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მეურნეობისა და სურსათის წარმოებისთვის შესანიშნავი პირობებია საქართელოში,  

თუმცა ქვეყანაში ამჟამად სასოფლო სამეურნეო დეფიციტია, რაც მიუთითებს  

აგროსურსათში უფრო მეტის პეციალიზაციის გამოუყენებლ პოტენციალზე.  
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1. შესავალი 

ისეთი პროდუქტის და მომსახურების  ექსპორტზე გატანა, რაშიც ქვეყანას შედარებითი 

უპირატესობა გააჩნია ეკონომიკური განვითარების გზაზე ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევას 

წარმოადგენს. ბოლო ათი წლის განმავლობაში, საქართველოს მთავარ საექსპორტო 

პროდუქტებს - სატრანსპორტო და ტურისტული მომსახურება, აგროსურსათის 

სხვადასხვა პროდუქცია და ლითონის ზოგიერთი პროდუქცია შეადგენდა. იზრდება ზომა 

და დამატებითი ღირებულება გამომუშავებული ეკონომიკის მიერ, და შესაბამისად 

შემოსავლების დონე საქართველოში დამოკიდებულია ახალ ძლიერ მხარეებზე.  სწორედ 

ამიტომ, ინვესტორებმა და სახელმწიფომ უნდა იცოდნენ სად მდებარეობს ეს ახალი ძალა, 

იმისათვის რომ მოახდინონ თავიანთი ქმედებების ჩამოყალიბება და აგრეთვე, 

საქართველოს ეკონომიკის მომავლის შესახებ აუცილებელი დებატების გამართვა.   

ისეთი ტიპის ხანგრძლივი დებატები, როგორიცაა მომავალი სპეციალიზაციების 

განსაზღვრა და შესაბამისად საქართველოს „ეკონომიკის იდენტურობის“ საკითხები, 

მოითხოვს ობიექტურ ინფორმაციას რომელიც სცილდება მიმდინარე ძლიერი მხარეებს.  

დებატების ჩარჩოების შეზღუდვა მხოლოდ მიმდინარე სიძლიერეებზე, წარმოქმნის სხვა 

სფეროებში  შესაძლებლობების დაკარგვის რისკს. შედარებითი უპირატესობა წარმოიშობა 

სხვადასხვა ასპექტით, რომელიც მოიცავს ბუნებრივ პირობებს და რესურსებს, ასევე 

უნარებსა და ადამიანურ კაპიტალს მიმდინარე კალათაში პროდუქტისა და მომსახურების 

საწარმოებლად. ახალი სპეციალიზაციების პოტენციალის გამოვლენა არ უნდა 

შეიზღუდოს მიმდინარე ძლიერი მხარეების ფონზე, საქართველომ უნდა გამოიყენოს სხვა 

ქვეყნების გამოცდილება მსგავსი სასტარტო პირობებით და მდგომარეობით. ეს არის ის, 

რის წარმოდგენასაც ჩვენ ვეცდებით ამ დოკუმენტში.  

ჩვენ ვიყენებთ ემპირიულ მეთოდს საქართელოს ეკონომიკის სპეციალიზაციის 

პროგნოზირებისთვის წარმოების სხვადასხვა დარგებში, რომელიც ეფუძნება 

საერთაშორისო მონაცემებს 180 ქვეყნის 1000-ზე მეტი დასახელების პროდუქტისა და 

მომსახურების სპეციალიზაციაში. თავდაპირველად გავაანალიზებთ საქართველოს 

მიმდინარე ექსპორტის სპეციალიზაციას. შემდეგ ავხსნით მომავლის პოტენციალის 

პროგნოზირებისთვის  ჩვენ მიერ გამოყენებულ მეთოდს და საბოლოო პოლიტიკის 

შედეგების წარდგენამდეე წარმოვადგენთ ამ პროგნოზის შედეგებს.  

 

2. ექსპორტის მიმდინარე სტრუქტურა 

დღეს, საქართველო სპეციალიზებულია ძირითადად ისეთ სფეროებში, როგორიცაა 

ტურიზმი, აგროსურსათი (განსაკუთრებით ღვინო, წყალი და სპირტი) და, ასევე 

ენერგორესურსების და პროდუქტების გამტარებელი სატრანზიტო ქვეყანა.  აგრეთვე, 

ზოგიერთი სამთო პროდუქტი და სამრეწველო სექტორი ფეროშენადნობების, ოქროს და 

სპილენძის მადნების ჩათვლით საექსპორტო პროდუქციას წარმოადგენს. მიუხედავად 

ამისა, საქართველოს ექსპორტის გაძლიერება მნიშვნელოვან საკითხად რჩება. საქონლისა 

და მომსახურების ექსპორტის მოცულობამ 2014 წელს მშპ-ს 45% შეადგინა, იმპორტმა - 

58%, რამაც მიმდინარე და სავაჭრო ბალანსის მნიშვნელოვანი დეფიციტი განაპირობა  
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გარდა ექსპორტის მოცულობის ზრდის მაჩვენებლისა, ექსპორტის ხარისხობრივი 

მაჩვენებლებიც იმსახურებს ყურადღების მიქცევას. პირველი, ექსპორტის 

მიმართულებების და პროდუქციის დივერსიფიცირება უნდა მოხდეს, რათა შემცირდეს 

ერთი ქვეყნაზე ან ბაზარზე დამოკიდებულების რისკი. მეორე, სასურველია სპეციალიზება 

მოხდეს ისეთ პროდუქციზე, რომელსაც შედარებით მაღალი დამატებითი ღირებულება 

გააჩნია. ეს წარმოქმნის შემოსავლებს, რომელიც დააფინანსებს მაღალ შემოსავალს და 

ძლიერ ზრდას. ახალი სპეციალიზაციების განვითარებამ ხელი უნდა შეუწყოს ამ 

ხარისხმობრივ მახასიათებლებს. 

საქართველოს საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიკაციის ხარისხი საკმაოდ კარგია. (იხ. 

სურათი 1). არცერთი სავაჭრო პარტნიორი არ ფლობს 20%-ზე მეტ წილს. დსთ ქვეყნების 

წილი მთლიან ექსპორტში 52% შეადგენს, მათ შორის არცერთ ბაზარზე არ ფიქსირდება 

ექსპორტის წილის არაპროპორციული გადანაწილება, რუსეთს უკავია მხოლოდ 10%-მდე 

წილი მას შემდეგ რაც მოიხსნა ღვინოზე ემბარგო რუსეთის მხრიდან. საქართველოს 

ეკონომიკის დამოკიდებულება ინდივიდუალურ სავაჭრო პარტიორებზე შეზღუდულია, 

სავაჭრო პარტნიორების ზრდა დსთ ქვეყნებს გარეთ სასურვილია. ევროკავშირთან 

ახლახანს გაფორმებული ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო ზონის 

შესახებ ხელშეკრულება ამ მიზანს ხელს შეუწყობს, მაგრამ სავაჭრო პარტნიორობის 

გაფართოება აზიის მიმართულებით ყურადღებას იმსახურებს.  

