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ბიუჯეტი: $

ხანგრძლივობა: თებერვალი 201 - იანვარი 20

ინტერვენცია

1. შესაფუთის მასალების სექტორში კლასტერის განვითარება 
ღირებულებების ჯაჭვის გაძლიერების მიზნით

2. სტრატეგიული ინვესტიციების ხელშეწყობა

პარტნიორები

▪ ადგილობრივი ხელისუფლება

▪ კერძო კომპანიები და მათი ასოციაციები

გეოგრაფიული ტერიტორია:

ძირითადად თბილისი, კახეთი და იმერეთი
მეწარმეობის და ბიზნესის ხელშეწყობა მთავრობისა და 
ადგილობრივი საწარმოების გაძლიერებით, 
კლასტერების განვითარების და ინვესტიციების 
მხარდაჭერის საშუალებით
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შეფუთვების ექსპორტ-იმპორტი
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Import 2020 Import 2019 Import 2018 Export 2020 Export 2019 Export 2018

Plastic Foil and Film 24,35 25,49 23,31 1,09 1,62 1,02

Plastic Packaging 29,94 33,67 35,84 6,09 7,06 8,67

Wooden Packaging 1,10 1,46 1,46 0,16 0,11 0,03

Paper Packaging 16,06 19,81 17,80 7,82 7,74 0,22

Glass Containers 46,59 48,72 37,75 2,28 4,41 9,05

Aluminum Containers 13,55 12,62 13,33 0,01 0,01 0,03

Sacks and bags 5,57 7,57 6,95 2,61 1,07 0,77

Packaging Export and Import 2020, mln USD
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კლასტერის გავლენა

▪ მეტი კომუნიკაცია

▪ საკუთარი ფინანსური რესურსების სიმწირის
გადალახვა საერთო ძალისხმევის
გაერთიანებით ერთობლივი პროექტებისთვის

▪ ჯგუფური კომუნიკაცია საჯარო მხარდაჭერის
პროგრამებში ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის
გასაზრდელად

▪ ბაზრის შესაძლებლობებზე უკეთესი წვდომა
და ცვლილებების გაადვილება

▪ ახალი ბაზრის შესაძლებლობების ძიება და
გადაჭრის საშუალებების განვითარება
დამატებითი ღირებულებითი სეგმენტებში

▪ კომუნიკაციის გაუმჯობესება
მომხმარებლებთან და უკეთესი უკუკავშირი
საჭიროებებსა და მოლოდინებზე



ძირითადი ამოცანები

▪ ბაზრის შესაძლებლობები

▪ ადგილობრივად გამოუყენებელი
შესაძლებლობლებების აღმოჩენა

▪ სექტორის ინტერნაციონალიზაცია რეგიონალური
საექსპორტო ბაზრებზე წვდომა

▪ მიწოდების ჯაჭვი

▪ ალტერნატიული ნედლეულის წყაროების მოძიება
რეციკლირების ჩათვლით

▪ საბრუნავი საშუალებების მართვა

▪ ტექნოლოგია ავტომატიზაცია

▪ ეფექტური საწარმოო ბიზნეს პროცესები

▪ მხარდაჭერა სერთიფიცირებაში

▪ ინოვაციებიური საწარმოო მიგნებები

▪ ღირებულებათა ჯაჭვში საწარმოო ხარვეზების
იდენტიფიცირება და შევსება

▪ ტექნოლოგია მოძველებული დანადგარები

▪ საინვესტიციო საჭიროებების დადგენა და ფინანსირების
გზების მოძიება

▪ მოწინავე ტექნოლოგიების მოძიება და დანერგვაში
მხარდაჭერა

▪ სამუშაო ძალა და უნარები კვალიფიციური პერსონალის
საჭიროება

▪ ექსპერტიზისა და ცოდნის გაზიარება

▪ სასწავლო დაწესებულებებთან კოოპერირება
კვალფიციური კადრების ფორმირებისთვის მაგ
ინჟინრები

▪ ტრეინგენის ორგანიზება და ფინანსირება

▪ ნარჩენების მართვა

▪ გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლება და ნარჩენების
გადამუშავებასა და მართვასთან დაკავშირებული
საკითხების მოგვარება და მასთან დაკავშირებული
რეგულაციები





კლასტერის წევრობა

▪ კლასტერის წევრები

▪ შესაფუთი მასალების მწარმოებლები განსაკუთრებით ქაღალდი და
მუყაო პლასტიკი მინა მეტალი ხე ალტერნატიული მატერიალი და
სხვა განვითარებადი მოწინავე მიმართულება

▪ ნედლეულის მომწოდებლები მაგ ქაღალდი პლასტიკი
რეციკლირებადი და არა რეციკლირებადი და ახალი

განვითარებადი ნედლეული

▪ საკვები და სასმელი პროდუქტების მწარმოებლები ლოჯისტიკის
მიმართულების ჩათვლით

▪ მხარდამჭერი ინდუსტრიები მაგ სტამბა დიზაირერები
დანადგარების მომწოდებლები უნივერსიტეტები და კვლევითი
ინსტიტუტები

▪ პარტნიორობა

▪ მსგავსი კლასტერები ევროკავშირსა და ასოცირებულ ქვეყნებში

▪ ევროპული კლასტერების ფონდი და ევროპული კლასტერების
ინიციატივა

▪ ადგილობრივი და საერთაშორისო განვითარებისა და რეგულატორი
ორგანიზაციები
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მადლობა
კითხვები?


