურაძირითადადუკრაინიდანიყოიმპორტირებული.
კომპანიათანაწილმაგამოწვევადდაასახელახეტყისნედლეულისშეძენაონში.ისინივერ
ახერხებენონშიშეიძინონადგილობრივიწარმოშობისხეტყე.მასალაშემოაქვთთბილისი
დან,რომელიცძირითადადუკრაინულიწარმოშობისაა.
ზოგადადონის მშენებლობის სექტორის კომპანიებისთვის გამოწვევას წარმოადგენს სამ
შენებლომასალების/ნედლეულისსიმცირეონისადგილობრივბაზარზე.კომპანიებისნაწი
ლისგანცხადებით,ზოგჯერშუამავლებსარუღირთნედლეულისდამასალებისშემოტანა
ონში.მაგალითისთვის,2021წელს,იმპერიოდში,როდესაცარმატურისსაბაზროფასები
მკვეთრადგაიზარდა,გადამყიდველებსაღნიშნულიპროდუქტიონშიარშემოჰქონდათდა
კომპანიებსუჭირდათარმატურისმოძიება.
კომპანიებისთვისგამოწვევასწარმოადგენსსხვარეგიონებიდანნედლეულისდამასალე
ბის ტრანსპორტირების საჭიროება, რომელიც მაღალ ხარჯებთანაა დაკავშირებული, და
შესაბამისადაძვირებსმათსაქმიანობას.ამავდროულად,გარკვეულშემთხვევებში,როდე
საცსხვარეგიონებშიხდებამასალებისადანედლეულისშესყიდვადატრანსპორტირება,
აღინიშნება დაგვიანებები, რაც ასევე აფერხებს მათ საქმიანობას. კომპანიების ნაწილის
განცხადებით,ბოლოპერიოდშიგანსაკუთრებითგახშირდადაგვიანებებიცემენტისმიმწო
დებლებისმხრიდან.
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ასევე, გამოწვევადდასახელდა ბოლო პერიოდში სამშენებლო ნედლეულისდა მასალე
ბისგაზრდილიფასები.კომპანიებისგანცხადებით,რუსეთუკრაინისომამდეცსამშენებლო
ნედლეულზედამასალებზეფასებიგაზრდილიიყო,თუმცაომისშემდეგაღნიშნულიპრობ
ლემაკიდევუფროგამძაფრდა.
კომპანიების განცხადებით, ადგილობრივი გარემოპირობების გამო,ონშირთულია ბეტო
ნის წარმოება, გამომდინარე იქიდან,რომრიონის ხეობაში მიღებული ინერტული მასალა
არმოიცავსბეტონისსაწარმოებლადსაჭიროსაკმარისიპროცენტულობითქვიშას.როგორც
გამოკითხულიკომპანიებისწარმომადგენლებმააღნიშნეს,ონისბეტონისქარხნებსსამტრე
დიიდანშემოაქვთქვიშაბეტონისსაწარმოებლად,ცემენტიკიძირითადადრუსთავიდან.
კომპანიებისთვის ნედლეულზე წვდომას ასევე ართულებს მუნიციპალიტეტში შესაბამისი
კადრებისდასპეციალისტებისნაკლებობა. ზოგიერთიკომპანიისგანცხადებით,ხანდახან
როცაბეტონისქარხნებისდანადგარებიზიანდება,მუნიციპალიტეტშიხელოსანიარარსე
ბობს,რომელიცმათშეაკეთებს.აღნიშნულისგამობეტონისქარხნებისმუშაობაჩერდება
დაკომპანიებისწვდომაბეტონზეიზღუდება.

წარმოების/მომსახურების გეგმა
კვლევის ფარგლებში გამოკითხულ არც ერთ კომპანიას არ აქვს საქმიანობის დროში
გაწერილი გეგმა და მათ მიერ სამშენებლო სერვისის მიწოდება მთლიანად მოთხოვნაზეა
დამოკიდებული.ძირითადადკომპანიებიმუშაობენონისმუნიციპალიტეტისმერიისმიერგა
მოცხადებულტენდერებზე,ასევე,სოფლისმხარდაჭერისპროგრამისფარგლებშიგამოცხა
დებულ პროექტებზე. ერთერთმარესპონდენტმა განაცხადა: „ვერაფერს ვერ ვგეგმავ არ
სებული რეალობის გამო, მოთხოვნაზე ვარ დამოკიდებული. ვფიქრობთ, რომ მთლიანად
კერძოზეგადავიდეთ,კოტეჯებზედაა.შ.დატენდერებსთავიდავანებოთ,რადგანაცტენდე
რებიდანბევრიაღარგვრჩებადღევანდელიფასებისგამო“.
კომპანიებისდიდინაწილი,გამოწვევადასახელებსმუნიციპალიტეტშიკერძოსამშენებლო
დაკვეთებისსიმცირეს.ასევე,ისინიგამოწვევებსაწყდებიანსაჯაროტენდერებშიმონაწი
ლეობასთანდაკავშირებით.კომპანიებისდიდინაწილისგანცხადებით,ხშირიაშემთხვევე
ბი,როდესაცისინისაჯაროტენდერებშივერახერხებენგამარჯვებას,რადგანკონკურენ
ტები (ძირითადადსხვარეგიონებიდან)მათზენაკლებიფასისშეთავაზებასაკეთებენ,რა
ფასადადმათაღნიშნულიმომსახურებისგაწევაარუღირთ.გარდაამისა,რადგანსაჯარო
შესყიდვების დროს მუნიციპალიტეტში ძირითადად გამოყენებულია NAT/SPA6 ტენდერის
ტიპის შესყიდვა, რომლის დროსაც მთავარი კრიტერიუმი ფასია, გამოკითხული რესპონ
დენტებისინფორმაციით,ელექტრონულიტენდერისსისტემაშიაპლიკანტებადჩნდებიანახ
ლადდარეგისტრირებულიბიზნესებიც,რომლებიცსაბაზროფასზედაბალიფასითშედიან
საჯაროტენდერებში,იმარჯვებენ,თუმცასაბოლოოდპროქტისგანხორციელებასსრულად
ვერახორციელებენ.

საწარმოო სიმძლავრეების გამოყენება
აღსანიშნავია,რომგამოკითხულიკომპანიებისდიდნაწილსთვითონარჰყავსმშენებლო
ბისთვისსაჭიროტექნიკა,დაუწევთმისიდაქირავებასაჭიროებებიდან/დაკვეთებიდანგა
მომდინარე.კომპანიებისისნაწილი,რომელსაცჰყავსტექნიკა,აქირავებს,როცაარსჭირ
დებამშენებლობისპროცესში.

6 SPAტემდერივაჭრობაკლებადობისპრინციპით,რადროსაციმაჯვებსისაპლიკანდი,რომელიცაკმაყოფილებს
შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ დადგენილ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს და მონაწილეობს სახელმწიფო
ტენდერშისატენდეროწინადადებისყველაზედაბალიფასით;

 NATღიაპროცედურავაჭრობისდამატებითრაუნდისგარეშე,რომელშიციმარჯვებსისპრეტენდენტი,რომელიც
სხვაგანმცხადებლებთანშედარებითწარმოდგენილიაყველაზედაბალიფასით.
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ასევეგამოიკვეთა,რომონისმუნიციპალიტეტშისამშენებლოსექტორისმუშაობასეზონუ
რია:მუნიციპალიტეტშისამშენებლოსამუშაოებინოემბერიმარტისჩათვლითთითქმისსრუ
ლიადშეჩერებულია.აღნიშნულსგანაპირობებსბუნებრივიპირობები.

სამშენებლო მასალების სათავსოები/საწყობები
კომპანიებისუმრავლესობასსპეციალურისათავსოები/საწყობებისამშენებლომასალისშე
სანახადარაქვს.უმეტესობისგანცხადებითსპეციალურისათავსო/საწყობიმათარსჭირ
დებათ.
ზოგიერთიმათგანისამშენებლომასალებისშესანახადსაკუთარისახლისეზოსანსარდაფს
იყენებს.კომპანიებისდიდინაწილიკიმასალებისშენახვასსამშენებლოობიექტზეახორ
ციელებს.ასევე,ერთმაგამოკითხულმარესპონდენტმაგანაცხადა,რომაქვსთავისუფალი
ტერიტორია,რომლისმოწყობასაცფიქრობსსათავსოდ.