სურათი  1 

საქართველოს ექსპორტის მიმართულებები (პროდუქტები), 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

წყარო: საქსტატი 

პროდუქტის განზომილების მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, საქართლოს ექსპორტის 

დივერსიფიკაცია ტოვებს ადგილს მომავალი გაუმჯობესებისთვის. ათი უმსხვილესი 

საექსპორტო პროდუქტი მთლიანი ექსპორტის ორ მესამედს შეადგენს, წამყვანს 

ტრანსპორტი და ტურისტული მომსახურება შეადგენს. ეს მაჩვენებელი ნაკლებია ვიდრე 

სომხეთის ან აზერბაიჯანის, მაგრამ ორჯერ მეტი ვიდრე გერმანიის ან პოლონეთის. 
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სურათი  2 

წილი მთლიან ექსპორტში ათი უმსხვილესი საექსპორტო პროდუქტის მიხედვით 

 

წყარო:  გაეროს სასაქონლო და სერვისით ვაჭრობის ბაზა. პირადი გამოთვლები 

2009-2011 საშუალო ღირებულება, საქონელი და მომსახურება 

თხილის ექსპორტის გარდა, არცერთი მთავარი პროდუქტი არ შესულა საექსპორტო 

პროდუქციაში ბოლო ათი წლის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, ამ სტატისტიკაზე 

გარკვეული ზემოქმედება იქონია ინდივიდუალური პორდუქტების კატეგორიის 

განმარტებამ მონაცემების მიხედვით. განსაკუთრებით მომსახურების კატეგორიები, 

საიდანაც სატრანსპორტო და ტურისტული მომსახურება, რომლებიც ტოპ საექსპორტო 

პროდუქტებს წარმოადგენს უფრო ფართო კატეგორიებია, რასაც უფრო დიდი წილი 

უკავია საქართველოს საექსპორტო პროდუქციის ათეულში. მიუხედავად ამისა, კვლავ 

იზრდება საექსპორტო პროდუქციის რაოდენობა და მოცულობა, რაც გააუმჯობესებს 

ექსპორტის დივერსიფიკაციის დონეს და შეამცირებს ეკონომიკის დამოკიდებულებას 

ინდივიდუალური პროდუქტის ბაზარზე.  

ექსპორტის დივერსიფიკაცია ბაზრის მიმართულებების და პროდუქტების  მიხედვით 

მნიშვნელოვანია ინდივიდუალურ ბაზრებზე და შესაბამისად შოკებზე 

დამოკიდებულების დონის შესამცირებლად. მაგრამ პროდუქტის ღირებულებაც 

მნიშვნელოვანია. ზოგი პროდუქტის ბაზარი უფრო მიმზიდველია ვიდრე სხვა. 

ერთგვაროვანი საქონელი (როგორიცაა ნახშირი და მარცვლეული) საექსპორტოდ ბევრი 

ქვეყნის მიერ არის წარმოდგენილი.  ერთი ქვეყნის მიერ წარმოებული ნახშირი ადვილად 

შეიძლება ჩანაცვლდეს სხვა ქვეყნის მიერ,  მწვავე კონკურენცია მარჟას ამცირებს და 

შესაბამისად ამ პროდუქტის წარმოებით მიღებულ დამატებულ ღირებულებასაც. 

კონკურენცია უფრო ნაკლებია მაღალტქნოლოგიურ, სპეციალიზებულ და 

მომხმარებელზე მორგებული პროდუქტების ბაზარზე და შესაბამისად დამატებული 

ღირებულება ასეთ პროდუქტებზე უფრო მაღალია.  
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ყუთი  1  

ღირებულების ფაქტორი 

ემპირიულმა და თეორიულმა კვლევამ 1  ასევე აჩვენა ძლიერი კორელაცია ქვეყნის 

სპეციალიზაციის პროფილსა და განვითარების ტემპებს შორის. სწორად განსაზღვრულ 

პროდუქტებში სპეციალიზაცია განაპირობებს ეკონომიკურ ზრდას. ეს არ გულისხმობს, 

რომ ქვეყანამ თავიდანვე უნდა მოახდინოს მაღალტექნოლოგიურ დარგებში 

სპეციალიზაცია, რომელთაც მაღალი დამატებული ღირებულება გააჩნია. ასეთი 

სტრატეგია უკვე სცადა რამდენიმე ქვეყანამ წარსულში და წარმატება როგორც წესი 

იშვიათად  მოუტანია, რადგან მწარმოებელ ქვეყანაში ასეთი პროდუქტის წარმოების 

პერსპექტივა და პირობები არ არსებობდა. ასევე, ყველა ქვეყნისთვის არ არის ხელსაყრელი 

ყველა პროდუქტის წარმოებაში სპეციალიზაცია. ქვეყანა უნდა ეცადოს სპეციალიზაცია 

მოახდინოს სწორი მიმართულებით: ისეთ სფეროებში, სადაც შედარებითი უპირატესობა 

                                           
1 See e.g. Hausmann et al. (2007) 

ჩვენ ვიკვლევთ პროდუქტის დამატებული ღირებულების ინტენსივობას „ღირებულების 

ფაქტორის“ გამოყენებით.  პროდუქტის მაღალი ღირებულების ფაქტორი მიანიშნებს, რომ ამ 

პროდუქტის წარმოებაში სპეციალიზებულ ქვეყანას საშუალოდ  შემოსავლის მაღალი დონე 

აქვს. ასეთი პროდუქტების და მომსახურების წარმოებისას დამატებული ღირებულება 

საკმარისი უნდა იყოს, რათა ეს პროდუქტი მიმზიდველი გახდეს მაღალი შემოსავლის მქონე 

ქვეყნებში. კერძოდ,  ცვლადი გამოყვანილია კორელაციის კოეფიციენტით პროდუქტში 

სპეციალიზაციასა და სპეციალიზებული ქვეყნის შემოსავლის დონეს (მშპ/კაპიტალი) 

შორის. ღირებულების ფაქტორი ზომავს, მსოფლიო ექსპორტის რა ნაწილს აქვს დაბალი მშპ 

კორელაცია პროდუქტთან შედარებით. 

 ცხრილი  1 

პროდუქტები და მათი ღირებულების ფაქტორები 

პროდუქტი 

საქართველოს 

ექსპორტი,  

2009-2011, მლნ 

აშშ დოლარი 

მშპ  

კორელაცია 

ღირებულების 

ფაქტორი 

ფოზოკური და ქიმიური ანალიზის 

აღჭურვილობა 
0.60 1.44 95.1% 

სამედიცინო/ქირურგიული 

ინსტრუმენტები 
2.15 0.93 70.0% 

აზოტოვანი სასუქები 276.42 0.36 42.0% 

ტურიზმი 2,090.04 -0.26 12.0% 

წყარო: გაეროს სასაქონლო და სერვისით ვაჭრობის ბაზა. პირადი გამოთვლები 
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გააჩნია, ასევე მიზანს უნდა წარმოადგენდეს დამატებული ღირებულების ინტენსიურობის 

მაღალ საფეხურზე თანდათანობით გადასვლა – მაგალითისთვის ერთი ინდუსტრიის ქვე-

სექტორში უფრო დაბალი სპეციალიზაციიდან მაღალი სპეციალიზაციის საწარმოო 

პროდუქტებზე გადასვლა - და არ უნდა მოხდეს დაბალპროდუქტიული საქონლის 

ბაზრებზე მიჯაჭვა.  

რაც შეეხება დამატებული ღირებულების ინტენსივობას ექსპორტის მიხედვით, 

საქართველო როგორც ჩანს, ჩამორჩება მის მეზობელ ქვეყნებს. მთავარ საექსპორტო 

პროდუქტებს შორის, აზოტოვან სასუქებს აქვს ყველაზე მაღალი ღირებულების ფაქტორი 

(42%) ხოლო ტურისტულ სერვისს ყველაზე დაბალი ღირებულების ფაქტორი გააჩნია 

(12%), როგორც წესი ქვეყნები, რომლებიც ტურიზმში მაღალი სპეციალიზაციით 

გამოირჩევიან წარმოადგენენ დაბალი შემოსავლის მქონე ქვეყნებს (თუმცა, რა თქმა უნდა 

არის მაგალითები მაღალი შემოსავლის მქონე ქვეყნების ძლიერი ტურიზმის სექტორით,  

ისეთი როგორიცაა შვეიცარია – მაგრამ ამ ქვეყნებში, ტურიზმი ნაკლებად მნიშვნელოვანია 

სხვა სექტორებთან შედარებით, ისეთებთან, როგორიცაა წარმოება და ფინანსური 

სექტორი).   

