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მერის მიმართვა 

დღეს ფოთი ქართული ეკონომიკის ერთ-ერთ ფუნდამენტალურ 

ქალაქად მიიჩნევა. ფოთის საზღვაო ნავსადგური შავი ზღვის აუზის ერთ-ერთი 

უდიდესი ნავსადგურია. იგი მდებარეობს ტრასეკას კორიდორზე და 

წარმოადგენს კავკასიის სატრანზიტო, სატრანსპორტო ქსელი ერთ-ერთ 

სეგმენტს. ფოთს ევროპა-აზიის კორიდორში სატრანზიტო ფუნქცია დაეკისრა.  

ფოთის ნავსადგური შავი ზღვის აკვატორიაში  ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი 

სატრანსპორტო კვანძია, რომელზეც გადის ქვეყნის ტვირთნაკადების დიდი 

ნაწილი. ქალაქის ბიზნეს-საქმიანობის დიდი ნაწილიც სწორედ ნავსადგურთან 

და ტვირთების გადაზიდვასთანაა დაკავშირებული. ქალაქის მოსახლეობის 

დიდი ნაწილიც სწორედ პორტში და მასთან დაკავშირებულ კომპანიებშია დასაქმებული, რომლებიც 

ადგილობრივი საბიუჯეტო შემოსავლების მნიშვნელოვანი წყაროა. ნავსადგურისა და წარმოების განვითარების 

ხელშეწყობის მიზნით პორტის მიმდებარედ შექმნილია თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა.  

ფოთს გარდა ქალაქის ღირშესანიშნაობებისა აქვს უნიკალური ბუნება და მიკრო კლიმატი, ქალაქი მდებარეობს 

ზღვას ტბას და მდინარე რიონს შორის, ფოთთან მდებარეობს უნიკალური კოლხეთის ეროვნული ნაკრძალი 

რომელის მკაცრი დაცვის ობიექტია და იცავს რამსარის კონვენცია, აღნიშნული ნაკრძალი არის საუკეთესო 

საშუალება განვითარდეს ეკო-ტურიზმი,  ვიზიტორებს ხვდებათ გამართული ინფრასტრუქტურა, ფოთის მთავარი 

სიმდიდრეა მალთაყვის სანაპირო ზოლი. ამასთან, რეალური წარმატების მიღწევა წარმოუდგენელია ქვეყნისა და 

ცალკეული თვითმმართველი ქალაქების ინტერესების თანხვედრის გარეშე. ადგილობრივი ეკონომიკური 

განვითარების გეგმა (LEDP) შესაბამისობაში მოდის ეროვნული განვითარების პრიორიტეტების განმსაზღვრელ 

ძირითად დოკუმენტთან (საქართველოს სოციალური-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია 

2020).ევროკავშირის ინიციატივის „მერები ეკონომიკური ზრდისათვის“ (M4EG) ფარგლებში შემუშავებული 

ფოთის ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა   ქალაქის შესაძლებლობებზე, საჭიროებებზე და 

მიზნებზე შექმნილი საშუალოვადიანი დოკუმენტია 2019-2020 წლისთვის იგი იქნება ქმედითი, 

სიცოცხლისუნარიანი და ამავდროულად პოზიტიური შედეგების მომტანი ქალაქში სხვადასხვა  ეკონომიკური  

აქტივობების ზრდის, განვითარების, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის ხელშეწყობისთვის. ფოთის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობა გამოთქვამს მზადყოფნას ადგილობრივი ეკონომიკური 

განვითარების გეგმის  განხორციელებისთვის.  ფოთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობა 

კერძო სექტორს მიიჩნევს სამუშაო ადგილების შექმნის მთავარ წყაროდ. შესაბამისად, ფოთის ეკონომიკური 

განვითარებისათვის აუცილებელია ყველა სექტორის, სტრუქტურის, ორგანიზაციისა და ინდივიდის 

მაქსიმალური ჩართულობა, კომპეტენციათა გაერთიანება და ერთიანი ძალისხმევა.  

მადლობას ვუხდი ევროკავშირის ინიციატივის: „მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ სამდივნოს გეგმის 

შემუშავების პროცესში გაწეული მხარდაჭერისთვის. აქვე, გამოვთქვამ მზადყოფნას გეგმის „მერები ეკონომიკური 

ზრდისთვის“ ფარგლებში განხორციელებისთვის და ვიმედოვნებ, რომ ჩვენი მჭიდრო თანამშრომლობა 

მომავალშიც გაგრძელდება.  

გოჩა კურდღელია 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი 

 

 

 

 

 

 



  მოკლე შეჯამება 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა შემუშავებულია 

ევროკავშირის ინიციატივა „მერები ეკონომიკური ზრდისათვის“ ფარგლებში. იგი მიმართულია ქალაქში 

ეკონომიკური აქტივობების ზრდის, განვითარების და დასაქმების ხელშეწყობისაკენ.  

გეგმა შეიქმნა კერძო-საჯარო თანამშრომლობის ფარგლებში უშუალო შეხვედრებისა და ანკეტური 

გამოკითხვების საშუალებით.  შემუშავებული იქნა ქალაქის SWOT ანალიზი, რომელიც არსებულ 

რეალობასთან რელევანტურია. ქალაქის  ეკონომიკური განვითარება, რომელიც ძირითადად დაყრდნობილია 

მის ისტორიულ გამოცდილებაზე, გეოპოლიტიკურ მდებარობაზე, არსებულ და დაგეგმილ 

ინფრასტრუქტურ, ინტელექტუალურ, ტურისტულ,  საინვესტიციო შესაძლებლობებზე, ფოთის 

მუნიციპალიტეტის განვითარების საერთო ხედვაა, ქალაქი დასავლეთ საქართველოში გახდეს 

კონკურენტუნარიანი, შეიქმნას მიმზიდველი და ხელსაყრელი გარემო პირობები თვირთნაკადების გაზრდის 

და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარებით კუთხით, ასევე ქალაქის ტურისტული პოტენციალის 

ამაღლება. 

მუნიციპალიტეტის განვითარების საერთო და სტრატეგიული ხედვა არის ორი მიმართულებით 

ქალაქ ფოთის სატრანსპორტო მიმართულებით მდგომარეობის ძირეული  გამოსწორება და ტურიზმის 

კუთხით არსებული მარალი პოტენციალის ძირეული გამოსწორება, რაც ძალიან აქტუალურია როგორც 

ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის ასევე  მოსახლეობაშიც, ვინაიდან ფოთი არის საზღვაო ნავსადგური 

ფოთიდან სათავეს იღებს ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი სარკინიგზო მაგისტრალი ასევე  ყველა სახის 

სატრანსპორტო საშუალებები, როგორიცაა სარკინიგზო, საზღვაო, და სახმელეთო ტრანსპორტი, რომელზეც 

გადის ქვეყნის ტვირთნაკადების დიდი ნაწილი. ფოთისთვის ამ მიმართულებით გადატვირთულობა ყველა 

სახის ტრანსპორტით ძალიან დიდ პრობლემებს ქმნის როგორც ეკოლოგიის კუთხით ასევე 

მოუწესრიგებელია და გადატვირეთულია ქალაქის გარკვეული უბნები. ასევე ქალაქის ის ტურისტული 

ლოკაციების პოტენციალის ამაღლება რომელიც ასე უხვად გააჩნია, უნდა მოხდეს პოპულარიზაცია და 

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება  ამ მიმართულებით ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი ყოველწლიურად 

ატარებს ღონისძიებებს ტრანსპორტის გადაადგილების კუთხით მდგომარეობის გამოსასწორებლად  და 

ასევე ტურისტული მიმართულებით მდგომარეობის გამოსწორებლად. მიუხედავად ამისა მაინც არ არის 

საკმარისი ეს ძალისხმევა პრობლემის მოსაგვარებლად. ასევე SWOT ანალიზში მოცემულია ის 

შესაძლებლობები და სუსტი მხარეები რაც სატრანსპორტო და ტურიზმის კუთხით განიცდის ქალაქი. 

გეგმის განხორციელებით მიიღწევა  სტრატეგიული მიზნები, რომელიც გაზრდის ქალაქის იმიჯს 

შიდა და გარე პოზიციებზე, ხელს შეუწყობს მცირე და საშუალო ბიზნესის სტიმულირებას და 

გააუმჯობესებს ქალაქის სატრანსპორტო და ტურისტულ გარემოს.   

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმით განსაზღვრული ძირითადი აქტივობების 

დაფინანსება გათვალისწინებულია ფოთის ადგილობრივი ბიუჯეტით, სახელმწიფოს თანამონაწილეობით.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



შინაარსი 

მერის მიმართვა  .............................................................................................................................................................. 1 

მოკლე შეჯამება  ............................................................................................................................................................. 2 

შინაარსი  .......................................................................................................................................................................... 3 

სურათების, ცხრილების და გრაფიკების სია .............................................................................................................. 4 

აბრევიატურები  .............................................................................................................................................................. 4 

გეგმის შესავალი  ............................................................................................................................................................ 5 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმის შემუშავების პროცესი  .......................................... 7 

ადგილობრივი ეკონომიკური ანალიზი ...................................................................................................................... 7 

ადგილობრივი ეკონომიკური სტრუქტურის ანალიზი ............................................................................................. 7 

ადგილობრივი თანამშრომლობა და საქმიანი საკომუნიკაციო ქსელის აგება ...................................................... 11 

 

ბიზნესისადმი მეგობრული, გამჭვირვალე და კორუფციისაგან თავისუფალი ადმინისტრაცია ....................... 11 

 

წვდომა ფინანსებზე ...................................................................................................................................................... 12 

 

მიწა და ინფრასტრუქტურა ......................................................................................................................................... 12 

 

საკანონმდებლო და ინსტიტუციური ჩარჩოები ....................................................................................................... 13 

 

გარე პოზიციონირება და მარკეტინგი ....................................................................................................................... 14 

 

უნარები და ადამიანური კაპიტალი, ინკლუზიურობა ............................................................................................ 14 

SWOT ანალიზი ............................................................................................................................................................. 16 

ხედვა და  მიზნები ........................................................................................................................................................ 17 

სამოქმედო გეგმა  .......................................................................................................................................................... 18 

დაფინანსებების სქემა ............................................................................................................................................. 20-21 

მონიტორინგის ინდიკატორები და 

მექანიზმები.............................................................................................................22 



სურათების სია 

 

სურათი №1 ფოთის ადმინისტრაციული ცენტრი-----------------------------------------------------------

-7 

სურათი №2 გაფორმების ეკონომიკური ზონა ---------------------------------------------------------7 

სურათი №3 თავისუფალი ინდრუსტიული ზონა ---------------------------------------------8 

სურათი №4 თავისუფალი ინდრუსტიული ზონა --------------------------------------------10 

 

                                                      

 

     გრაფვიკების სია 

დიაგრამა №1 ქ.ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიზნეს სექტორის მოქმედ საწარმოთა რაოდენობა,  

საქმიანობის სახეების მიხედვით, 2017 წელი   ------------------------------------------------------------   9 

დიაგრამა №2 2013-2017 წლებში ნავსადგურის მიერ გადამუშავებული კონტეინერების მაჩვენებლები------------10 

 

დიაგრამა №3 ქ. ფოთში დასაქმებულთა რაოდენობა დარგების მიხედვით ----------------------------11 

 

დიაგრამა №4 ქალაქ ფოთში სახელმწიფო და კერძო სექტორში მიწის საკუთრების მაჩვენებლები---14 

 

 

აბრევიატურები 

M4EG - მერები ეკონომიკური ზრდისთვის 

LED - ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება 

LEDP - ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა 

SWOT ანალიზი - ძლიერი და სუსტი მხარეების, შესაძლებლობებისა და საფრთხეების ანალიზი 

 

 

 

 

 

 



 

   გეგმის შესავალი 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი ევროკავშირის ინიციატივას „მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ 

შეუერთდა 2017 წლის 30 მაისს და აიღო ვალდებულებები მემორანდუმით გათვალისწინებული 

საკითხების შესრულებისთვის. ფოთის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში 

კოლხეთის დაბლობზე შავი ზღვის სანაპიროზე მისი მთლიანი ფართობია 65,8 კვ. კილომეტრი. 

