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შესავალი  

      მსოფლიოში დღეს ყველა ქვეყანა ცდილობს, სიღარიბის დაძლევას და ძლიერი, 

განვითარებული ეკონომიკის მქონე ქვეყნის ფორმირებას. საქართველოც მათ რიგებს 

განეკუთვნება. ძლიერი პოლიტიკური და ეკონომიკური საფუძველის შექმნას კი 

სტრატეგიული პარტნიორებთან მჭირდრო კავშირი და დროული რეფორმების 

გატარება ესაჭირეობა, რაშიც ქვეყნის ყველა სამთავრობო სტრუქტურა გუნდურად 

უნდა იყოს ჩართული.  

      საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ურთიერთობა ათეულ წლებს ითვლის. 

2016 წელს საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმება შედგა, ხოლო 2017 

წლიდან საქართველოს მოქალაქეებს შეუძლიათ ევროკავშირის/შენგენის 

ტერიტორიაზე უვიზოდ მოგზაურობა. ასოცირების შესახებ შეთანხმება კონკრეტული 

სამოქმედო გეგმაა საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოებისთვის, რომელიც 

ქვეყნის პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური ცხოვრების სფეროებს მოიცავს. 

ასევე, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის კომპონენტს 

(DCFTA). 

      ევროკავშირმა მიიღო ევროპის 2020 სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელიც 

ითვალისწინებს მდგრად სოციალურ საბაზრო ეკონომიკის შექმნას, 

კონკურენტუნარიანობისა და პროდუქტიულობის ამაღლებას. აღნიშნილი კი სწორი 

მიდგომებით ადამიანური პოტენციალის განვითარების, სიღარიბის პრობლემებთან 

ბრძოლისა და დასაქმების ხელშეწყობით მიიღწევა. 

      საქართველოს ხელისუფლებამ, ევროკავშირის დახმარებით შეიმუშავა „სოფლის 

განვითარების სტატეგია 2017-2020“1. სოფლის განვითარება ახალ ეკონომიკურ და 

სოციალურ შესაძლებლობებს შექმნის საქართველოს რეგიონებში. აღნიშნული 

სტატეგია ხელს შეუწყობს სოფელებსა და რაიონებში მოსახლეობის ცხოვრების დონის 

გაუმჯობესებას, სამოქალაქო ჩართულობის ამაღლებას და ადგილობრივი ბიზნესის 

განვითარებას.  

      ჩვენი კვლევის ობიექტია, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი.  მისი ეკონომიკური 

მდგომარეობის ანალიზი, შრომითი ბაზრის აღწერა და დემოგრაფიული 

მდგომარეობის შესწავლა.  

 

 

 

 

                                                                 
1 წყარო http://enpard.ge/ge/wp-content/uploads/2015/05/საქართველოს-სოფლის-განვითარების-სტრატეგია-2017-

2020.pdf  
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ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 

      საქართველო მდებარეობს დასავლეთი აზიისა და აღმოსავლეთ ევროპის გზაჯვარედინზე, 

კავკასიის რეგიონში, შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროზე. ჩრდილოეთით რუსეთი 

ესაზღვრება, სამხრეთიდან თურქეთი და სომხეთი, ხოლო სამხრეთით აზერბაიჯანი. 

დედაქალაქი-თბილისი.  

 

რუკა #1 ადგილმდებარეობა 

 

    საქართველოს ტერიტორია დაყოფილია რეგიონებად (იხ. Figure #2). მცხეთა მთიანეთის 

რეგიონში მდებარეობს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორია მთლიანად მაღალმთიანია. სიმაღლე ზღვის დონიდან 1700 მ-იდან 5000 მ-ის 

ფარგლებში იცვლება. 
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რუკა #2 საქართველოს რეგიონები 

 

   საქართველოს მოსახლეობა ჯამში არის 3729600 (სამი მილიონ შვიდას ოცდაცხრა ათას 

ექვსასი)2, რომლის 2.5% -ს შეადგენს მცხეთა-მთიანეთის მხარეში მცხოვრები მოსახლეობა. 

თავიც მხრივ მცხეთა-მთიანეთის მოსახლეობაში ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას 

4% უკავია, ხოლო საქართველოს მოსახლეობის მხოლოდ 0.1%-ს. 

  

გრაფიკი #1 მოსახლეობა3   

                                                                 
2 Geostat.ge  
3 https://www.geostat.ge/ka 
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რუკა #3 : მცხეთა მთაინეთის რეგიონი/ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი  

 

      არამარტო რეგიონში, არამედ ქვეყნის მასშტაბით, მოსახლეობის რაოდენობა ყველაზე 

მცირე ყაზბეგის მუნიციპალიტეტშია და როგორც მაღალმთიანი და სასაზღვრო 

მუნიციპალიტეტი მაღალი მიგრაციის მაჩვენებლით გამოირჩევა. დღეისათვის, რეგიონის 

მოსახლეობის 40% მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოვრობს, ხოლო ყველაზე 

ნაკლები, 5% - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში. რეგიონის მთლიან მოსახლეობაში სოფლად 

მცხოვრებთა ხვედრითი წილი 75%-ს შეადგენს.  