სურათი  3 

ათი უმსხვილესი პროდუქტის დამატებული ღირებულება,  საშუალო შეწონილი 

 

წყარო: გაეროს სასაქონლო და სერვისით ვაჭრობის ბაზა. პირადი გამოთვლები 

2009-2011 წლების საშუალო ღირებულება, საქონელი და მომსახურება 
 

შეჯამება 1: საქართველოს სჭირდება თავისი ექსპორტის ზრდა პროდუქტებში 

სპეციალიზაციის და განვითარების გზით, სადაც მას შედარებითი უპირატესობა გააჩნია. 

მიუხედავად იმისა, რომ ექსპორტის სტრუქტურა კარგად დივერსიფიცირებულია 

საექსპორტო ბაზრების მიხედვით, არსებობს საჭიროება პროდუქტების დივერსიფიკაციის 

ზრდისა და უნდა მოხდეს თანდათანობით გადასვლა მაღალი დამატებული 

ღირებულების მქონე პროდუქტებზე.  
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3. პოტენციური სპეციალიზაციების პროგნოზირება 

ექსპორტის სპეციალიზაცია ქვაყანაში სამუდამოდ დაფიქსირებული არ არის, დროთა 

განმავშობაში შესაძლოა განვითარდეს. განსაკუთრებით განვითარებადი ეკონომიკისთვის 

დამახასიათებელია ეტაპობრივად გადასვლა მაღალი დამატებითი ღირებულების მქონე 

პროდუქტის წარმოებაზე, შედარებით მარტივი პროდუქტებიდან უფრო სპეციალიზებულ 

პროდუქტებზე. მაგალითად, ვიეტნამმა შეამცირა სასოფლო სამეურნეო და ნედლეულის 

წილი ექსპორტში, რომელიც 70%-ზე მეტს შეადგენდა 1985 წელს, 2010 წლისთვის ეს 

მაჩვენებელი 30%-ზე ნაკლებია (Vixathep, 2013). ამავდროულად, განავითარა შედარებითი 

უპირატესობა არა მარტო ქსოვილის, არამედ მცირე ასორტიმენტის მექანიკური 

პროდუქციის წარმოებაშიც. (მაგ. მოტოციკლების)2.  

ამასთან, ის საქონელი და მომსახურება რომელშიც ქვეყანა შედარებითი უპირატესობის 

მიღწევას გეგმავს შემთხვევითობას არ წარმოადგენს. იყო უკეთესი კონკრეტული 

საქონლის ექსპორტში, მოითხოვს სხვადასხვა ფაქტორების ხელმისაწვდომობის  

კომბინაციას, როგორიცაა შრომის ღირებულება, იურიდიული სისტემა, კლიმატი ან 

რესურსების ხელმისაწვდომობა 3 . ეს კომბინაციები განსხვავდება პროდუქტების 

მიხედვით: ქსოვილის ექსპორტი მოითხოვს დაბალ შრომის ღირებულებას, ფინანსური 

სისტემის ექსპორტი მოითხოვს ძლიერ იურიდიულ სისტემას, ბანანის ექსპორტი 

მოითხოვს თბილ კლიმატურ პირობებს და ნავთობის ექსპორტი მოითხოვს ნავთობის 

რესურსების არსებობას. უფრო ხშირად, აუცილებელია ორი ან მეტი ფაქტორის 

კომბინაცია კონკურენტუნარიანი პროდუქტის შესაქმნელად. აქედან გამომდინარე, 

ქსოვილის ექსპორტი დამახასიათებელია ისეთი ქვეყნებისთვის, სადაც ორივე, 

სატრანსპორტო და შრომის დანახარჯები დაბალია. 

საინტერესოა, რომ რის ექსპორტშიც ქვეყანა დღეს კარგია, წარმოადგენს ხაზგასმული 

ფაქტორების არსებობის (არ არსებობის) კარგ მინიშნებას. თუ ქვეყანა ქსოვილის 

ექსპორტიორია, მოსალოდნელია რომ მას შედარებით დაბალი ტრანსპორტის და სამუშაო 

დანახარჯი აქვს (როგორც წესი, სხვა უპირატესობა არ უნდა გააჩნდეს, სხვა შემთხვევაში 

უფრო მაღალი დამატებული ღირებულების მქონე პროდუქტის წარმოებაში მოახდენდა 

სპეციალიზაციას, ვიდრე ქსოვილია). ჩვენ სპეციალიზაციას „გამოვლენილი შედარებითი 

უპირატესობის“ თვალსაზრისით ვზმომავთ. 

 

 

 

 

 

 

                                           
2
  IMF მონაცემების მიხედვით, მუდმივ ფასებში 

3
 ადრე პროდუქტში სპეციალიზაცია დამოკიდებული იყო მონათესავე პროდუქტში 

სპეციალიზაციაზე და ბაზრის ზომაზე, იხ. Huberty and Zachmann (2011).  



 

7 

 

ყუთი  2  

გამოვლენილი შედარებითი უპირატესობა (RCA) 

შესაბამისად, კონკრეტული პროდუქტის ექსპორტის სიძლიერზე დასკვნის გაკეთება 

ქვეყნის ექსპორტის მიხედვით შესაძლოა გაკეთდეს. მაგალითად, ქვეყნის მიმდინარე 

სპეციალიზაცია „გადაუმუშავებელ ალუმინში“ უფრო მოსალოდნელია 

კონკურენტუნარიანობას ავითარებდეს „ალუმინის ფილებში“ ვიდრე „ნახევრად 

გამტარებში“. 

შემდეგ, ჩვენ ვქმნით სპეციალიზაციების შესაბამისობის რაოდენობრივ კანონზომიერებებს 

და ვიყენებთ მომავალში საქართველოს საექსპორტო კონკურენტუნარიანი პროდუქტების  

საპროგნოზოდ. 

3.1  ჩვენი მიდგომა 

იმისათვის რომ, ჩამოგვეყალიბებინა მიმდინარე სპეციალიზაციის გათვალისწინებით რა 

პროდუქტის წამოებაში შესაძლოა განავითაროს საქათველომ კონკურენტული 

უპირატესობა, ჩვენ ვიყენებთ ორ ეტაპს: პირველი, ჩვენ ვაანალიზებთ იმ ქვეყნებს, 

რომლებიც ამჟმად სპეციალიზებულნი არიან კონკრეტული პროდუქციის წამოებაში, 

იყვნენ თუ არა წარსულშიც იგივე საქონლის წარმოებაში ჩართულნი.4 ჩვენ აღმოვაჩინეთ, 

რომ იმ ქვეყნების უმეტესობა, რომლებიც ამჟამად ჩართულნი არიან „ალუმინის 

                                           
4

 ჩვენ ვიყენებთ გაეროს მიერ მოწოდებული 2009-2011წლების მონაცემების საშუალოს, 

HS4საქონლის კლასიფიკაციით, დაახლოებით 1250 სახებამდე განსხვავებული პროდუქტისა და 11 

სხვადასხვა დასახელების მომსახურების მონაცემებს. რადგანაც, საქონლისა და მომსახურების 

ექსპორტის ღირებულების დათვლისას ქვეყნები ვალდებულნი არიან დათვალონ RCA ყველა 

საქონლისა და მომსახურებისთვის, 2011 წელი იყო ბოლო წელი გამოსაყენებელ მონაცემთა ბაზაში. 