სამშენებლო უსაფრთხოების სტანდარტების დანერგვა
მიუხედავადიმისა,რომსამშენებლოუსაფრთხოების,ისევეროგორც,შრომისუსაფრთხო
ებისსტანდარტებისდაცვას,კანონმდებლობაკერძოსექტორსავალდებულებს,ონისმუნი
ციპალიტეტშიოპერირებული სამშენებლოკომპანიების მიერ სამშენებლოსექტორისთვის
არსებულირეგლამენტებისსრულადდაცვაამეტაპზენაკლებადხდებადაშესაბამისადმა
თიაღსრულებასრულფასოვნადარხორციელდება.გამოკითხულიკომპანიებიმიიჩნევენ,
რომდადგენილნორმებსადასტანდარტებთანშესაბამისობაურთულდებათ,თუმცაყველა
ნაირადცდილობენმიჰყვნენდადგენილმოთხოვნებს.
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6 სექტორის ღირებულებათა ჯაჭვის აღწერა 

მშენებლობისსექტორისღირებულებათაჯაჭვიონისმუნიციპალიტეტშირამდენიმეაქტორისგან
შედგება.აღნიშნულიაქტორებიარიან:
1. სამ შე ნებ ლო ნედ ლე უ ლის / მა სა ლის მიმ წო დებ ლე ბი  ღირებულებათა ჯაჭვის და
საწყისშიარიანნედლეულისმიმწოდებლები.აღსანიშნავია,რომმათშორისარიანონის
მუნიციპალიტეტშიმოქმედიკომპანიები,როგორიცააბეტონისმწარმოებელირამდენიმესა
წარმო.ასევე,აქშედისონისმუნიციპალიტეტშიარსებულისამშენებლომასალებისსავაჭ
როობიექტი.დამატებით,აღნიშნულიჯაჭვიმოიცავსქუთაისის,თბილისის,კასპის,თერჯო
ლის,რუსთავისკომპანიებს,რომელებიცანთვითონაწარმოებენსამშენებლომასალებს,
ანახორციელებენმათიმპორტს.

2. ტექ ნი კის მომ წო დებ ლე ბი ტექნიკისმომწოდებლებსშეადგენენროგორცონშიმოქ
მედისამშენებლოდაარასამშენებლოკომპანიები,რომლებიცპერიოდულადაქირავებენ
ტექნიკას სხვა კომპანიებზე, ასევე, საქართველოს სხვარეგიონებში არსებული ტექნიკის
მიმწოდებელისაწარმოები.

3. სამ შე ნებ ლო კომ პა ნი ე ბი  სამშენებლო კომპანიებიღირებულებათა ჯაჭვის ძირითად
რგოლსწარმოადგენენ.ონისმუნიციპალიტეტშიმშენებლობისსექტორიძირითადადწარ
მოდგენილიამცირეზომისკომპანიებით.

4. მომ ხ მა რებ ლე ბი  სამშენებლო კომპანიების სერვისების მომხმარებლებს/დამკვეთებს
წარმოადგენსონისმუნიციპალიტეტისმერია,ონისმუნიციპალიტეტშიმცხოვრებიმოსახლე
ობა(ინდივიდუალურიმომხმარებლები)დამუნიციპალიტეტშიმოქმედიკერძოკომპანიები.

სქემა1:მშენებლობისსექტორისღირებულებათაჯაჭვი

მომხმარებელი

სამშენებლო 
კომპანიები

ტექნიკის 
მიმწოდებლები

სამშენებლო 
ნედლეულის/

მასალის 
მიმწოდებლები

სახელმწიფო 
ტენდერები

ტექ ნი კის  
მიმ წო დებ ლე ბი 

ონი დან და სა ქარ 
თ ვე ლოს სხვა  
რე გი ო ნე ბი დან

სა ვაჭ რო 
ობი  ექ  ტე ბი თბი

ლის ში, ქუ თა ის ში, 
რუს თავ ში, თერ ჯო

ლა ში, კას პ ში

სოფლის 
მხარდამჭერი 

პროგრამა

სა ვაჭ რო  
ობი ექ ტე ბი  

ონ ში

ონის  
ბე ტო ნის  

სა წარ მო ე ბი

ონის მუ ნი ცი 
 პა ლი ტე ტის  

მო სახ ლე ო ბა

მცი რე ზო მის  
სამ შე ნებ ლო  
კომ პა ნი ე ბი  

ონის მუ ნი ცი 
 პა ლი ტეტ ში
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7 ბიზნეს პროცესების და კლასტერის ანალიზი 

7.1. მართვა და სამუშაო ძალა

ონის მშენებლობის სექტორში გამოკითხულ კომპანიებში მართვის სტრუქტურა უმეტესად
შემდეგნაირია:ხელმძღვანელი/დირექტორი,სამუშაოთამწარმოებელი,უსაფრთხოებისინ
ჟინერი,მძღოლი,მექანიზატორი,ელექტრიკოსი,შემდუღებელი,ტრაქტორისტი,ექსკავა
ტორისოპერატორი,მუშები,ბუღალტერი.
გამოკითხულთაგან თითქმის არცერთ კომპანიას არ ჰყავს მუდმივად დასაქმებული კად
რი.კომპანიებშიდასაქმებულთარაოდენობაცვალებადიადაძირითადადგანისაზღვრება
პროექტებისმიხედვით.გამოკითხულიკომპანიებისგანცხადებით,ძირითადადპროექტების
მიხედვითდასაქმებულთარაოდენობაგანსხვავდებადა1დან25მდეშუალედშიმერყე
ობს.გენდერულჭრილშიანალიზიაჩვენებს,რომკომპანიებშიდასაქმებულთაგანქალები
მხოლოდადმინისტრაციულნაწილშიარიანდასაქმებულები,კერძოდკიბუღალტრისპო
ზიციებზე.
კომპანიათაერთინაწილითანამშრომლებსფიქსირებულანაზღაურებასსთავაზობს.პრო
ექტისდაწყებამდეწინასწარხდებაშეთანხმებადასაქმებულთანანაზღაურებაზე.კომპანია
თამეორენაწილიკითანამშრომლებსგამომუშავებისმიხედვითუხდისანაზღაურებას.
კომპანიათა უმრავლესობის განცხადებით, მათ უჭირთ ონის მუნიციპალიტეტში სამუშაო
ძალის მოძიება და ხშირად უწევთ პროექტებში სამუშაოდ კადრების სხვა რეგიონებიდან
(ძირითადადიმერეთიდან,ასევე,დაფიქსირდაკადრებისშემოყვანარუსთავიდან)აყვანა.
კადრებისსიმცირესკომპანიათანაწილიხსნისიმფაქტით,რომუმეტესადშესაბამისისცოდ
ნისდაუნარებისმქონეადამიანებიდედაქალაქშიმიდიანსამუშაოდ,სადაცუფრომაღალ
ხელფასებზემუშაობენ.ასევე,ერთერთმარესპონდენტმაგანაცხადა:„უნდობლობაცარის
დიდი,ზოგჯერამუშავებენდაფულსარიხდიანდააღარუნდამუშაობაამხალხს.სიზარ
მაცეცარის,ზოგიუარსგეუბნებაყველაფერზე.არისადამიანებიცვინცთავისსაქმეციცის
კარგად,დასაქმებულიცაადადროცარაქვს,მოთხოვნადია,დაჭირსმისიდაქირავება“.
გამოკითხულიკომპანიებისუმრავლესობა,სამუშაოძალისნაკლებობასთანერთად,გამოწ
ვევადასახელებსარსებულისამუშაოძალისარასაკმარისუნარებსდაცოდნას.ერთერ
თმარესპონდენტმაგანაცხადა:„მძღოლსთუნახავნორმალურს,დანარჩენინორმალური
რომნახოძნელია.არარიანკადრები“.კომპანიებისთვისგანსაკუთრებითრთულიაკად
რების მოძიება შემდეგი მიმართულებებით: ელექტრიკოსი, ტრაქტორისტი, ექსკავატორის
ოპერატორი,შემდუღებელი.ასევე,კომპანიათანაწილმადაასახელა,რომკადრებსუჭირთ
აზომვითი სამუშაოების (ზომების აღება) განხორციელება. შრომის უსაფრთხოების ახალი
რეგულაციებისგამო,კომპანიებსგამოწვევაშეექმნათშესაბამისიკადრებისკუთხითაცდა
რამდენიმემკადრიგადაამზადაამმიმართულებით.
როგორცკომპანიებმააღნიშნეს,მუნიციპალიტეტშიარარსებობსსაპროექტომომსახურე
ბაშისპეციალიზირებულიადგილობრივიკომპანია.შესაბამისად,სახელმწიფოშესყიდვების
დროს,საპროექტომომსახურებისშესყიდვისას,ადგილობრივიკომპანიებიარიღებენმო
ნაწილეობასდაპროექტირებასაკეთებსრეგიონისგარეთარსებულიკომპანია.
გამოკითხულთაგანარცერთკომპანიასაქვსთანამშრომლობადამყარებულიამბროლაურის
პროფესიულ სასწავლებელთან. მათი ნაწილის განცხადებით, კარგი იქნება პროფესიულ
სასწავლებელშიისწავლებოდესშედუღება, არმატურაზემუშაობა, ხდებოდესმექანიზატო
რების,ელექტრიკოსების,ტრაქტორისტების,შემდუღებლებისმომზადება.ასევე,მნიშვნე
ლოვანიაპასუხისმგებლობისდადროისმენეჯმენტისუნარებისგანვითარება.
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7.2. ტექნოლოგია