ფოთის სამხრეთით, კოლხეთის ეროვნული პარკის ფარგლებში მოქცეულია ბუნებრივი ტბა 

პალიასტომი. მისი ფართობი 18 კმ2-ს აღწევს. ფოთი საქართველოს ყველა სტრატეგიულ 

ადგილთან საგზაო ქსელის მეშვეობითაა დაკავშირებული. მანძილი ბათუმის პორტამდე  - 75 კმ,  

ხოლო ანაკლიის პორტამდე 40 კმ-ია. მანძილი დედაქალაქამდე კი - 340 კმ-ია.   

ქ. ფოთის ტერიტორია მოქცეულია ზღვის ნოტიო სუბტროპიკული ჰავის ზონაში. აქ იცის თბილი, 

უთოვლო ზამთარი და ცხელი ტენიანი ზაფხული. საქართელოს დედაქალაქი თბილისი 

დაშორებულია 350 კმ-ის მანძილით. ასევე ქ. ფოთიდან სათავეს იღებს ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი 

სარკინიგზო მაგისტრალი. ფოთის მუნიციპალიტეტი განვითარებულია ყველა სახის 

სატრანსპორტო საშუალებები, ადვილი მისადგომია სარკინიგზო, საზღვაო, და სახმელეთო 

ტრანსპორტებისათვის. იგი მდებარეობს ტრასეკას კორიდორზე და წარმოადგენს კავკასიის 

სატრანზიტო, სატრანსპორტო ქსელის უდიდეს სეგმენტს. ფოთს ევროპა-აზიის კორიდორში 

მნიშვნელოვანი ფუნქცია ეკისრება. ფოთის ნავსადგური ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი 

სატრანსპორტო კვანძია, რომელზეც გადის ქვეყნის ტვირთნაკადების დიდი ნაწილი. ქალაქის 

ბიზნეს-საქმიანობის დიდი ნაწილიც სწორედ ნავსადგურთან და ტვირთების გადაზიდვასთანაა 

დაკავშირებული. ქალაქის მოსახლეობის დიდი ნაწილიც სწორედ პორტში და მასთან 

დაკავშირებულ კომპანიებშია დასაქმებული, რომლებიც ადგილობრივი და ცენტრალური 

საბიუჯეტო შემოსავლების მნიშვნელოვანი წყაროა. 

 ფოთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა  41465 ადამიანს შეადგენს, მოსახლეობის 53% ქალია, 

დანარჩენი 47%-კი კაცი. საგულისხმოა, რომ მოსახლეობის რაოდენობა 2006 წელთან შედარებით, 

12%-ით შემცირებულია შიდა და გარე მიგრაციის შდეგად რაც იწვევს ინტელექტუალური და 

პროფესიული მუშა ხელის გადინებას ქალაიდან. ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების 

გეგმის განხორციელებისთვის ძირითადი საბიუჯეტო ასიგნებები გათვალისწინებულია ფოთის 

ადგილობრივ ბიუჯეტში პროგრამებისა და ქვეპროგრამების სახით, რომელიც არის კონკრეტული, 

დროში გაწერილი. 

ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია კვლავ გააგრძელებს კერძო სექტორთან თანამშრომლობას და 

უზრუნველყოფს მათ აქტიურ ჩართულობას გეგმის განხორციელებისა და მონიტორინგის 

პერიოდში.   

ფოთის მუნიციპალიტეტი გეგმით გათვალისწინებული საქმიანობების ნაწილის 

დაფინანსებისთვის საჭირო თანხებს გაითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის 2019-2020 წლების 

ბიუჯეტში, ხოლო დარჩენილი საქმიანობებისთვის ეცდება გარე რესურსების მოძიებას.   

 

 



 

 ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმის შემუშავების პროცესი 

ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში შეიქმნა LED ჯგუფი, რომელიც დაკომპლექტდა 5 წევრის: მერიის, 

ბიზნესის, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებისაგან. სამუშაო ჯგუფთან ერთად, ტექნიკური, 

ორგანიზაციული და საინფორმაციო უზრუნველყოფისათვის მუშაობდა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური 

ბლოკის საჯარო მოხელეები. სამუშაო ჯგუფი რეგულარულად ხვდებოდა სხვადასხვა ფოკუსჯგუფებს, 

კერძო და საჯარო სტრუქტურის წარმომადგენლებს. გამოკითხვის ამ მეთოდმა საშუალება მისცა LED 

ჯგუფს მაქსიმალურად მოეცვა საზოგადოების ყველა დაინტერესებული ფენა და  მიეღო ინფორმაცია მათ 

წინაზე არსებული საჭიროებებისა და გამოწვევების შესახებ.  სისტემატიზირდებოდა და ანალიზი 

უკეთდებოდა ღია შეხვედრებზე თემატური ბლოკების შესაბამისად შემოსულ წინადადებებს, პრობლემებს, 

ხედვებს, რამაც შემდგომი ღონისძიებების განსაზღვრის საშუალება მოგვცა. მათი  გათვალისწინით 

ხდებოდა LED გეგმის ფორმირება. პირველ ეტაპზე მოხდა ინფორმაციის სხვადასხვა სახელმწიფო 

უწყებებიდან გამოთხოვა სოციალურ-ეკონომიკური მაჩვენებლების ანალიზისა და კვლევისთვის.  ქალაქზე 

რიგი ეკონომიკური მაჩვენებლების შესახებ გამოთხოვილი ინფორმაცია შესაბამისი სახელმწიფო 

უწყებებიდან იყო მწირი, თუმცა მოგვცა ორიენტაციის საშუალება. რიგ პუნქტებში LED გეგმის ფორმირების 

მეთოდოლოგია მოითხოვდა ისეთი ინფორმაციის მოპოვებას და გაანალიზებას, რომელზეც წვდომა 

გაგვირთულდა კერძო სექტორის პერსონალური და კომერციული საიდუმლოებიდან გამომდინარე. 

არსებული ინფორმაციის საფუძველზე მოხდა მუნიციპალიტეტის პოტენციალის კვლევა სხვადასხვა 

მიმართულებით და გამოავლინა ყველაზე დიდი შესაძლებლობების ორი სექტორი: ტურიზმისა და 

სატრანსპორტო მიმართულებით ინფრასტრუტურის მოწყობა. გეგმა ასევე მოიცავს დაფინანსების 

სავარაუდო წყაროებს და ასევე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილ სახსრების ერთობლიობას 

 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ეკონომიკური ანალიზი 

 ადგილობრივი ეკონომიკური სტრუქტურის ანალიზი: ფოთი ყოველთვის ითვლებოდა 

სამრეწველო-სატრანსპორტო ინდუსტრიულ ქალაქად, ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში გარდა 

პორტისა ქალაქში სრული დატვირთვით მუშაობდა 19 დიდი  ქარხანა ასევე რესპუბლიკური 

მნიშვნელობის სავაჭრო და სამშენებლო გაერთიენებები, სადაც არამარტო ფოთელები არამედ 

მეზობელი რაიონებიდანაც იყო დასაქმებული, დღესდღეობით  ქალაქმა მთლიანად შეიცვალა 

პროფილი, დასაქმების ზირითადი წყარო გახდა ნავსადგული და მასთან მიბმული 

ინფრასტრუქტურა და სატრანსპორტო სააგენტოები ფირმები და საწყობები ასევე ტერმინალები 

რომლებიც მომსახურებას უწევენ ნავსადგურით შემოსულ ტვირთებს, ასვე ქალაქში 

ფუნქციონირებს რამოდენიმე დიდი სასაწყობე მეურნეობა ტვირთების დასაწყობებისა და 

გადამუშავებისათვის. 

1. ფოთის ადმინისტრაციული ცენტრი                     2. გაფორმების ეკონომიკური ზონა 

 

2010 წლიდან ქალაქში ფუნქციონირებს თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა რომელიც უნდა გამხდარიყო 

დასაქმების კუთხით ლიდერი ორგანიზაცია რეგიონში ,თუმცა ის მოლოდინები რომელიც იყო არ 



გამართლდა, იმედის მომცემია უკანასკნელ პერიოდში გააქტიურებული ჩინური საინვესტიციო ჯგუფების 

დაინტერესება აღნიშნული ორგანიზაციით, ამას მოწმობს ჩინეთის დიპლომატიური კორპუსის ხშირი 

ვიზიტები ფოთში და კერძოდ ინდუსტრიულ ზონაში საქართველოს მთვრობაც აწარმოებს ინტენსიურ 

მოლაპარაკებებს ჩინურ კომპანიებთან და არის უკვე რეალური დაინტერესებული მხარეც რათა ჩინურმა 

მხარემ რაც შეიძლება მალე დაიწყოს ინვესტიციების მოზიდვა ინდუსტრიულ ზონაში და პრაქტიკულად 

უზრუნველყოს მისი მართვა. 

3. თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა 

 

რამოდენიმე წელია ქალაქში ინტენსიურად ვითარდება ფერადი და შავი მეტალურგია, სადაც რამოდენიმე 

ასეული ადამიანია დასაქმებული საკმაოდ მაღალი ანაზღაურებადი ხელფასით, ასვე საქმიანობს კიდევ 

ორი მცირე მეტალურგიული საწარმო. ქალაქში უკანასკნელ წელიწადში გაიხსნა რამოდენიმე მძლავრი 

ცემენტის ქარხანა, სადაც გარდა ქართული, ადგილობრივი ინვესტიციებისა მოზიდულია ფრანგული და 

გერმანული ინვესტიციებიც, ფოთში წარმოებული ცემენტი მთელს რეგიონს ამარაგებს ასევე გადის 

ექსპორტზეც. ფოთში ასაევე კარაგად არის განვითარებული თევზჭერა და მასთან დაკავშირებული თვზის 

გადამამუშავებელი საწარმოები, ძირითადი სარეწაო თევზია ქაფშია რომლის გადამუშავება ხდება თევზის 

ფქვილისა და ზეთის სახით, აღნიშნული პროდუქტი არის 100 %-ით საექსპორტო და ქვეყნისთვის მოაქვს 

მყარი უცხოური ვალუტა ასევე ეს საწარმოები წარმოადგენენ ქალაქის ადგილობრივი ბიუჯეტის 

ძირითადად შემავსებლებს ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებლისა და ქონების 

გადასახადის სახით.ქალაქში ასევე მნიშვნელოვნად არის განვითარებული მარცვლეულის შემნახავ-

გადამამაშავებელი საწარმოები(წისქვილები) რომელიც ასევე აწარმოებს საკუთარ პროდუქციას და 

ავითარებს სავაჭრო ქსელს , მთლიანობაში აღნიშნული კომპანია ქალაქში იქცა დასაქმების ერთ-ერთ 

მნიშვნელოვან წყაროდ. ქალაქში წლებია უკვე ფუნქციონირებს  კვების გადამამუშავებელი საწარმო 

რომელიც ასვე სადისტრიბუციო ქსელის სასაწყობე ცენტრსაც წარმოადგენს. ქალაქ ფოთში 2017 წელს 

დაიწყო ძალზედ მნიშვნელოვანი სამკერვალო ფაბრიკების მშენებლობა დღეის მდგომარეობით აღნიშნილი 

ფაბრიკა შესულია ექსპლოატაციაში სადაც დასაქმებულია  1500-ზე მეთი ადამიანი  ხოლო სრული 

დატვირთვით ამუშავების შემდეგ დასაქმებულთა საერთო რაოდენობა მიაღწევს 3000-ს. აღნიშნული 

საწარმოს პროდუქცია გახდება საექსპორტო და მოემსახურება ცნობილ სპორტულ ფირმებს შეკვეთების 

შესრულებაში. გამოშვებული პროდუქციის ღირებულების თვალსაზრისით ფოთი ერთ-ერთი 

გამორჩეულია, და ერთ სულ მოსახლეზე გადაანგარიშებით საქართველოში აბსოლუტური ლიდერია.ფოთი 

მიუხედავად იმისა, რომ არ წარმოადგენს  საავტომობილო გზების უმთავრეს მარშუტს და კვანძს, მისი 

სავალი გზები მაინც გადატვირთულია, რადგან ემსახურება ნავსადგურს და ზღვით შემოსული ტვირთების 

გადატანა ხდება სწორედ გრძელმისაბმელიანი სატვირთო მანქანებით, ასევე გადატვირთულია ქალაქის 

შიდა სავალი ქუჩებიც. ქალაქზე გადის სოხუმი ბათუმის გზა. ეკონომიკური აქტივობები ქალაქში 

საჭიროებს ტრანსპორტირებას და მასთან დაკავშირებულ სხვა მომსახუროებებს რომლებიც პირდაპირ ან 

ირიბად დაკავშირებულია ფოთის ნავსადგურთან ვინაიდან მათი წარმოებული პროდუქციის უმეტესი 



ნაწილი ექსპორტზეა ორიენტირებული და შესაბამისად  პროდუქცია  გადის ფოთი ნავსადგურის 

მეშევეობით ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და ძალიან ხელსაყრელია ლოჯისტიკური და ტრანსპორტირების 

კუთხით, ძირითადად ამ კუთხითაა განპირობებული და შერჩეული ამ საწარმოთა ადგილმდებარეობა. 

1. ქ.ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიზნეს სექტორის მოქმედ საწარმოთა რაოდენობა, საქმიანობის სახეების 

მიხედვით, 2017 წელი 

ეკონომიკური საქმიანობის ტიპები 
ბიზნეს ერთეულების რაოდენობა 

(კლასიფიკაციის მიხედვით) 

  მიკრო მცირე საშუალო მსხვილი 

მრეწველობა 273 423 209 19 

მშენებლობა   115 125 12 

ტრანსპორტი, სასაწყობე, საფოსტო და მიწოდების 
სერვისები 

389 235 43 10  

სასტუმროები, რესტორნები, კვება 23 35 20   

საინფორმაციო ტექნოლოგიები 11 9 12   

ფინანსები და დაზღვევა   11 15 4 

უძრავი ქონების ოპერაციები 9 11 5   

პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობა 
(მათ შორის, საბუღალტრო აღრიცხვა, არქიტექტურა, 
ინჟინერია, კვლევა და განვითარება, ბაზრის კვლევა, 

ვეტერინარული მომსახურება) 

9 28 37   

ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურება (ქირაობა, 

ლიზინგი, დასაქმება, ტურიზმი და დაჯავშნის სერვისი, 

უსაფრთხოებისა და გამოძიების მომსახურება, 

ადმინისტრაციული მომსახურება)  

48 102 136   

განათლება 5 23 15   

ჯანდაცვა და სოციალური დახმარება 15 5 9   

კულტურა, სპორტი, გასართობი და დასასვენებელ-
გამაჯანსაღებელი მომსახურება 

35 30 5   

სხვა სახის მომსახურება 5280 1256 3786   

 

   ყველა ეს ტვირთი საჭიროებს საბაჟო პროცედურებს, ექსპორტიორი ფირმები ვალდებულია ექსპორტზე 

გამზადებული ტვირთი დეკლალირების დროს განათავსოს საბაჟო კონტროლის ზონაში, ამ მიზნით 

როგორც მოგახსენეთ ფოთში მოქმედებს 25 საბაჟო კონტროლის ზონა, რომელიც ემსახურება სხვადასხვა 

რეჟემში შემოსული ტვირთების გადაზიდვის მომსახურებას და ასევე ექსპორტზე გათვლილი ტვირთების 

ტრანსპორტირებას ფოთის ნავსადგურამდე გემში ჩატვირთვით. ამ მიზნით ფოთში განთავსებულია 

ფინანსთა სამინისტროს საბაჟო დეპარტამენტის ფოთის გაფორმების ეკონომიკური ზონა (გეზ)-ი რომლის 

ძირითადი დანიშნულებაა საბაჟო კონტროლი და მასთან დაკავშირებული საბაჟო პროცედურები კერძოდ:  

 საქონლის დეკლარირება (ყველა რჟიმი) 

 სასაქონლო ექსპერტიზა 

 აღრიცხვის მოწმობის გამოწერა 

 დროებითი შენახვის განაცხადი 

 ნებართვებისა და სერთიფიკატების გაცემა 

 არარეზიდენტი პირთათვის გადასახადის გადამხდელის კოდის მინიჭება 



 სხვა სერვერებზე დარეგისტრირებული დეკლარაციების დასრულება (ფერში გატარება) 

გეზი-ფოთი ფუნქციონირებს 2011 წლიდან, განთავსებულია 18 ჰექტარ ფართობზე, მთელი 

ტერიტორია კონტროლდება უახლოესი ვიდეოკამერებით და მუშაობს 24 საათი, ასევე არასამუშაო 

დღეებში ემსახურება კონტროლქვემდებარე ტვირთებს,  რომელიც ძალიან მოქნილია და გამოირჩევა 

მომსახურების მაღალი დონით და  კონტროლქვემდებარე ტვირთების დროული გაფორმებით. ასევე 

ფოთის გაფორმების ეკონომიკურ ზონის ტერიტორიაზე განთავსებულია 650 ავტომობილზე 

ავტოსადგომი, რომელთაც ემსახურება და კონტროლს უწევს საბაჟო უწყება შემდეგი პროცედურებით: 

 გეზში შემოსული კონტეინერებიდან ხდება ავტმობილების გადმოტვირთვა და მათი სადგომზე 

განთავსება, 

  მფლობელის მოსვლამდე ავომობილში განთავსებული ტვირთის ექსპერტიზა და გამარტივებული 

დეკლარაციის ქსელში ასახვა 

 პ/ნ წარდგენის საფუძველზე ავტომობილის შესახებ ინფორმაციის შ.ს.ს. მონაცემთა ბაზაში ასახვა 

 დროებითი ტრანზიტული ნომრის გაცემა 

 დეკლარაციის ვადის გაგრძელება 45 დღით 

2. 2013-2017 წლებში ნავსადგურის მიერ   

გადამუშავებული  კონტეინერების მაჩვენებლები             4. ფოთის საზღვაო ნავსადგური  

 

ყველა ეს მომსახურება უზრუნველყოფს  ყველა სახის შემოსული ტვირთების როგორც ტრანზიტული 

საიმპორტი რეჟიმის, ასევე რეექსპორტისა და საექსპორტო რეჯიმებში მყოფი ტვირთების დროულ 

გადაადგილებას დანიშნულების ადგილზე და უფრო მეტ ტვირთნაკადის მომსახურებას აღნიშნული 

კუთხით. ყველა ეს მომსახურება საჭიროებს ტვირთების დროულ და უსაფრთხო გადაადგილებას,  ამ 

კუთხით ფოთის მუნიციპალიტეტში  სამრეწველო ზონასა და ქალაქის ზოგიერთ უბნებში ხორციელდება ამ 

სატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილება, კერძოდ ხორციელდება ნავსადგურის ტერიტორიიდან 

ტვირთის გადაადგილება ამ სატრანსპორტო საშუალებებით ტერმინალამდე, რომელსაც ეწოდება შიდა 

გადაზიდვა  ანუ (ნავსადგური - საბაჟო კონტროლის ზონა (ტერმინალი)).ამ მომსახურებას უწევს ფოთში 

რეგისტრირებული საერთაშორისო საზღვაო ხაზები (MAERSK, ZIM, ARKAS, CME, COTONI, MSC, GREEN 

LINE, EISA), რომლებიც ტვირთის მეპატრონეებს ავალდებულებს  სატერმინალო გადასახადის გადახდას. 

