
ინვესტირების ახალი შესაძლებლობები

ცაგერის მუნიციპალიტეტის

საინვესტიციო პროფილი

cageri



წინამდებარე გამოცემის შინაარსზე პასუხისმგებელია მუნიციპალიტეტი.

საინვესტიციო პროფილი მომზადებულია საქართველოს 
ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის (AYEG) და ადგილობრივი 
დემოკრატიის სააგენტოს (LDA Georgia) მონაწილეობით, პროექტის 
"რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა 
საქართველოში - ფაზა 2 (FRLD 2)" ფარგლებში,  რომელიც  
ხორციელდება გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მიერ, 
შვეიცარიის   განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC), 
ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის (ADC) და საქართველოს 
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 
ფინანსური მხარდაჭერით.
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ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერის მიმართვა

ცაგერის მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ჩამოყალიბებული

ძირითადი  პრიორიტეტები  სოფლის  მეურნეობის,  ტურიზმისა  და  გადამამუშავებელი 

 წარმოების  განვითარებაა.  ქვეყანაში  ხორციელდება  მნიშვნელოვანი  სახელმწიფო

 პროგრამები აღნიშნული სექტორების ხელშეწყობისთვის. ჩვენის მხრივ დაგეგმილი გვაქვს

პროგრამები,  რომლებიც  ხელს  შეუწყობს  კერძო  სექტორის  განვითარებას.გამოვხატავ 

 სრულ  მზადყოფნას  მხარი  დავუჭირო  ყველა  სასარგებლო  ინიციატივას  როგორც კერძო, 

ასევე  საზოგადოებრივი  ორგანიზაციების  მხრიდან, რაც  ხელს  შეუწყობს  მუნიციპალიტეტში 

 ინვესტიციების მოზიდვასა და დასაქმების ზრდას. 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებულია საშუალოვადიანი განვითარების

 (2020-2023 წლები)  დოკუმენტი,  რომელიც  წარმოადგენს  მუნიციპალიტეტის  სოციალური 

 და  ეკონომიკური  განვითარების  მიზნით  მტკიცებულებებზე  დაფუძნებულ  დოკუმენტს.  

დოკუმენტი  მომზადდა  არსებული  საჭიროებების  შესწავლით,  განისაზღვრა  მიზნები  და

 ამოცანები,  და  მათ  მისაღწევად  საჭირო  აქტივობები,  რომლებიც  ხელს  შეუწყობს 

 მუნიციპალიტეტში  ბიზნეს  გარემოს  გაუმჯობესებას.

მუნიციპალიტეტის მერია მზად  არის  ითანამშრომლოს  ინვესტორებთან და კერძო სექტორის

 წარმომადგენლებთან;  შეუქმნას  მათ  კომფორტული  პირობები  მუნიციპალიტეტში  ბიზნესის 

 წარმოებისათვის და ახალი სამუშაო ადგილების შესაქმნელად.

ავთანდილ უგრეხელიძე

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერი
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ინვესტიციების განხორციელების 

10 ძირითადი გარემოება

ratom cageris municipaliteti?
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აუთვისებელი ნოყიერი მიწა და ბუნებრივი რესურსი

ხელსაყრელი ბუნებრივ-კლიმატური პირობები

ხელუხლებელი ლანდშაფტურ-სარეკრეაციო ზონების სიმრავლე

ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის მიღების შესაძლებლობა

ბიზნესის წარმოებისათვის ხელსაყრელი საკანონმდებლო ბაზა

ხელშემწყობი ადგილობრივი გარემო ბიზნესის დაწყებისა 

და განვითარებისათვის

მიმზიდველი ტურისტული ობიექტების სიუხვე

შედარებით იაფი სამუშაო ძალა

მაღალხარისხიანი ყურძნისა და ღვინის გადამამუშავებელი 

ბაზრის განვითარების შესაძლებლობა

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მოყვანის მრავალსაუკუნოვანი

ტრადიცია
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istoria da mdidari tradiciebi

1968 წელი - ცაგერი გამოცხადდა ქალაქად

1987 წელი - მდინარე ცხენისწყლის მახლობლად 

გაშენდა უმშვენიერესი მწვანე თეატრი

არგონავტების მითი  და ხვამლის მთაზე მიჯაჭვული 

პრომეთე

აღმოჩენილია მრავალი მეტალურგიული ნაშთები

მე-5 საუკუნის  საეკლესიო მოღვაწის მაქსიმე 

აღმსარებლის საფლავის აღმოჩენა და 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