აღსანიშნავია,რომგამოკითხულიკომპანიებისდიდინაწილითვითონარფლობსმშენებ
ლობისთვისსაჭიროტექნიკასდამანქანადანადგარებს,დააღნიშნულსქირაობენსაჭირო
ებებიდან/დაკვეთებიდანგამომდინარე.
კომპანიებისისმცირენაწილი,რომელსაცთვითონაქვსტექნიკადამანქანადანადგარები,აღ
ნიშნავს,რომმათიტექნიკადამანქანადანადგარებინორმალურმდგომარეობაშია,თუმცაარ
არისთანამედროვე.აღნიშნულიკომპანიები,ძირითადადშემდეგტექნიკასდამანქანადანადგა
რებსფლობენ:ბეტონისსარევი,ლითონისშედუღებისაპარატი,გენერატორი,„კატერპილარი“,
სამშენებლოამწე,ტრაქტორი,სამხიდიანისატვირთო„კამაზი“,„პიკაპი“,ა.შ.
ტექნიკისდაზიანების შემთხვევაში, კომპანიების ერთი ნაწილი (რომელიცფლობსტექნი
კას)თვითონვეცდილობსშეკეთებას,ანმიმართავსიმკომპანიას,სადაცშეიძინატექნიკა.
ხოლოკომპანიებისმეორენაწილსსამშენებლოტექნოლოგიებისსპეციალისტიჩამოჰყავს
ქუთაისიდან ან თბილისიდან. მანქანადანადგარებისთვის საჭირო ნაწილებს კომპანიები
თბილისშიანქუთაისშიყიდულობენ.
კომპანიებისნაწილიგეგმავსტექნიკისგანახლებას,თუმცამათთვისშემაფერხებელიფაქ
ტორიალიზინგის არახელსაყრელი პირობები. მათი ნაწილის განცხადებით, უნდათ,რომ
შეიძინონტრაქტორი,თვითმცლელი,JCBმოდელისექსკავატორდამტვირთველები,შედუ
ღებისაპარატი.
რაც შეეხება ლაბორატორიებთან თანამშრომლობას, თითქმის ყველა კომპანია თანამშ
რომლობსქუთაისისლაბორატორიასთანბეტონისშემოწმებისმიზნით.

7.3. ინოვაცია

გამოკითხული კომპანიების მიერ თითქმის არ დაფიქსირებულა დანერგილი ინოვაციები
პროდუქტის, სამშენებლო პროცესის, მარკეტინგის, მენეჯმენტის ან/და სხვა სფეროებში.
ერთერთიგამოკითხულიკომპანიაგეგმავდადაეწყოსამშენებლობლოკისწარმოებაონ
ში,თუმცაბოლოდროინდელიმოვლენებისდაფასებისზრდისგამო,გადაიფიქრა.
სექტორში გლობალურ ბაზარზე არსებულ ტენდენციებზე და ინოვაციებზე კომპანიებს ინ
ფორმაციანაკლებადაქვთ.მათინაწილისგანცხადებით,ძირითადადაღნიშნულინფორმა
ციასთბილისშიმოქმედისამშენებლოკომპანიებიდანეცნობიანახლობლებისგანდანათე
სავებისგან,ასევე,ინფორმაციასიღებენინტერნეტიდან.

7.4. გაყიდვები და მარკეტინგი

ონშიმოქმედიმშენებლობისსექტორისკომპანიებიძირითადადსაქმიანობასადგილობრივ
ბაზარზე ახორციელებენ. ამჟამად, არცერთი გამოკითხული კომპანიის წარმომადგენელი
არმუშაობსონისმუნიციპალიტეტისგარეთდაარაქვსსამომავლოგეგმაშიგათვალისწინე
ბული,რომსაქმიანობაგანახორციელოსსხვარეგიონებშიც.
გამოკითხული კომპანიებისთვის საქმიანობის ერთერთ ძირითად მიმართულებას წარმოად
გენს სახელმწიფოტენდერებზე მუშაობადა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამისფარგლებში
გამოცხადებულიპროექტები.კომპანიებისმიერგანხორციელებულისაქმიანობებიძირითადად
შემდეგია:წყლისმილებისმონტაჟი,სათავენაგებობებისმოწყობა,სკვერებისმოწყობა,მოა
ჯირებისდაღობისმონტაჟი,ხიდებისაშენება,წისქვილებისმოწყობა,სანიაღვრეებისმოწყო
ბა,სტადიონისმოწყობა,გზებისმოწესრიგება,სოფლებშითავშეყრისადგილებისმოწყობა.
ასევე,კომპანიებიახორციელებენკერძოშეკვეთებს.აღსანიშნავია,რომკომპანიათაერთინა
წილიგეგმავს,მომავალშიუფროაქტიურადდაიწყოსმუშაობაკერძოშეკვეთებზე.აღნიშნულს
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მათიგანცხადებით,განაპირობებსისფაქტი,რომუჭირთტენდერებშიგამარჯვებადატენდერე
ბიდანმოგებათითქმისარრჩებათსამშენებლომასალებისფასებისგაძვირებისგამო.
ონისსამშენებლოკომპანიებისუმრავლესობაგამოწვევებსაწყდებატენდერებშიმონაწი
ლეობის დროს. ხშირ შემთხვევებში ისინი ვერ ახერხებენ ტენდერში გამარჯვებას ფასის
კონკურენციისგამო.კონკურენტები,ძირითადადსაქართველოსსხვარეგიონებიდანუფრო
დაბალ ფასად შედიან ტენდერებში. ერთერთმა რესპონდენტმა განაცხადა: „მასალების
ფასში ვერ ჩავეტიე ვერცერთ ტენდერში. ვინც შედის ამ ტენდერში ყველა იტყუება, ფა
სებსაკლებენ,რომმოიგონდახარისხსაკლებენმერე“.მეორერესპონდენტმაგანაცხადა:
„კონკურენტებიმყავს,მაგრამპრობლემაარისის,რომთვითონაცარიციანრასაკეთებენ.
30ლარითუარისვთქვათთვითღირებულება,ამბობს10ლარადგავაკეთებო,რომტენ
დერიმოიგონ.სხვარეგიონებიდანარიანძირითადადკონკურენტები.ყველამოთხოვნას
აკმაყოფილებენმერეტენდერებშიდარაუფლებააქვსმერიასრომარგაუფორმოსხელ
შეკრულება.მაგრამმერეხარისხისაერთოდარარის“.
რაცშეეხებასამშენებლოკომპანიებისსამომავლოპერსპექტივებს, კომპანიებისდიდნა
წილს პოზიტიური მოლოდინი აქვს, რომონის მუნიციპალიტეტში მოთხოვნა სამშენებლო
სერვისებზეგაიზრდება.ოპტიმისტურიმოლოდინიძირითადადუკავშირდებატურიზმისსექ
ტორისზრდისპროგნოზს.მიუხედავადიმისა,რომკომპანიებიონისმუნიციპალიტეტისმშე
ნებლობის სექტორში მოთხოვნის ზრდას ელიან, გამომდინარე იქიდან, რომ მათ უჭირთ
ტენდერებშიგამარჯვება, ისინიარარიანდარწმუნებული,რომმოთხოვნისზრდამათზეც
პროპორციულადაისახება.

7.5. ბიზნეს რესურსები

დაფინანსების წყაროები
ონისმუნიციპალიტეტისმშენებლობისსექტორშიგამოკითხულკომპანიათაუმეტესობამგა
ნაცხადა,რომბიზნესისაკუთარიდაოჯახისდანაზოგითდაიწყო.აღსანიშნავია,რომგამო
კითხულთადიდნაწილსარმიუღიამხარდაჭერასაერთაშორისოორგანიზაციებიდანან/და
სახელმწიფოპროგრამებისგანგრანტისან/დასესხისსახით.
რამდენიმერესპონდენტმადაასახელა,რომგამოყენებულიაქვსსააგენტოს„აწარმოესა
ქართველოში“პროგრამისსხვადასხვაკომპონენტი,როგორიცაამიკროგრანტებისპროგ
რამადაასევე,საკრედიტოსაგარანტიომექანიზმი.ასევე,დასახელდაფინანსურიინსტი
ტუტებისგანლიზინგითტექნიკისშესყიდვა.
როგორცკომპანიათანაწილმააღნიშნა,მათთვისფინანსურრესურსებზეწვდომაგამოწვე
ვადრჩება.მათიგანცხადებით,ბიზნესისგაფართოებაუნდათ,მაგრამ,სესხებზეარსებული
მაღალისაპროცენტოგანაკვეთიხელისშემშლელია.ასევე,კომპანიებიაღნიშნავდნენ,რომ
ლიზინგზე საპროცენტოგანაკვეთი ბოლოპერიოდში იზრდება.რაც შეეხება აწარმოე სა
ქართველოშისააგენტოსპროგრამითსარგებლობას,კომპანიებისნაწილისგანცხადებით,
მათ უჭირთ განაცხადის მომზადება, კერძოდ კიფინანსური ანალიზი, პროგნოზირებადა
ბიზნესგეგმისმომზადება.
აღსანიშნავია, რომ სექტორში დაბალია დონორთა აქტივობა, არ გამოვლენილა შემთხვევები,
რომგამოკითხულკომპანიებსსაერთაშორისოდონორიორგანიზაციებისგანდახმარებამიეღოთ.