ავტომობილების ექსპორტი არ არის გამორიცხული მონაცემებიდან, რადგან ეს პროდუქცია 

საქართველოში არ იწარმოება, თუმცა რე-ექსპორტის სახით წარმოდგენილია აზერბაიჯანიდან. 

ქვეყნის ეკონომიკური სპეციალიზაციის გასაანალიზებლად ვიყენებთ “გამოვლენილ 

შედარებით უპირატესობას” (RCA), რომელიც სწორედ ამ მიზნით დამოიყენება.  RCA ზომავს 

საქონლისა და მომსახურების ექსპორტის შედარებით მნიშვნელოვნებას ქვეყნის მთლიან 

ექსპორტში, სხვა ქვეყნის ექსპორტის წილების ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით. 

მაღალი RCA მიუთითებს ქვეყნის სპეციალიზაციაზე კონკრეტულ პროდუქტში, გაზომილს 

ამ პროდუქციის ექსპორტის მიხედვით. 

ცხრილი  2 

მაგალითი 

პროდუქტი 

საქართელოს 

ექსპორტი 2009-2011, 

მლნ დოლარი 

ა) წილი 

საქართელოს 

ექსპორტში 

ბ) წილი 

მსოფლიოს 

ექსპორტში 

RCA 

= ა/ბ 

ფეროშენადნობები 649 7.54% 0.04% 175 

ყურძნის ღვინო 125 1.46% 0.05% 29 

ბრინჯი 0.38 0.004% 0.04% 0.1 

წყარო: გაეროს სასაქონლო და სერვისით ვაჭრობის ბაზა. პირადი გამოთვლები 
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ფილების“ წარმოებაში, წარსულში „გადაუმუშავებელი ალუმინის“, „ალუმინის 

ფირფიტების“ და „ელექტროენერგიის“ წარმოებაში იყვნენ სპეციალიზებულნი. 5 მეორე 

ეტაპზე, ჩვენ ვიყენებთ ჩვენ მიერ შექმნილ კანონზომიერებებს თითოეული 

პროდუქტისთვის, რომ მოვახდინოთ საქართველოს პოტენციური მომავლის 

პროგნოზირება. თუ, მაგალითად, კონკრეტული პროდუქტის (C) სიძლიერე 

დამოკიდებულია წარსულსი ორი სხვა პროდუქტის სიძლიერეზე (A და B), და ამჟამად 

საქართველოს შედარებითი უპირატესობა გააჩნია სწორედ ამ ორ პროდუქტში (A და B), 

ჩვენ ვვარაუდობთ, რომ საქართველოს აქვს პოტენციალი განავითაროს შედარებითი 

უპირატესობა (C) პროდუქტში. ანალიზისთვის გამოყენებულია გაეროს სასაქონლო და 

მომსახურებით ვაჭრობის მონაცემები, რომელიც მოიცავს 1350 დასახელების საქონლისა 

და 11 დასახელების მომსახურების მონაცემებს. 

3.2 შედეგები საქართველოსთვის 

ჩვენ წარმოვადგენთ შედეგებს საქართველოსთვის, თითოეული პროდუქცია უნდა 

გაჰქონდეს თუ არა ექსპორტზე, მოვახდენთ ფოკუსირებას ზოგ მნიშვნელოვან აღმოჩენაზე. 

მთავარი დასკვნა არის ის, რომ საქართველოს ამჟამინდელი სიძლიერე დიდწილად 

ნარჩუნდება. ათიდან შვიდ პროდუქციაში, რომლის პროგნოზირებაც ჩვენ გავაკეთეთ, 

(გაზომილი პროდუქტის გლობალური ბაზრის ზომის ნამრავლით პოტენციურად, 

მსოფლიო ბაზარზე, კონკრეტულ პროდუქციაში საქართველოს წილზე). საქართელო უკვე 

სპეციალიზებულია. ჩვენი მოდელი პროგნოზირებას აკეთებს საექსპორტო მომსახურების, 

თხილის, ლიქიორის, სასუქების და ფეროშენადნობების სპეციალიზაციაზე.  

გარდა ამისა, ჩვენი პროგნოზით საქართველოს აქვს კარგი პოტენციალი დამატებით სამი 

სხვა პროდუქციის ექსპორტისთვის, რომელიშიც ამჟამად არ არის სპეციალიზებული, 

ესენია: დაუმუშავებელი ალუმინი, ნავთობი და ბიზნეს მომსახურება. მიუხედავად იმისა, 

რომ ქვეყანა არ არის სპეციალიზებული ამ პროდუქტების ექსპორტში, სავაჭრო მონაცემები 

ცხადყოფს, რომ საქართველოს მთლიან ექსპორტში ეს კატეგორიები ხვდება. ფაქტიურად, 

არცერთი მათგანი არარეალურს არ წარმოადგენს. მაღალ ჰიდროპოტენციალს და პორტებს 

შესაძლოა ალუმინის ექსპორტიც დაემატოს (იხ. 3.1). რაღაც პოტენციალი არსებობს 

ნავთობისთვისაც: შორეულ წარსულში საქართველო იყო ნავთობის მთავარი პროდიუსერი 

(70,000 ბარელი დღეში, საბჭოთა კავშირის დროს) და გეოლოგია ამ ისტორიის 

პოტენციურად გამეორების შესაძლებლობას იძლევა (Roberts, 2013). ასევე, ნავთობის რე-

ექსპორტი ნავთობით მდიდარი კასპიის რეგიონიდან ხელმისაწვდომია (ღირს თუ არა ეს 

უკვე სხვა საკითხია). საბოლოოდ, საქართველო დღესდღეობით მზადაა ბიზნეს 

მომსახურების ექსპორტი განახორციელოს. სამომავლოდ ამ სექტორის ზრდა 

მოსალოდნელია  (იხ. 4.4).  
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 იხ. ცხრილი A1 დანართში ტექნიკური აღწერილობის საილუსტრაციოდ.  
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სურათი 4  

ღირებულების ფაქტორი და საპროგნოზო RCA  10 უდიდესი საექსპორტო 

პროდუქტისთვის 

 

◊  პროდუქტები, რაშიც საქართველო უკვე სპეციალიზებულია  

Δ პროდუქტები, რაშიც საქართველოს არ აქვს გამოვლენილი შედარებითი უპირატესობა 

წყარო: გაეროს სასაქონლო და სერვისით ვაჭრობის ბაზა. პირადი გამოთვლები 

ღირებულების მიხედვით, ყველა ის ტოპ-10 პროდუქტი, რაშიც საქართველო 

სპეციალიზებულია შედარებით დაბალი დამატებითი ღირებულება გააჩნია. მეორეს 

მხრივ, ახალი პროდუქტები, რომლელთა ექსპორტზეც პროგნოზი გაკეთდა უფრო მეტად 

დამახასიათებელია მდიდარი ქვეყნებისთვის.  დივერსიფიკაციისა და ღირებულების 

პერსპექტივიდან გამომდინარე, საკმაოდ კარგი იქნება გადაუმუშავებელი ალუმინის, 

ნავთობის და ბიზნეს მომსახურების მზარდი ექსპორტი. წარმოდგენილი ტოპ-10 

პროდუქტის გარდა, არსებობს მთელი რიგი ინდივიდუალურად პატარა, მაგრამ საერთო 

ჯამში მნიშვნელოვანი პროდუქტები, რომელშიც საქართველოს ჯერ არ გააჩნია 

შედარებითი უპირატესობა, მაგრამ ჩვენი პროგნოზით მომავალი პოტენციალი გააჩნია. 

