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საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი

კლასტერები, როგორც აგრობიზნესის განვითარების ფაქტორი და მისი
ჩამოყალიბების პირობები
ბადრი გეჩბაია
ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი,
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, საქართველო
საკვანძო სიტყვები: კლასტერი, ეკონომიკური პოლიტიკა, ტექნოლოგიური ჯგუფები, კონკურენცია
ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკის განვითარების
ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს
დარგობრივი კლასტერების შექმნა, რომელიც გამიზნულია
სახელმწიფოს კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისაკენ.
ცნობილი მკვლევარის მ. პორტერის განმარტების თანახმად
„კლასტერი არის გეოგრაფიულად მეზობელი ურთიერთ
დაკავშირებული კომპანიებისა და მათთან დაკავშირებული
ორგანიზაციების ჯგუფი, რომლებიც მოქმედებენ განსაზღვრულ
სფეროში და ახასიათებთ ურთიერთშემავსებელი ერთობა,
საზიარობა“. კლასტერის ტერიტორიული მოქმედების ზონა
შესაძლოა ვარირებდეს ერთი ქალაქისა ან რეგიონის სამე
წარმეო ჯგუფსა და ქვეყნის ან თუნდაც რამდენიმე მეზობელი
ქვეყნის ჯგუფს შორის. კლასტერებს გააჩნიათ განსხვავე
ბული ფორმა სიღრმისა და სირთულის მიხედვით, თუმცაღა
კლასტერთა უმრავლესობა მოიცავს: „მზა პროდუქციის“
ან სერვისის კომპანიებს, წარმოების სპეციალიზირებული
ფაქტორების მიმწოდებლებს, მექანიზმებისა და ნაწარმის
დამაკომპლექტებლებს, მომსახურეობით სერვისს, ფინანსურ
ინსტიტუტებს, ფირმებს თანმხლებ დარგებში; სამთავრობო
სტრუქტურები, რომლებიც არსებით გავლენას ახდენენ
კლასტერზე, შესაძლოა განხილულ იქნან როგორც მისი
ნაწილი. [3, გვ. 215].
კონკურენტუნარიანობის ფორმირების ეკონომიკური
პროცესების შესწავლისათვის კლასტერული მიდგომა რიგ
სხვა თეორიებშიც გამოიყენება. ე. ლიმერი განიხილავდა
მაღალი დონის კორელაციური ექსპორტის კლასტერებს
ვაჭრობის ანალიზისას ეროვნულ დონეზე. ფრანგი მეცნი
ერები ი. ტოლენადო და დ. სოლიე ტექნოლოგიური
სექტორების ჯგუფის ასაღწერად გამოიყენებდნენ ცნებას
„ფილიერი“. ფილიერების ფორმირების გამომწვევი მიზეზი
იყო ერთი სექტორის მეორეზე დამოკიდებულება ტექნოლო
გიური თვალსაზრისით. ამგვარად, ფილიერი წარმოადგენს
კლასტერების უფრო ვიწრო ინტერპრეტაციას, რამეთუ
ისინი ეფუძნებიან კლასტერების წარმოშობის ერთ-ერთ
კრიტერიუმს – დარგებსა და ეკონომიკის სექტორებს შორის
ტექნოლოგიური კავშირების დამყარებას პოტენციური უპირა
ტესობების რეალიზაციისათვის. კლასტერული მიდგომა
ასევე გამოიყენება შვედი თეორეტიკოსების ნაშრომებში.
მათი კლასტერული თეორია უმთავრესად ფორმირდება
ეროვნული ეკონომიკის სტრუქტურაზე, უფრო ზუსტად კი
მსხვილი მრავალეროვნული შვედური კორპორაციების
ურთიერთკავშირის შესწავლაზე. თანამედროვე თეორიები
კონკურენტუნარიანობის განვითარების შესახებ გამო
მუშავებულია კლასტერების საფუძველზე ბ. ფელდმანის
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მიერ. მოცემული თეორიების უპირატესობა მდგომარეობს
იმაში, რომ ისინი ეყრდნობიან სხვადასხვა ქვეყნებში
დივერსიფიცირებული ფორმების ფართო ემპირიულ კვლე
ვებს [5, გვ. 35].
