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შესავალი

წინამდებარე მე-7 ანგარიში, „საქართველოს ეკონომიკის პერსპექტივა - 2013“, მომზადებულია 
ანალიტიკური ორგანიზაციების ინსტიტუციონალური მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, 
რომელიც ხორციელდება ღია საზოგადოების ფონდების ფინანსური მხარდაჭერით.

ანგარიშში განხილულია ბოლო ერთი წლის განმავლობაში საქართველოს ეკონომიკის განვითარების 
ძირითადი მოვლენები და ხაზგასმულია არსებული გამომწვევები, რომლებსაც ეკონომიკის 
პოლიტიკის შემმუშავებლებმა და სხვა შესაბამისმა ინსტიტუტებმა უნდა უპასუხონ. ამ ანგარიშში 
გამოყენებული მონაცემების უმეტესობა  აღებულია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 
სამსახურის, საქართველოს ეროვნული ბანკის, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს და 
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ოფიციალური ვებგვერდებიდან.
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ძირითადი მიგნებები

•	 2012 წლის ბოლოდან საქართველოს ეკონომიკური ზრდა შენელდა პირდაპირი უცხოური 
ინვესტიციების კლებისა და არჩევნებით გამოწვეული გაურკვევლობის გამო. ოთხი 
მაჩვენებლიდან შემცირდა სამი: ერთობლივი მოთხოვნა, ინვესტიციები და სამთავრობო 
ხარჯები;

•	 მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) თავდაპირველად პროგნოზირებული 6%-იანი ზრდის 
მიღწევა ვერ მოხერხდება; მეტიც, ამ ზრდის 3-4%-მდე შემცირებული პროგნოზიც საეჭვოა, 
რომ გამართლდეს. ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკი საქართველოს მშპ-
ის 3%-იან ზრდას ვარაუდობს 2013 წელს, ხოლო საერთაშორისო სავალუტო ფონდი კიდევ 
უფრო ნაკლებს, 2.5%-იან ზრდას პროგნოზირებს;

•	 ზოგადად, გარდამავალ ქვეყნებში ეკონომიკური ზრდის კლება აღინიშნება, განსაკუთრებით 
რუსეთსა და თურქეთში, რამაც, შესაძლოა, თავისი წვლილი შეიტანა საქართველოს 
ეკონომიკური პერსპექტივის გაუარესებაში. 2013 წელს, გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნების 
საშუალო ეკონომიკური ზრდა 2.2%-ს შეადგენს. მცირედი გაუმჯობესება მოსალოდნელია 
2014 წელს;

•	 ეკონომიკის ზრდა, რომელიც ბოლო წლებში შეიმჩნეოდა, ძირითადად ეკონომიკის 
სექტორში მთავრობის აქტივობების შედეგი იყო. ასეთი პროექტების შეკვეცა მანამ, სანამ 
მათ განხორციელებას კერძო სექტორი აიღებს საკუთარ ხელში, გაუმართლებელია. ასეთი 
მიდგომის უარყოფითი შედეგები იმ ეკონომიკურ და საბიუჯეტო მონაცემებში აისახა, 
რომლებიც დღეს გვაქვს;

•	 თითქმის ერთი წელია, რაც საქართველოს ეკონომიკაში დეფლაცია შეინიშნება. 
საქართველოში დეფლაციური პროცესების ძირითად გამომწვევ მიზეზად მოთხოვნის კლება 
სახელდება;

•	 2013 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით, ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა რიცხვი 
დაახლოებით 6%-ით შემცირდა. სამშენებლო სექტორში დასაქმებულთა რიცხვმა კი 34%-ით 
იკლო;

•	 თითქმის ყველა სექტორში აღინიშნა დასაქმებულთა რაოდენობის კლება, გარდა სოფლის 
მეურნეობის სექტორისა, სადაც მთავრობა აქტიურად ახორციელებს პროგრამებს და რომელშიც 
ფორმალური დასაქმების ბაზა, სხვა სექტორებთან შედარებით, გაცილებით მცირეა;