მომავალი საინვესტიციო გეგმები
გამოკითხულიკომპანიებისუმრავლესობასაქვსსურვილი,რომმომდევნოსამწელიწადში
გაფართოვდეს.თუმცა,რესპოდენტებითანხმდებიან,რომ ბიზნეს გარემო გაურკვეველია
დართულიაწინასწარპროგნოზირება,როგორიიქნებამოთხოვნამომდევნოწლებშიდა
როგორშეიცვლებასამშენებლომასალებისდატრანსპორტირებისხარჯები.
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გამოკითხულთაგანრამდენიმემახსენარომაპირებსახალიმანქანადანადგარებისშეძენას
დაცდილობსამისთვისსახსრებისმოძიებას.
კომპანიებისუმრავლესობამომავალშიმათისაქმიანობისძირითადმიმართულებადკვლავ
ტენდერებს და სოფლის მხარდაჭერის პროგრამას განიხილავს. ასევე, არიან კომპანიები
(გამოკითხულთა25%),რომელთაწარმომადგენლებმადააფიქსირეს,რომაღარაპირებენ
მშენებლობისსექტორშისაქმიანობისგაგრძელებას,რადგანვერხედავენპერსპექტივას.ამ
კომპანიათაწარმომადგენლებისგანცხადებით,სექტორისეზონურიადაფიქრობენსხვასექ
ტორში,ძირითადადტურიზმშიგადასვლას.სხვასექტორები,სადაცაღნიშნულიკომპანიების
წარმომადგენლებიგეგმავენგადასვლასშემდეგია:სოფლისმეურნეობისსექტორშიმეფუტკ
რეობადაბოსტნეულისმოყვანა,სილამაზისსალონი,სამკერვალო,ავეჯისდამზადება.

7.6. SWOT ანალიზი

ცხრილი6:SWOTანალიზი

ძლიერი მხარეები

y მშენებლობისმომსახურებაზემოთხოვნის
არსებობა(ძირითადადმუნიციპალური
ტენდერებიდასოფლისმხარდაჭერის
პროგრამები)

y ტურისტებისგაზრდილირაოდენობა
y გარკვეულინედლეულის
ხელმისაწვდომობა(ბეტონისქარხნები
დასამშენებლომასალებისრამდენიმე
სავაჭროობიექტიონში)

y განვითარებულისატრანსპორტო
ინფრასტრუქტურა(საჩხერეონისახალი
სამანქანოგზისამოქმედებისშედეგად
თბილისიონისმანძილისდამგზავრობის
დროისშემცირება)

სუსტი მხარეები

y შეზღუდულიხელმისაწვდომობა
მუშახელზე

y კვალიფიციურიკადრებისნაკლებობა
y სამშენებლომასალებზე(მაგ.
არმატურა,ხეტყე,ცემენტი)წვდომის
პრობლემა/დეფიციტიადგილობრივ
ონისბაზარზე

y ნედლეულისმაღალიფასები
y ტრანსპორტირებისმაღალიფასები
y ტენდერებშიგამარჯვებისსირთულე
ადგილობრივიკომპანიებისთვის

y დიდიკონკურენციასხვარეგიონის
კომპანიებისმხრიდან

y ფინანსებზეხელმისაწვდომობის
ნაკლებობა(მაღალისაპროცენტო
განაკვეთილიზინგზედასესხზე,
ბიზნესგეგმებისმომზადებისსირთულე
კომპანიებისთვის)

y დონორიორგანიზაციებისნაკლები
აქტიურობასექტორში

y ფინანსურიგანათლებისნაკლებობა
y ტექნიკაზეხელმისაწვდომობის
ნაკლებობა

y სექტორისსეზონურობა
y ლაბორატორიისარარსებობაონის
მუნიციპალიტეტში
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შესაძლებლობები

y მზარდიმოთხოვნისშედეგად
გლობალურადმზარდისექტორი

y კომპანიებსშორისთანამშრომლობის
გაძლიერება

y რაჭალეჩხუმქვემოსვანეთისმზარდი
ტურისტულიპოტენციალი

y ბიზნესებისჰორიზონტალური
განვითარებისშესაძლებლობა
(მაგალითად,ტექნიკისგაქირავება,
მშენებლობა,საკუთარიბეტონის
საწარმოებისშექმნა)

y წყლისრესურსებისსიუხვისგამო
ენერგეტიკულიინფრასტრუქტურის
განვითარებისპოტენციალი

y მუნიციპალურინარჩენებისუტილიზების
შესაძლებლობაცემენტისსაწარმოებში

y სახელმწიფოშესყიდვებისშესახებ
ახალი,ევროდირექტივებისშესაბამისი,
კანონი,რომელიცძალაში2025წელს
შევა

y არსებულიკომპანიებისმომსახურების
სფეროსგაფართოებაან/
დაახალიკომპანიებისშექმნის
ხელშეწყობასაპროექტო,საინჟინრო,
საკონსულტაციომიმართულებებით

საფრთხეები

y ახალგაზრდებისგადინება
რეგიონიდან

y ინფლაციისშესაძლოზრდადა
შესაბამისადსამშენებლომასალების
კიდევუფროგაძვირება

y ბუნებრივიკატაკლიზმები
y პანდემიასთანდაკავშირებული
გაურკვევლობა

y საოკუპაციოხაზთანსიახლოვე
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8 კლასტერში თანამშრომლობა 

8.1. დამხმარე ინსტიტუტებს და ძირითად კომპანიებს შორის 
თანამშრომლობა

როგორც კვლევის ფარგლებში ჩატარებული ინტერვიუები და ფოკუს ჯგუფი აჩვენებს,
კავშირიდამხმარეინსტიტუტებსდამშენებლობისსექტორისძირითადკომპანიებსშორის
ონისმუნიციპალიტეტშისაკმაოდსუსტია.დამხმარეინსტიტუტებსადაძირითადკომპანიებს
შორისარსებულითანამშრომლობაგანხილულიაქვემოთ.

ბიზნეს ასოციაცია
ონის მუნიციპალიტეტში მშენებლობის სექტორის კომპანიები არ არიან გაერთიანებული
რომელიმე ბიზნეს ასოციაციაში. მათი ინფორმაციით,ონის მუნიციპალიტეტში ასოციაცია,
სადაცმშენებლობისსექტორისწევრიკომპანიებიშეძლებდნენგაწევრიანებასარარსებობს.
მსგავსიასოციაციისარსებობისაუცილებლობასკომპანიებივერხედავენ.

სამშენებლო ნედლეულის/მასალების მიმწოდებლები
რესპოდენტებისგანცხადებით,ისინიმჭიდროდთანამშრომლობენსამშენებლონედლეულის/
მასალებისმიმწოდებლებთან.კომპანიებინედლეულისდიდნაწილსონისმუნიციპალიტეტის
გარეთყიდულობენ,ძირითადადკასპში,თერჯოლაში,ქუთაისში,რუსთავშიდათბილისში.
ასევე, ისინი თანამშრომლობენ ადგილობრივი ბეტონის მწარმოებელ საწარმოებთან და
ონისმუნიციპალიტეტშიარსებულსამშენებლომასალებისმაღაზიასთან.

ტექნიკის მიმწოდებლები
სამშენებლო კომპანიების გარკვეულ ნაწილს თვითონ ჰყავს მშენებლობისთვის საჭირო
ტექნიკა,რომელსაციყენებსმშენებლობისპროცესშიდაასევე,აქირავებენსხვასამშენებლო
კომპანიებზეონისმუნიციპალიტეტში.დამატებით,სამშენებლოკომპანიებისნაწილსტექნიკა
შემოჰყავსსხვარეგიონებიდანაც.

ლაბორატორია
ონისმუნიციპალიტეტშიმშენებლობისსექტორისკომპანიებისაკმაოდაქტიურადთანამშრომ
ლობენლაბორატორიებთან.რესპოდენტებისუმეტესობამდაადასტურა,რომბეტონიუმეტესად
ქუთაისისლაბორატორიაშიგადააქვთშესამოწმებლად.ერთერთირესპოდენტისთქმით,ლა
ბორატორიისარსებობარაჭაშიმათმუშაობასბევრადუფრომოქნილსდაეფექტიანსგახდიდა.

საგანმანათლებლო კოლეჯი
აღსანიშნავია, რომ ონის მუნიციპალიტეტში არ არსებობს პროფესიული კოლეჯი, თუმცა
კოლეჯი ფუნქციონირებს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში (სსიპ პროფესიული კოლეჯი
„ერქვანი“).რესპოდენტებისგანცხადებით,მათამბროლაურისპროფესიულკოლეჯთანკო
მუნიკაციადათანამშრომლობაარაქვთ.
ხაზგასასმელია, რომ ამბროლაურის კოლეჯის მიმდინარე პროგრამებს შორის არის
მშენებლობისსექტორისთვისრელევანტურიპროგრამები,კერძოდ:„იატაკისადაფილის
სამუშაოები“,„თაბაშირმუყაოებისკონსტრუქციებისმონტაჟი“და„ელექტროობა“.ასევე,
არისმოკლევადიანიპროგრამა„შენობანაგებობებისშიდაგანათებისდაძალისწრედების
მონტაჟი“,რომლისხანგრძლივობა10კვირასშეადგენს.
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კოლეჯის სტატისტიკის მიხედვით, 2021 წელს სამშენებლო მიმართულებით არსებულ
პროგრამებზესულჩაირიცხა22სტუდენტი,აქედანმხოლოდ1არისონისმუნიციპალიტეტის
მაცხოვრებელი.2019და2020წლისსტატისტიკააჩვენებს,რომაღნიშნულპროგრამებზე
ონის მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლები არცდარეგისტრირებულანდა შესაბამისად არც
ჩარიცხულან.
ცხრილი7:პროფესიულკოლეჯ„ერქვანში“პროგრამებზერეგისტრირებულიდაჩარიცხულისტუდენტების
რაოდენობა2021წელს