ისინი შეიძლება გაერთიანდეს ოთხ სექტორში: ენერგოინტენსიური, სასოფლო-სამეურნეო 

სურსათი, წარმოება და ბიზნეს მომსახურება, რომელიც განხილული იქნება მე-3 ნაწილში.  

3.3  საფრთხეები 

ცხადია, ასეთ ვიწრო მეთოდოლოგიას არ შეუძლია მთლიანად შეაფასოს ქვეყანაში 

არსებული პირობები - მხოლოდ მეთოდოლოგია ვერ გამოააშკარავებს ეკონომიკურ 

გარემოზე შესაძლო ცვლილებების ზეგავლენას. ამრიგად, მოწოდებული პროდუქტების 

ჩამონათვალი არც სრულყოფილია და არც საბოლოო.  მიუხედავად ამისა, ის გვაწვდის 

სტრუქტურირებულ ხედვას, საქართველოს მსგავსი ექსპორტის სპეციალიზაციის მქონე 

ქვეყნებმა რომელი საქონელი და მომსახურების განვითარება შეძლეს.   

აღწერილი მიდგომა განსაკუთრებით კარგია ინტუიციური პროგნოზის გასაკეთებლად. 

მხოლოდ რაოდენობრივი ალგორითმი, რომელიც ეფუძნება ყოველთვის, არც თუ ისე  
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სანდო სავაჭრო მონაცემებს 6  აშკარა სტატისტიკური არტეფაქტების რაოდენობა ძალიან 

შეზღდულია. აქედან გამომდინარე, ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ შედეგები გვაწვდის  

საიმედო საფუძველს ქვეყნის პოტენციური სპეციალიზაციის განსახილველად.  მაგრამ, 

ჩვენ ასევე მოუწოდებთ სიფრთხილით გააკეთონ შედეგების ინტერპრეტაცია. ჩვენი 

შედეგები დედუქციურია და ისინი მიღებულია რამდენიმე ისეთ ქვეყანაზე დაყრდნობით, 

რომელთაც იმის მსგავსი მონაცემები აქვთ, რაც საქართველოს რამდენიმე წელიწადში 

ექნება შედარებითი უპირატესობის განვითარების პირობებში.  

ჩვენი პროგნოზები არ იძლევა იმის გარანტიას, რომ კონკრეტული სექტორი 

განვითარდება მომავალში, მაგრამ მიანიშნებს პოტენციალს განვითარებისას, რომელის 

ეფუძნება საქართველოს მიმდინარე ძლიერ მხარეებს და სხვა ქვეყნების წარსულ 

გამოცდილებას. თუ შემდგომი ანალიზი დაადგენს, რომ სპეციალიზაციების 

განვითარებისთვის ყველა საჭირო, გარდაუვალი პირობა არსებობს საქართველოში და 

საჯარო და კერძო სექტორის მხრიდან სწორი გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული, 

მხოლოდ ამის შემდეგ ეს სპეციალიზაციები მომავალში ნამდვილად განვითარდება. 

საბოლოოდ, ჩვენ ხაზს ვუსვამთ რომ ჩვენი ანალიზი ეყრდნობა მთლიან ექსპორტს. რაც 

ნიშნავს, რომ ზოგიერთი ექსპორტის მონაცემი შესაძლოა არ ეხებოდეს იმ პროდუქციას, 

რომელიც  ქვეყანაში იწარმოება, მაგრამ ასეთი პროდუქტის რე-ექსპორტი ხდება (ნაცვლად 

ტრანზიტულისა) ერთი ან სხვა მიზეზის გამო. (მაგ. საბაჟო და საგადასახადო რეჟიმები)7. 

შეჯამება 2: საქართველოს საექსპორტო ტოპ-10-ის  მიხედვით მიმდინარე სიძლიერე 

შენარჩუნდება. საპროგნოზო ტოპ-10-დან საქართველო შვიდში უკვე 

კონკურენტუნარიანია. დივერსიფიკაციისა და ღირებულებისთვის ჩვენ ასევე 

იდენტიფიცირება გავუკეთეთ ზოგიერთ გამოუყენებელ პოტენციალს, მაგალითად, 

„გადაუმუშავებელ ალუმინსა“ და „ბიზნეს მომსახურებას“.   

 

4. შესაძლო ახალი სპეციალიზაციები 

კვლავ დავუბრუნდეთ დივერსიფიკაციისა და ღირებულების შესახებ წამოჭრილ საწყის 

პრობლემას, რომლის მთავარ საკითხსაც იმ ქართული სექტორების გამოკვეთა 

წარმოადგენს, რომლებსაც შედარებითი უპირატესობანი და მათი განვითარების 

შესაძლებლობები გააჩნიათ. ჩვენ გამოვყავით ოთხი მიმართულება: ენერგოტევადი 

პროდუქტები, აგროსურსათი, მრეწველობა და ბიზნეს-მომსახურება.  

4.1  ენერგოტევადი პროდუქტები 

პირველი მიმართულება, რომელსაც, ჩვენი აზრით, დიდი პოტენციალი გააჩნია, 

ენერგოტევადი პროდუქტებია. ქვემოთ მოტანილ მეხუთე ცხრილში ასახულია ექვსი 

პროდუქტი, რომელიც საწარმოო პროცესისას ძირითად ნედლეულად ენერგიას მოიხმარს. 

                                           
6

 მაგალითად, გაეროს სასაქონლო ბაზის ექსპორტის მონაცემების ჩანაწერი არ ემთხვევა 

იმპორტიორი ქვეყნის მიერ წარმოდგენილ ჩანაწერებს. 
7  ჩვენ არ ვიყენებთ სასაქონლო ბაზის  „რე-ექსპორტის“ მონაცემებს, რადგან ისინი არ არის 

თავსებადი ქვეყნების მიხედვით. 
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ჩვენ მიერ შემუშავებული მეთოდოლოგიის პროგნოზის მიხედვით, ექვსივე პროდუქტს 

აქვს გარკვეული პოტენციალი. ცხრილიდან ჩანს, რომ საქართველო დღეს ენერგიის 

ექსპორტსაც აწარმოებს და ენერგოტევადი პროდუქტებისასაც. ეს იმაზე მიუთითებს, რომ 

საქართველოში მათი წარმოება უფრო ნაკლებხარჯიანია, ვიდრე იმ ქვეყნებში, რომლებშიც 

ხორციელდება მათი ექსპორტი - საქართველოს ამ მიმართულებით შედარებითი 

უპირატესობა გააჩნია. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ამჟამად შეზღუდულია 

ნავთობისა და აირის წარმოება, ქვეყნის წვდომა აზერბაიჯანულ ნავთობპროდუქტებსა და 

გაზზე შესაძლოა აისახოს იმაზე უკეთეს ფასში/წვდომაში, ვიდრე აზერბაიჯანული 

წყაროსაგან შორს მდებარე ქვეყნებშია. რაც მთავარია, საქართველოს მნიშვნელოვანი 

ჰიდრორესურსები გააჩნია. ელექტროენერგიის თვალსაზრისით ქვეყანას თითქმის 

მთლიანად უზრუნვეყოფს საკუთარი მოთხოვნის დაკმაყოფილებას, ზაფხულობით კი 

წმინდა ექსპორტიორად გვევლინება. მომავალი გამოყენებისათვის შესაძლოა და უნდა 

იქნას ათვისებული დამატებითი ჰიდრორესურსები. და ბოლოს, ქვეყანა რეგიონში 

ელექტროენერგიის სავაჭრო კვანძს წარმოადგენს - რეგიონს აძლევს იმის საშუალებას, 

მოახდინონ ელექტროენერგიის იაფი იმპორტი იმ ქვეყნებიდან, სადაც ეს რესურსი 

ჭარბადაა, და შემდგომ შედარებით ძვირად გაყიდონ სხვაგან. სტაბილური 

ელექტრომიწოდების გარდა, ჰიდროპოტენციალის სრული გამოყენების შემთხვევაშიც კი  

მსხვილ ადგილობრივ მომხმარებლებს ექნებათ ელექტროდანახარჯების შემცირების 

საშუალება (მაგალითად, ზამთარში).  