სატერმინალო ტარიფში შედის სხვადასხვა სახის მომსახურება რომელსაც ლოჯისტიკური კუთხით 

უზრუნველყოფს აღნიშნული ხაზები შესაბამისი ტარიფის გადახდის შემდეგ რომელიც დგინდება ამ 

ხაზების მიერ წლის დასაწყისში. სატერმინალო მომსახურებაში შედის ნავსადგურის მიერ კონტეინერის 

დაცლა გემიდან და ცარიელი კონტეინერის გემზე დატვირთვა, ასევე ნავსადგურის ტერიტორიიდან 

ტვირთის შიდა გადაზიდვის რეჟიმში გადაადგილებას საბაჟო კონტროლის ზონამდე (ტერმინალამდე). 

ყველა ამ მოსახურებას სატერმინალო გადასახადში გააჩნია თავისი ტარიფი რომელის გადახდას 

უზრუნველყოფს საზღვაო ხაზები ტვირთის მეპატრონეს მიერ გადახდილი სატერმინალო 

მომსახურებიდან. მუნიციპალიტეტში განხორციელებულმა ინიციატივებმა გამოიწვია ფოთში ბიზნესის 



მკვეთრი განვითარება, ოფიციალური სტატისტიკის თანახმად მუნიციპალიტეტში მოქმედი 

საწარმოებიდან,  38% მოდის ვაჭრობაზე და 29% ტრანსპორტსა და კავშირგაბმულობაზე. ქალაქ ფოთის 

მუნიციპალიტეტში ეკონომიკა განვითარებულია,  შეიძლება ითქვას, ქვეყნის მასშტაბით სხვა დიდ 

ქალაქების მსგავსად ეკონომიკური მაჩვენებლები საკმაოდ მაღალია მუნიციპალიტეტში. ფოთის 

მუნიციპალიტეტი მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს რეგიონის ეკონომიკურ მდგომარეობას.ფულადი 

სახსრების ბრუნვითაც ფოთის მონაცემები შთამბეჭტავის 2016  წელს იყო  764,9 მლნ ლარი, ხოლო 2017 

წელს 116,1 მლნ.ლარით მეტი -881 მილ. ლარი.მთლიანობაში ქალაქში ოფიციალურად რეგისტრირებული 

9557 ორგანიზაციიდან  აქტიურია 2663 ორგანიზაცია. საქსტატის ოფიციალური მონაცემებით ქ. ფოთში 

2017 წლისათვის ბიზნესის მთლიანმა ბრუნვამ შეადგინა 708,9 მლნ.ლარი რაც რეგიონში ერთგვარ 

ეკონომიკურ ლიდერად აქცევს, ასევე ფოთი პირველია რეგისტრირებული საწარმოების რაოდენობითაც,  

ქალაქი ფოთი დიდ ქალაქებს შორის მე-4 ადგილზეა ბიზნესის ბრუნვის მოცულობით.ბოლო პერიოდში 

იგრძნობა რეგისტრირებული საწარმოების კლების ტენდენცია, რაც იმედია შეიცვლება დადებითი 

ბალანსით. ახალი ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამა რომელიც ფოთში 

ხორციელდება სავარაუდოდ უკვე წელს გამოიღებს სერიოზულ შედეგს. 2017 წლის მონაცემებით ფოთში 

დასაქმებულთა  რაოდენობა   გაიზარდა  9577 -მდე ,  რაც  8,8 % - ით მეტია წინა წლის  მაჩვენებლებთან 

შედარებით.ტურიზმის განვითარების პროგრამის  ფარგლებში დაგეგმილია ტურიზმის სფეროში 

დასაქმებულთა მოღვაწეობის  წარმოჩინებისა და პოპულარიზაციის ხელშეწყობა, უცხოური 

ინვესტიციებისა და დონორი ორგანიზაციების მოზიდვა ქალაქისათვის მნიშვნელოვანი ახალგაზრდულ 

საქმეთა და ტურიზმის პროგრამებისა და პროექტების განხორციელებისათვის. თავისი კომპეტენციის 

ფარგლებში სწავლობს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტურისტული ინდუსტრიის პოტენციალს და 

სპეციფიკას, იკვლევს ტურისტული ბაზების კონიუნქტურას, მარშრუტებს, ხელს უწყობს ქალაქის 

მასშტაბით ტურისტული ინფრასტრუქტურის ქსელის შექმნასა და განვითარებას, ქმნის ქალაქის 

ტურისტული შესაძლებლობების საინფორმაციო ბანკს,  მუდმივად ახდენს სრულყოფასა და განახლებას. 

2.ქ. ფოთში დასაქმებულთა რაოდენობა დარგების მიხედვით  

 

ფოთს გარდა ქალაქის ღირშესანიშნაობებისა აქვს უნიკალური ბუნება და მიკრო კლიმატი, ქალაქი 

მდებარეობს ზღვას ტბას და მდინარე რიონს შორის, ფოთთან მდებარეობს უნიკალური კოლხეთის 

ეროვნული ნაკრძალი რომელის მკაცრი დაცვის ობიექტია და იცავს რამსარის კონვენცია, აქნიშნული 

ნაკრძალი არის საუკეთესო საშუალება განვითარდეს ეკო-ტურიზმი, ასევე ქალაქ ფოთზე გადის უდიდესი 

გადამფრენ ფრინველთა ტრასა, რაც თავის მხრივ იზიდავს ორნიტოლოგებსა და ფოტოგადაღებების 

მოყვარულებს, ასევე ნაკრძალში დასაშვებია ცხენებით რამოდენიმე დღიანი საველე მარშუტები, 

ვიზიტორებს ხვდებათ გამართული ინფრასტრუქტურა, ფოთის მთავარი სიმდიდრეა მისი სანაპირო 

ზოლი, წლების მანძილზე მას არ ექცეოდა სათანადო ყურადღება რადგან როგორც საზღვაო კურორტები 

ვითარდებოდა აფხაზეთისა და აჭარის მიმართულებები, ხოლო ფოთის 7 კმ-იანი უნიკალური 

სამკურნალო(მაგნიტური) ქვიშის სანაპირო ყურადღების მიღმა რჩებოდა. 



2015 წელს ფოთის ადგილობრივი ხელმძღვანელობის ინიციატივით და ცენტრალური მთავრობის 

მხარდაჭერით დაიწყო მალთაყვის ბულვარის გრანდიოზული პროექტი, რომელიც მოექცა ქვეყნის 

სტრატეგიულ პროექტების ნუსხაში. პროექტის ღირებულებამ შეადგინა 18,5 მლნ. ლარი.  ქალაქ 

ფოთისთვის ეკოლოგიურად სამი საკითხია ყველაზე პრობლემატური. სანაპირო ზოლის გამორეცხვის 

პრობლემა ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული საკითხია ფოთისთვის, განსაკუთრებით რთული სიტუაციაა 

დიდი კუნძულის უბნის სნაპირო ზოლზე, რადგან მდ. რიონის ძირითადი შტოს ჩრდილოეთით გადატანამ 

გამოიწვია ნაშალი მასალის რაოდენობის შემცირება, რაც თავისთავად გახდა მიზეზი სანაპირო ზოლის 

ზღვის მიერ მიტაცებისა და გამორეცხვის. აღნიშნულთან დაკავშირებით მიდის ინტენსიური მუშაობა და 

შესწავლა, იგეგმება სანაპირო ზოლის  გამაგრებაც, როგორც ტექნოლოგიურად ასევე სისტემურად რიონის 

ქალაქში შემავალი შტოს გაფართოება და დამატებითი ნაშალი მასის სანაპიროსთვის მიწოდების გეგმა. 

ფოთი თავისი ისტორიული საზღვაო ქალაქის გამოცდილებით და მის წინაშე არსებული გამოწვევების, 

საჭიროებების, შესაძლებლობების გათვალისწინებით აყალიბებს მოკლევადიან სტრატეგიულ მიზანს, 

რომლის მიღწევით ხელი შეეწყობა ფოთის კრეატიული ეკონომიკის განვითარებას, ახალი ბიზნეს 

სუბიექტების აღმოცენებას, საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებას, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას, 

ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას, მიგრაციული პროცესების შეჩერებას, ქალაქის ცნობადობის ზრდას 

საერთაშორისო არენაზე, ტურისტული მიმზიდველობისა და ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდას და 

სხვადასხვა ეკონომიკური აქტივობის წამოწყებას.   

 ადგილობრივი თანამშრომლობა და საქმიანი საკომუნიკაციო ქსელის აგება:ბიზნესის ფოკუს-

ჯგუფთან სამუშაო შეხვედრამ აჩვენა, რომ ფოთის მუნიციპალიტეტში ბიზნეს კომპანიები 

აქტიურად არ თანამშრომლობენ ერთმანეთთან და მათ შორის კავშირი მხოლოდ პირადი 

ურთიერთობებით შემოიფარგლება. მუნიციპალიტეტში არ არსებობს თანამშრომლობისა და  

კომუნიკაციის სტრუქტურული მექანიზმი ან რაიმე ინსტიტუცია, რომლის ფარგლებში ბიზნესის 

წარმომადგენლები შეძლებდნენ ერთმანეთისთვის ინფორმაციისა და გამოცდილების გაზიარებას. 

რაც შეეხება თანამშრომლობას ბიზნეს კომპანიებსა და მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციას შორის - 

ამ შემთხვევაშიც არ მოქმედებს კომუნიკაციის რაიმე კონკრეტული მექანიზმი. არსებობს 

ურთიერთობის გარკვეული გამოცდილება, თუმცა ეს მხოლოდ ბიზნესის წარმომადგენლებთან 

მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი პირების ერთჯერადი, არარეგულარული შეხვედრებით 

შემოიფარგლება, რასაც რეალური შედეგი არ მოაქვს. 

 ბიზნესისადმი მეგობრული, გამჭვირვალე და კორუფციისაგან თავისუფალი 

ადმინისტრაცია:ადგილობრივი თვითმმართველობის პრიორიტეტს წარმოადგენს ღია და 

გამჭვირვალე გახადოს მისი საქმიანობა, რომელიც ხელს უწყობს სამოქალაქო და კერძო სექტორების 

ჩართულობის ზრდას და  საქმიანი პარტნიორობის გაღრმავებას.ფოთის მუნიციპალიტეტში 

სამშენებლო-სარეკლამო ნებართვების გამარტივებული წესით წარდგენა-მიღებისათვის მოქმედებს 

სპეციალური სამსახური სადაც გაიცემა დაინტერესებული ორგანიზაციების მიერ სარეკლამო და 

სანებართო პირობები ასევე მუნიციპალურ ტენდერებში და აუქციონებში მონაწილეობის 

შესაძლებელობა  აქვს  ვებ-გვერდების  eauction.gov.ge მეშვეობით. უძრავი ქონებით 

დაინტერესებულ პირთათვის ასევე ხელმისაწვდომია განაცხადის შემთხვევაში აუქციონის წესით 

მუნიციპალიტეტის ბალანზე არსებული მიწის ნაკვეთის ან უძრავი შენობა-ნაგებობეის შძენა. 