•	 ადამიანური კაპიტალის ანგარიშში, საქართველოს მაჩვენებლები მეზობელი ქვეყნების და 
მთლიანად რეგიონის მაჩვენებლებს ჩამორჩება. განათლების მაჩვენებლით საქართველო 
74-ე ადგილზეა 122 ქვეყანას შორის, ხოლო სამუშაო ძალისა და დასაქმების მაჩვენებლით 
- 102-ე;
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•	 პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებში დაღმავალი ტენდენცია 2013 წელსაც 
შენარჩუნდა. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 18%-ით შემცირდა ეკონომიკური 
კრიზისისა და ეკონომიკური პოლიტიკის ბუნდოვანების გამო. კლება საქართველოს 
ეკონომიკის სექტორების უმეტესობაში მოხდა. ინვესტიციების მნიშვნელოვანი 
ზრდა აღინიშნა ენერგეტიკის, სამთო-მომპოვებელ და ტრანსპორტისა და 
კომუნიკაციების სექტორებში, ხოლო ინვესტიციების ყველაზე დიდი ვარდნა 
სამშენებლო სექტორმა განიცადა;

•	 ფულადი გზავნილები კვლავ რჩება უცხოეთიდან ფულადი ნაკადების შემოდინების 
ყველაზე საიმედო და ყველაზე ნაკლებ მერყევ წყაროდ. მათი მოცულობა თითქმის 
ორჯერ აღემატება პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ნაკადების მოცულობას. 
ფულადი გზავნილები კვლავ სტაბილურად შემოედინება ევროზონის ქვეყნებიდან; 
ერთადერთი გამონაკლისია ესპანეთი, საიდანაც გზავნილების მოცულობამ 15%-
ით იკლო 2013 წლის 9 თვის განმავლობაში;

•	 პოზიტიური ტენდენციები შეინიშნება საგარეო ვაჭრობაში, რაც ექსპორტის 11%-
იანი ზრდით გამოიხატა 2013 წლის 8 თვის განმავლობაში, წინა წლის შესაბამის 
პერიოდთან შედარებით. 8 თვის მონაცემების მიხედვით, მინერალური წყლების 
ექსპორტი 56%-ით, ხოლო ღვინის ექსპორტი 67%-ით გაიზარდა, 2012 წლის 
შესაბამის პერიოდთან შედარებით. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ზრდა არ არის 
განსაკუთრებული; ქართული ექსპორტი 30%-ით გაიზარდა 2010-დან 2011 წლამდე 
და დამატებით 8%-ით 2011-დან 2012-მდე; 

•	 მეორე მხრივ, დაღმავალი ტენდენცია აჩვენა იმპორტმა (4%-იანი კლება), რაც 
2009 წლის შემდეგ პირველად მოხდა. ყველაზე დიდი კლება - 40%-მდე - ხორბლის 
იმპორტში აღინიშნა (მონეტარულ გამოსახულებაში). რუსეთის ბაზრის გახსნის 
შედეგად არა მხოლოდ ექსპორტი, არამედ იმპორტიც გაიზარდა. 2013 წლის 8 თვის 
განმავლობაში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, იმპორტი რუსეთიდან 
43%-ით გაიზარდა.
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საქართველოს ეკონომიკური ზრდა
2012 წლის ბოლოდან საქართველოს ეკონომიკური ზრდა შენელდა პირდაპირი უცხოური 
ინვესტიციების კლებისა და არჩევნებით გამოწვეული გაურკვევლობის გამო. ოთხი მაჩვენებლიდან 
სამი - ერთობლივი მოთხოვნა, ინვესტიციები და სამთავრობო ხარჯები - შემცირდა. ერთადერთი 
მაჩვენებელი, რომელშიც გაუმჯობესება აღინიშნა, წმინდა ექსპორტია, თუმცა ეს გაუმჯობესება არ 
ყოფილა ისეთი მკვეთრი, რომ სხვა კატეგორიებში კლება გადაეფარა.