სურათი  5 

ენერგოტევადი პროდუქტები; არსებული და მოსალოდნელი გამოვლენილი RCA და 

ღირებულების ფაქტორი 

 

 
 

წყარო: გაეროს სასაქონლო და სერვისით ვაჭრობის ბაზა, პირადი გამოთვლები 

რადგანაც იაფი ელექტროენერგიის წარმოების მოცულობა შეუზღუდავი არაა, 

ენერგოტევადი პროდუქტების პოტენციალის განვითარება გარკვეულ სტრატეგიულ 
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გადაწყვეტილებებს მოითხოვს. შესაბამისად, შესაძლოა, საჭირო გახდეს არჩევანის 

გაკეთება8:  

 იაფი ელექტროენერგიის მისაღებად გატარებულმა გადაჭარბებულმა 

ღონისძიებებმა (მაგალითად, დიდსიმძლავრიანი ჰესის პროექტები) შესაძლოა 

ქვეყნის ტურისტული მიმზიდველობა შეამციროს 

 შესაძლოა, ელექტროობის ექსპორტი დაბალ საშინაო ფასს კონკურენტად 

მოევლინოს  

 ელექტროტევადი სექტორების უმრავლესობა მსხვილ ინტეგრირებულ საწარმოს 

წარმოადგენს (როგორებიცაა ფოლადის, ალუმინისა თუ სპილენძის საწარმოები), 

რომელთაც ძალიან მაღალი მინიმალური მოცულობა გააჩნია. შესაბამისად, 

საქართველოს ელექტროწარმოქმნის სიმძლავრე შესაძლოა არ იყოს საკმარისი 

მსგავსი სექტორების განვითარებისათვის.  

სახელმწიფო ვებ-გვერდის www.hydropower.ge-ს მიხედვით „ქვეყანაში ათვისებულია 

ეკონომიკურად ხელმისაწვდომი ჰიდროსიმძლავრის, 40 მილიარდი კილოვატ/საათის  

25%-ზე ნაკლები“. ასე რომ, ელექტროტევადი პროდუქციის განვითარების პოტენციალი 

თვალსაჩინოა.  

4.2  აგროსურსათი 

ჩვენმა კვლევამ გამოავლინა რამდენიმე ისეთი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტი, რომლის 

წარმოებაში სპეზიალიზაციის პოტენციალიც საქართველოს გააჩნია. ეს შედეგი არაა 

გასაკვირი, რადგან საქართველოს ამჟამადაც კი აგროპროდუქტების დიდ ექსპორტიორ 

ქვეყანას წარმოადგენს. მაგრამ უფრო მეტი დივერსიფიკაციის მიღწევაც შესაძლებელია. 

წინანდელ ნაშრომში ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ საქართველომ ექსპორტზე უფრო მეტი სასოფლო 

პროდუქტი უნდა გაიტანოს, რადგან სამუშაო ძალის დიდი მოცულობა და ხელსაყრელი 

ბუნებრივი პირობები ამის საშუალებას იძლევა 9 . ექსპორტის დაბალი მაჩვენებლები 

დაბალი მწარმოებლურობისა და ახალ ბაზრებთან (უმთავრესად, ევროკავშირის ბაზარი 

იგულისხმება) შეზღუდული წვდომის შედეგია. ევროკავშირთან ღრმა და 

ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება ახალ ბაზარზე 

გასვლის მნიშვნელოვან წინაპირობას წარმოადგენს. ქართველი მწარმოებლებისთვის 

უმთავრეს გამოწვევად ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისი პროდუქციის წარმოება 

წარმოადგენს. ექსპორტის გაზრდისათვის შესაძლოა გადამწყვეტი აღმოჩნდეს  

სახელმწიფოს მხრიდან დახმარება - აუცილებელი ხარისხიანი ინფრასტუქტურის შექმნა. 

სხვა ქვეყნების, მაგალითად, უკრაინის, მაგალითი ცხადყოფს, რომ ბაზარზე წვდომის 

ზრდა ექსპორტის ზრდასაც იწვევს.  

 

                                           

8
 სახელმწიფო პოლიტიკის შესახებ დაწერილ შემდგომ ნამუშევარში ვგეგმავთ ელექტროტევადი 

პროდუქტებისა და ელექტროინდუსტრიის პოტენციალის განვითარების ანალიზს. 

9 იხილეთ გერმანული ეკონომიკური გუნდი საქართველოს კვლევა, პოლიტიკის შესახებ არსებული 

ნაშრომი PP/02/2014 “საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო კულტურის ექსპორტი“. 

http://www.hydropower.ge/
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სურათი 6 

აგროსურსათი; არსებული და მოსალოდნელი RCA  და ღირებულება 

 

წყარო: გაეროს სასაქონლო და სერვისით ვაჭრობის ბაზა, პირადი გამოთვლები 

ღირებულების თვალსაზრისით, აგროსურსათი ძალიან შერეულ პროდუქციას 

წარმოადგენს. ასე რომ აგროსურსათის ექსპორტის ბრმად და ნებისმიერ ფასად გაზრდა 

ნამდვილად არაა ეკონომიკის განვითარების კარგი სტრატეგია. მაგრამ ზოგიერთ ნიშაში - 

მაგალითად, რძის პროდუქტებისა თუ ვაშლის წარმოებაში, - საქართველოს პოტენციური 

შედარებითი უპირატესობის მაჩვენებელი საშუალოზე მაღალია.10 

4.3  მრეწველობა 

საზოგადოდ, საქართველოს ეკონომიკა ამჟამად არ უკავშირდება სამრეწველო 

პროდუქტების (მაგალითად, საინჟინრო სექტორის) ექსპორტს. თუმცაღა, წარსულში 

საქართველოს ამ მიმართულებით ძლიერი მხარეები გააჩნდა. ყველა მხარე ბუნებრივი 

განვითარების შედეგი როდი იყო - ზოგი უბრალოდ საბჭოთა წარმოების 

გათვალისწინებით შეიქმნა, - მაგრამ ზოგი სექტორმა დღემდე მოაღწია (მაგალითად, 

ლოკომოტივების წარმოება). მრეწველობის სრული უგულებელყოფა და ეკონომიკური 

პოლიტიკის მთლიანად სასოფლო-სამეურნეო კულტურაზე მიმართვა შესაძლოა რისკიანი 

გადაწტვეტილება აღმოჩნდეს. მოთხოვნადი სამრეწველო პროდუქტების ექსპორტი 

დივერსიფიკაციის თვალსაზრისითაც კარგია და ღირებულების მხრივაც. სამრეწველო 

სამუშაო ძალის სპეციალიზაციით ქვეყანას ექნება საშუალება მხოლოდ ხელსაყრელი 

ბუნებრივი პირობების (ენერგიის დაბალი ფასი, კარგი კლიმატი) იმედად არ იყოს და 

ინფრასტუქტურის, განათლების, საკანონმდებლო სისტემისა და საჯარო მართვის 

სფეროებიც განავითაროს. ამრიგად, ქვეყნის სამრეწველო პოტენციალის განვითარება 

ხშირად მთლიანად ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას იწვევს. 