N საგანმანათლებლო 
პროგრამა 2021 წელი

რეგისტრირებულთა 
რაოდენობა

ჩარიცხული სტუდენტების 
რაოდენობა

1 ელექტროობა 10
8

(5ცაგერიდან;
3ამბროლაურიდან)

2 იატაკისა და ფილის 
სამუშაოები 10 6

(6ამბროლაურიდან)

3 თაბაშირ მუყაოს 
კონსტრუქციების მონტაჟი 11

8
(7ამბროლაურიდან;

1ონიდან)

  სულ 31 22
წყარო:პროფესიულიკოლეჯის„ერქვანის“მონაცემები

ფინანსური ინსტიტუტები
ეროვნულიბანკისმოწოდებულიმონაცემებისმიხედვით,ონისმუნიციპალიტეტშიმხოლოდ
2 ბანკია, არ არის არცერთი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია. როგორც ჩატარებული
ინტერვიუებიაჩვენებს,მშენებლობისსექტორისკომპანიებსგარკვეულითანამშრომლობა
აქვთფინანსურინსტიტუტებთან.რამდენიმემათგანსლიზინგითჰყავსტექნიკასარგებლობაში
გადაცემული.კომპანიებისგანცხადებით,ბოლოპერიოდშილიზინგიძალიანგაძვირებულია
და,შესაბამისად,მათიმოთხოვნასალიზინგომომსახურებაზეკლებულობს.
ონისმუნიციპალიტეტშიმშენებლობისსექტორისმასტიმულირებელიშესაძლოა,გამხდარიყო
„აწარმოესაქართველოში“სახელმწიფოპროგრამის“სუბსიდირებულიიპოთეკურისესხის“
კომპონენტი, რომლის ბენეფიციარები შესაძლოა იყვნენ საქართველოს მოქალაქეები,
რომლებიცაკმაყოფილებენგარკვეულკრიტერიუმებს7.აღნიშნულიპროგრამისფარგლებში
საქართველოსმოქალაქეებსშეუძლიათ(2022წლისსექტემბრამდე)სახლისაშენებაბანკში
აღებული კრედიტით, პროგრამა კი უზრუნველყოფს იპოთეკურ კრედიტებზე დარიცხული
საპროცენტო სარგებლის სუბსიდირებას 5 წლის მანძილზე. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ
ამბროლაურის ბანკის ერთერთი წარმომადგენლის თქმით, მოსახლეობა ჯერჯერობით
თითქმისარუსარგებლიაამპროგრამით.

აწარმოე საქართველოში
მშენებლობისსექტორისრამდენიმეკომპანიამაღნიშნა,რომგამოიყენასააგენტოს„აწარმოე
საქართველოში“(როგორცსაკრედიტოსაგარანტიომექანიზმი,ასევეგრანტები)მხარდაჭე
რაბიზნესში.

7 https://www.enterprisegeorgia.gov.ge

https://www.enterprisegeorgia.gov.ge/ka/Business-Development/%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%90
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ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია
ინფრასტრუქტურისმშენებელთაასოციაცია/ICCAსამშენებლობაზარზემოქმედმასამშენებ
ლოკომპანიებმა2015წელსდააარსეს.ინფრასტრუქტურისმშენებელთაასოციაციისმისიაა,
დაიცვასწევრიკომპანიებისინტერესები,ხელიშეუწყოსმათიკონკურენტუნარიანობისამაღ
ლებას,სამშენებლოსექტორშითანამედროვეტექნოლოგიების,სტანდარტებისდანერგვას,
ბაზრისგაჯანსაღებასადასამშენებლოსექტორისგრძელვადიანგანვითარებას.
ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის წევრების ძირითადი ნაწილი მსხვილ სამშე
ნებლოინფრასტრუქტურულპროექტებზემომუშავესამშენებლოკომპანიებია.ამავედროს,
ასოციაციააერთიანებსსამშენებლომასალებისმწარმოებელდაიმპორტიორკომპანიებს,
სამშენებლოტექნიკისდილერ,საზედამხედველოდასაპროექტოსერვისებისმიმწოდებელ
კომპანიებს.
აღსანიშნავია,რომონისმუნიციპალიტეტისსამშენებლოსექტორისკომპანიებსადააღნიშ
ნულასოციაციასშორისკავშირებიამეტაპზეარარსებობს,არცერთიგამოკითხულიკომ
პანიაარარისაღნიშნულიასოციაციისწევრი.

ონის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რია
მშენებლობისსექტორისკომპანიებისმნიშვნელოვანინაწილიაქტიურადთანამშრომლობს
ონის მუნიციპალიტეტის მერიასთან. კომპანიები მონაწილეობას იღებენ მერიის მიერ გა
მოცხადებულტენდერებშიდასოფლისმხარდაჭერისპროგრამაშიდამერიისმიერინიცი
რებულიპროექტებიწარმოადგენსყველაზემსხვილპროექტებსონისმშენებლობისსექტო
რისკომპანიებისთვის.

8.2. ძირითად კომპანიებს შორის თანამშრომლობა

კონკურენცია
ონისმუნიციპალიტეტშიმშენებლობისსექტორშიკომპანიათარაოდენობამცირეა.როგორც
ზემოთ აღინიშნა, კომპანიების ძირითადი საქმიანობა მუნიციპალურ ტენდერებში მონაწი
ლეობადასოფლისმხარდაჭერისპროექტებისშესრულებაა.კომპანიებისნაწილისგანცხა
დებით,ისინიმუნიციპალიტეტისსხვასამშენებლოკომპანიებსართვლიანკონკურენტებად,
რადგანხშირადთანამშრომლობენმათთანდაქვეკონტრაქტორადაფორმებენერთმანეთს
გარკვეულტენდერებში.
გამოკითხულიკომპანიებისწარმომადგენლებისაზრით,ხშირადტენდერებშიმათიმთავარი
კონკურენტებისხვარეგიონებიდანჩამოსულიკომპანიებიარიან,რომლებიცძირითადად
კონკურენციასმომსახურებისდაბალიფასისხარჯზეუწევენ.რესპოდენტთანაწილისაზრით,
კონკურენტებისდაბალიფასიგანპირობებულიაამკომპანიებისზომით(მათიუმრავლესო
ბამსხვილიკომპანიაა),აღნიშნულკომპანიებსთავადაქვთსაკუთარიტექნიკადაზოგავენ
ტექნიკის ქირის ხარჯებს, რაც კონკურენტულ უპირატესობას ანიჭებთ ადგილობრივებთან
შედარებით.გარდაამისა,როგორცზემოთაღინიშნა,რადგანსაჯაროშესყიდვებისდროს
მუნიციპალიტეტშიძირითადადგამოყენებულიაNAT/SPAტენდერისტიპისშესყიდვა,რომ
ლისდროსაცმთავარიკრიტერიუმიფასია,გამოკითხულირესპონდენტებისინფორმაციით,
ელექტრონულიტენდერისსისტემაშიაპლიკანტებადჩნდებიანახლადდარეგისტრირებული
ბიზნესებიც,რომლებიცსაბაზროფასზედაბალიფასითშედიანსაჯაროტენდერებში,იმარ
ჯვებენ,თუმცასაბოლოოდპროქტისგანხორციელებასსრულადვერახორციელებენ.

კავშირი კომპანიებს შორის
საველე კვლევამ გამოავლინა,რომ ადგილობრივ კომპანიებს შორის არსებობს გარკვე
ულიკავშირებიდათანამშრომლობა.საკმაოდხშირიაშემთხვევები,როდესაცკომპანიე
ბი ერთმანეთს ქვეკონტრაქტორად აფორმებენ ტენდერებში. გარდა ამისა, ინტერვიუების
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დროს,რესპონდენტებმაახსენესშემთხვევები,როდესაცუცხო(სხვარეგიონიდანშემოსუ
ლი)კომპანიებიქვეკონტრატორებადაფორმებენონისკომპანიებსსხვადასხვაპროექტში.
კომპანიებსშორისთანამშრომლობა,ასევე,მოიცავსმუშახელით,სამშენებლომასალებით
და ტექნიკით ერთმანეთისდახმარებას. კომპანიები,რომლებიც მშენებლობის გარკვეულ
ეტაპზენაკლებადამიანურრესურსსსაჭიროებენ,ეხმარებიანსხვაკომპანიებსდაუნაწილე
ბენმუშახელს.
ასევე,აღსანიშნავიასამშენებლომასალებითერთმანეთისმხარდაჭერა.რესპონდენტების
ნაწილისგანცხადებით,ყოფილაშემთხვევები,როდესაცისინიდახმარებიანსხვაკომპანიებს
დასაჭიროებისშემთხვევაშისაკუთარიმშენებლობიდანდარჩენილინედლეული(მაგალითად
ცემენტი)უსასყიდლოდმიუციათმათთვის.
დამატებით,გამოიკვეთაკომპანიებსშორისთანამშრომლობატექნიკისმიწოდებისკუთხით.
გარკვეულშემთხვევებში,როცაკომპანიებსტექნიკაქირითაქვთაღებულიდამშენებლობის
გარკვეულეტაპზემისგამოყენებასარსაჭიროებენ,ონისმუნიციპალიტეტისმშენებლობის
სექტორისსხვაკომპანიებსუნაწილებენ.