მოცემული კვლევებიდან გამომდინარე, შედარებითი
უპირატესობების დინამიკის ასახვით, კლასტერები ფორმირ
დებიან, ფართოვდებიან, ღრმავდებიან, თუმცა დროთა
განმავლობაში შესაძლოა პირიქით მოხდეს და შევიწ
როვდნენ ან საერთოდ დაიშალონ. კლასტერების ამგვარი
დინამიურობა არის კიდევ ერთი უპირატესობა ეკონომიკური
სისტემის სხვა ორგანიზაციულ ფორმებთან შედარებისას.
დროთა განმავლობაში ეფექტურად მოქმედი კლასტერები
ხდებიან მსხვილი ინვესტირებისა და ხელისუფლების მუდმივი
ყურადღების საგანი ანუ კლასტერი ხდება უფრო მეტი, ვიდრე
მისი ნაწილების უბრალო ჯამი. უმეტესწილად კლასტერის
ცენტრად გვევლინება რამდენიმე ძლიერი საწარმო, ამასთა
ნავე მათ შორის ნარჩუნდება კონკურენტული ურთიერთობები.
მეტოქეების, მყიდველებისა და მიმწოდებლების კონკურენცია
ხელს უწყობს წარმოების ეფექტური სპეციალიზაციის ზრდას.
ამასთანავე, კლასტერი ასაქმებს მრავალ წვრილ ფირმასა და
მცირე საწარმოს. გარდა ამისა ორგანიზაციის კლასტერულ
ფორმას მივყავართ ინოვაციის განსაკუთრებული ფორმის
წარმოშობამდე – „ერთიან ინოვაციურ პროდუქტამდე“.
კლასტერში ვერტიკალური ინტეგრაციის საფუძველზე გა
ერთიანება აყალიბებს არა მხოლოდ სხვადასხვა მეცნი
ერული და ტექნოლოგიური გამოგონებების სპონტანურ
კონცენტრაციას, არამედ ახალი ცოდნისა და ტექნოლო
გიების გავრცელების განსაზღვრულ სისტემას. ამასთანავე,
გამოგონებების ინოვაციად და ინოვაციის კონკურენტულ
უპირატესობად ეფექტური ტრანსფორმაციის აუცილებელ
პირობას წარმოადგენს კლასტერის ყველა მონაწილეს შორის
მდგრადი ურთიერთობის ფორმირება.
ამგვარად, თანამშრომლობა ხდება სულ უფრო აუცილე
ბელი, თუმცაღა ის არის გარკვეული საფრთხის მატარებელიც
– მას ახლავს დამოუკიდებლობის დაკარგვის შესაძლებლობა
(ბაზარზე დამოუკიდებელი მოქმედების შესაძლებლობა,
ახალი საქონლისა და პროდუქციის დამოუკიდებლად გათავი
სება და ა.შ.).
დღეისათვის შეიძლება გამოვყოთ კლასტერული განვი
თარების სამი ძირითადი „ცენტრი“, კერძოდ: ჩრდილო
ამერიკული, დასავლეთევროპული და აზიური. ამ შემთხვე
ვაში სახელმწიფო არამარტო ხელს უწყობს კლასტერების
ფორმირებას, არამედ თვითონვე გვევლინება კლასტერის
მონაწილედ. მაგალითად, დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ

მაკროეკონომიკა, ფინანსური ბაზრები, სოციალურ-ეკონომიკური
სფერო და სისიტემური პრობლემები

ბიოტექნოლოგიური ფირმების განთავსების ადგილად გა
მოყო ედინბურგის, ოქსფორდისა და სამხრეთ-აღმოსავლეთ
ინგლისის რაიონები. ნორვეგიაში მთავრობა ასტიმულირებს
თანამშრომლობას კლასტერის „საზღვაო მეურნეობის“ ფირ
მებს შორის. ფინეთში განვითარებულია სატყეო მეურნეობის
კლასტერი, რაც მოიცავს მერქნისა და მერქნოვანი პროდუქ
ციის, ქაღალდის, ავეჯის, პოლიგრაფიული და მასთან დაკავში
რებული აღჭურვილობის წარმოებას. მოცემულ კლასტერში
ფირმების მჭიდრო ურთიერთქმედება ცოდნის გავრცელების
მხრივ კონკურენტულ უპირატესობას ანიჭებს მათ ძირითად
სავაჭრო მეტოქეებთან მიმართებაში. ექსპერტების შეფასე
ბით, ფინეთი ლიდერია კვლევითი და ტექნოლოგიური კოოპე
რაციის დონით.