საერთაშორისო დონეზე აღიარებული ღვინოები:

"ტვიში", "ორბელური ოჯალეში" და "უსახელაური" 
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ფართობი - 755,4 კვ.მ

გეოგრაფია და კლიმატიმუნიციპალიტეტის ზოგადი მახასიათებლები

მოსახლეობის რაოდენობა 10 094 

შინამეურნეობა - 260

სამუშაო ძალა (15-დან 65 წლამდე) - 5 397

ქალი - 47,1%

კაცი - 52,9%

მუნიციპალიტეტის რუკა

ნოტიო ჰავა;

ჰაერის საშუალო ტემპერატურა +15C 

მაქსიმუმი +35C 

მინიმუმი -12C   

ნალექების საშუალო რაოდენობა - 

1,020 მმ;

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის 

90% განეკუთნება მთიან ზონას;

დასახლებული პუნქტები 

ძირითადად მდინარეთა ხეობებშია 

განთავსებული.

შესანიშნავი გარემო ეკოლოგიურად

სუფთა პროდუქტის საწარმოებლად



ცაგერი

ადგილმდებარეობა და ბაზარზე წვდომა

მანძილი ფოთის პორტამდე - 148 კმ.

მანძილი უახლოეს სარკინიგზო სადგურებამდე:

ქ. წყალტუბო - 55 კმ; 

რეგიონის ცენტრიდან  დაშორება - 46 კმ.

მანძილი ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტამდე - 76 კმ;

დაშორება დიდ ქალაქებთან:

ქ. თბილისი - 300 კმ.

ქ. ქუთაისი - 69 4 კმ.

ქ. ზუგდიდი - 159 კმ.
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განათლება ჯანდაცვა

გარემოს დაცვა ინფრასტრუქტურა

მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 26 

ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო 

დაწესებულება

განათლებას იღებს 1 000-მდე მოსწავლე

წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს 

- ხელი ეწყობა ახალგაზრდა თაობის 

პროფესიულ განვითარებას

მოქმედებს 19 ამბულატორია

მოქმედებს 4 კერძო სტომატოლოგიური 

კლინიკა 

მუნიციპალიტეტს ემსახურება სასწრაფო 

სამედიცინო დახმარების ჯგუფი

სამედიცინო მომსახურება ხელმისაწვდომია 

მუნიციპალიტეტის ყველა მოსახლისათვის

მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი 

უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით

სრულად გამართულია ელექტროენერგიის 

სისტემა 

მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა;

ტყის მასივის ფართობი შეადგენს 47 000 ჰა

ხელუხლებელი ტყეები, რომლებიც 

შენარჩუნებულია პირვანდელი სახით და 

გამოირჩევა ბიომრავალფეროვნებით

მდიდარი წყლისა და ტყის რესურსები

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
სრულად ხელმისაწვდომია ინტერნეტი
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ეკონომიკის ძირითადი დარგები

იზრდება ფერმერული მეურნეობების რაოდენობა და დარგობრივი მრავალფეროვნება: 

ძირითადი მიმართულება - მევენახეობა; 

(ცოლიკაური; "ტვიში"; "უსახელაური"; "ოჯალეში"; "ხვანჭკარა" და სხვა.)

ადგილობრივი ხილის ჯიშები - განსაკუთრებული გემო და შენახვის ხანგრძლივი პერიოდი;

სიმინდი და ლობიო - (400-მდე ჰექტარზე);

შესანიშნავი პირობები თაფლის საწარმოებლად; 

მთის მდინარეები ხელსაყრელ პირობებს ქმნის მეთევზეობის განვითარებისათვის;

ტრადიციული და შეუცვლელი დარგი: მეცხოველეობა;

საძოვარი და სათიბი მუნიციპალიტეტის მთლიანი ტერიტორიის 76% შეადგენს; 

შესაძლებელია დარგის მეტად განვითარება.
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5%

18%

95% 11%

89%

7%

91%

9%

75%

89%

საჯარო საკუთრება (%)

კერძო საკუთრება (%)

სულ (%)

სახნავი მრავალწლიანი ნარგავები საძოვარი, სათიბი

სათიბი  7%

მრავალწლიანი  8%

მიწის აქტივი და გამოყენების პოტენციალი

სასოფლო-სამეურნეო მიწის განაწილება

70% საძოვარი  70%

სახნავი  15%

15%

8%
7%

აუთვისებელია სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები

მიწის საერთო ფართობის (75 540 ჰა) 18% სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებისაა

სასოფლო-სამეურნეო მიწის 70% კვლავ საჯარო საკუთრებაშია

მნიშვნელოვანი ნაწილი უჭირავს საძოვრებს

ძირითადი კულტურები: სიმინდი, ლობიო, ყურძენი, ხილი, ბოსტნეული
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 არსებული წიაღისეული და ბუნებრივი რესურსები

მუნიციპალიტეტი მდიდარია წიაღისეულითა და ბუნებრივი რესურსით:

3

3

გაბრო დიაბაზი 
მარაგის ოდენობა შეადგენს 1 მლნ. მ 

შესაძლებელია მოპოვება სოფელ ოყურეშში; რბილი და ადვილად დასამუშავებელი;

გამოიყენება როგორც სამშენებლოდ, ასევე შენობების ინტერიერის 

მოსაპირკეთებლად

დიაბაზოვის პორფირატი 
მარაგის ოდენობა შეადგენს 2,5 მლნ. მ

 მოპოვებული ქვა ადვილად იხერხება; პრიალდება და წარმოადგენს 

მაღალი ხარისხის მოსაპირკეთებელ მასალას მშენებლობისთვის

აღრიცხულია 7 დასახელების სხვადასხვა დანიშნულების მინერალური წყალი 

ბარიტის საბადოები

სამკურნალო მინერალური წყლები
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ცაგერში არსებული ბიზნეს სუბიექტები

მიმდინარე და დაგეგმილი მსხვილი პროექტები

რეგისტრირებულია 417 ეკონომიკურად აქტიური ბიზნეს სუბიექტი

სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოება

სასოფლო-სამეურნეო კულტურები - სიმინდი, ლობიო, ყურძენი, ხილი, 
კარტოფილი, სხვადასხვა სახის ბოსტნეული, რძის პროდუქტები, ხორცის წარმოება 

28 საოჯახო ტურისტული სასტუმრო

არასასოფლო-სამეურნეო ბიზნესი

საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე მუდმივი ზრუნვა

საირმის ქვის სვეტებთან მისასვლელი ბილიკების მოწყობა

ჩქუმ-ქულბაქის გზის მიმდინარე რეაბილიტაცია

ტაძრების მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობის სამუშაოების მიმდინარეობა



პოტენციალი
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ცაგერის ტურისტული 

მუნიციპალიტეტი მდიდარია ტურისტული

ობიექტებით, ბუნებრივი და რელიგიური ძეგლებით:

წმ. მაქსიმე აღმსარებლის საფლავი;

საირმის ქვის სვეტები;

80 მეტრიანი ღვირიშის ჩანჩქერი გადასახედით;

მურის ციხეთა კომპლექსი და სხვა.

„მწვანე ტბა“ - სივრცე პიკნიკისა და სამოყვარულო 

მეთევზეობისათვის;

მუზეუმი „ღია ცის ქვეშ“ VI საუკუნით 

დათარიღებული ციხე ქალაქის ნაშთებით;

� ხვამლის მთა და უძველესი ეკლესია;

მუნიციპალიტეტში არის რელიგიური ტურიზმის  

განვითარების პოტენციალი.
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ბიზნესის ხელშემწყობი გარემო

 

ადვილად ადმინისტრირებადი საგადასახადო სისტემა და დავების მოგვარების 

მოქნილი სტრუქტურა;

ბიზნესის დაწყების სიმარტივე;

უძრავი ქონების ხელსაყრელი ფასები;

ნედლეულისა და ადამიანური რესურსის დაბალი დანახარჯი. 

�საინვესტიციო საქმიანობის ხელშემწყობი საკანონმდებლო ჩარჩო;

�ლიცენზიებისა და ნებართვების მიღების მარტივი პროცედურები;

�ქონების რეგისტრაციისა და განკარგვის მოხერხებული პირობები;

�სამეწარმეო საქმიანობის წარმართვასთან დაკავშირებული სერვისების ადგილზე 

მიღების შესაძლებლობა.

დაბალი დანახარჯები ბიზნესისთვის
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დაბალი და სამართლიანი გადასახადები

რეინვესტირებაზე ორიენტირებული მოგების გადასახადი -  0% ან 15%;

საშემოსავლო გადასახადი - 20%;

დამატებული ღირებულების გადასახადი -18%;

ქონების გადასახადი - 1%;

იმპორტის გადასახადი - 0%, 5% ან 12%;

დივიდენდი – 5%;

�

ელექტროენერგია

წყალმომარაგება

ნარჩენების მართვის მოსაკრებელი

მშენებლობის ნებართვის მიღებასთან

დაკავშირებული მოსაკრებელი

0,20 ლ. კვტ/სთ

3,35 ლ/ტ.