8.3. კოოპერაციის მატრიცა და კლასტერის რუკა

კოოპერაციის მატრიცა აჩვენებს თანამშრომლობის ხარისხს ძირითად კომპანიებსა და
დამხმარეინსტიტუტებსშორის.მატრიცაზეგამოსახული0ქულააღნიშნავსთანამშრომლობის
არარსებობას,ხოლო5მჭიდროთანამშრომლობას.
ცხრილი8:კოოპერაციისმატრიცა
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ცხრილისმიხედვით,ჩართულმხარეებსშორის,ყველაზემეტითანამშრომლობაიკვეთება
კლასტერის წევრ ძირითად კომპანიებსდა სხვა ჩართულ მხარეებს შორისდაფინანსურ
ინსტიტუტებსადადანარჩენჩართულმხარეებსშორის.ყველაზენაკლებითანამშრომლობა
იკვეთებაამბროლაურისპროფესილკოლეჯსადასხვაჩართულმხარეებსშორის.
უფრო დეტალურად კლასტერის წევრ კომპანიებს და ჩართულ მხარეებს შორის თანამ
შრომლობააღწერილიაქვემოთ:
� კლასტერისწევრძირითადკომპანიებსდადამხმარეინსტიტუტებსშორისთანამშრომ
ლობადაკავშირებიონისმუნიციპალიტეტშიარისსუსტი.

� კლასტერისწევრძირითადკომპანიებსდასამშენებლონედლეულის/მასალებისმიმწოდე
ბელკომპანიებსშორისკავშირებიდამაკმაყოფილებელია.კომპანიებითანამშრომლობენ
სამშენებლომასალებისმომწოდებლებთან,მათგანიძენენპროდუქციას,ასევე,ზოგიერთ
მათგანსხელშეკრულებებიცაქვსგაფორმებულინედლეულისმიმწოდებლებთან.

� კლასტერისწევრძირითადკომპანიებსდასამშენებლოტექნიკისმიმწოდებელკომპა
ნიებსშორისკავშირებიარსებობსდადამაკმაყოფილებელია.

� კლასტერისწევრძირითადკომპანიებსდაქუთაისისლაბორატორიასშორისთანამშ
რომლობადაკავშირებისაკმაოდძლიერია.

� კლასტერის წევრ ძირითად კომპანიებს და ამბროლაურის პროფესიულ კოლეჯს შო
რისთანამშრომლობადაკავშირებიამეტაპზეარარსებობს,მიუხედავადიმისა,რომ
კოლეჯსშემუშავებულიაქვსრამდენიმერელევანტურიპროგრამამშენებლობისსექტო
რისთვის.აღსანიშნავია,რომინტერვიუსდროს,კოლეჯისწარმომადგენელმადადები
თადშეაფასაკლასტერებისშექმნისინიციატივა,რადგანკოლეჯისთვისუფრომარტივი
იქნება სასწავლოპროგრამების მორგება გაერთიანებული კომპანიების მოთხოვნებზე
დაშესაბამისიპროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამებისდანერგვა.

� კლასტერის წევრ ძირითად კომპანიებს და ფინანსურ ინსტიტუტებს შორის კავშირები
არსებობს.კომპანიებიიყენებენლიზინგსტექნიკისშესასყიდად,თუმცააღნიშნულიმი
მართულებითკომპანიებისთვისგამოწვევადრჩებალიზინგზემაღალიპროცენტი.

� კლასტერისწევრძირითადკომპანიებსდაპროგრამა„აწარმოესაქართველოში“შო
რისარსებობსგარკვეულიკავშირები,თუმცააღნიშნულიკავშირებიარისსუსტიდასა
ჭიროებსგაუმჯობესებას.

� კლასტერისწევრძირითადკომპანიებსდადონორებსშორისკავშირებიარარსებობს.
� კლასტერისწევრძირითადკომპანიებსდაინფრასტრუქტურისმშენებლთაასოციაციას
შორისკავშირებიარარსებობს.

� კლასტერისწევრძირითადკომპანიებსდაონისმუნიციპალიტეტისმერიასშორისთა
ნამშრომლობა და კავშირები ძლიერია. როგორც უკვე აღინიშნა, კომპანიების ძირი
თადი სამშენებლოდაკვეთები მოდის მერიის ტენდერებზედა სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამაზე.

� კლასტერისწევრკომპანიებსშორისარსებობსგარკვეულიკავშირებიდათანამშრო
ლობასამუშაოძალის,სამშენებლომასალებისდატექნიკისმიწოდებისკუთხით,ასევე,
ქვეკონტრაქტორადაყვანისკუთხით.
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9 ბარიერების და შესაძლებლობების ანალიზი 

ონისსამშენებლოსექტორისკომპანიებიმუშაობისპროცესშიაწყდებიანშემდეგბარიერებს:
 y სამ შე ნებ ლო ნედ ლე უ ლის / მა სა ლის სიმ ცი რე ად გი ლობ რივ ბა ზარ ზე – ონის
მშენებლობის სექტორის კომპანიების უმრავლესობისთვის გამოწვევას წარმოადგენს
სამშენებლო მასალის სიმცირე ადგილობრივ ონის ბაზარზე. მიუხედავად იმისა, რომ
ონშიარისრამდენიმესავაჭროობიექტი,სადაციყიდებასამშენებლომასალები,კომპა
ნიებისნაწილისგანცხადებით,ხანდახანამსავაჭროობიექტებისწარმომადგენლებსარ
უღირთნედლეულისდამასალებისშემოტანაონში.აღნიშნულსუმეტესადგანაპირობებს
ნედლეულისდამასალებისგაზრდილიფასები.
კომპანიათა ნაწილმა გამოწვევადდაასახელა ხეტყის მასალის შეძენაონში. მასალა
შემოაქვთთბილისიდან,რომელიცძირითადადუკრაინულიწარმოშობისაა.ტრანსპორ
ტირებისხარჯებიდამასალისშემოსატანადსაჭიროდროაფერხებსმათსაქმიანობას.

 y ნედ ლე უ ლის და მა სა ლე ბის მა ღა ლი ფა სე ბი – მშენებლობის სექტორში გამო
კითხულმათითქმისყველაკომპანიამგამოწვევადდაასახელაბოლოპერიოდშინედ
ლეულსადასამშენებლომასალებზეფასებისმზარდიდინამიკა.მათინაწილისაზრით,
რუსეთუკრაინისომმაკიდევუფროგაზარდასამშენებლომასალებისფასები,რადგან
უკრაინიდანგარკვეულინედლეულისდამასალისიმპორტივეღარხორციელდება.

 y გარ თუ ლე ბუ ლი ლო გის ტი კა–კომპანიებისთვისგამოწვევასწარმოადგენსსხვარე
გიონებიდანნედლეულისდამასალებისმოსატანადტრანსპორტირებისსაჭიროება,რო
მელიცძვირიჯდება,დაშესაბამისადაძვირებსმათსაქმიანობას.ამავდროულად,გარ
კვეულშემთხვევებში,როდესაცსხვარეგიონებშიყიდულობენმასალასდანედლეულს
ტრანსპორტირებისუზრუნველყოფით,აღინიშნებადაგვიანებები,რაცასევე,აფერხებს
მათსაქმიანობას.

 y კად რე ბის სიმ ცი რე – კადრების სიმცირისდა სამუშაო ძალის მოძიების პრობლემა
ყველაგამოკითხულმაკომპანიამდაასახელა.კომპანიებისუმრავლესობასპროექტებზე
მუშაობისასუწევსკადრებისსაქართველოსსხვარეგიონებშიმოძიება,რაცკიდევუფრო
ზრდისმათხარჯებს.კადრებისსიმცირეს,კომპანიათანაწილიმათირეგიონიდანგადი
ნებითხსნის.

 y კად რე ბის ცოდ ნის და უნა რე ბის ნაკ ლე ბო ბა–კადრებისსიმცირესთანერთად,კომ
პანიებსგამოწვევააქვთშესაბამისიუნარებისდაცოდნისმქონეკადრებისმოძიებისას.
კომპანიებისთვის განსაკუთრებით რთულია კადრების მოძიება შემდეგი მიმართულებე
ბით:ელექტრიკოსი,მექანიზატორი,ტრაქტორისტი,ექსკავატორისოპერატორი,შემდუ
ღებელი,ამზომველი.ასევე,კომპანიებისუმეტესობისგანცხადებით,არსებულკადრებს
აქვთპასუხისმგებლობისგრძნობისდადროისმენეჯმენტისუნარებისნაკლებობა.
კომპანიების განცხადებით, რეგიონში სამშენებლო ტექნოლოგიების სპეციალისტების
ნაკლებობაა.ტექნიკისდაზიანებისშემთხვევებში,კომპანიებსსპეციალისტებითბილისი
დანანქუთაისიდანჩამოჰყავთ.ასევე,აღსანიშნავია,რომსპეციალისტებისნაკლებობის
გამო, გარკვეულ შემთხვევებშიონში არსებული ბეტონის ქარხნებიდაზიანებისდროს
ჩერდებიანდავეღარმუშაობენ,რადგანხელოსანსვერშოულობენ.აღნიშნულიკომპა
ნიებისთვისნედლეულზეწვდომისპრობლემასქმნის.