    გავრცელებული ეკონომიკური საქმიანობის მიხედვით, შეიძლება ითქვას, რომ რეგიონში 

მსგავსი მახასიათებლებით ყაზბეგი და მცხეთა გამოირჩევა, ორივე მუნიციპალიტეტში 

ტურიზმის სფერო სწრაფი ტემპით ვითარდება, ვინაიდან ამ ორი ტურისტული ობიექტისადმი 

ინტერესი ყოველთვის არსებობდა, რამაც განაპირობა სახელმწიფო და ადგილობრივი 

პროექტების მათკენ მიმართვა. ქ.მცხეთაში და დაბა ყაზბეგში მუდმივად მიმდინარეობს 

ინფრასტრუქტურული განაშენიანება და რეაბილიტაციები, რომლის განხორციელების ერთ–

ერთი ძირითადი მიზანი ტურიზმის განვითარება, სამუშაო ადგილების შექმნა და 

ადგილობრივი შემოსავლების გაზრდაა.           რეგიონში მიმდინარე ინფრასტრუქტურულმა 

განვითარებამ განაპირობა ადგილობრივი და უცხოელი ტურისტების მატება, ადგილობრივი 

მოსახლეობის ინტერესის გაზრდა საოჯახო სასტუმროებისა და სხვა ტურისტული 

მომსახურების ობიექტების მოსაწყობად, ამიტომ ორივე მუნიციპალიტეტის ძირითად 
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საქმინობას მომსახურების სფერო წარმოადგენს. მცხეთისა და თიანეთის სოფლების 

მაცხოვრებელთა დიდი ნაწილი ასევე დაკავებულია მებოსტნეობა-მებაღჩეობით, თუმცა  

მოცემული ეკონომიკური საქმიანობით რეგიონში ინტენსიურად დატვირთული მცხეთის 

მუნიციპალიტეტია. ეს განპირობებულია სარეალიზაციო ბაზართან (თბილისი) სიახლოვით 

და კომუნიკაციის სიიოლით.  

      მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში ეკონომიკური საქმიანობის მიხედვით ხვედრითი წილი 

გამომუშავებული პროდუქციიდან ძირითადათ მრეწველობაზე მოდის, შემდეგ მშენებლობა, 

სოფლის მეურნეობა, ვაჭრობა, კავშირგაბმულობა და ასე შემდეგ. სამრეწველო საწარმოებიდან 

გამოირჩევა ლუდსახარში „ნატახტარი“,ლუდსახარში „ზედაზენი“, „აქვა გეო“, „შატო 

მუხრანი“, ქსნის მინის ქარხანა, „ბარამბო“, ქაღალდის წარმოების ქარხანა, „კობი“. მოცემული 

საწარმოებიდან უმეტესი ნაწილი მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარეობს. 

      რაც შეეხება რეგიონის ინფრასტრუქტურას, საავტომობილო გზებს (დასახლებების შიდა 

გზების ჩათვლით) რეგიონში 476,6 კმ უკავია. მათ შორის საერთაშორისო მნიშვნელობისაა - 

172,3 კმ., შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობისაა - 460,3 კმ., ხოლო ადგილობრივი 

მნიშვნელობის - 800 კმ-ზე მეტი გზა. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ, ყაზბეგის 

მუნიციპალიტეტთან შედარებით მეზობელ მუნიციპალიტეტბში, ასფალტის ან ბეტონის 

საფარით არათუ სოფლების შიდა გზები, არამედ  მუნიციპალური ცენტრებისა და შესაბამისი 

დასახლებების დამაკავშირებელი ადგილობრივი მნიშვნელობის სახელმწიფო გზების 

გარკვეული ნაწილიც კი არ არის დაფარული. ასევე მცხეთის, დუშეთისა და თიანეთის 

მუნიციპალიტეტის უმეტეს სოფლებში საერთოდ არ  არსებობს საკანალიზაციო სისტემა და 

პრობლემებია სასმელი წყლის მიწოდებასთან დაკავშირებით. რეგიონის მოსახლეობის 

გადაადგილებისა და ტვირთების გადატანის ერთადერთ საშუალებას საავტომობილო 

ტრანსპორტი წარმოადგენს.  შიდა სატრანსპორტო საშუალებები, როგორც ყაზბეგში, ასევე 

დანარჩენ მუნიციპალიტეტბში ძირითადად, წარმოდგენილია კერძო სამარშრუტო ტაქსების 

სახით, სარკინიგზო ხაზი მხოლოდ მცხეთის მუნიციპალიტეტშია და მის საზღვრებში 

სარკინიგზო მაგისტრალის სიგრძე შეადგენს 26 კმ-ს. 

     ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში 47 დასახლებული პუნქტია, 1 ურბანული ცენტრი და 46 

სოფელი. მუნიციპალიტეტი დაყოფილია 6 ადმინისტრაციულ ერთეულად რომელიც მოიცავს 

რამდენიმე სოფელს  :  

❖ სტეფანწმინდის ადმინისტრაცია  (4 სოფელი) ; 

❖ სნოს ადმინისტრაცია (7 სოფელი); 

❖ სიონის ადმინისტრაცია (7 სოფელი); 

❖ გორისციხის ადმინისტრაცია (5 სოფელი); 

❖ კობის ადმინიასტრაცია (18 სოფელი) 
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❖ გუდაურის ადმინისტრაცია (6 სოფელი);  

  

რუკა #4: ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულები 

      ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ურბანული ცენტრია დაბა სტეფანწმინდა.  

ურბანული ცენტრი, ძირითადად, ხასიათდება შემდეგი ტიპის მომსახურების ობიექტებით:  

➢ განთავსების ობიექტები ( სასტუმრო, ჰოსტელი, საოჯახო სასტუმრო)  

➢ კვების ობიექტები (კაფე, რესტორიანი) 

➢ გასაქირავებელი ობიექტები (ველოსიპედები, კვატროციკლის და ზათრის კურორტის 

აღჭურვილობა)  

➢ განათლების ობიექტები (არაფორმალური განათლება)  

➢ ჯანდაცვა ( საავადმყოფო, ამბულატორია, სასწრაფო დახმარების მომსახურება) 

 

      აღსანიშნავია, რომ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ყველაზე მეტად განვითარებული და 

სწრაფად მზარდი სფერო, ტურიზმია. სწორედ ტურიზმის განვითარებამ შეუწყო ხელი 

განთავსების ობიექტების სიმრავლეს. ყაზბეგში სტუმრობისას ტურისტებს მოემსახურებიან, 

როგორც უმაღლესი კლასის განთავსების საშუალებები (სასტუმროები), ასევე ტურისტული 

და ეკონომ კლასის, სხვადასხვა ტიპის განთავსების საშუალებები. ( „გესთ ჰაუსები“ კოტეჯები 

და ა.შ)  
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      მნიშვნელოვანია, რომ კვების ობიექტები საკმაოდ მრავალფეროვანია. ტურისტებს 

სთავაზობენ, როგორც ქართულ ტრადიციულ სამზარეულოს, ასევე, სხვა, ევროპულ 

სამზარეულოს. აღსანიშნავია, რომ რიგ სასტუმროებს და „გესთ ჰაუსებს“ შეუძლიათ 

შესთავაზონ ტურისტებს დამატებით სატრანსპორტო მომსახურება, ადგილობრივი 

ღირსშესანიშნაობების მოსანახულებლად, მათ შრის გიდის მომსახურებაც.  