მოქალაქეები და კერძო სექტორი მრავალფეროვანი სერვისით სარგებლობს ფოთის მოქმედ 

იუსტიციის სახლში, რომელიც ახორციელებს ბიზნესის და ქონების გამარტივებულ რეგისტრაციას, 

სააღმსრულებლო მომსახურებას, საარქივო და ონლაინ სერვისებს. მიუხედავად  ფოთში არსებული 

სხვადასხვა საჯარო სერვისებისა ადგილობრივი მოსახლეობა და კერძო სექტორი ნაკლებადაა 

ინფორმირებული ამ  მომსახურებებზე  და ინდიფირენტულია მათი სარგებლიანობის მიმართ.   



 წვდომა ფინანსებზე.ქ.ფოთში მოქმედებს  9 საბანკო, 7 მიკრო - საკრედიტო და 4 სადაზღვევო 

დაწესებულებები, რომლებიც მნიშვნელოვან ფინანსურ პროდუქტებს თავაზობენ ბიზნესს. 

ბიზნესისათვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას ასევე წარმოადგენს სახელმწიფო და 

მუნიციპალური შესყიდვები, ბიზნესის განვითარების ხელშემწყობი სახელმწიფო პროგრამები. 

თუმცა მეწარმეთა აზრით დიდია საპროცენტო-საკომისიო განაკვეთები, სესხებზე მოთხოვნილი 

უზრუნველყოფა და მცირეა საშეღავათო პერიოდი. ბიზნესის განვითარების კიდევ ერთი საშუალება 

- ინვესტიციების მოზიდვა,  ინოვაციებისა და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა, კვლავ პრობლემად 

რჩება  და მათი უმეტესი წილი ისევ დედაქალაქზე მოდის. ქვეყანაში არასაკმარისია ფისკალური 

დეცენტრალიზაცია, რაც ასუსტებს თვითმმართველობის კომპეტენციებს. რაც შეეხება სახელმწიფოს  

მხრიდან დაფინანსების პროგრამა აწარმოე-საქართველოში  რომელსაც ასევე იყენებს ბიზნესი 

საწარმოების გასაფართოვებლად რაც არის ასევე ერთ -ერთი ინსტრუმენტი ფინანსების მოზიდვის 

კუთხით რომელიც ძალიან ეფექტურია, აღნიშნული დაფინანსება მიღებული აქვს   ქ. ფოთში 

მრეწველობის დარგში   მომქმედ 4 საწარმოს.  

 მიწა და ინფრასტრუქტურა.მცირე და საშუალო ბიზნესის  განვითარება ნელი ტემპით 

მიმდინარეობს. მიუხედავად არსებული გამარტივებული სარეგისტრციო პროცედურებისა, 

რთულია ახლადრეგისტრირებული ბიზნესების შენარჩუნება და მცირეა მათი 

სიცოცხლისუნარიანობა. წარმოებაში არსებული დაბალი კონკურენტუნარიანობა, არსებული 

ამორტიზებული ტექნიკა, არასაკმარისი მიწა და ინფრასტრუქტურა,  ფოთის მფლობელობაში 

არსებული დარეგისტრირებული მიწებიდან ძალიან დიდი ნაწილი არის სახელმწიფო საკუთრებაში 

(80%) და ძალიან მცირე ნაწილი ადგილობრი თვითმმართველობის ბალანსსზე რაც გარკვეულ 

პრობლემას ქმნის მიწის განაცხადების ნაკლებობას მუნიციპალიტეტებში აუქციონის წესით 

გაყიდვის კუთხით. ასევე პრობლემას ქმნის დაურეგისტრირებელი მიწების ძალიან დიდი 

ფართობი, პრაქტიკულად ასეთი ტიფპის მიწების დარეგისტრირება ხდება სახელმწიფოს მხრიდან 

კერძო სექტორიდან დაინტერესების შემთხვევაში ტუ კი ინტერესე განჩნდა კონკრეტულ მიწის 

ფართობზე. ქ. ფოთს ასევე გააჩნია ქალაქის განაშენიანების რეგულირების გეგმა რაც ასევე ხელს 

უწყობს ინვესტრორებისთვის სრული სურათის ჩვენებას და თუ რომელ ზონებში შეიძლება იმ 

ინვესტიციების ჩადება და განახორციელოს ბიზნესი. ასევე შესაძლებელია დაინტერესების 

შემთხვევაში და ასევე ქალაქის ინტერესებიდან გამომდინარე და საჯარო განხილვის შემთხვევაში 

მოხდეს გარკვეულ ტერიტორიაზე ზონირების შეცვლა. ბოლო სამი წლის განმავლობაში 

პრივატიზებული იქნა დაურეგისტრირებელი მიწების ძალიან დიდი ფართოფები, ზრდა 

განპირობებულია საჯარო  ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებით, ასევე დიდი მოთხოვნა არის 

ბოლო წლებში დარეგისტრირებული მიწების იჯარის აღების კუთხით. აღნიშნული მიწების 

პრივატიზირება და ასევე იჯარით გაცემა ხორციელდება ქ. ფოთის სამრეწველო ზონებში რაც 

მიუთითების ინვესტორების და კერძო სექტორის მხრიდან ინვესტიციების ზრდას რაც ძალიან 

შეიმჩნევა ქალაქის სამრეწველო ზონაში. თუმცა დღემდე პრივატიზებული მუნიციპალური ქონების 

მეტი წილი კვლავ დაუტვირთავია, რადგან პრივატიზაციის პროცესში გამოკვეთილი არ არის 

საინვესტიციოდ სავალდებულო პირობები.   

 

 

            4. ქალაქ ფოთში სახელმწიფო და კერძო სექტორში მიწის საკუთრების მაჩვენებლები. 

 



  
 გარე პოზიციონირება და მარკეტინგი:ფოთის საზღვაო ნავსადგური შავი ზღვის აუზის ერთ-ერთი 

უდიდესი ნავსადგურია. იგი მდებარეობს ტრასეკას კორიდორზე და წარმოადგენს კავკასიის 

სატრანზიტო, სატრანსპორტო ქსელის უდიდეს სეგმენტს. ფოთს ევროპა-აზიის კორიდორში 

მნიშვნელოვანი ფუნქცია  აკისრია რაც მნიშვნევლონად ზრდის ქალაის ცნობადობას როგორც შავი 

ზღვის აუზში ასევე აზიის ქვეყნებში, ქალაქის ცნობადობა და მისი მნიშვნელობა აისახება 

ნავსადგურიში ყოველწლიურად ტვირთბრუნვის კუთხით რასაც სიკეთე მოაქვს როგორც 

ქალაქისთვის ასევე ქვეყნისთვის ცნობადობის კუთხით. 

 მუნიციპალიტეტის განვითარების საერთო და სტრატეგიული ხედვა არის ორი მიმართულებით 

ქალაქ ფოთის სატრანსპორტო მიმართულებით მდგომარეობის ძირეული  გამოსწორება და 

ტურიზმის კუთხით არსებული მარალი პოტენციალის ძირეული გამოსწორება, რაც ძალიან 

აქტუალურია როგორც ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის ასევე  მოსახლეობაშიც,  ასევე ქალაქის 

ის ტურისტული ლოკაციების პოტენციალის ამაღლება რომელიც ასე უხვად გააჩნია, უნდა მოხდეს 

პოპულარიზაცია  ამ მიმართულებით ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი ყოველწლიურად ატარებს 

ღონისძიებებს მიუხედავად ამისა მაინც არ არის საკმარისი ეს ძალისხმევა. 

 ბოლო პერიოდში ფოთი  დამატებით შესაძლებლობებს აძლევს ქალაქს ტურისტული და 

საინვესტიციო მიმზიდველობის კუთხით გარე პოზიციონირობაზე, ადგილობრივი ხელისუფლება 

ამ კუთხით და ცნობადობის გაზრდის მიზნით ასევე ატარებს ფესტივალებისა და საერთაშორისო 

ტურნირებს ყოველწლიურად. 

ფოთს ასევე აქვს უნიკალური ბუნება და მიკრო კლიმატი, ქალაქი მდებარეობს ზღვას ტბას და 

მდინარე რიონს შორის, ფოთთან მდებარეობს უნიკალური კოლხეთის ეროვნული ნაკრძალი 

რომელის მკაცრი დაცვის ობიექტია და იცავს რამსარის კონვენცია, აღნიშნული ნაკრძალი არის 

საუკეთესო საშუალება განვითარდეს ეკო-ტურიზმი, ასევე ქალაქ ფოთზე გადის უდიდესი 

გადამფრენ ფრინველთა ტრასა ამ კუთხითაც ქალაქის ადგილობრივი ხელისუფლება ძალიან 

მნიშვნელოვან კამპანიას ატარებს ამ მიმართულებით ცნობადობის გაზრდას, ასევე 13 

დაძმობილებულ ქალაქთან მემორანდუმით გათვალისწინებული სფეროებში თანამშრომლობა და 

ერთობლივი პროექტების განხორციელება. 

 საკანონმდებლო და ინსტიტუციური ჩარჩოები.ქალაქში ძირითადი მარეგულირებელი ჩარჩოები 

მიიღება ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებებიდან და მოთხოვნიდან გამომდინარე.  ფოთის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს - 

საკრებულოს მიერ ინიცირებულია ნორმატიული აქტები ადგილობრივ გადასახადებზე და 

მოსაკრებლებზე, ნებართვებსა და რეგულაციებზე, სერვისებსა და წესებზე. მოქმედებს 

ელექტრონული სერვისები, რომელთა გამოყენებით საზოგადოება მოკლე დროში, ნაკლები 

რესურსებით ღებულობს მომსახურებას. დღემდე მოუგვარებელია უნებართვო გარე გამოტანითი 

ვაჭრობის, უსახური ნაგებობები და სარეკლამო ფირნიშების, ეკონომიკაში თვითდასაქმებულთა 

აღრიცხვიანობის და სხვა საკითხები. ქალაქის გენერალური განვითარების გეგმის შემუშავება ხელს 

შეუწყობს ქალაქის ურბანულ განვითარებას, სანებარვთო და სარეკლამო სერვისების მოქნილობას. 

რიგი სისუსტეები გამოწვეულია ქალაქში არსებული დაბალი სოციალური ფონით, სამართლებლივ 



რეგულაციებში მოსახლეობის სუსტი გათვითცნობიერებით და ამ მიმართულებებით რეფორმების 

გაჭიანურებით. 