როგორც მოსალოდნელი იყო და რაც ბიუჯეტის შესრულებაზე ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის 
ცენტრის მიერ მომზადებულ ანალიტიკურ კვლევებში აღინიშნებოდა, მშპ-ის თავდაპირველად 
პროგნოზირებული 6%-იანი ზრდის მიღწევა ვერ მოხერხდება; მეტიც, ამ წლიური ზრდის 3-4%-მდე 
შემცირებული პროგნოზის გამართლებაც საეჭვოა; ამავე დროს, გამოწვევას წარმოადგენს 2013 
წლის ბიუჯეტის შესრულებაც. არსებულ ვითარებაში მთავრობას გაუჭირდება პროგნოზირებული 
შემოსავლების ამოღება, რაც მას ხარჯების შემცირებისკენ უბიძგებს. ევროპის რეკონსტრუქციისა და 
განვითარების ბანკის პროგნოზი 3%-იანი ეკონომიკური ზრდაა,1 საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა 
კი ნაკლები - 2.5%. წინასწარი მონაცემებით, 8 თვის განმავლობაში დღგ-ის გადამხდელების ბრუნვა 
საშუალოდ 1.6%-ით გაიზარდა, რაც 0.1%-ით მეტია მეორე კვარტლის საშუალო მაჩვენებელთან. 
აღსანიშნავია, რომ 2013 წლის მაისიდან, დღგ-ის გადამხდელთა ბრუნვაში უარყოფითი ცვლილება 
აღინიშნა წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით და 2013 წლის ივლისში -3.5% შეადგინა.
 
ქვეყნის ეკონომიკაში ზრდის შენელება, და უარყოფითი ზრდაც კი, ბოლოს გლობალური კრიზისისა 
და რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ შეინიშნებოდა (გრაფიკი 1). მას შემდეგ, 
სამი წლის განმავლობაში, ეკონომიკური ზრდა საკმაოდ სტაბილური იყო. ზოგადად, გარდამავალ 
ქვეყნებში ეკონომიკური ზრდის კლება აღინიშნება, განსაკუთრებით რუსეთსა და თურქეთში, რამაც 
ასევე, შესაძლოა, გააუარესა საქართველოს ეკონომიკური პერსპექტივა. გარდამავალი ქვეყნების 
საშუალო ეკონომიკური ზრდა 2.2%-ს შეადგენს 2013 წელს, რომლის მცირედი გაუმჯობესება 
2014 წელს არის მოსალოდნელი.2 რეგიონში ეკონომიკური ზრდა სტაბილური რჩება ნავთობის 
ექსპორტიორ ქვეყნებში, რასაც ვერ ვიტყვით ნავთობის იმპორტიორ ქვეყნებზე. რაც შეეხება 
რეგიონს, საქართველოს ჩათვლით, ეკონომიკური ზრდის კლება წელს ასევე მოსალოდნელია 
სომხეთში, სოფლის მეურნეობის სექტორის და საბიუჯეტო ხარჯების შემცირების გამო. საბიუჯეტო 
ხარჯების შემცირება ეკონომიკური ზრდის შენელების მთავარ მიზეზად სახელდება საქართველოშიც. 
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ზრდის შენელების გამომწვევ სხვა ფაქტორებად კერძო 
ინვესტიციების კლებას და სუსტ საკრედიტო ზრდას ასახელებს. საქართველოს მთავრობისადმი 
რეკომენდაციები რიგი ისეთი ეკონომიკური პოლიტიკის გატარებისკენ მოუწოდებს, რომლებიც 
ითვალისწინებს პროდუქტიული ხარჯების ზრდას, რათა მოთხოვნის ზრდას შეეწყოს ხელი.3

1  ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ქვეყნების სტრუქტურული ცვლილების ინდიკატორები. European 
Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Structural Change Indicators http://www.ebrd.com/pages/research/econom-
ics/data/macro.shtml#structural

2  ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ქვეყნების რეგიონული ეკონომიკური პერსპექტივები. Regional Eco-
nomic Prospects in EBRD Countries, May 2013. http://www.ebrd.com/downloads/research/REP/rep-may-2013.pdf