      მარკეტები ურბანულ ცენტრში საკმაო რაოდენობითაა, უმეტესწილად მცირე მარკეტები.  

      გასაქირავებელ ობიექტებიდან, აღსანიშნავია, თხილამურების გაქირავების ობიექტები, 

რისი საჭიროებაც ყაზბეგის მუნიციპალიტეტიდან გუდაურის კურორტის სიახლოვემ 

განაპირობა. კურორტი გუდაური 32 კილომეტრშია, ხოლო ახალი, 2019 წლის 21 იანვარს 

გახსნილი კობის საბაგირო გზა4, დამაკავშირებელი გუდაურთან მხოლოდ 20 კილომეტრშია. 

აღნიშნული აქტივობა სეზონურია. 

      მიუხედავად ამისა, მომსახურების სფეროში კვლავ რჩება მთავარი გამოწვევად- 

მომსახურების ხარისხი.  

      ურბანულ ცენტრში სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ახალი, თანამედროვე 

სტანდარტებით აღჭურვილი შენობა მდებარობს, ასევე, შპს 'ჯეო ჰოსპიტალის' ყაზბეგის 

სამედიცინო ცენტრი, რომელიც გათვლილია სასწრაფო, პირველადი 

დახმარებისთვის.მიუხედავად ამისა, ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა და ნდობა მოსახლეობის 

მხრიდან საკმაოდ მწირია. 

      მიუხედავად იმისა, რომ ურბანული ცენტრიდან მუნიციპალიტეტის სოფლებში 15 

წუთიდან 30 წუთამდე დროშია შესაძლებელი მისვლა5, ურბანული ცენტრისა და უახლოესი 

სოფლების შედარებას თუ გავაკეთებთ, მოშრობით მდებარე სოფლებთან მკვეთრ 

განსხვავებებს დავინახავთ მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის მიხედვით. ასეთ 

სოფლებში ტურიზმი ნახლებათ განვითარებულია. გამომდინარე განთავსების ობიექტების 

სიმცირისა დაბიდან მოშორებულ, არა-გზისპირა სოფლებში, აქ ძირითადად სასოფლო-

სამეურნეო საქმიანობითა და მეცხოველეობით არიან დაკავებულნი6. მთავარი გამოწვევა 

აღნიშნულ სოფლებში სიღარიბის დაძლევაა. 

     გამომდინარე იქედან, რომ ტურიზმი საქართველოში ყველაზე განვითარებადი და სწრაფად 

მზარდი სფეროა, რომელიც სეზონურობით ხასიათდება, განსაკუთრებით კი საფხულის 

პერიოდით, მნიშვნელოვანია  ზამთრის კურორტების განვითარებაც. 2019 წლის იანვარში 

ექსპლუატაციაში შევიდა კობი-გუდაირის სათხილამურო ტრასა. აღნიშნულმა პროექტმა 

კიდევ უფრო გაზარდა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ტურისტების რაოდენობა ზამთრის 

პერიოდში,  რადგან სოფელი კობი 15-20 წუთის სავალზეა ყაზბეგის ცენტრიდან, რამაც 

                                                                 
4 https://gudauri.travel/en/karta-trass-gudauri.html  
5 გამონაკლისია მოშორების ერთეული სოფლები. 
6 ძირითადად: ცხვარი, რქოსანი პირუტყვები 

https://gudauri.travel/en/karta-trass-gudauri.html
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მარტივი გახადა ტრანსპორტირება გუდაურის სათხილამურო კურორტზე. გარდა ამისა 

დგილობრივი მოსახლეობა, უმეტედსად ახალგაზრდა თაობა სეზონურად დასაქმებულია 

გუდაურში, რაც ადგილობრივი ეკონომიკისთვის მნიშვნელოვანი ფაქტორია.   

 

რუკა #5 : კურორტი- გუდაური 

 

    საქართველოს დედაქალაქიდან (თბილისი) ყაზბეგში 2.46 სთ/წთ-შია შესაძლებელი ჩასვლა, 

გზა საშუალოდ რთულია და მეტეოროლოგიური პირობების გამოთ, ზამთარში ხშირად 

იკეთება. თუმცა აქვე უნდა არვნიშნოთ რომ 2019 წელს დაიგეგმა და 2020 წლიდან დაიწყება 

გვირაბის გაყვანა იმ ტერიტორიაზე რომელიც ზამთრის პერიოდში გზის ჩაკეტვის მიზეზი 

ხდება, რაც მომავალში მანძილის გავლის დორს შეამცირებს 2.46 დან 1.30 სთ-მდე, აღნიშნული 

პროექტი იქნება მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, 

ისე ტურისტებისტვის.   