                                           
10

 საჭიროა ამ მაჩვენებელს დიდი ყურადღებით მოვეპყრათ. მდიდარი ქვეყნების ზოგი სასოფლო-

სამეურნეო პროდუქტი შესაძლოა იმას კი არ მიუთითებდეს, რომ ისინი მოცემული ქვეყნისათვის 

შედარებით უპირატესობას წარმოადგენენ, არამედ იმას, რომ ადგილი აქვს (ექსპორტ-)სუბსიდიებს. 
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სურათი  7  

მრეწველობა; არსებული და მოსალოდნელი RCA და ღირებულება 

 

 

წყარო: გაეროს სასაქონლო და სერვისით ვაჭრობის ბაზა, პირადი გამოთვლები 

შედარებით დაბალი ღირებულების მქონე სამრეწველო პროდუქტები (როგორებიცაა 

კონტეინერები, სადენები და კაბელები) შესაძლოა გამოყენებულ იქნას უფრო მაღალი 

ნამატი ღირებულების მქონე პროდუქტების ექსპორტზე გადასვლის საფეხურად და, 

მაგალითად, ხელი შეუწყოს ქვეყანაში საიმედო აუთსორსინგული სისტემის 

ჩამოყალიბებას.  ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის გამოცდილება ცხადყოფს, რომ 

მანქანათმშენებლობაში წარმატებას წინ უსწრებდა დასავლეთ ევროპული 

მანქანათმშენებლობისათვის ისეთი მარტივი აუთსორსინგული ნაწილების წარმოება, 

როგორიცაა ელქტროკაბელები. არანაკლებ მნიშვნელოვანია საჯარო მართვის შესახებ 

ინვესტორებისაგან მიღებული უკუკავშირიც, რაც იმის საშუალებას იძლევა, რომ 

გამოიკვეთოს შემდგომი ზრდისათვის ხელისშმემშლელი ბარიერები და 

დაბალღირებულებიანი მრეწველობის ექსპორტმა გზა გაუკვალოს უფრო კომპლექსურ და 

მაღალი ღირებულების მქონე ექსპორტს.  

4.4 ბიზნეს მომსახურება 

„სხვა ბიზნეს-მომსახურებების“ კატეგორია მოიცავს ისეთ სერვისებს, როგორებიცაა: 

ბაზრის კვლევა, იურიდიული მომსახურება და ბუღალტერია, ასევე ოპერაციული 

სალიზინგო მომსახურება (მაგალითად, ისეთი სასოფლო-სამეურნეო აღჭურვილობის 

შეძენა, როგორიცაა ტრაქტორი).  
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სურათი  8 

ბიზნეს-მომსახურებები; არსებული და მოსალოდნელი RCA და ღირებულება 

 

 

წყარო: გაეროს სასაქონლო და სერვისით ვაჭრობის ბაზა. პირადი გამოთვლები 

მრავალი განვითარებადი ქვეყნის მომსახურების სექტორის მიმზიდველობა შედარებით 

დაბალი მოცულობის ინვესტირებიდან და სამუშაო ადგილების წარმოქმნისათვის საჭირო 

ფიზიკური კაპიტალის სიმცირიდან აღმოცენდა. თუმცაღა, ამგვარ მომსახურებაში 

დასასპეციალიზებლად აუცილებელია კარგი განათლება, ენობრივი უნარები, 

კონკურენტუნარიანი ანაზღაურება და გამართულად მოქმედი სატელეკომუნიკაციო 

ინფრასტრუქტურა. მიუხედავად იმისა, რომ აკადემიურ განათლებამიღებული 

ქართველისათვის უცხო ენების ფლობა დაბრკოლებას აღარ წარმოადგენს, არსებული 

პოტენციალის სრულად გამოყენებისათვის რეკომენდებულია სახელმწიფომ კერძო 

სექტორთან დიალოგის გზას მიმართოს ზოგადად განათლების ხარისხის 

გასაუმჯობესებლად და სასწავლო პროცესში არსებული ხარვეზების გამოსავლენად. 

შეჯამება 3: : საქართველოს გააჩნია იმის პოტენციალი, რომ განივითაროს შედარებითი 

უპირატესობის მატარებელი ახალი მიმართულებები: ენერგოტევადი, აგროსასურსათო და 

სამრეწველო პროდუქტის წარმოება, და ასევე ქვეყანას აქვს ბიზნეს-მომსახურებათა 

ექსპორტში დასპეციალიზების პოტენციალი. ზემოთხსენებული მიმართულებებიდან 

ზოგიერთისთვის გამოვავლინეთ ბარიერები, რომლებიც ხელს უშლიან უფრო მეტად 

დასპეციალიზებას. სახელმწიფოს შეუძლია ამ პრობლემების აღმოფხვრისათვის 

მნიშვნელოვანი როლის შესრულება, მაგალითად, ელექტროენერგიის კონკურენტული 

ფასის შენარჩუნებით ან ევროკავშირის სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ბაზარზე 

შეღწევის მხარდაჭერით.  
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5. სახელმწიფო პოლიტიკის მნიშვნელობა 

ეკონომიკური სპეციალიზაციის განვითარება უშუალოდ საბაზრო პროცესების 

განვითარების შედეგი უნდა იყოს და არა სახელმწიფო დაგეგმარებისა. თუმცაღა კვლავ 

არსებობს ისეთი როლი, რომელიც სახელმწიფო სექტორმა შეიძლება და უნდა იკისროს 

როგორც ქვეყნის „ეკონომიკური იდენტობისთვის“ გაჩაღებულ ხანგრძლივ დებატებში 

ჩართვით, ასევე იმ აუცილებელ გადაწყვეტილებათა მიღებით, რომლებმაც ნებით თუ 

უნებლიედ, ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების და, შესაბამისად, ეკონომიკური 

სპეციალიზაციის ძირითადი მიმართულება უნდა გამოკვეთოს.  

კერძოდ, პოტენციურ ინვესტორებთან კომუნიკაციისათვის სახელმწიფოსა და მის 

შესაბამის სააგენტოებს, როგორიცაა Invest in Georgia, უნდა ჰქონდეთ ქვეყნის ეკონომიკური 

პოტენციალის შესახებ მკაფიოდ ჩამოყალიბებული ხედვა. ისეთი ინდიკატორების 

მნიშვნელობა, როგორიცაა ბიზნესის წარმოების სიმარტივის მაჩვენებელი, რასაკვირველია, 

დიდია, მაგრამ ინვესტორებს სურთ დარწმუნდნენ, რომ სახელწმიფოც ხედავს 

პოტენციალს ამა თუ იმ მიმართულებაში და ქვეყანაში ინვესტირებისათვის ხელსაყრელი 

გარემო დახვდებათ. ასევე, ობიექტურად შედგენილი გზამკვლევი, თუ რომელ სფეროში 

არსებობს პოტენციალი, აუმჯობესებს სტუქტურული ინვესტირების მიმზიდველობას და 

შესაძლოა, სრულიად ახალ ინვესტორებსაც მიაპყრობინოს ყურადღება საქართველოსკენ, 

როგორც ინვესტირებისათვის ხელსაყრელი ქვეყნისკენ. სექტორის პოტენციალის 

ნეიტრალური შეფასება და აქ წარმოდგენილი ობიექტური ანალიზი ხაზს გაუსვამს 

სახელმწიფოს არგუმენტებს და უზრუნველყოფს ახალი სექტორებისადმი ინტერესის 

გაღვივებას.  