 y მან ქა ნა- და ნად გა რე ბის / ტექ ნი კის ნაკ ლე ბო ბა – გამოკითხული კომპანიების ნა
წილმა გამოწვევადდაასახელა მანქანადანადგარებისდა ტექნიკის ნაკლებობაონის
მუნიციპალიტეტში.აღნიშნულიპრობლემამათხელსუშლითეფექტიანადმუშაობაში.
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 y სექ ტო რის სე ზო ნუ რო ბა–კომპანიებისგანცხადებით,ონისმუნიციპალიტეტშიმშენებ
ლობისსექტორისმუშაობასეზონურიადაზამთრისპერიოდშისექტორიგაჩერებულია.

 y სტან დარ ტე ბის და ნერ გ ვა – მიუხედავად იმისა, რომ სამშენებლო უსაფრთხოების
სტანდარტებიდანერგვასავალდებულოა,კომპანიათანაწილისგანცხადებით,ამრეგუ
ლაციებისაღსრულებასექტორისკომპანიათადიდინაწილისმიერსრულფასოვნადვერ
ხორციელდება.

 y ტენ დე რებ ში მო ნა წი ლე ო ბის სირ თუ ლე–კომპანიებისაბსოლუტურიუმრავლესობა
გამოწვევად ასახელებს ტენდერებში მონაწილეობის სირთულეს. კომპანიების განცხა
დებით,ისინიძირითადადშეთავაზებულიფასისგამოვერიგებენტენდერებს,რადგან
საქართველოსსხვარეგიონიდანკონკურენტებიუფროდაბალიფასითშედიან.ერთერ
თმარესპონდენტმაგანაცხადა:„ვინცგვიგებენტენდერებსძირითადადდაბალიბიუჯე
ტისგამო;საქმესვერაკეთებენხოლმეუბრალოდმცირებიუჯეტითიზიდავენდაიღებენ
ტენდერს“.
ასევე,კომპანიებმატენდერებშიმონაწილეობისსირთულედდაასახელესმოთხოვნილი
გამოცდილება.ერთერთმარესპონდენტმაგანაცხადა:„დიდ ტენ დე რებ ში ვერ იღებ 
მო ნა წი ლე ო ბას. კო ლო სა ლურ გა მოც დი ლე ბას ითხო ვენ, ტექ ნი კუ რი მოთხოვ ნე ბი 
გა და სა ხე დი ა“.

 y ფი ნან სებ ზე წვდო მის სირ თუ ლე–კომპანიებისნაწილისთვისგამოწვევასწარმოად
გენსფინანსებზეხელმისაწვდომობისპრობლემა.მათაქვთსურვილიშეიძინონსაჭირო
ტექნიკა,თუმცალიზინგისარახელსაყრელიპირობებისდასექტორისსეზონურობისგამო
თავსიკავებენ.ერთმარესპონდენტმაგანაცხადა:„ლიზინგითგამოვიყვანდიტექნიკას,
მაგრამდიდიპროცენტიაძალიან,დაჩემიბიზნესისტაბილურიარარის.მთელიწელი
რომდასაქმებულიიყოსჩემიშპსშემეძლებოდა,რომგადამეხადა“.კომპანიებისუმე
ტესობავერიყენებსდაფინანსებისმოპოვებისშესაძლებლობასპროგრამის„აწარმოე
საქართველოში“ფარგლებშიდააღნიშნულსხსნიანშესავსებიგანაცხადის,დათანმდე
ვიფინანსურიანალიზისადაბიზნესგეგმისმომზადებისსირთულით.

 y ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტის კურ სის არას ტა ბი ლუ რო ბა – კომპანიების განცხადებით,
ეროვნულივალუტისგაუფასურებადაარასტაბილურობახშირადხდებოდანედლეულის
დამასალებისგაძვირებისმიზეზი.თუმცამათიგანცხადებით,ლარისბოლოდროინდე
ლიგამყარებისტენდენციისგამო,აღნიშნულიპრობლემანაკლებადარის.

 y შეზღუ დუ ლი ბა ზა რი–ონისმუნიციპალიტეტშიმოქმედიკომპანიებიძირითადადდა
მოკიდებულებიარიანონისბაზარზე.გამოკითხულიკომპანიებიდანარცერთიმუშაობს
სხვარეგიონში.

 y ბიზ ნე სის გა ფარ თო ე ბის ხედ ვის არ ქო ნა–კომპანიებისდიდნაწილსარაქვსკონ
კრეტულიხედვა,მომავალშისაკუთარიკომპანიისგაფართოებისშესახებ.ერთერთმა
კომპანიამგანაცხადა:„ყველაფერიძვირდება,მოსახლეობასუჭირს,ამიტომშორსმი
მამავალიგეგმებიარგვაქვს“.

კლასტერის შექმნის პოტენციალის ნაკლებობა
გამოკითხულკომპანიათაგარკვეულინაწილივერხედავსშესაძლებლობასდააზრს,რომ
მომავალშიითანამშრომლოსმშენებლობისსექტორისსხვაკომპანიებთანდასხვამომიჯნა
ვედარგებთანკოლექტიურიქმედებებისგანსახორციელებლად.რესპონდენტებისნაწილმა
განაცხადა,რომმათიგაწევრიანებაკლასტერშიდამოკიდებულიიქნებაკლასტერისსხვა
წევრებზედაარიანკომპანიები,რომლებთანაცთანამშრომლობასარგანიხილავენ.
ერთმარესპონდენტმაგანაცხადა,რომკლასტერშიმხოლოდიმშემთხვევაშიგაწევრიანდე
ბოდა,თუკომპეტენტურიდააღიარებულიკომპანიებიიქნებიანჩართულები.
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გამოკითხული კომპანიები ნაკლებად განიხილავენ თანამშრომლობას შემდეგი მიმართუ
ლებებით(იხილეთცხრილი9):
y პროდუქციისხარისხისამაღლება
y ერთობლივიგაყიდვები/ერთობლივიკონტრაქტები
y მარკეტინგიდაბრენდინგი
y ექსპორტი
y ადგილობრივიდასაერთაშორისოპარტნიორებისმოძიებადაკომუნიკაცია
y დამატებულიღირებულებისმქონეპროდუქციისწარმოება

კლასტერის შექმნის შესაძლებლობები სექტორში
როგორც კომპანიების ერთმა ნაწილმა აღნიშნა, ისინი ახლაცთანამშრომლობენ ერთმა
ნეთთანდა სხვადასხვა პროექტისფარგლებში ქვეკონტრაქტორებად აფორმებენ ერთმა
ნეთს. ასევე, კომპანიები თანამშრომლობენ ერთმანეთისთვის ნედლეულის და ტექნიკის
მიწოდებისკუთხითაც.ერთმარესპონდენტმაგანაცხადა:„მუშახელით ვეხ მა რე ბით, ვერ 
შე მო ი ტა ნა ცე მენ ტი, მე მაქვს და საწყო ბე ბუ ლი ან თუ დამ რ ჩა და იმას მივ ცემ. ტექ ნი კა 
რომ მყავს ნა ქი რა ვე ბი და იმან ვერ იშო ვა, ვათხო ვებ ხოლ მე“.
დამატებითდაფიქსირდა,რომკომპანიებიამჟამადთანამშრომლობენსამუშაოძალისმი
წოდებისმიმართულებითაც.
ძირითადადკომპანიებისნაწილითანამშრომლობისშესაძლებლობებსხედავსმასშტაბურ
პროექტებში/დიდტენდერებში,სადაც,როგორცაღნიშნესერთმანეთსხელსარშეუშლიან
დასაქმესგაინაწილებენსპეციალიზაციისმიხედვით.ასევე,კომპანიებისნაწილმათანამშ
რომლობისშესაძლებლობებიდაასახელაშემდეგიმიმართულებით(იხილეთცხრილი9):
 y სა წარ მოო ნედ ლე უ ლის / მა სა ლე ბის შეს ყიდ ვა– კომპანიათა მცირე ნაწილის აზ
რით,საწარმოონედლეულის/მასალებისერთობლივიშესყიდვისმხრივ,ისინიშეძლე
ბენთანამშრომლობას.აღნიშნულიკომპანიებისგანცხადებით,ტრანსპორტირებაძვირი
ჯდებადათანამშრომლობაშეამცირებსდანახარჯებსამმიმართულებით.

 y პრობ ლე მუ რი სა კითხე ბის ად ვო კა ტი რე ბა–კომპანიათანაწილითვლის,რომშე
საძლოა,კომპანიებიგაერთიანდნენსაერთოპრობლემებისირგვლივდაერთობლივად
განახორციელონადვოკატირებისკამპანია.თუმცააქვეაღსანიშნავია,რომკომპანიების
ძირითადიგამოწვევატენდერშიმონაწილეობისწესებია.აღნიშნულისაკითხისმოგვა
რებისპოტენციალსმხოლოდონისკლასტერისქვეშკინაკლებადხედავენ.

 y თა ნამ შ რომ ლე ბის კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა და სექ ტო რის თ ვის რე ლე ვან-
ტუ რი სა მუ შაო ძა ლის გან ვი თა რე ბა–გამოკითხულკომპანიათამცირენაწილიმი
იჩნევს,რომთანამშრომლობასასიკეთოიქნებასექტორისთვისრელევანტურისამუშაო
ძალისგანვითარებისმიმართულებით,რომლისნაკლებობაცახლასექტორსაქვს.

 y ფი ნან სე ბის და ტექ ნო ლო გი ე ბის მო ძი ე ბა და და ნერ გ ვა–როგორცზემოთაღი
ნიშნა, მანქანადანადგარების/ტექნიკის ნაკლებობა მუნიციპალიტეტის მშენებლობის
სექტორის კომპანიებისთვის გამოწვევას წარმოადგენს. კომპანიათა მცირე ნაწილი,
ფიქრობს,რომ შესაძლოა აღნიშნული მიმართულებითგაერთიანდნენ, ერთადმოიზი
დონფინანსებიდაშეიძინონსაჭიროტექნიკა.