 

 უნარები და ადამიანური კაპიტალი, ინკლუზიურობა.ფოთში უკანასკნელი პერიოდის  მანძილზე 

ქალაქში მკვეთრად გაიზარდა ეკონომიკური აქტივობა. ფოთში მოქმედი პროფესიული 

სასწავლებელი სხვადასხვა მიმართულებით ამზადებს კვალიფიცირებულ კადრებს და 

მნიშვნელოვან შრომით რესურს ქმნის, თუმცა ქალაქი კვლავ რთული გამოწვევების წინაშე დგას. 

შრომის ბაზარზე სუსტია მოთხოვნა-მიწოდების ბალანსის დაცვა. ერთის მხრივ სწრაფად შეიცვალა 

ქალაქის ეკონომიკური სტრუქტურა, საგანმანათლებო სფერო და საზოგადოება მომზადებული ვერ 

დახვდა ამ ცვლილებას. მეორეს მხრივ კი უკეთესი სამუშაო პირობებისა და მაღალი 

ანაზღაურებითი სამუშაოს მოძიების მიზნით ხდება კვალიფიცირებული კადრების გადინება, 

როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. მართალია შრომით მიგრაციას ქალაქისათვის 

გარკვეული დადებითი მხარე აქვს, რაც მეტყველებს იმ ფულად გზავნილებზე, რომლებსაც 

შრომითი მიგრანტები აგზავნიან ოჯახებში, მაგრამ უარყოფითი ეფექტიც მოყვება თან: უარესდება 

დემოგრაფიული მდგომარეობა, შრომის ბაზარს აკლდება სამუშაო ძალა. გაჭიანურებული 

ეკონომიკური კრიზისი, დაბალი ანაზღაურება, არასაკმარისი ინვესტიციები, სამუშაო ადგილების 

ნაკლებობა ხელს უწყობს მიგრაციულ პროცესებს. ძირითადად ეს ეხება უმაღლესდამთავრებულ 

ახალგაზრდებს და პროფესიული უნარების მქონე პირებს. ხოლო ქალაქში დარჩენილ 

შრომისუნარიან პირებს ესაჭიროებათ დამსაქმებლის მოთხოვნებთან მათი უნარების 

ადეკვატურობა და შესატყვისობა. ქალაქში არ არსებობს კოორდინაცია მუნიციპალიტეტს, კერძო 

სექტორსა და საგანმანათლებლო სასწავლო დაწესებულებებს შორის საჭიროებებზე მორგებული 

კადრების გადამზადების მხრივ. შრომითი რესურსების მოძიებას და ახალი კადრების აყვანას 

ბიზნესი ნათესავებისა და მეგობრების საშუალებით ახორციელებს. უმუშევარი მოსახლეობის სუსტ 

სამოქალაქო ჩართულობას და ინდეფერენტულობას ეს პროცესებიც განაპირობებს. მიუხედავად 

ქალაქში არსებული სამუშაო ადგილების სიმცირისა, წარმოების სფეროში არის რიგი დარგები, 

რომლებმაც გააფართოვა თავისი საქმიანობა სხვადასხვა სახელმწიფო დაფინანსების ფარგლებში და 

შექმნა ახალი სამუშაო ადგილები. მაგრამ შეთავაზებული არასაკმარისი ხელფასი და სოციალური 

გარანტიები ნაკლებად აღძრავს ინტერესს სამუშაოს მაძიებლებში. მოქალაქეთა ასეთი ნაწილი 

თვითრეალიზებისათის ხშირ შემთხვევაში არჩევს ვაჭრობა-საქმიანობის სფეროში დასაქმებას.  

ფოთში ფუნქციონირებს სახელმწიფო პროფესიული გადამზადების ცენტრი. ხშირად  

გადამზადებული კადრები ახერხებენ თვითდასაქმებას,  მოსახლეობის ადგილზე დამაგრება, 

ემიგრაციის ზრდის შეჩერება და კვალიფიცირებული კადრის შენარჩუნება შესაძლებელი იქნება 

თუ ბიზნესი მაქსიმალურად გამოიყენებს სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებულ საგადასახადო 

საშეღავათო პირობებს (რეინვესტიციის პირობები), შექმნის ახალ სამუშაო ადგილებს და 

პოტენციურ მუშახელს შეთავაზებს  ადექვატურ სახელფასო ანაზღაურებასა და სოციალურ 

გარანტიებს. ყოველივე ამის გათვალისწინებით, წარმოდგენილი ადგილობრივი ეკონომიკური 

განვითარების გეგმა ხელს შეუწყობს  ფოთის კონკურენტუნარიანობის ზრდას,   დასავლეთ 

საქართველოს მიზიდულობის ცენტრად ჩამოყალიბებას და შესაბამისი ეკონომიკური აქტივობებს. 

SWOT ანალიზი - ძლიერი და სუსტი მხარეების, შესაძლებლობებისა და საფრთხეების 

ანალიზი 

 

ქვემოთ მოცემული SWOT ანალიზი მოიცავს ფოთის ეკონომიკის, მცირე და საშუალო მეწარმეობის 

ძლიერ და სუსტ მხარეებს, აგრეთვე არსებულ შესაძლებლობებსა და პოტენციურ საფრთხეებს ასევე  

ქალაქის სატრანსპორტო ლოჯისტიკურ  საგანმანათლებლო და ტურისტული ცენტრად 

ჩამოყალიბება.  

 



 

 

ძლიერი მხარეები სუსტი მხარეები 

 

  

•  თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა; 

•  საზღვაო ნავსადგური  

•  განვითარებული საზღვაო ავტოსატრანსპორტო და 

სარკინიგზო ინფრასტრუქტურა;  

•  გეოგრაფიულად  და ეკონომიკურად ხელსაყრელი 

ადგილი;  

•  საპორტო ქალაქის მაღალი ცნობადობა;  

•  ხელშეუხებელი ბუნებრივი რესურსი;  

•   მეზობელ ქვეყნებთან სარკინიგზე და საბორნე 

მიმოსვლის დამაკავშირებელი კვანძი; 

•  ქალაქის სრული გაზიფიცირება და 24 საათიანი 

წყალმომარაგება  

•  განვითარებული სასაწყობე მეურნეობები;  

•   მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის გარკვეული 

მატერიალური ბაზის არსებობა;  

•  საშუალო და უმაღლესი განათლების სპეციალისტების 

არსებობა;  

•  ბიზნესისა და ინვესტიციებისათვის მიმზიდველი 

საშუალებების არსებობა;  

•  მალთაყვის რეკრეაციული ზონა და ეროვნული პარკი;  

•  მრავალფეროვანი საბანკო სექტორი;  

•  პროფესიული გადამზადების მაღალი დონის ცენტრი;  

•  განვითარებული სამრეწველო სექტორი 

(მეტალურგიული ქარხანა, თევზის რეწვა, სამკერვალო 

ფაბრიკა და ა.შ.);  

•  გაფორმების ეკონომიკური ზონა (გეზი).  

• არსებული ბუნებრივი რესურსების ათვისების დაბალი 

დონე;  

•  კვალიფიციური კადრების გადინება;  

•  პროფესიული განათლებისა და კვალიფიკაციის 

არასათანადო დონე;  

•  ტურისტული ინფრასტრუქტურის არარსებობა და ამ 

სფეროში საქმიანობის არასაკმარისი გამოცდილება;  

•  ამორტიზირებული საბინაო ფონდი;  

•  მუნიციპალური ტრანსპორტის არ არსებობა, 

მოძველებულო ავტო პარკი;  

•  კერძო სექტორის ინერტულობა და ინიციატივების 

ნაკლებობა;  

•  ტურისტული პოტენციალის არასაკმარისი ცნობადობა 

და პოპულარიზაცია;  

• მოუწესრიგებელი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა, 

როგორც შიდა საქალაქო ასევე საერთაშორისო 

გადაადგილების კუთხით. 

•  მოძველებული საწარმოო-ტექნიკური ბაზა და ახალი 

ტექნოლოგიების გამოყენებაზე მცირე ინვესტიციები;  

•  საკანალიზაციო ქსელის მოუწესრიგებლობა  

•  ნაპირდაცვის პრობლემები 

• მაღალგაბარიტიანი სატრანსპორტო საშუალებების 

მოუწესრიგებელი გადაადგილება 

•  ზღვის ნაპირის მორეცხვა.  

 

                               შესაძლებლობები 

 

• მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო 

მიმზიდველობის გაზრდა;  

•  გადამამუშავებელი საწარმოების რაოდენობის 

ზრდა;  

•  ახალი ტექნიკისა და ტექნოლიგიების დანერგვის 

მხარდაჭერა;  

•  პროფესიული განათლების ამაღლება არსებულ 

ბაზაზე;  

•  წყალ  სათხილამურო და სანიჩბოსნო სპორტული 

კომპლექსის აღდგენა;  

•  სპორტის სხვადასხვა სახეობების ბაზების შექმნა;  

•  საჰაერო-სატვირთო გადაზიდვები;  

•  შემოვლითი გზის მშენებლობა საერთაშორისო 

გადაზიდვებისათვის;  

•  სამგზავრო პორტის აღდგენა;  

•  ეკო ტურიზმის განვითარება;  

•  საერთაშორისო-სატრანსპორტო ლოჯისტიკური 

ცენტრის განვითარება;  

•  განახლებული ენერგიის წყაროების ათვისება და 

გამოყენება (ქარი, მზის ენერგია);  

 

                                 საფრთხეები 

 

• შიდა და გარე მიგრაცია  

•  სტიქიური მოვლენები;  

•  დემოგრაფიული ფონის ცვლილება;  

•  ეკონომიკური ზრდის დაბალი მაჩვენებლები; 

• ზღვის ნაპირის მორეცხვა 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        ხედვა და მთავარი მიზნები 

 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარებით ხელი შეეწყობა ფოთში სამუშაო ადგილების 

შექმნას,  სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარებას და ტურისტული 

პოტენციალი გახდება  მიმზიდველი   დასასვენებლად. 

 

                              სტრატეგიული მიზანი:  

1. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება 

2. მალთაყვის და კუნძულის  სანაპირო ზოლის ტურისტული პოტენციალის ამაღლება  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



თემატური ბლოკები მთავარი 

მიზნები 

ქმედებები ხანგრძლივ

ობა 

(დაწყება/ 

დასრულებ

ა) 

მონაწილე 

პარტნიორები 

საორიენტაც

იო 

ღირებულებ

ა ეროვნულ 

ვალუტაში 

(ექვივალენ

ტი ევროში) 

მონიტორინგის 

მაჩვენებლები / 

მყისიერი შედეგების 

ინდიკატორები (Output 

(Product) indicators 

and targets) 

შედეგები / საბოლოო 

შედეგების 

ინდიკატორები 

(Outcome (Result) 

Indicators and 

targets) 

1,საკანონმდებლო და 

ინსტიტუციური 

ჩარჩოები 

2. მიწა და 

ინფრასტრუქტურა 

3. უნარები და 

ადამიანური კაპიტალი, 

ინკლუზიურობა 

4.წვდომა    ფინანსებზე 

1. 