3  საერთაშორისო სავალუტო ფონდი. მსოფლიო ეკონომიკური პერსპექტივა. 2013 წლის ოქტომბერი. გარდამავალი პერიოდები 
და დაძაბულობები. International Monetary Fund.World Economic Outlook. October 2013. Transitions and Tensions. http://www.imf.org/
external/pubs/ft/weo/2013/02/pdf/text.pdf
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გრაფიკი 1 მშპ რეალური ზრდა (%) www.geostat.ge, www.imf.org

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების კლების პირობებში, ახალი მთავრობის მთავარი გამოწვევა, 
წამყვან სექტორებში ინვესტიციების ხელშესაწყობად, კერძო წყაროების მობილიზებაა.4

კლება აღინიშნება ბანკების საკრედიტო აქტივობაში, რაც ბიზნესის სექტორის ბრუნვის შემცირებით 
გამოიხატება. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთი რეკორდულად დაბალ 
ნიშნულამდე, 3.75%-მდე, შეამცირა; თუმცა, დეფლაციის პირობებში, რეალური საპროცენტო 
განაკვეთი ნომინალურზე მაღალია. ამიტომ, შესაძლებელია საპროცენტო განაკვეთის შემდგომი 
შემცირების შესაძლებლობის სიფრთხილით განხილვა, თუ აგრეგირებული მოთხოვნისა და ხარჯების 
ზრდის პოტენციალი აშკარაა.

ეკონომიკური ზრდის შენელების დროს, სახელმწიფოს მნიშვნელოვანი როლის შესრულება 
შეუძლია სწორი  ფისკალური პოლიტიკის გატარების გზით, რომლის დროსაც საბიუჯეტო 
ინსტრუმენტებს გამოიყენებს, რათა შეანელოს კლება და კრიზისი აიცილოს თავიდან. 
ეკონომიკური სტაგნაციის პერიოდში, როდესაც კერძო სექტორს არ სურს ან ვერ ახერხებს 
ეკონომიკური სტიმულების შექმნას სახელმწიფო ინტერვენციის გარეშე, სახელმწიფოს აქვს 
შესაძლებლობა, მიზნობრივი ფისკალური პოლიტიკის მეშვეობით ეკონომიკის სტიმულირება 
მოახდინოს. იმის გათვალსიწინებით, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები ხარჯების ნაწილს 
წარმოადგენს, რომლებიც ეკონომიკური აქტივობის სტიმულირებას და გაძლიერებას უწყობს 
ხელს, გამართლებული და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა სახელმწიფოს მიერ ასეთი 
პროექტების დაფინანსება. თუმცა, საქართველოს მთავრობის განცხადებით, ასეთი პოლიტიკის 
გატარება გაუმართლებელია, რადგან ინფრასტრუქტურული პროექტები კერძო სექტორმა 
უნდა დააფინანსოს. უნდა აღინიშნოს, რომ ბოლო წლების ეკონომიკური ზრდა უმთავრესად 
ეკონომიკის სექტორში სამთავრობო აქტივობის შედეგი იყო. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ასეთი 

4 იქვე.
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პროექტების შეკვეცა მანამ, სანამ მათ განხორციელებას კერძო სექტორი აიღებდა საკუთარ 
ხელში, ასევე გაუმართლებელია; ასეთი ნაბიჯების შედეგები იმ ეკონომიკური და საბიუჯეტო 
მონაცემებით დასტურდება, რომლებიც დღეს გვაქვს. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 
იმ ფაქტის გათვალისწინებთ, რომ საქართველოს კვლავ ესაჭიროება მსხვილი საბაზისო 
ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, რომლებსაც მხოლოდ კერძო სექტორი 
იშვიათად აფინანსებს. ამ თვალსაზრისით, შესაძლოა სასარგებლო იყოს კერძო და საჯარო 
სექტორებს შორის პარტნიორობის სქემების შემუშავება და განხორციელება.