0,25 ლარი

1კვ.მ - 1 ლარი 

მოსაკრებელი/გადასახადი ოდენობა

საპენსიო შენატანი - 6% (2% დამსაქმებელი, 2% დასაქმებული, 2% სახელმწიფო);

ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ ხელშეკრულებები 55 ქვეყანასთან; 



მაღალმთიანი დასახლების საწარმოს სტატუსის მქონე ბიზნეს 

ორგანიზაციებს შეღავათები აქვთ მოგების, ქონების, საშემოსავლო 

გადასახადებზე.

მაღალმთიანი სტატუსის მქონე დასახლებებში ბიზნესის 

კეთების უპირატესობები

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლება სარგებლობს 

საქართველოს კანონით „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ 

განსაზღვრული მაღალმთიანი სტატუსით და დაწესებული შეღავათებით 

გადასახადის სახე შეღავათი

საშემოსავლო გადასახადი

მოგების გადასახადი

ქონების გადასახადი

ფიზიკური პირი 6000 ლარამდე 
გათავისუფლებულია

გათავისუფლებულია 10 წლით

სრულად გათავისუფლებულია
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სახელმწიფო სერვისები ბიზნესისთვის

საზოგადოებრივი ცენტრი ქ. ცაგერში - სამოქალაქო სერვისი;

საზოგადოებრივი ცენტრი სოფ. ლაჯანაში - სამოქალაქო სერვისი;

საჯარო რეესტრი - მიწის რეესტრი; უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვა და სხვა ბიზნეს 

მომსახურებები ადგილზე;

ეროვნული არქივის ფილიალი;

ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი.

ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელთან შედარებით დაბალი მიწის ფასი;

შესაბამისად ბიზნესის წამოწყებასთან დაკავშირებული დაბალი დანახარჯები;

1მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფასი - 3-6 ლარი;

სასოფლო-სამეურნეო - 2-3 ლარი;

შესაძლებელია ტიპიური საცხოვრებელი ორსართულიანი სახლის შესყიდვა 10-

20 ათასი ლარის ფარგლებში;

სასაწყობო და საოფისე 1მ ფართის დაქირავება შესაძლებელია 3-5 ლარად.

უძრავი ქონების ბაზარი

2

2
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განხორციელებული ინვესტიციები 

და სახელმწიფო მხარდაჭერა

იზრდება კერძო სექტორის ინტერესი

2018 წელს გაიხსნა კოოპერატივი "ჭრელა" - რძისა და რძის 

პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმო

სოფ. ქულბაქში 2017 წელს გაიხსნა ტურისტული ობიექტი "მწვანე ტბა"

2019 წელს ამოქმედდა სოფელ გვესოში მეცხოველეობის ფერმა და თხის ყველის 

ხელისუფლება ხელს უწყობს ბიზნეს საქმიანობის გააქტიურებას:

იზრდება ვენახების ფართობი

საოჯახო სასტუმროების წახალისებას, მინერალური წყლების ათვისებას,

მარნების განახლებას, ღვინის წარმოების, ბიოლოგიურად სუფთა აგრო პროდუქტების

და სხვა ადგილობრივი ნაწარმის პოპულარიზაციას;

 გადამამუშავებელი საწარმო
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საქართველოში ინვესტირების 

უპირატესობები

ქვეყანა, სადაც ევროპა ხვდება აზიას

წვდომა 2,3 მილიარდიან ბაზარზე საბაჟო 

გადასახადების გარეშე

ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმება

 და DCFTA

მე-7 ადგილი ბიზნესის კეთების რეიტინგში - 

პირველი ევროპის ქვეყნებიდან

მე-6 ადგილი უსაფრთხო ქვეყნების სიაში

სამუშაო ძალისა და კომუნიკაციების 

დაბალი დანახარჯები

მარტივი და დაბალი საგადასახადო ტვირთი 

სახელმწიფო შეღავათებითა და ბიზნესის 

წახალისების ინსტრუმენტებით

ქონების გადასახადი - არ აღემატება 1%-ს

ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულებები 

ხელმოწერილია 33 ქვეყანასთან, ქვეყანა 1992 

წლიდან არის წევრია ICSID შეთანხმების

20



ბიზნეს მხარდამჭერი სახელმწიფო შესაძლებლობები
სახელმწიფო ხელს უწყობს ბიზნესის განვითარებას, ინვესტიციებსა და ექსპორტს