      ურბანული ცენტრის (სტეფანწმინდა) და მიმდებარე სოფლებში, სადაც  ინფრასტრუქტურა 

გაცილებით მოწესრიგებულია სოფლებს შორის გადაადგილებაც მცირე დროშია 

მოსახერხებელი, თუმცა კვლავ არის სოფლები სადაც მისასვლელი გზა საკმაოდ რთულია და 

საჭიროებს მეტ დროს და ტურისტული კუთხითაც მნიშვნელოვანია მიექცეს ყურადღება. 
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რუკა #6 : ტრანსპორტირება/გზა 

 

      აღსანიშნავია, რომ, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის რუსეთთან 

დამაკავშირებელი საქართველოს სამხედრო გზა. რუსეთის საზღვარი სულ რამდენიმე 

ათეულ კილომტრშია. გამომდინარე იქედან, რომ საქართველოს ტერიტორიის ნაწილი 

რუსეთის ფედერაცის აქვს ოკუპირებული, საქართველოს გაწყვეტილი აქვს 

პოლიტიკური ურთიერთობა მასთან. მაგრამ, საქართველოსა და რუსეთს შორის 

დაძაბული პოლიტიკური ურთიერთობისა, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთ 

აქვთ ეკონომიკური კავშირი ვლადიკავკაზთან. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში არის 

ერთეული მარკეტები, რომლებიც მარაგდება აღნიშნული ქალაქიდან. ასევე 

მოხევეების ნაწილი იღებს პენსიას რუსეთის ფედერაციიდან, გამომდინარე იქედან 

რომ არიან მათი მოქალაგეები. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ფიქსირდება ოჯახები, 

რომლებსაც ნათესავები, მეგობრები და ოჯახის წევრები ცხოვრობენ და მოღვაწეობენ 

რუსეთის ფედერაციაში, შესაბამისად აქვთ მათთან მუდმივი კავშირი. 

  

სოციო-ეკონომიკური სტრუქტურა 

დემოგრაფიული მდგომარეობა 

მცხეთა მთიანეთში სულ 93800 ადამიანი აღირიცხება, აქედან მუნიციპალიტეტების მიხედვით 

შემდეგნაირად ნაწილდება:  
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გრაფიკი #2: მცხეთა მთიანეთის მოსახლეობა მუნიციპალიტეტების მიხედვით 

      საქართველოში დემოგრაფიული მდგომარეობა საკმაოდ მძიმეა. ქვეყანაში 

ბუნებრივი მატება საკმაოდ დაბალია. სტატისტიკის სამსახურის ნახევარწლიური 

მონაცემებით მცხეთა-მთიანეთის მხარეში ბუნებრივი მატება უარყოფითია -159, რაც 

ნიშნავს რომ მოსახლეობა კლებისკენ მიდის. აღნიშნული სურათი იხატება ყაზბეგის 

მუნიციპალიტეტში. თუ გადავხედავთ უკანასკნელი 10 წლის გამავლლობაში 

სკოლებში მოსწავლეების რაოდენობას, მკვეთრად შემცირებულია, რაც, სწორედ 

ბუნებრივი მატების პრობ;ემაზე მიუთიტებს. ერთ-ერთ სკოლაში (ყანობი), რამდენიმე 

წლის წინ დადგა პრობლემა სკოლის დახურვის, მაგრამ ადგილობრივი 

ხელისუფლების დროული ჩარევით გადარჩა სკოლა დახურვას და დღეს უკევ 6 ბავშვი 

სწავლობს ამ სკოლაში. 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებთა რაოდენობა ასაკისა და სქესის მიხედვით:  

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი სულ                    კაცი  ქალი 

ასაკი 3 795 1859 1936 

0-4 221 123 98 

5-9 203 114 89 

10-14 180 92 88 

15-19 172 94 78 

20-24 182 109 73 

25-29 229 131 98 

30-34 243 134 109 
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35-39 258 133 125 

40-44 301 172 129 

45-49 275 131 144 

50-54 280 144 136 

55-59 239 91 148 

60-64 294 130 164 

65-69 212 85 127 

70-74 215 86 129 

75-79 157 53 104 

80-84 89 25 64 

85+ 45 12 33 

გრაფიკი #3: მოსახლეობა რაოდენობა  ასაკისა და სქესის მიხედვით  

 

შრომითი ბაზარი 

 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დამსაქმებელთა რაოდენობა კერძო და საჯარო 

სფეროს მიხედვით შემდეგნაირად განაწილდა:  

 

 

გრაფიკი #4: საჯარო/კერძო სექტორი 

 

   ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში საჯარო და კერძო ბიზნესის დასაქმებულთა რაოდენობა 

გამოვიკითხეთ მითითებულ ორგანიზაციებში. პირველ რიგში განვიხილოთ საჯარო 

სექტორში.  

საჯარო  კერძო

სკოლები, საბავშვო  ბაღები სასტუმროები (Rooms Hotel Kazbegi, Sno, Porta caucasia,stancia) 

ადგილობრივი განვითარების ორგანიზაციები 

სასაზღვრო  პოლიცია სავალდებულო  დაზღვევის ცენტრები

ჰიდრო  ელექტრო  სადგური მინერალური წყალი "კობი" 

ყაზბეგის ეროვნული პარკის ადმინისტრაცია  საბანკო  სფერო

იუსტიციის სახლი

შემოსავლების სამსახური ბენზინგასამართი სადგურები 

სახანძრო  და  სამაშველო  სამსახური მომსახურების სფეროები (მაღაზიები, მარკეტები...) 
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      კვლევის შედეგად დადგინდა თითოეულ სამსახურში დასაქმებულების 

რაოდენობა ჯამში და მათი ყოველთვიური თანამდებობრივი სარგოს ჯამი.  

 

 

გრაფიკი #4 საკარო სექტორი. დასაქმება/ანაზღაურება 

      გამომდინარე იქედან, რომ, ჩამოთვლილთაგან, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 

მერიაში ყველაზე მეტი დასაქმებულია და შესაბამისად, თანამდებობრივი სარგოც 

თანამშრომლებისა აღემატება სხვათა ოდენობას, საინტერესოა მერიაში ასაკის 

მიხედვით თანამშრომელთა დაყოფა: 

 

გრაფიკი #5: მუნიციპალიტეტის მერიის თანამშრომლები ასაკის მიხედვით 

 

      როგორც ვხედავთ, მერიაში დასაქმებულთა ყველაზე მეტი წილი 45 დან 64 

წლამდე ასაკზე მოდის, ხოლო ახალგაზრდა თაობის რაოდენობა საკმაოდ დაბალია.  

19-30 30-45 45-64 64 + სულ

10
14

29

1

54

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია 
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      აქვე, მნიშვნელოვანია, დავადგინოთ სკოლამდელი და ზოგადსაგანმათლებლო 

დაწესებულებები და აქ დასაქმებულთა რაოდენობა.  

      ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში სულ 8 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაა7, 

მათ შორის ერთი კერძოა. სულ სკოლებში მოსწავლეთა რაოდენობა 526-ია, მათ შორის 

125 კერძო სკოლაში. ხოლო მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 137, მათ შორის 22 

კერძო სკოლაში. ბოლო 3 წლის განმავლობაში მასწავლებელთა რაოდენობა  

გაზრდილია 7 ერთეულით, ხოლო მოსწავლეთა რაოდენობა შემცირდა 15 ერთეულით. 

მოსწავლეთა და მასწავლებელთა თანაფარდობა შეადგენს 3,8, რაც ბოლო 3 წლის 

განმავლობაში შემცირებულია 0,3-ით8.  

      საინტერესოა, მეზობელი მუიციპალიტეტებთან შედარებით ყაზბეგის 

მუნიციპალიტეტის, ზოგადსაგანმანათლებლო და სკოლამდელი დაწესებულებების, 

როგორც რაოდენობი ისე დასაქმებულების მიხედვით შედარება9 : 

      მცხეთა-მთიანეთის მხარეში სულ 88 სკოლა აღირიცხება, მოსწავლეთა 11899  და 

მასწავლებელთა 2526 რაოდენობით10. 

      თუ გავითვალისწინებთ, დასაწყსში აღნიშნულ რაოდენობას ყაზბეგის 

მუნიციპალიტეტეში მცხოვრები მოსახლეობისა, შედარებულს მეზობელ 

მუნიციპალიტეტებთან, გასაკვირი არ იქნება ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში მოსწავლეებისა და მასწავლებლების ამაგვარი რაოდენობა. 

რაც შეეხება სკოლამდელი დაწესებულების რაოდენობას, მუნიციპალიტეტში 

მოქმედებს 7 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც 167 აღსაზრდელი 

ფიქსირდება, რომელთაც 17 აღმზრდელი ემსახურება11.  

      მთლიანად, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში, საბავშვო ბაღების გაერთიანებაში 100 

თანამშრომელი აღირიცხება, საიდანაც ყველა ბაღის მიხედვით თანამშრომელები 

შემდეგი რაოდენობით ნაწილდება :  

                                                                 
7 აქედან ერთი გუდაურის სკოლაა, მიუხედავად იმისა, რომ გუდაური ჩვენი კვლევის ობიექტი არაა, სხვა 

მუნიციპალიტეტთან შედარებისთვის გამოვიყენეთ ყაზბეგის მუნიციალიტეტში შემავალი ყველა სკოლა, მათ 

შორის კერძო (გიმნაზია)  

8 წყარო http://www.kazbegi.gov.ge/ge/sajaro-skolebi  
9 Geostat.ge  
10 გამომდინარე იქედან, რომ საქართველოში მასწავლებელთა ანაზღაურების სისტემა მკვეთრად 

ინდივიდუალურია, (მაგ. ორ დამრიგებელს აქვს მკვეთრად განსხვავებული ხელფასი თუ მათგან ერთი 

სერთიფიცირებულია) რთულია ამ დროში მისი გამოკვლევა. 
11 http://www.kazbegi.gov.ge/ge/sabavshvo-bagebi   

http://www.kazbegi.gov.ge/ge/sajaro-skolebi
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      რაც შეეხება კერძო სექტორს, გასაკვირი არაა რომ ძირითადად გამოიკვეთა სასტუმროები,  

რაც პირდაპირ დაკავშირებულია ადგილობრივი ტურიზმის განვითარებასთან:  

 

გრაფიკი #6: კერძო სექტორი. დასაქება/ადგილობრივები 

   

      აღსანიშნავია, რომ კერძო სექტორი ხასიათდება სეზონურობით, მასში 

დასაქმებულთა რაოდენობა მკვეთრად იმატებს ზაფხულის თვეებში, როცა ყაზბეგში 

ტურიტსების ყველაზე დიდი ნაკადია. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში სამუშაოდ 

ჩამოსულთა რიცხვი მითითებული ბიზნესიდან 95-ია, რაც მთლიანი დასაქმებულების 

44%-ია. უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ ჩამოსული დასაქმებულების წილი კერძო 

სექტორში გაცილებით დიდია, ვიდრე საჯარო სექტორში (ერთეულებია მხოლოდ).  

     კერძო სექტორის წარმომადგენლებმა კვლევაში აღნიშნეს, რომ მიუხედავად იმისა 

მათთვის პრიორიტეტულია ადგილობრივი კადრების დასაქმება, მათი 

კვალიფიკაციის მიუხედავად მეტი პრეტენზიულობისა და მოთხოვნებით 

გამოირჩევიან, რისთვისაც მზად არიან მოიწვიონ კადრი სხვა რეგიონიდან და 

ხელფასიც მეტი გადაუხადონ. 

      როგორც ვხედავთ, კაზინო „აჭარაში“ ადგილობრივების წილი საკმაოდ მცირეა, რაც 

გამოწვეულია ადგილობრივი მოსახლეობის სუბ-კულტურიდან გამომდინარე. 

აღნიშნული 12 კადრი კი მხოლოდ დამხმარე პერსონალია. რასაც ვერ ვიტყვით 
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მინერალურ წყალ „კობზე“. მინერალური წყალი „კობი“-ს (სოფელ კობში) მდებარე 

ქარხანაში სულ დასაქმებულია 60 თანამშრომელი. დაქმებულთა ასაკობრივი 

სტრუქტურა შემდეგია: 

 

გრაფიკი #7: მინერალურ წყალ „კობის“ ქარხანაში დასაქმებულთა რაოდენობა  

    დასაქმებული 60 თანამშრომლიდან 52 არის ადგილობრივი. როგორც ქარხნის 

ადმინისტრაციაში განგვიცხადეს, აღნიშნულ ქარხანაში სამუშაოს გამო ყაზბეგში 

დაბრუნდა 4 ოჯახი საცხოვრებლად. ადგილობრივებისა და ჩამოსული 

თანამშრომლების პროცენტული განაწილება კი ასეთია: 

      აღსანიშნავია, რომ მინერალური წყალი „კობი“ ექსპორტზე გავიდა და მსოფლიოს 

მრავალ ქვეყანაში იწყებს ცნობადობის ამაღლებას. 

      ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მთავარი გამოწვევაა ადგილობრივი მოზარდის, 

რომელიც უმაღლესი განათლების მისაღებად მუნიციპალიტეტს ტოვებს (მინიმუმ 4 

წლით), სწავლის დასრულების შემდგომ თავის სურვილით დააბრუნოს ისევ 

ყაზბეგში. ამისთვის უნდა შეიქმნას მისთვის ხელსაყრელი გარემო, გარემო რომელიც 

ხელს შეუწყობს კარიეულად თუ პიროვნულად განვითარებაში.  

      ჩვენ ჩავატარეთ ელექტრონული გამოკითხვა შრომის ბაზრის შესახებ მეტი 

ინფორმაციის მისაღებად. გამოიკთხა ადგილობრივი 94 დასაქმებული, საიდანაც 15-

თან  ჩატარდა ჩაღრმავებული ინტერვიუ. გამოკითხულთა დასაქმების სფეროები ასე 

გადანაწილდა: 

                     მინერ ალურ ი წყალ ი "კო ბი"

ასაკი რაოდენობა

19-30 21

30-45 18

45-64 19

64 + 2

სულ 60
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დიაგრამა #2. დასაქმება სექტორის მიხედვით  

 

      უმეტესად, კერძო სფეროში დასაქმებულთა გამოკითხვა მოხერხდა, რათ მათი 

კვლევაში მონაწილეობის სურვილით აისახა, ასევე საჯარო სფეროს 

წარმომადგენლებიც. კვლევის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზანი, მუნიციპალიტეტში 

მიმდინარე საკითხების და გამოწვევების მიმართ ადგილობრივი, ახალგაზრდა 

თაობის დამოკიდებულებების გამოვლენა იყო. ახალგაზრდა თაობას ხაზს ვუსმათ, 

რადგან კვლევაში მეტი ჩართულობითაც  ძირითადაად 19-30 წლის აახალგაზრდა 

თაობა იყო გამორჩეული-ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში გამოკითხულთა 94 დან 50.5%-

ი სწორედ ამ ასაკობრივ ჭრილში  იყო. სქესის მიხედვით კი შემდეგნაირად განაწილდა 

მდედრობითი-58 % ხოლო მამრობითი 42%.  

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ძირითად მოსახლეობაში ყველაზე დაბალი 

წილია ახალგაზრდა თაობა. ამისთვის მნიშვნელოვანი იყო გაგვეგო ის მიზეზი რაც 

მათი აზრით ყაზბეგიდან წასვლას უბიძგებდა ახალგაზრდა თაობას. მიგრაციის 

მთავარი მიზეზები გამოკითხულთა აზრით : 

• მკაცრი გარემოპირებობი 

• დასაქმება საკუთარი პროფესიით 

• მძიმე სოციალური ფონი 

• დაბალი ხელფასები 

• მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა 

• თვითრეალიზაციის დაბალი შესაძლებლობა 

• გასართობი ობიექტების ნაკლებობა 

• საგანმანათლებლო ცენტრების არარსებობა 

• სკოლებში არასათანადო სწავლა 

• მოუწესრიგებელი ჯანდაცვა 
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• უმაღლესი განათლების ცენტრი არ-არსებობა 

• პროფესიული განათლების მიღების შესაძლებლობის არ-ქონა  

• მოსახლეობის დაბალი თვითშეგნება. 

 

     როგორც ვხედავთ, მიგრაციის პრობლემები პირდაპირპროპორციულად 

უკავშირდება მუნიციპალიტეტში არსებულ პრობლემებს.  

კვლევაში დავსვით კითხვა, სმენიათ თუ არა ყაზბეგის სტრატეგიული დოკუმენტის 

შესახებ, ვგულიხმობდით როგორც PIN-ის შექმნილ დოკუმენტს, ისე ადგილობრივი 

ხელისუფლების შემუშავებულ სტრატეგიულ დოკუმენტს. მიზანი კითხვის დასმისა 

კი იყო ის, თუ რამდენად არის ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის აქტიური სეგმენტი 

ჩართული ყაზბეგის მიმდინარე მოვლენებში, რამდენად ხედავს საკუთარ თავს 

სამომავლოდ მიმდინარე პრობლემების გადაჭრაში და რამდენად მოიაზრებს მის 

წვლილსაც უკეთესი მომავლის შენების საქმეში. შედეგი კი ასეთია : 

 

 
დიაგრამა #3.: ჩართულობა/მოტივაცია 

 

      რეალურად, 94 ადგილობრივი მცხოვრებიდან მხოლოდ 10% გაეცნო დოკუმენტს. 

რადგან, მსმენია , მაგრამ არ გავცნიბუვარ, უბრალოდ მსმენია ან/და გავეცანი მხოლოდ 

და მხოლოდ  არას ნიშნავს, რადგან მას არ გაუთვითცნობიერებია რა პრობლემების, 

გამოწვევების წინაშე დგას მუნიციპალიტეტი და რაა მისი სამომავლო გეგმა, 

შესამაბისად სამოქალაქო ჩართულების კულტურა საკმაოდ მცირეა მათში.  

აღსანიშნავია, ის რომ ადგილობრივების დასაქმება ძირითადად მათი პროფესიით არ 

ხდება. 
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      გამოკითხულთა 94-დან 48 არაა თავისი პროფესიით დასაქმებული, რაც 

გაკეთებული საქმის ხარისხზე ყოველთვის ახდენს გავლენას. 

