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რა არის კლასტერები?
კლასტერი განისაზღვრება როგორც სექტორული და გეოგრაფიული

კონცენტრაცია საწარმოების და/ან ინდივიდუალური მწარმოებლებისა,

რომლებიც საქონლისა და მომსახურებების მსგავს სპექტრს აწარმოებენ

და მსგავსი საფრთხისა და შესაძლებლობების წინაშე არიან. კლასტერი

მოიცავს საწარმოებს (MSME-ებს, მაგრამ ასევე უფრო დიდ ფირმებს)

ასევე მათ მხარდამჭერ ინსტიტუტებს სახელმწიფო და კერძო

სექტორებიდან, ასევე სამოქალაქო საზოგადოებიდან.

კლასტერი = ფირმები (პროდუქტი + ადგილი) + მხარდამჭერი ინსტიტუტი



რატომ კლასტერები?
მიმდინარე წლებში, კლასტერებმა მზარდი მნიშვნელობა შეიძინეს ეკონომიკური

განვითარების შესახებ დებატებში. მთელ მსოფლიოში, მთავრობები

კლასტერებს მეწარმეობის განვითარების და ინოვაციის პოტენციურ

მამოძრავებლებად მიიჩნევენ.

უდიდესი ევროპული ICT კლასტერი კისტაში, შვედეთი სასათბურე კლასტერი ალმერიაში, ესპანეთი
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არაეფექტური კლასტერებიდან...

არაეფექტური კლასტერი შედგება 

ბევრი ფირმისა და მხარდამჭერი 

ინსტიტუტისაგან, მაგრამ სხვადასხვა 

ერთეულებს შორის არ აღინიშნება 

ძლიერი კავშირები.  მათ ასევე 

შეზღუდული აქვთ მოლაპარაკების 

ძალა რესურსების შესყიდვის 

პროცესში, ვერ მართავენ რესურსებს 

სპეციალური დამხმარე 

მომსახურებების შესაძენად, და 

მცირე გავლენა აქვთ დამხმარე 

პოლიტიკის და მომსახურებების 

განსაზღვრისას.  
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...ეფექტური კლასტერებამდე 

ეფექტურია კლასტერი, რომელსაც აქვს 

ძლიერი კავშირები, მაღალი დონის 

ნდობა და სოციალური კაპიტალი, და 

გაძლიერებული მართვის მექანიზმი 

(მაგალითად, კლასტერის მართვის 

ორგანიზაციის (CMO) შექმნა და 

კლასტერის მმართველის/კლასტერის 

განვითარების აგენტის დანიშვნა), 

ასევე ნათლად განსაზღვრული  ხედვა 

და სამოქმედო გეგმა, რაც ეხმარება 

კლასტერს განახორციელოს და 

წარმატებით მიაღწიოს მის 

სტრატეგიულ მიზნებს.  
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კლასტერის მართვის
ორგანიზაცია

კლასტერი სექტორული და გეოგრაფიული 

კონცენტრაციაა,  საწარმოები და ინსტიტუტები 

კლასტერის ბუნებრივი ნაწილია. ეფექტურ 

კლასტერებს ყოველთვის აქვთ მმართველი 

სტრუქტურა, კლასტერის მართვის ორგანიზაციის 

ფორმით (CMO), რომელიც უზრუნველყოფს 

სპეციალურ პროცედურებს CMO -ში 

გაერთიანებისთვის.  

კლასტერის მართვის ორგანიზაცია (CMO) 

განსაზღვრავს ვალდებულებებს და  

პასუხისმგებლობებს მომსახურებებისთვის, 

რომლებსაც მუდმივად აწვდის მის წევრებს, მათ 

შორის წევრებს შორის ქსელის ფორმირების 

ხელშეწყობა, ბაზარზე წვდომის გაზრდის 

მხარდაჭერა, კავშირის დამყარება ბიზნესის 

განვითარების მომსახურების მომწოდებლებთან, 

ტექნოლოგიის გადაცემა და სხვა მრავალი.  