ამგვარად, მიუხედავად მიდგომების სხვადასხვაობისა,
ევროპის ქვეყანათა უმრავლესობამ გამოიმუშავა საკუთარი
კლასტერული სტრატეგიები.
დაჩქარებული ინდუსტრიული განვითარება საჭიროებს
აგრომრეწველობის განვითარების სათანადო ტემპებს, რათა
უზრუნველყოფილ იქნეს მოსახლეობის კვებითი მომარა
გება. სოფლის მეურნეობის წარმოების ვარდნა, სოფლის
მეურნეობის მწარმოებელთა დანაკარგები ხელს უშლის
მოსახლეობის ისეთი სურსათ-სანოვაგით უზრუნველყოფას,
როგორსაც მოითხოვს სოციალურ-ეკონომიკური გარემოება.
დადგენილ იქნა, რომ სოფლის მეურნეობის რეგიონს შეუძლია
ეფექტური განვითარება იმ შემთხვევაში, როდესაც დამხმარე
და მონათესავე დარგები მეტნაკლებად დაჯგუფებულ არიან
რეგიონში და ქმნიან კლასტერს. მონათესავე დარგებს
შეგვიძლია მივაკუთვნოთ ის დარგები, რომლებიც აწარმო
ებენ და გადაამუშავებენ საკვებ პროდუქტებსა და სოფლის
მეურნეობის ნედლეულს. დამხმარე დარგებს მიეკუთვნება ის
დარგები, რომლებიც ქმნიან პირობებს მონათესავე დარგე
ბის ფუნქციონირებისათვის.
დარგების ურთიერთქმედება, მათი სინერგეტიკული
ეფექტი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რეგიონულ დონე
ზე, სადაც უნდა ჩამოყალიბდეს ე.წ. კლასტერი. განსაკუთრე
ბით მნიშვნელოვანია ე.წ. „ზრდის წერტილების“ გამოაშკარა
ვება და მხარდაჭერა. აგრომრეწველობის ზონების „ზრდის
წერტილებად“ შეძლება ჩაითვალოს დასახლებული პუნქ
ტები, სადაც განლაგებულია სოფლის მეურნეობის პროდუქ
ციის გადამამუშავებელი საწარმოები, მეცხოველეობისა და
მეთესლეობის მეურნეობები, რეპროდუქციული მეღორე
ობისა და მეფრინველეობის საწარმოები, სამეცნიერო,
საცდელი და სასწავლო მეურნეობები. აგრომრეწველობის
ზონების ორგანიზება ხდება იმ ტერიტორიებზე, სადაც კარ
გადაა განვითარებული სოფლის მეურნეობა და წარმოების
ინფრასტრუქტურა ან იქ, სადაც არსებობს მისი განვითა
რების პერსპექტივა. ადმინისტრაციული რაიონების მცირე
ზომის ტერიტორიებიდან გამომდინარე, აგრომრეწველობის
კლასტერების ორგანიზება მიზანშეწონილია რაიონთაშორის
საფუძველზე.
ამგვარად, კლასტერების შექმნა შეიძლება ინიცირებულ
იქნეს გეოგრაფიული პრინციპით ანუ იქ, სადაც შეიმჩნევა
ანალოგიური საწარმოების მაღალი კონცენტრაცია, როგორც
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პროდუქციის წარმოების, ასევე ორგანიზაციის პრინციპების
მიხედვით. კლასტერების ჩამოყალიბება გეოგრაფიული
პრინც იპის მიხედვით საშუალებას იძლევა გაიზარდოს
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რომლებიც მონაწილეობენ არა მხოლოდ ძირითად ტექნო
ლოგიურ ჯაჭვში, არამედ ემსახურებიან ძირითად საწარმოებ
საც. აქედან გამომდინარე იქმნება ადგილობრივი ინოვაციური
ეკონომიკა, რომელიც მიმართულია შეზღუდული რაოდენობის
პროდუქციის წარმოებისაკენ კლასტერის ჩარჩოებს მიღმა.