სატრანსპორ

ტო 

ინფრასტრუქ

ტურის 

განვითარება 

  

1.1 ინიციატივა 

მიწის 

გადმოცემასთან 

დაკავშირებით  

ეკონომიკის 

სამისნისტროს 

მიერ 

თვითმმართელობ

ის ბალანსზე 

02/2019, 

05/2019 

1. ქალაქ ფოთის 

მუნიციპალიტეტი; 

2. ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

5000 ლარი 

1670 ევრო 

1.სრულყოფილი 

საკანონმდებლო ბაზა;  
2. შეცვლილი ზონირება 

და ტერიტორიის 

საზღვრების დადგენა 

1. მიღებული ცვლილება 

შეეხო 1000 მისაბმელიან 

სატრანსპორტო 

საშუალების 

მფლობელებს;  

1. საზღვრების 

დადგენის შედეგად 

მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში 

მიღებული ახლად   

განახლებული 

ტერიტორია და  

მუნიციპალიტეტის 

ქონების გაზრდა. 

 

1. 2(საკრებულო) 

საკანონმდებლო 

ინიციატივა 

ტრანსპორტის 

პარკირების 

ტარიფის შემოღება  

02/2019, 

04//2019 

;1. ქალაქ ფოთის 

მუნიციპალიტეტი; 

2. საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუტურის 

სამინისტრო 

11000 

ლარი 

3670  ევრო 

1.იდენტიფიცირებული 

საგზაო და საინჟინრო 

სამუშაოები;  

2. დადგენილი ტარიფი;  

 

1.2. ადგილობრივ 

ბიუჯეტში 

შემოსავლების ზრდა 

დადგენილი ტარიფების 

შედეგად. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3.პროექტირება 

და ექსპერტიზის 

სატენდერო 

დოკუმენტაციების 

მომზადება; და 

ელექტრონული 

ტენდერის 

გამოცხადება 

03/2019, 

06/2019 

1. ქალაქ ფოთის 

მუნიციპალიტეტი; 

 

80000 

ლარი 

26670 ევრო 

1. განხორციელებული 

ინფრასტრუქტურული 

სამუშაოები და 

ტერიტორიის 

კეთილმოწყობა; 

3,0  ჰექტარი 

კეთილმოწყობილი 

ტერიტორია 

1.4კვალიფიციური 

კადრების 

მოზიდვა (მათ 

შორის 

პროფესიული 

გადამზადების 

ცენტრიდან)  

02/2019, 

08/2019 

1. ქალაქ ფოთის 

მუნიციპალიტეტი; 

2. პროფესიული 

სასწწავლო ცენტრი 

“ფაზისი“ 

20000 

ლარი 

6670 ევრო 

1.დატრენინგებული 

კვალიფიციური 

კადრები; 

3.1.კვალიფიციური 

კადრებისა და მათი 

გამოცდილების  

გამოყენება;  
3.2 აიმაღლა 

კვალიფიკაცია და 

დასაქმდა 35-40 მდე 

ადამიანი 

1.5 სატრანსპორტო 

ინფრასტრუქტურ

ული პროექტის 

განსახორციელებლ

ად ფინანსური 

რესურსის მოძიება  

და აღნიშნული 

პროექტის 

სამოქმედო 

გეგმაში ჩასმა 

07/2019, 

05/2020 

1. ქალაქ ფოთის 

მუნიციპალიტეტი; 

2. ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

3. მუნიციპალური 

განვითარების 

ფონდი 

1 300 000 

ლარი 

433330 

ევრო 

1. პროექტის 

განხორციელება 

 

1. საინვესტიციო 

გარემოს ხელშეწყობა;  
2. ბიუჯეტში 

მობილიზებული 

თანხა გადასახადების 

სახით; 



 

 თემატური 

ბლოკები 

მთავარი 

მიზნები 

ქმედებები ხანგრძლივობ

ა (დაწყება/ 

დასრულება) 

მონაწილე 

პარტნიორები 

საორიენტა

ციო 

ღირებულ

ება 

ეროვნულ 

ვალუტაში 

(ექვივალე

ნტი 

ევროში) 

მონიტორინგის 

მაჩვენებლები / მყისიერი 

შედეგების ინდიკატორები 

(Output (Product) 

indicators and targets) 

შედეგები / საბოლოო 

შედეგების ინდიკატორები 

(Outcome (Result) 

Indicators and targets) 

1.მიწა და 

ინფრასტრუქტუ

რა 

2.გარე 

პოზიციონირება 

და მარკეტინგი 

 

3. ადგილობრივი 

თანამშრომლობა 

და ქსელური 

ურთიერთობები  

 

1. მალთაყვის 

და კუნძულის  

სანაპირო 

ზოლის 

ტურისტული 

პოტენციალის 

ამაღლება  

 

 

 

 

  1.1 

მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე 

არსებული 

ტურისტული 

პოტენციალის 

მქონე 

ღირსშესანიშნაობე

ბის 

ინვენტარიზაცია 

 

02,2019/10, 

2019 

1.ფოთის 

მუნიციპალიტეტი,  

2. განათლებისა  

მეცნიერების 

კულტურისა და  

სპორტის 

სამინისტრო 

3. ტურიზმის  

ეროვნული 

ადმინისტრაცია  

20000ლარ

ი 

6670 ევრო 

1.მოძიებულია და 

აღწერილია 

მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე მდებარე 

ყველა სახის 

ღირსშესანიშნაობა და 

შეფასებულია მათი 

ტურისტული პოტენციალი 

მიღებული ინფორმაცია 

გამოყენებულია 

დაინტერესებული 

მხარეების მიერ  და 

შექმნილია გზამკვლევი  

1.მოძიებული ობიექტების 

რაოდენობა. 

2. შეიქმნა  ტურისტული 

მარშრუტების რაოდენობა.  

 

1,2ტურისტული 

პროექტის  

სამოქმედო გეგმაში 

გათვალისწინება 

და მოწონება 

საკრებულოს მიერ 

05/2019  

09/2020  

1.ფოთის 

მუნიციპალიტეტი 

2.ტურიზმის 

ეროვნული 

ადმინისტრაცია 

3.რეგიონალური 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტური

ს სამინისტრო 

1.200.000 

ლარი 

 

400,000 

ევრო 

1.მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე არსებულ 

ყველა ძირითად 

ტურისტულ ადგილამდე 

წვდომა შესაძლებელია 

ზღვაზე ახალი მისასვლელი 

გზები და ამ მარშრუტის 

სერვიტუტით დატვირტვაა 

და რუქაზე დატანა 

 

1,მოეწყო ტურისტული 

დანიშნულების 

ადგილებამდე 

მისასვლელი გზები 

მოეწყო განათება 

გაიზარდა ტურისტების 

რაოდენობა. 

 



 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

1.3 ფოთის 

მუნიციპალიტეტის 

მალთაყვის და 

კუნძულის  უბნის 

განაშენიანების 

რეგულირების 

გეგმის საჯარო 

განხილვა 

04,2019 

05/2019 

1.ფოთის 

მუნიციპალიტეტი 

2. ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 
 

8,000 

ლარი 

 

2670 ევრო 

1. მოხდა აღნიშნული 

რეგულირების   გეგმის 

საჯარო განხილვა 

კანონმედებლობის 

შესაბამისად და მისი 

მოწონება  

2. მალთაყვის  და 

კუნძულის ტერიტორიის 

ახლად შექმნილი გ.რ.გ 

შესაბამისად  

გაადვილებულია 

ტურისტული საქმიანობის 

დაგეგმვა და 

განხორციელება 

4. ბიზნეს რეალური  

შესაძლებლობები და ახალი 

წინადადებები 

მუნიციპალიტეტის 

მხრიდან 

 

1.ჩატარებული 

ტურისტული 

პოტენციალის კვლევა; 

2.გ.რ.გ შექმნით 

შემუშავებული 

ტურისტული 

ლიკაციებისა და ახალი 

მარშუტების რაოდენობა; 

 

 

 1.4 მარკეტინგული 

ღონისძიებების 

გატარება  

03/2019  

08/2019 

1.მუნიციპალიტეტ

ი,   

2.ტურიზმის 

ეროვნული 

ადმინისტრაცია 

30,000 

ლარი 

 

10000 

ევრო 

1.მუნიციპალიტეტის 

ტურისტული პოტენციალის 

პოპულარიზაცია ეროვნულ 

და საერთაშორისო დონეზე 

ვებ-გვერდის, საიმიჯო 

ვიდეო რგოლის,  

საინფორმაციო მასალის, 

ტურისტულ გამოფენებში 

მონაწილეობის მიღებითა.  

2.გაზრდილია 

მუნიციპალიტეტის, 

როგორც ტურისტული 

დანიშნულების ადგილის, 

ცნობადობა ეროვნულ და 

საერთაშორისო დონეზე.  

1.შექმნილი ტურისტული 

ვებ-გვერდის ვიზიტორთა 

რაოდენობა; 

შექმნილი  საიმიჯო-

ვიდეო რგოლი , 

შექმნილი ახალი 

საინფორმაციო მასალის 

რაოდენობა; 

ორგანიზებული ინფო 

ტურის რაოდენობა; 

 



 დაფინანსების სემა 

ღონისძიებები 
საორიენტაციო 
ღირებულება 

დაფინანსების წყარო 

წყვეტა 

დაფინანსებაში  
შენიშვნები 

ადგილობრივი 

ბიუჯეტი 

მაღალი 

დონის 
ბიუჯეტი 

ბიზნესი დონორები 

1.1 ინიციატივა მიწის 

გადმოცემასთან დაკავშირებით  

ეკონომიკის სამისნისტროს 

მიერ თვითმმართელობის 

ბალანსზე 

5000 ლარი 

1670 ევრო 

         5000 ლარი 

 

     

1. 2(საკრებულო) 

საკანონმდებლო ინიციატივა 

ტრანსპორტის პარკირების 

ტარიფის შემოღება  

11000 ლარი 

3670  ევრო 

11,000      

1,3.პროექტირება და 

ექსპერტიზის სატენდერო 

დოკუმენტაციების მომზადება; 