 

      ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მთავარი გამოწვევა რომ ახალგაზრდა თაობის 

დაბრუნებაა მუნიციპალიტეტში ეს უკვე აღვნიშნეთ. ყაზბეგის განვითარების ჯგუფს ესმის 

რა ამ პრობლემის არსი, საგრანტო კონკურსების ერთ-ერთი პრიორიტეტი სწორედ 

ახალგაზრდა თაობისთვის ბიზნეს იდეის არსებობობის შემთხევაში მათთვის 

პრიორიტეტის მინიჭებით ბევრი ახალგაზრდა დაუბრუნდა მუნიციპალიტეტს, 

მაგალითად ახალგაზდა დებმა სულ რამდენიმე თვეა რაც გაზსნეს სტომატოლოგიური 

კლინიკა, რომელიც ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში არ არსებობდა წლების განმავლობაში. 

ერთის მხრივ კლინიკის პრობლემა მოგვარდა რაიონში, მეორეს მხრივ ახალგაზრდებს 

მიეცათ შესაძლებლიბა წარმატებული ბიზნესი დაეწყოთ. აღნიშნული მიდგომა 

აუცილებლად აისახება ადგილობრივ ეკონომიკაზე.  

     მოსახლეობის დენადობის შეწვეტის ერთ -ერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იყო 

წლების წინ ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან, როდესაც ბუნებრივი აირი 

ადგილობრივი მოსახლეობისთვის უფასოა ზამთრის პერიოდში, ხოლო დენის 

გადასახადი ადგილობრივებისთვის (მუდმივად მცხოვრები მუნიციპალიტეტში) 

ნახვრდება და მხოლოდ გადასახდელი თანხის 50% იხდიან.  

      ყაზბეგის განვითარების ჯგუფის და ადგილობრივი თუ ცენტრალური ხელისუფლების 

ინიციატივები არის პასუხი მთავარ გამოწვევაზე- ტვინების გადინება. როდესაც საშუალო 

სკოლის დამთავრების შემდეგ ახალგაზრდა სწავლას აგრძელებს (უმეტესწილად) 

თბილისში, უმაღლეს სასწავლებელში შემდგომ მათი დაბრუნება მუნიციპალიტეტში 

მნიშვნელოვან გამოწვევად გვევლინება. თუმცა გასათვალისწინებელია ისიც, რომ 

ახალგაზრდის უფლება არ უნდა შეილახოს და დაბრუნება მუნიციპალიტეტში უნდა იყოს 

მისი სურვილისამებს, გრძრნობდეს რა, რომ ყაზბეგში დაწყებული სამუშაო მას კარიერულ 

განვითარებაში დაეხმარება. განათლების ხელშეწყობის ინიციატივით სულ რამდენიმე 

თვის წინა გამოვიდა ადგილობრივი ხელისუფლება და სოციალურად დაუცველ 

ახალგაზრდებს შესთავაზა 80 % -იანი გრანტი.  

       

საცხოვრებელი ეკონომიკა 
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    სოციალური დახმარება ყაზბეგში საკმაოდ დიდია მეზობელ მუნიციპალიტეტებთან 

შედარებით.მოსახლეობას სჭირდება სახელმწიფოს მხრიდან როგორც მატერიალური, ისე 

არამატერიალური მხარდაჭერა, რათა იცხოვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში მუდმივად.    

      სოციალური დახმარება იყოფა ორ ნაწილად : 

საარსებო შემწეობა ეკუთვნის ოჯახს, რომლის სარეიტინგო ქულაც ნაკლებია 

კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ოდენობაზე და იგი ემსახურება ღატაკი ოჯახების 

სოციალურ–ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. საარსებო შემწეობის ოდენობა 

განისაზღვრება სარეიტინგო ქულის ოდენობის შესაბამისად.  

სოციალური პაკეტი არის ყოველთვიური ფულადი სარგებელი ან/და სარგებლების 

(ფულადი და არაფულადი სარგებლები) ერთობლიობა რომელიც ინიშნება შეზღუდული 

შესაძლებლობის სტატუსის გამო და მარჩენალის გარდაცვალების საფუძველზე.  

      

 
გრაფიკი #8. სოციალური დახმარება  

 

როგორც ვხედავთ, ჯამში 813 ადამიანი იღებს სოციალურ დახმარებას,  რომელიც 

21.4% ია ყაზბეგის მთლიანი მოსახლეობისა.   

 

 

საცხოვრებელი ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ფაქტორი ასევე არის პენსიონერთა 

რაოდენობა და მათი შემოსავალი.     
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დიაგრამა 17. პენსიონერთა რაოდენობა 

 

968 პენსიონერი აღირიცხება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში, რაც მუნიციპალიტეტის 

მთლიანი მოსახლეობის 25.5 %-ია. როგორც ვხედავთ, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში 

მცხოვრებთა მეოთხედზე მეტს (25.5%) 64 წელზე მეტი ასაკის ადამიანები შეადგენენ. 

როგორც, კვლევიდან „საცხოვრებელი ეკონომიკა“ აღმოჩნდა საჯარო სექტორში12 

ძირითადად დასაქმებულთა ასაკია 45-64-მდე, ხოლო შემდგომ 30-45-მდე, ყველაზე 

ნაკლები წილი მოდის 19-30 წლის ასაკის ახალგაზრდებზე, ასეთივე სურათი იხატება 

როგორც ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში მასწავლებლების, ისე სკოლამდელი 

განათლების აღმზრდელებთან მიმართებაში.  

      აღსანიშნავია, რომ 2019 წლის 1-ლი იანვრიდან მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად 

მცხოვრები საპენსიო ასაკს მიღწეული პირებისთვის პენსიის ოდენობა გაიზრდება და 240 

ლარს მიაღწია13. რაც კიდევ უფრო მეტ მოტივაციას სძენს პენსიონერებს რომ მუდმივად 

იცხობრონ ყაზბეგში და მაში შემოსავალი აქვე დახარჯონ, რაც ეკონომიკური სტიმულია 

მინიციპალიტეტისთვის. 