ხარჯების შემცირების ეფექტსა და ერთმანეთის მახლობ
ლად განლაგებული ფირმების საქმიანობის გაერთიანების
შედეგად წარმოებრიობის გაზრდას შუმპეტერი აგლომე
რატს უწოდებდა. მოგვიანებით მაიკლ პორტერმა შემოიტანა
ცნება ინოვაციური კლასტერისა, როგორც „გეოგრაფიულად
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თანამშრომლებიც არიან“. აზრი, რომელიც ჩადებულია
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ციული აღქმის წინაშე, მდგომარეობს არამარტო ფორმა
ლურ, არამედ უმეტესწილად არაფორმალურ ურთიერთობაში
საწარმოებს შორის, რომლებიც კლასტერში შედიან, რაც
ქმნის ხელსაყრელ ეფექტს, რომელიც ზეგავლენას ახდენს
ყველა საწარმოზე. საწარმოების გარდა კლასტერების
შემადგენლობაში შედის ტერიტორიული განათლების სოცი
უმი, რომელიც კლასტერს ქმნის. ეს ქმნის დამატებით ორ
მხრივად მომგებიან ურთიერთობებს საწარმოებსა და მო
სახლეობას შორის.
კლასტერული ანალიზი მოიცავს ოთხ ურთიერთდამო
კიდებულ ეტაპს:
პირველ ეტაპზე აუცილებელია განისაზღვროს კლასტე
რის საწარმოთა განვითარების ძირითადი მიმართულებანი:
უმთავრესი მონათესავე და დამხმარე დარგები. კლასტერის
მონაწილენი უნდა იგებდნენ მისი შექმნით და არა აგებდნენ
კონკურენციის ზრდასთან ერთად;
მეორე ეტაპზე საჭიროა ბუნებრივი და ადმინისტრაციული
დარაიონების გამოყენებით შეფასდეს ბუნებრივ-კლიმატური
პირობები და მათი ვარგისიანობა კლასტერის შექმნის
მიზნებისათვის;
მესამე ეტაპი საჭიროებს იმის განსაზღვრას თუ რო
გორი საწარმოები უნდა იქნენ ჩართულნი კლასტერის
სტრუქტურაში;
მეოთხე ეტაპი მოიცავს კლასტერის განვითარების
სტრატეგიის განსაზღვრას. კლასტერის შექმნის აზრი იმაში
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რომელთა მეშვეობითაც კლასტერის მონაწილენი შეძლებენ
საკუთარი და კლასტერის განვითარებისათვის აუცილებელი
ინფორმაციის მიღებას.
საქართველოს აგრარულ სექტორს თავისი განვითა
რების უდიდესი პოტენციალი გააჩნია, რომლის ეფექტია
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წარმოებიდან მომხმარებლამდე, რომელიც იქნება დიდი ეფექ
ტის მომცემი დარგებისა და შესაბამისად ინფრასტრუქტურის
ოპტიმალური თანაფრადობით, კონკურენციის მაღალი დონით,
რომლის როლს მსხვილი ფირმა შეასრულებს [გვ., 53-54].
ამგვარად, დღესდღეისობით აუცილებელია შეიქმნას

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი

ინოვაციური მიდგომები, რომლებიც საშუალებას მოგვცე
მენ ეფექტურად გამოვიყენოთ არსებული რესურსები და
წარმატებით დავუპირისპირდეთ ნეგატიურ შიდა ფაქტორებს.
კლასტერების შექმნა საუკეთესოდ პასუხობს დროის მოთხოვ
ნებს დღევანდელი საქართველოს ეკონომიკაში.
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Summary
The rapid industrial development demands the corresponding rate of the agricultural development in order to
ensure the reliable food supply for the population. The fall
of the agricultural industry, the unprofitability of the agricultural producers do not allow to solve the mission of relia-

ble food supply correspondingly with the social-economical
situation.
It was stated that an agricultural region may be developed effectively only in case of more or less grouped system
of supporting and relational branches that form the clusters
in the region.
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