და ელექტრონული ტენდერის 

გამოცხადება 

80000 ლარი 

26670 ევრო 

        10,000      70000     

1.4კვალიფიციური კადრების 

მოზიდვა (მათ შორის 

პროფესიული გადამზადების  

20000 ლარი 

6670 ევრო 

       20 000           

1.5 სატრანსპორტო 

ინფრასტრუქტურული 

პროექტის 

განსახორციელებლად 

ფინანსური რესურსის მოძიება  

და აღნიშნული პროექტის 

სამოქმედო გეგმაში ჩასმა 

1 300 000 ლარი 

433330 ევრო 

      100,000     1,200,000     

  1.1 მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე არსებული 

ტურისტული პოტენციალის 

მქონე ღირსშესანიშნაობების 

ინვენტარიზაცია 

 

20000ლარი 

26670 ევრო 
          20,000      

1,2ტურისტული პროექტის  

სამოქმედო გეგმაში 

1.200.000 ლარი 

400,000 ევრო 
       150,000   1,050,000     



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

გათვალისწინება და მოწონება 

საკრებულოს მიერ 
1.3 ფოთის მუნიციპალიტეტის 

მალთაყვის და კუნძულის  

უბნის განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის საჯარო 

განხილვა 

8,000 ლარი 

6670 ევრო 

8,000 ლარი 

 
     

1.4 მარკეტინგული 

ღონისძიებების გატარება  

30,000 ლარი 

10000 ევრო 
         30,000          

        

        

ჯამი   2, 674,000 ლარი 

   911350 ევრო 

 

 

          354 000 2 320 000     



მონიტორინგის ინდიკატორები და მექანიზმები 

 

ფოთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგს განახორციელებს 

პარტნიორების მიერ ჩამოყალიბებული მონიტორინგის კომიტეტი(ჯგუფი) 8 კაციანი შემადგენლობით, რომელიც რომელთაგან 3 ადამიანი იქნება 

ადგილობრივი თვითმმართველობიდან, 2 - სამოქალაქო სექტორიდან, 2-ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლები, 1- M4EG-ის სამდივნოდან. 

ჯგუფი ყოველ 3 თვეში ერთხელ შეიკრიბება, შეაჯამებს გაწეულ სამუშაოებს და იმსჯელებს სამომავლო ღონისძიებების განხორციელების 

ეფექტურ გზებზე.  

 ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების სამოქმედო გეგმაში გაწერილ ღონისძიებების შესრულებას და მათი ეფექტიანობას შეაფასებს 

განახორციელებს სამუშაო ჯგუფი სამოქმედო გეგმაში მოცემული შედეგებისა და მონიტორინგის ინდიკატორების მიხედვით. 

მონაცემების შეგროვება მოხდება სხვადასხვა მეთოდების გამოყენებით. მონაცემთა შეგროვების სიხშირე დამოკიდებულია ფიქსირებულ 

ინდიკატორებზე (შედეგების დონე). მონაცემთა შეგროვება  არის შესაბამისი ორგანიზაციების/პარტნიორების პასუხისმგებლობისა  და 

მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახურის  კოორდინაციისა და ზედამხედველობის ქვეშ. 

 

ცხრილი #3: ქმედებების შიდა მონიტორინგის გეგმა  

 

ქმედება ხანგრძლ

ივობა 

(დაწყება/

დასრულ

ება) 

მოსალოდნელი 

შედეგები 

თვე 1-6 

მოსალოდნელი 

შედეგები 

თვე 7-12 

მოსალოდნელი 

შედეგები 

თვე 13-18 

მოსალოდნელი შედეგები 

თვე 19-24 

1.1 ინიციატივა მიწის 

გადმოცემასთან დაკავშირებით  

ეკონომიკის სამისნისტროს მიერ 

თვითმმართელობის ბალანსზე 

2019-20 1.სრულყოფილი 

საკანონმდებლო ბაზა;  

2. შეცვლილი ზონირება 

და ტერიტორიის 

საზღვრების დადგენა 

საკრებულოს მიერ 

მოხდა ზონირების 

შეცვლის 

განკარგულების 

გამოცემა და 

მოწონება.  

მოხდა აღნიშნულ 

ტერიტორიაზე 

ინფრასტრუქტურის 

და შესაბამისი 

სამუშაოების 

პროექტის საჯარო 

განხილვა. 

დადგენილი საზღვრების 

შესაბამისად მოხდა აღნიშნული 

გამოყოფილი მიწის 

დარეგისტრირება, 

თვითმმართველობაზე გადაცემა და 

ექსპოატაციაში შესვლა.  

1. 2(საკრებულო) საკანონმდებლო 

ინიციატივა ტრანსპორტის 

პარკირების ტარიფის შემოღება და 

შეთანხმება გადასახადების 

კუთხით  

2019-20 1.იდენტიფიცირებული 

საგზაო და საინჟინრო 

სამუშაოები;  

2. დადგენილი ტარიფი;  

 

საკრებულოს 

გადაწყვეტილებით 

მიღებულია 

გადასახადის 

შმოღების საკითხი 

და დადგენილია 

შსაბამისი ტარიფი, 

ასევე საკრებულოს 

მიერ გამოიცა 

დადგენილი 

ტარიფის 

შესაბამისად 

მიმდინარეობს 

ტექნიკური 

საკითხების და 

ადმინისტრირების 

კუთხით შეიქმნა  

გადახდის მოქნილი 

ტარიფის შესაბამისად ადგილობრივ 

ბიუჯეტში გაიზარდა შემოსავლები.  



პროექტის 

მოწონების 

განკარგულება   

სერვისი. 

1,3.პროექტირება და ექსპერტიზის 

სატენდერო დოკუმენტაციების 

მომზადება; და ელექტრონული 

ტენდერის გამოცხადება 

2019-20 1. განხორციელებული 

ინფრასტრუქტურული 

სამუშაოები და 

ტერიტორიის 

კეთილმოწყობა; 

შუშავებულია 

სატენდერო 

წინადადება 

მუდმივმომქმედი 

კომისიი მიერ და 

გამოცხადდა 

ტენდერი 

პროექტირებაზე და 

ექსპერტიზაზე.და 

გამოვლენილია 

გამარჯვებული 

კომპანია და 

გაფორმებულია 

შესაბამისი 

ხელშეკრულება   

გამარჯვებული 

კომპანიის მიერ 

წარმოდგენილი 

პროექტით 

გამოცხადა ტენდერი 

შესაბამისი 

სამუშაოების 

კუთხით და ასევე 

გამოვლინდა 

გამარჯვებული 

კომპანია და 

გაფორმდა ასევე 

შესაბამისი 

ხელშეკრულება. 

დასრულდა სამშენებლო სამუშაოები 

და კეთილმოეწყო 

ინფრასტრუქტურა . 

1.4კვალიფიციური კადრების 

მოზიდვა (მათ შორის 

პროფესიული გადამზადების 

ცენტრიდან)  

2019-20   მოხდა 

დატრენინგებული 

კვალიფიციური 

კადრების შერჩევა 

შეფასება. 

 აიმაღლა კვალიფიკაცია და 

დასაქმდა 35-40 მდე ადამიანი 

1.5 სატრანსპორტო 

ინფრასტრუქტურული პროექტის 

განსახორციელებლად ფინანსური 

რესურსის მოძიება  და აღნიშნული 

პროექტის სამოქმედო გეგმაში 

ჩასმა 

2019-20    მოხდა 

თანადაფინანსება 

აღნიშნული 

პროექტის როგორც 

ცენტრალური ასევე 

ადგილობრივი 

ბიუჯეტიდან. 

მიმდინარე 

სამუშაობის 

შუალედური მიღება 

ჩაბარების აქტების 

შესაბამისად ხდება 

დაფინანსება და 

მონიტორინგი 

შესაბამისი 

სამსახურების 

მხრიდან. 

სრულად მოხდა გამოყოფილი 

თანხის ათვისება და 

ობიექტისჩაბარება  საპროექტო 

კალენდრის შესაბამისად. 

  2.1 მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე არსებული 

ტურისტული პოტენციალის მქონე 

ღირსშესანიშნაობების 

ინვენტარიზაცია 

 

2019-20   შექმნილია შამუშაო 

ჯგუფი და დაწყებულია 

ტურისტული 

პოტენციალის მქონე 

ღირსშესანიშნაობების 

ინვენტარიზაცია 

მოხდა მიღებული 

ინფორმაცია 

გამოყენება 

დაინტერესებული 

მხარეების მიერ  და 

შექმნილია 

გზამკვლევი  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2,2ტურისტული პროექტის  

სამოქმედო გეგმაში 

გათვალისწინება და მოწონება 

საკრებულოს მიერ 

2019-20   მოძიებულია 

ტურისტული 

ინფრასტრუქტურული 

მოსაწესრიგებელი 

წერტილები, 

შემუშავებულია 

ხარჯთაღრიცხვა და 

მომზადებულია 

სატენდერო განაცხადი.  

შუშავებულია 

სატენდერო 

წინადადება 

მუდმივმომქმედი 

კომისიი მიერ და 

გამოცხადდა 

კონკურსი  და 

გამოვლენილია 

გამარჯვებული 

კომპანია და 

გაფორმებულია 

შესაბამისი 

ხელშეკრულება   

მოწონებულ იქნა 

მალთაყვის და 

კუნძულის  უბნის 

ტურისტული ზონის 

წარმოდგენლი 

ესკიზური ვარიანტი 

და გაფორმდა 

ხლეშეკრულება 

გამარჯვებულ 

კომპანიასთან.   

დასრულდა ინფრასტრუქტურის 

მოწყობა-გაუმჯობესების 

სამუშაობები 

2.3 ფოთის მუნიციპალიტეტის 

მალთაყვის და კუნძულის  უბნის 

განაშენიანების რეგულირების 

გეგმის საჯარო განხილვა 

2019-20   შექმნილია სამუშაო 

ჯგუფი და დაწყებულია 

სხვადასხვა 

ტურისტული 

მიმართულების 

განვითარების 

პოტენციალის კვლევა.  

 მოხდა აღნიშნული 

რეგულირების   

გეგმის საჯარო 

განხილვა 

კანონმედებლობის 

შესაბამისად და 

მისი მოწონება  

 

  

2.4 მარკეტინგული ღონისძიებების 

გატარება  

2019-20   შერჩეულია 

მარკეტინგული 

ღონისძიებების 

გასატარებლად სამუშაო 

ჯგუფი.  

შექმნილია 

მუნიციპალიტეტის 

ტურისტული 

პოტენციალის  

საიმიჯო ვიდეო 

რგოლის,  

საინფორმაციო 

მასალის, 

ტურისტულ 

გამოფენებში 

მონაწილეობის 

მიღებითა.  

 

 1.შექმნილი ტურისტული ვებ-

გვერდის ვიზიტორთა რაოდენობა; 

შექმნილი  საიმიჯო-ვიდეო რგოლი , 

შექმნილი ახალი საინფორმაციო 

მასალის რაოდენობა; 

 