ამის ფონზე მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ ისიც თუ რა წილი უკავია სოფლის მოსახლეობას 

საქართველოში მთლიან მოსახლეობასთან: 

 

                                                                 
12 იხილეთ აღნიშნული კვლევის 4-7 გვერდები  
13 http://forbes.ge/news/3496/pensia-saSualo-anazRaurebaze-maRalia  

 

http://forbes.ge/news/3496/pensia-saSualo-anazRaurebaze-maRalia
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Figure 18. სოფელში მცხოვრებთა რაოდენობა 

 

აღნიშნული 41.7%14 რიცხობრივად შემდეგნაირად გამოიყურება : 

 

 

 

      სოფლის მეურნეობის ეფექტიანობა, არა მასში დასაქმებულთა დიდი რაოდენობით 

განისაზღვრება, არამედ, მთლიან დასაქმებულთა წილში მათი მცირე წილით, 

რომლებიც პროდუქციის დიდ რაოდენობას უშვებენ. მსოფლიოს განვითრებულ 

ქვეყნებში სოფლის მეურნეობით დასაქმებულთა რაოდენობა საკმაოდ ცოტაა, თუმცა 

პროდუქტის ყველაზე დიდ რაოდენობას აწარმოებენ. აღნიშნული პრობლემა 

საქართველოში მწვავედ დგას. სამთავრობო და კერძო ინიციატივები ძირითადად ამ 

მიმარულების უნდა ვითარდებოდეს, რადგან როგორც ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში, 

                                                                 
14 2017 წლის მონაცემები საქ.სტატიდან 

1,706.
6

735.9

სულ დასაქმებული

სოფლის მეურნეობაში დას.
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ისე მის მეზობელ მუნიციპალიტეტებში საკმაოდ დიდი პოტენციალია სასოფლო-

სამეურნეო საქმიანობისა. აქვე აღსანიშნავია რომ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში 

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულებით ბიზნესი იშვიათად გვხვდება. ფერმერები, 

ძირითადად, საკუთარი მოხმარებისთვის იყენებენ. აღნიშნული პრობლემა მოდის 

ერთის მხრივ, ბიზნესის კეთების და შესაძლებლობების არ-ცოდნიდან, რაც 

რიასკიანობას ამცირებს. ხოლო, მეორეს მხრივ, შესაბამისი ბაზრებზე წვდომის არ-

არსებობიდან. 

      აღსანიშნავია რომ ყაზბეგის განვითარების სტრატეგია 2016-2020-ში 

პრიორიტეტულია სასოფლო-სამეურნეო   საქმიანობის პროდუქტიულობის დონისა 

და ეფექტურობის გაზრდა.  ისევე როგორც, ტურისტული სერვისების განვითარების 

მხარდაჭერა15, რაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ადგილობრივების ეკონომიკური 

მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის. 

ტურიზმი 

      2018 წლის მონაცემებით, 174520 ადამიანი სტუმრობდა ყაზბეგის ნაციონალურ პარკს, 

რაც არის 12%-ით მეტი 2017 წელთან შედარებით. სადაც ქართველი ვიზიტორების 57 %, 

ხოლო უცხოელი ვიზიტორების - 43%. 2018 წლის მესამე კვარტალის მონაცემებით 10% 

უკავია ყაზბეგს ყველაზე ნახვადი ადგილების რიგში. აღნიშნული აქტიურობა კი 

ადგილობრივ ეკონომიკაზე დადებითად აისახება.  

           2018 წლის განმავლობაში საერთაშორისო ვიზიტორებმა შედეგი ქვეყნებიდან : 

რუსეთი, ისრაელი, პოლონეთი, გერმანია, ჩეხეთი და სხვა ყაზბეგი დაათვალიერეს.  

  

                                                                 
15 http://pin.ge/plugins_images/opportunities/lds_kazbegi_geo_updated_12.16_final.pdf  

http://pin.ge/plugins_images/opportunities/lds_kazbegi_geo_updated_12.16_final.pdf


23 
 

დიაგრამა 19. საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობა ქვეყნების მიხედვით 

 

ყველაზე დიდი წილი რუსთეზე მოდის, შემდეგ გერმანია, ისრაელი და ა.შ   

 

      ტურიზმის განვითარების პარალელურად, მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ 

ურბანულ ცენტრ-სტეფანწმინდაში და მისი მეზობელ სოფელში-გერგეტში არის 

უმთავარესად განთავსებული სასტუმროები, საოჯახო სასტუმრობი და ჰოსტელები, 

განსხვავებით სხვა სოფლებისგან სადაც ნაკლებადაა განვითარებული აღნიშნული 

ბიზნესი, რაც მკვეთრად აისახება მათ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. არის სოფლები 

რომლებსაც აქვთ ტურისტული პოტენციალი და ნელ-ნელა იკიდებს ფეხს, 

მიუხედავად მათი პოტენციალისა, აუცილებელია ინფრალსტრუქტურა იყოს ყველა 

ასეთ სოფლებში, რათა უფრო მეტი სარგებელი ნახოს ხალხმა ტურიზმის 

განვითარებით.  

      ადგილობრივ ეკონომიკაში მნიშვნელოვანია იმ ადამიანების როლი, რომლებიც 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტს ტოვებენ დროებით, შემოსავალის მიღების მიზნით, 

მუნიციპალიტეტის გარეთ ან სხვა მუნიციპალიტეტებში (რაც უფრო იშვიათია), ან 

დედაქალაქში და ზოგ შემთხვევაში ქვეყნის გარეთაც. შემოსავალს კი აბანდებენ 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში. არნიშნული ადამიანების რაოდენობა მნიშვნელოვანია 

იყოს აღრიცხული და შესწავლილი მათი გავლენა ადგილობრივი ეკონომიკისთვის.  

 

 

 

 

გამოყენებული მასალა : 

1. Geostat.ge  

2. Kazbegi Local Action Group https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1lP3fEP-TryUcXGK9d1Qc27Tk2z-

9KmCm&ll=42.62764063180118%2C44.59560994453591&z=12  

3. http://www.kazbegi.gov.ge  

 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1lP3fEP-TryUcXGK9d1Qc27Tk2z-9KmCm&ll=42.62764063180118%2C44.59560994453591&z=12
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1lP3fEP-TryUcXGK9d1Qc27Tk2z-9KmCm&ll=42.62764063180118%2C44.59560994453591&z=12
http://www.kazbegi.gov.ge/