სახელმწიფო ეკონომიკური განვითარების პროცესზე პირდაპირ გავლენას ახდენს 

გადაწყვეტილებებისა და პოლიტიკის გზით. ამ პროცესებზე გავლენისათვის მთავრობას 

შეუძლია მკაფიო სამეწარმეო პოლიტიკაც აირჩიოს, რომლის საშუალებითაც სახელმწიფო 

პირდაპირ შეუწყობს ხელს რომელიმე კონკრეტული ან ყველა სექტორის განვითარებას. 

კამათის საგანია, უნდა განახორციელოს თუ არა სახელმწიფომ მკაფიო სამეწარმეო 

პოლიტიკა. შესაბამისად, უნდა აირჩიოს საქართველოს მთავრობამ ამ პოლიტიკის გზა თუ 

ყველა სექტორის მიმართ მიუკერძოებელ მხარედ დარჩენა არჩიოს, ჩვენი კვლევის 

საკითხს სცილდება.  

თუმცა არსებობს ისეთი აუცილებელი გადაწყვეტილებები, რომელთა განხორციელებისას 

შეუძლებელია რომელიმე სექტორისადმი სახელმწიფოს სრული მიუკერძოებლობის 

შენარჩუნება. უპირატესად, აქ მოიაზრება ის გადაწყვეტილებები, რომლებიც მწირი 

საჯარო რესურსების გადანაწილებას შეეხება. საჯარო ინფრასტრუქტურისათვის საჭირო 

ისეთი ინვესტიციები, როგორებიცაა გზატკეცილები, ყველა სექტორს თანაბარ სარგებელს 

ვერ მოუტანს - ამ გზების წყალობით შესაძლოა პლაჟები, ან სამეწარმეო ტერიტორიები 

დაუკავშირდნენ აეროპორტს.  

საგანმანათლებლო სისტემის გასაძლიერებლად ეკონომიკაში მეტი ინჟინერისა თუ 

იურისტის ჩართვაა საჭირო. სავაჭრო გარიგებებშიც კი მთავრობის სამოლაპარაკებო 

ძალაუფლება შეუზღუდავი როდია - ზოგჯერ ყველა პროდუქტისთვის ვერ ხერხდება 
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ბაზარზე იდეალური წვდომის უზრუნველყოფა, მაგრამ სახელმწიფომ უნდა მიაღწიოს 

ბაზარზე იოლი შეღწევის შეთანხმებას ისეთი პროდუქტებისთვის, რომლებშიც ქვეყანას 

შედარებითი უპირატესობა გააჩნია და რომელთა ექსპორტიც წარმატების მომტანი 

შეიძლება გახდეს.  

ამგვარი გადაწყვეტილებები დაფუძნებული უნდა იყოს ობიექტურ ანალიზზე, იმგვარზე, 

როგორიც ამ ნაშრომშია წარმოდგენილი, და უნდა ააშკარავებდეს იმ ობიექტურ 

პოტენციალს, რომელიც ქვეყანას გააჩნია ამა თუ იმ სექტორში. მოწოდებული უნდა იყოს 

ინფორმაცია ბაზარზე მოქმედ პირთა შესახებაც. გერმანული ეკონომიკური გუნდის 

საქართველოს მიზანია აქ ჩამოთვლილი მიმართულებების პოტენციალის შესახებ უფრო 

სიღრმისეული, ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ინფორმაციის მოწოდება. რადგან ისეთ 

შედარებით მცირე ზომის ქვეყანაში, როგორიც საქართველოა, არაა შესაძლებელი რომ 

უსასრულო რაოდენობის პროდუქციის წარმოებაში მოხდეს სპეციალიზება. ასევე უნდა 

მოხდეს ქვეყნის განვითარებისათვის მოტანილი ღირებულების მხრივ იმ მიმართულებებს 

შორის შედარება, რომლებშიც შესაძლებელია სპეციალიზაციის გაღრმავება. ნამატი 

ღირებულების მატარებელი პროდუქტები მრავალგვარია და სადაც გადაწყვეტილების 

მიღებაა საჭირო, უპირატესობა უნდა მიენიჭოს ისეთ პროდუქტებს, რომლებსაც მაღალი 

ნამატი ღირებულება გააჩნიათ ან რომელთა წარმოებაც უფრო მაღალი ნამატი 

ღირებულების მქონე პროდუქციაზე გადასასვლელად აუცილებელი საფეხურია.  
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დანართი 

ცხრილი  A1 

პროდუქცია, რომელთა 2001 წლის მონაცემებით არსებული შედარებითი უპირატესობა 

2009-2011 წლებში „ალუმინის ფილებში“ არსებულ შდარებით უპირატესობას ხსნის 

პროდუქტის დასახელება კოეფიციენტი 

ელექტროენერგია 0.39 

დაუმუშავებელი ალუმინი 0.38 

ალუმინის დაფები, ფურცლები და ზოლები, სისქე > 

0.2 მ 2.06 

ნაწილები, რომლებიც გამოიყენება ამწე, მოძრავ 

მექანიზმებში 0.08 

ნავთობპროდუქტები, ბენზინი, ბიტუმის, 

დამუშავების პროდუქტი 0.11 

სპილენძის მავთულები -0.15 

სპილენძის მილები, მილსადენები -0.22 

მომზადებული აღურიცხავი ხმის ჩამწერი მედია -0.10 

საკვებისა და სასმელების მოსამზადებელი 

საწარმოო მანქანები -1.23 

წყარო: გაეროს სასაქონლო ვაჭრობა, გაეროს მომსახურებით ვაჭრობის ბაზა, პირადი გამოთვლები 

ტექნიკური ტერმინოლოგიით, ჩვენ გავუშვით ყველა ქვეყნის 2000-2003 წლების 

მონაცემებით არსებული შედარებითი უპირატესობის მქონე ერთი კონკრეტულ 

პროდუქტის (y) ლასო რეგრესია (Lasso regression) 2009-2012 წლებში იმავე ქვეყნებში 

არსებულ შედარებითი უპირატესობის მქონე ყველა სხვა საქონელზე (X). ამ გზით 

მიღებული კოეფიციენტების უმეტესობა ნული აღმოჩნდა და ამოირჩა ამხსნელი 

პროდუქტების მხოლოდ მცირე რაოდენობა, რითაც მოხერხდა კოლინეარულობის 

პრობლემის გადაჭრა. რეგრესია გაეშვა 2001 წლის მონაცემებით დაფიქსირებულ ყველა 

საქონელსა თუ მომსახურეობაზე. ამის წყალობით გამოვლინდა პროდუქტთა ისეთი 

წრფივი კომბინაცია, რომლებიც საუკეთესოდ პროგნოზირებდნენ 2009-2011 წლების 

შედარებით უპირატესობებს. ცხრილში ვერ მოხვდა ოთხი ისეთი პროდუქტი, რომელთაც 

β-ს დაბალი მაჩვენებელი გააჩნდათ (თუმცა სტატისტიკურად მნიშვნელოვანნი იყვნენ). 

უარყოფითი მნიშვნელობები მიუთითებენ, რომ 2001 წლის შესაბამის პროდუქტში 

სპეციალიზაცია ემთხვევა 2009-2011 წლებში „ალუმინის ფილების“ ექსპორტის 

უქონლობას.   
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