28

ცხრილი9:თანამშრომლობისდაერთობლივიქმედებებისპოტენციალი

თანამშრომლობის სფერო კი არა

საწარმოონედლეულის/მასალებისშესყიდვა 21% 79%

პროდუქციისხარისხისამაღლება 7% 93%

ერთობლივიგაყიდვები/ერთობლივიკონტრაქტები 7% 93%

მარკეტინგიდაბრენდინგი 7% 93%

ექსპორტი 7% 93%

პრობლემურისაკითხებისადვოკატირება 21% 79%

თანამშრომლებისკვალიფიკაციისამაღლებადასექტორისთვის
რელევანტურისამუშაოძალისგანვითარება 14% 86%

ადგილობრივიდასაერთაშორისოპარტნიორებისმოძიებადა
კომუნიკაცია 7% 93%

დამატებულიღირებულებისმქონეპროდუქციისწარმოება 7% 93%

ფინანსების/ინვესტიციისმოზიდვა 14% 86%

ტექნოლოგიებისმოძიებადადანერგვა 14% 86%

წყარო:კვლევისფარგლებშიჩატარებულიინტერვიუები
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10 კლასტერის ხედვა და მიზნები 

ონის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მშე ნებ ლო ბის სექ ტო რის კლას ტე რის ხედ ვას წარ მო-
ად გენს კლას ტე რის ეფექ ტი ა ნო ბის გაზ რ და კომ პა ნი ა თა ერ თობ ლი ვი მუ შა ო ბის 
შე დე გად, რაც გუ ლის ხ მობს კომ პა ნი ე ბის თ ვის სამ შე ნებ ლო ნედ ლე ულ ზე და მა-
სა ლებ ზე, სა მუ შაო ძა ლა ზე და ტექ ნი კა ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას, 
რაც გაზ რ დის კომ პა ნი ა თა კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბას და გა ა უმ ჯო ბე სებს ცხოვ რე-
ბის დო ნეს ონის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში.
ონის მუნიციპალიტეტის მშენებლობის სექტორის კლასტერის მიზნებად შესაძლოა განი
საზღვროს:
y სექტორისწევრებსშორისთანამშრომლობისგაძლიერებადანდობისგაუმჯობესება
y სამშენებლონედლეულზედამასალებზეხელმისაწვდომობისგაუმჯობესება
y ტექნიკაზეხელმისაწვდომობისგაზრდა
y ადამიანურირესურსებისგაძლიერება
y სამშენებლოსერვისების(საპროექტო,საინჟინრო,საკონსულტაციო)განვითარებაონის
მუნიციპალიტეტში

თითოეული მოცემული მიზნისთვის შემუშავდა შესაბამისი აქტივობები და ინდიკატორები
(იხილეთცხრილი10).
ცხრილი10.ონისმუნიციპალიტეტისმშენებლობისკლასტერისმიზნები,აქტივობებიინდიკატორები

მიზანი აქტივობა ინდიკატორი შედეგი

სექტორისწევ
რებსშორისთა
ნამშრომლობის
გაძლიერებადა
ნდობისგაუმჯო
ბესება

y კლასტერისწევრი
კომპანიებისცნობიე
რებისგაზრდაერ
თობლივიქმედებების
განხორციელების
დადებითიმხარეების
შესახებ
y კლასტერისწევრი
კომპანიებისთვისსა
დისკუსიოპლატფორ
მებისუზრუნველყოფა
y კლასტერისწევრი
კომპანიებისმხარ
დაჭერაერთობლი
ვიღონისძიებების
განხორციელების
მიმართულებით:
სამშენებლონედ
ლეულის/მასალების
ერთობლივადშეძენა,
ტექნიკისერთობლი
ვადშეძენა,ა.შ.

y ჩატარებულიშეხვედ
რებისრაოდენობა
კლასტერისწევრი
კომპანიებისცნობიე
რებისგასაზრდელად
ერთობლივიქმედებე
ბისგანხორციელების
დადებითიმხარეების
შესახებ
y კლასტერისწევრების
რაოდენობა,რომ
ლებიცდაესწრნენ
სადისკუსიოშეხვედ
რებს
y კლასტერისწევრების
რაოდენობა,რომ
ლებსაცსურთერ
თობლივიქმედებების
განხორციელება
y განხორციელებული
ერთობლივიქმედებე
ბისრაოდენობა

y კლასტერისწევრებს
შორისნდობისჩა
მოყალიბებადამათ
შორისკოოპერაციის
გაზრდა
y კლასტერისწევრების
მიერერთობლივად
განხორციელებული
ქმედებები
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სამშენებლო
ნედლეულზედა
მასალებზეხელ
მისაწვდომობის
გაუმჯობესება

y კლასტერისწევრების
მხარდაჭერანედლე
ულისდამასალების
მიმწოდებლებთან
თანამშრომლობის
გაზრდისმიმართუ
ლებით
y კლასტერისწევრი
კომპანიებისმხარდა
ჭერანედლეულის/მა
სალებისერთობლი
ვადშეძენაში

y შეხვედრებისრაო
დენობაკლასტერის
წევრებსადანედლე
ულის/მასალებისმიმ
წოდებლებსშორის
y ნედლეულის/მასა
ლებისერთობლივად
შესყიდვებისრაოდე
ნობა

y კლასტერისწევრების
გაზრდილიწვდომა
სამშენებლონედლე
ულზედამასალებზე

ტექნიკაზე
ხელმისაწვდო
მობისგაზრდა

y კლასტერისწევრებსა
დატექნიკისმიმ
წოდებლებსშორის
თანამშრომლობის
გაძლიერება
y კლასტერისწევრებსა
დასაერთაშორისო
დონორორგანიზა
ციებთანთანამშრომ
ლობისინიცირება
y ფინანსურინსტიტუ
ტებთანთანამშრომ
ლობისგაძლიერება,
რომთავიანთიპრო
დუქტებიმოარგონ
სექტორისსაჭირო
ებებს(კომპანიებმა
რომშეძლონლიზინ
გითშეიძინონტექნი
კა)
y სახელმწიფოსააგენ
ტოებთან(აწარმოე
საქართველოში)
თანამშრომლობის
გაძლიერება
y კლასტერისწევრების
ცოდნისგაძლიერება
ბიზნესგეგმებისშედ
გენისმიმართულებით

y კლასტერისწევრებს,
ტექნიკისმიმწოდებ
ლებს,ფინანსურ
ინსტიტუტებს,საერ
თაშორისოდონორ
ორგანიზაციებთანდა
სახელმწიფოსააგენ
ტოებსშორისჩატა
რებულიშეხვედრების
რაოდენობა
y კლასტერისწევრების
საჭიროებებზემორ
გებულიფინანსური
პროდუქტებისრაო
დენობა
y კლასტერისწევრი
კომპანიებისმიერ
აწარმოესაქართვე
ლოშიპროგრამის
ფარგლებშიმიღე
ბულიმხარდაჭერის
მოცულობა

y კლასტერისწევრების
გაზრდილიწვდომა
ტექნიკაზედამანქანა
დანადგარებზე
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ადამიანური
რესურსების
გაძლიერება

y კლასტერისწევრებ
სადაპროფესიულ
საგანმანათლებლო
დაწესებულებასშო
რისთანამშრომლო
ბისხელშეწყობა
y ერთობლივისასწავ
ლოპროგრამების
განვითარება

y კლასტერისწევრებსა
დაპროფესიულისა
განმანათლებლოდა
წესებულებისწარმო
მადგენლებსშორის
გამართულიშეხვედ
რებისრაოდენობა
y ერთობლივადშემუ
შავებულისასწავლო
პროგრამებისრაო
დენობა

y კლასტერისწევრების
გაზრდილიწვდომა
ადამიანურრესურ
სებზე

სამშენებლო
სერვისების
(საპროექტო,
საკონსულტა
ციო,საინჟინ
რო)განვი
თარებაონის
მუნიციპა
ლიტეტში

y არსებულიკომპანი
ებისმომსახურების
სფეროსგაფართოება
ან/დაახალიკომპა
ნიებისშექმნისხელ
შეწყობასაპროექტო,
საკონსულტაციო,
საინჟინრომიმართუ
ლებებით

y ახალისამშენებ
ლოსერვისების
(საპროექტო,საკონ
სულტაციო,საინჟინ
რო)რიცხვიონის
მუნიციპალიტეტში
y კომპანიებისრაოდე
ნობა,რომლებსაც
აქვთსაპროექტო,
საკონსულტაციოდა
საინჟინრომომსახუ
რება

y კლასტერისწევრების
გაზრდილიეფექტია
ნობა
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