სხვათა შორის, 2014 წლის ბიუჯეტის პროექტი, რომელიც პარლამენტს განსახილველად წარედგინა, 
კვლავ მნიშვნელოვნად არის სოციალურ უზრუნველყოფაზე ორიენტირებული. იგი ასახავს გაზრდილ 
ხარჯებს სოციალურ დახმარებაზე, ჯანდაცვაზე და განათლებაზე, ხოლო ინფრასტრუქტურული 
ხარჯების მხრივ ბევრი არაფერია შეცვლილი. თუმცა, განათლებაზე ხარჯების ზრდა ძალიან 
მისასალმებელი ნაბიჯია; ამასთან დაკავშირებით ჩვენმა ორგანიზაციამ არა ერთი რეკომენდაცია 
შეიმუშავა, როდესაც სტრუქტურული უმუშევრობის პრობლემას სამუშაო ძალაში უმუშევარი ან 
არასრულად დასაქმებული ადამიანების მაღალი რაოდენობის მთავარ მიზეზად განიხილავდა. 
ამ საკითხს უფრო ვრცლად მოგვიანებით შევეხებით წინამდებარე ანგარიშში. გარდა ამისა, 
ეკონომიკური ზრდის შენელების დროს სოციალური ხარჯების მკვეთრი ზრდა არ არის სწორი გზა, 
რადგან ეს საბიუჯეტო ტვირთს კიდევ უფრო დაამძიმებს. 

სამომხმარებლო ფასების ინდექსი
თითქმის ერთი წელია რაც საქართველოს ეკონომიკაში დეფლაცია შეინიშნება. 2013 წლის 
სექტემბრის მდგომარეობით, თვიური ინფლაცია საქართველოში -0.1%-ს შეადგენდა (გრაფიკი 2). 
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის (საქსტატი) მონაცემების თანახმად, ფასების 
დონეებზე ყველაზე დიდი გავლენა ჯანმრთელობის უნივერსალური დაზღვევის და მშობიარობის 
მომსახურების სუბსიდირებამ იქონია.

გაუთვითცნობიერებელი ადამიანისთვის დეფლაცია კარგია, ვინაიდან მას ფასების შემცირება და 
რეალური შემოსავლის და შესაბამისად, მოქალაქეთა მსყიდველობითი უნარის მატება მოაქვს. თუმცა 
დეფლაცია, უმეტეს შემთხვევაში, საკმაოდ საზიანოა, რადგან კლებადი ფასები, ფაქტობრივად, 
ვალის რეალურ ტვირთს ზრდის და წარმოების სტიმულს ამცირებს, რაც ნეგატიურ გავლენას 
ახდენს მონეტარული პოლიტიკის ეფექტიანობაზე. გარდა ამისა, დეფლაციასთან უშუალოდ არის 
დაკავშირებული ფინანსურ ბაზრებზე სერიოზული სისტემური შოკების რისკი.5

5  მ. ფლეკენშტაინი და ფ. ლონგსტაფი; დეფლაციის რისკი.  ეკონომიკური კვლევის ეროვნული ბიუროს სამუშაო ანგარიში. 
Fleckenstein M., Longstaff F., Deflation Risk. NBER Working Papers. July 2013.
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გრაფიკი 2 ინფლაცია www.geostat.ge

 

საქართველოში დეფლაციური პროცესების გამომწვევ მთავარი მიზეზად მოთხოვნის შემცირება 
სახელდება. მეორე მხრივ, მოთხოვნის კლება, ჩვეულებრივ, ნელი ეკონომიკური ზრდის და მზარდი 
უმუშევრობის შედეგია. საქართველოს შემთხვევაში, მოთხოვნაში ეს ვარდნა იმ პოლიტიკურ 
გაურკვევლობას მოჰყვა, რომელიც ქვეყანაში 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებთან იყო 
დაკავშირებული.ეს გაურკვევლობა 2013 წელსაც გაგრძელდა საპრეზიდენტო არჩევნების მოლოდინში 
. დეფლაცია შეიძლება მთავრობის ზომის და საინვესტიციო ხარჯების შემცირებით გაღრმავდეს, 
რაც, პრინციპში, 2013 წელს მოხდა, როდესაც მთავრობამ მკვეთრად შეამცირა ინფრასტრუქტურული 
ხარჯები. ხანგრძლივმა დეფლაციამ შეიძლება ისეთი უარყოფითი შედეგები გამოიღოს, როგორებიცაა 
საწარმოთა მოგების ვარდნა, დასაქმების და მოსახლეობის შემოსავლების შემცირება, რაც, თავის 
მხრივ, ზრდის სესხების რეალურ ღირებულებას კომპანიებისა და ინდივიდებისათვის. როგორც 
ინფლაცია, ასევე დეფლაცია, ხელს უშლის ეკონომიკის შეუფერხებელ მართვას, თუმცა ეკონომისტები 
მიიჩნევენ, რომ ზომიერი დეფლაცია უფრო საზიანოა ეკონომიკისთვის, ვიდრე ზომიერი ინფლაცია.6 
ამის უკიდურეს მაგალითად შეიძლება იაპონიაში ათწლიანი დეფლაცია მოვიტანოთ, სადაც 
ინფლაციის სტიმულირებისთვის საპროცენტო განაკვეთები მუდმივად მცირდებოდა. ამან ქვეყანა 
1999 წელს ნულოვან საპროცენტო განაკვეთამდე მიიყვანა,7 რაც საბოლოოდ 2006 წლის ივლისში 
დასრულდა. 