20

აწარმოე საქართველოში

ინდუსტრიული მიმართულება;

სასტუმრო ინდუსტრია;

მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა;

გადაიღე საქართველოში;

საკრედიტო-საგარანტიო მექანიზმი;

ბალნეოლოგიური კურორტების ინდუსტრია;

ტურისტული სერვისების ინდუსტრია;

საპარტნიორო ფონდი

მიმართულია კერძო ინვესტორების მოზიდვასა 

და ხელშეწყობაზე;

კომერციულად მომგებიანი პროექტების 

მხარდაჭერა ეკონომიკის 

პრიორიტეტულ სექტორებში: ენერგეტიკა, 

სოფლის მეურნეობა, წარმოება და ტურიზმი

სოფლისა და სოფლის მეურნეობის 
განვითარების სააგენტო

 შეღავათიანი აგრო კრედიტი და აგრო დაზღვევა; სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსება;

გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების ხელშეწყობა;

ბაღებისა და სანერგე მეურნეობების მოწყობის მხარდაჭერა და სხვა სასოფლო სამეურნეო 

საქმიანობის გააქტიურების სტიმულები.

ინოვაციების შექმნის მხარდაჭერა ქვეყნის სწრაფი განვითარებისათვის;

ტექნოპარკები და ინოვაციების ცენტრები;

ფაბლაბები - მაღალტექნოლოგიური დანადგარებით აღჭურვილი სახელოსნო, 

რომელიც გთავაზობთ ციფრულ ფაბრიკაციას. 

ბიზნეს ინკუბატორი, IT ტრენინგები, ინოვაციური ბანაკი, სტარტაპ საქართველო 

და სხვა წარმატებული პროექტები. 



საინვესტიციო პოტენციალის მქონე საჯარო ქონება

21

1.ტვიშის ღვინის ქარხანა   

მაღალხარისხიანი ყურძენი, ცოლიკაური, 

რომლისგანაც მზადდება ცნობილი 

ნახევრად ტკბილი ღვინო "ტვიში"

89.05.15.475

მდებარეობა

ტვიშის მიკრო ზონა, სადაც იწარმოება 

საკადასტრო კოდი

ცენტრალური ხელისუფლება

მესაკუთრე

ღვინის ქარხანა

განვითარების პოტენციური მიმართულება

მდებარეობს დასახლებულ პუნქტში;

უზრუნველყოფილია ელექტროენერგიით.



მდებარეობა

საინვესტიციო პოტენციალის მქონე საჯარო ქონება

22

მდებარეობს დასახლებულ პუნქტში

2.სასტუმროს შენობა

ქალაქი ცაგერი 

აგებულია გასული საუკუნის  80-იან წლებში; პერსპექტიულია  მისი 

თავდაპირველი ფუნქციით გამოყენება. 

შენობა არის სამ სართულიანი 76 ნომრით;

89.02.25.055

არასასოფლო-სამეურნეო

ფართობი - 2 990 კვ.მ 

საკადასტრო კოდი

ცენტრალური ხელისუფლება

მესაკუთრე

განვითარების პოტენციური მიმართულება



მდებარეობა
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შპს "ჯანმრთელობა"

3. კურორტი "ლაშიჭალა" 

89.04.31.130

სასტუმრო კომპლექსი

აუქციონის სავარაუდო საწყისი ფასი  70 300 ლარი

მდებარეობს დასახლებულ 
პუნქტამდე 9 კილომეტრში;
უზრუნველყოფილია
ელექტროენერგიით;

ფართობი - 11 715 კვ.მ 

საკადასტრო კოდი

მესაკუთრე

განვითარების პოტენციური მიმართულება



საინვესტიციო პოტენციალის მქონე საჯარო ქონება
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4. საკურორტო ადგილი "ახალჭალა" 

მთის ჰავა და მინერალური 

წყალი, რომელიც გამოიყენება კუჭ-ნაწლავის 

სამკურნალოდ

89.09.25.021  

მდებარეობა

სამთო კურორტი, მდებარეობს მთებში; 

მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან  22 კილომეტრითაა 

დაშორებული

ფართობი - 130 000 კვ.მ 

საკადასტრო კოდი

ადგილობრივი ხელისუფლება

მესაკუთრე

განვითარების პოტენციური მიმართულება

ტურისტულ-რეკრეაციული ზონა




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25