განვითარებადი და პოტენციური კლასტერები
საქართველოში
საქართველოში კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობისთვის ევროკავშირის ინოვაციური პროექტის (EU IPSC)

ფარგლებში, UNIDO-მ განსაზღვრა 57 განვითარებადი და პოტენციური კლასტერი, განსაკუთრებული ყურადღება

დაეთმო დამამუშავებელი მრეწველობას და აგრობიზნესს საქართველოში.

UNIDO-მ მოამზადა ანგარიში მისი კლასტერის განვითარების მიდგომის მიხედვით, რომელიც განსაზღვრავს რომ

კარგად ფორმირებული და ჩატარებული კლასტერების შერჩევის პროცესი წარმატებული ინიციატივის წინაპირობაა.

ანგარიშში გამოყენებულია ანალიზის ორი დონე, თვისებრივი და რაოდენობრივი ინფორმაციით, რომელიც

გამოკვლეული და კარგად შემუშავებულია.

პირველი 10 კლასტერი:

ღვინო (კახეთი)

ფარმაცევტული პროდუქტების წარმოება

(თბილისი)

მეფრინველეობა (ქვემო ქართლი)

საზღვაო თევზჭერა (სამეგრელო - ზემო 

სვანეთი)

ღვინო (რაჭა ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი)

ღვინო (ქვემო ქართლი)

ავეჯი (თბილისი)

სამკაულების წარმობა (თბილისი)

ტანსაცმელი (თბილისი)

ხილის და ბოსტნეულის გადამუშავება და 

კონსერვირება (სამეგრელო ზემო სვანეთი)
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UNIDO-ს კლასტერული განვითარების მიდგომა

UNIDO-ს მიდგომა მიზნად ისახავს საჯარო და კერძო სექტორის ორგანოების

სტიმულირებას, რათა უფრო ეფექტურად შეუწყონ ხელი კლასტერის განვითარებას და

გააძლიერონ მათი შესაძლებლობები.

The UNIDO Cluster Development Approach: CDA 
and institutional capacity building
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ევროკავშირის ინოვაციური პროექტი საქართველოში
კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობისთვის

ევროკავშირის ინოვაციური პროექტი საქართველოში კერძო სექტორის

კონკურენტუნარიანობისთვის არის გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP),

გაეროს სურსათის და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO), გაეროს

ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაციის (UNIDO) და მიგრაციის

საერთაშორისო ორგანიზაციის (IOM) ერთობლივი ინიციატივა.

ერთობლივი პროგრამის ფარგლებში, უზრუნველყოფილი იქნება კონკრეტული

კლასტერების ტექნიკური დახმარება, მათ შორის:

• UNIDO გეგმავს მხარი დაუჭიროს დიაგნოსტიკური კვლევის საფუძველზე

განსაზღვრულ 2-3 კლასტერს, რათა დაეხმაროს კოლექტიური აქტივობების

იდენტიფიცირებაში, რომლებსაც კლასტერები მართვის სტრუქტურასთან

ერთად განახორციელებენ.

• UNDP და FAO გეგმავენ მხარი დაუჭირონ პილოტურ კლასტერებს შეფუთვის

და თესლის წარმოების/სანერგეების სექტორებში, რათა შესაბამისად

გააუმჯობესონ მათი ღირებულების ჯაჭვები კლასტერის მართვის

ორგანიზაციის შექმნის გზით (CMO), გააძლიერონ მათი შესაძლებლობები,

კოლექტიური აქტივობები და/ან სტრატეგიული ინვესტიციები.

• IOM გეგმავს ჩართოს დიასპორები შერჩეულ კლასტერებში.



დიდი მადლობა!

კლასტერებზე უფრო დეტალური ინფორმაციისთვის, 

გთხოვთ დაუკავშირდეთ:

ბ-ნი ვედატ კუნტი

UNIDO-ს სართაშორისო ექსპერტი კლასტერის საკითხებში

E-mail: v.kunt@vego.com.tr

ბ-ნი გიორგი თოდუა

პროექტის ეროვნული კოორდინატორი / მთავარი 

საკონტაქტო პირი UNIDO-ს საკითხებზე საქართველოში 

E-mail: g.todua@unido.org
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