6 ეკონომიკური კვლევის ეროვნული ბიურო, დეფლაცია. NBER. Deflation. http://www.nber.org/feldstein/deflation.pdf

7  ი. ტაკატოში და ფ.ს. მიშკინი; იაპონიის ორი ათწლეულის მონეტარული პოლიტიკა და დეფლაციის პრობლემა. ეკონომიკური 
კვლევის ეროვნული ბიურო, 2004. Takatoshi, I., Mishkin F.S., Two Decades of Japanese Monetary Policy and the Deflation Prob-
lem. National Bureau of Economic Research. 2004. http://www.nber.org/papers/w10878.pdf?new_window=1
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დასაქმება

დეფლაციას, ჩვეულებრივ, მაღალი უმუშევრობა იწვევს, რასაც შედეგად მოთხოვნის კლება მოჰყვება 
და შესაბამისად, რეცესიის წინაპირობას აჩენს. უმუშევრობა, უფრო სწორად ფორმალური დასაქმება, 
ხანგრძლივი პრობლემაა საქართველოს რეალობაში (გრაფიკი 3). მთლიანი სამუშაო ძალის მხოლოდ 
32%-ია ფორმალურად დასაქმებული, ნახევარზე მეტი თვითდასაქმებულია, ხოლო უმუშევრობის 
მაჩვენებელი 15%-ს შეადგენს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის უკანასკნელი პროგნოზის 
თანახმად ეს მაჩვენებელი 2014 წელს 17%-მდე გაიზრდება.

გრაფიკი 3 დასაქმების ტენდენციები www.geostat.ge, www.imf.org

 

მიუხედავად იმისა, რომ 2013 წლის უმუშევრობის მაჩვენებლები ჯერ არ არის ხელმისაწვდომი, 
2013 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, 
ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა დაახლეობით 6%-ით არის შემცირებული (გრაფიკი 
4). თუ ბიზნეს სექტორში დასაქმებულებს საქმიანობის ტიპების მიხედვით გავაანალიზებთ, ყველაზე 
დიდი კლება სამშენებლო სექტორში მოხდა, სადაც დასაქმებულთა რაოდენობა 34%-ით შემცირდა 
(გრაფიკი 5). დასაქმებულთა რაოდენობის კლება თითქმის ყველა სექტორში აღინიშნა გარდა სოფლის 
მეურნეობის სექტორისა, სადაც მთავრობა აქტიურად ახორციელებს პროგრამებს და რომლის 
ფორმალური დასაქმების ბაზა, სხვა სექტორებთან შედარებით, გაცილებით მცირეა.
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გრაფიკი 4 ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა რიცხოვნობა www.geostat.ge

გრაფიკი 5 ბიზნეს სექტორში დასაქმებულები საქმიანობის სფეროს მიხედვით www.geostat.ge

გარდა ამისა, ჩვენ მუდმივად ვსაუბრობდით ეგრეთ წოდებულ უნარ-ჩვევების შეუსაბამობასა და 
სამუშაო ძალის არაადეკვატურობაზე, როგორც საქართველოში უმუშევრობის მაღალი მაჩვენებლის 
ერთ-ერთ მთავარ მიზეზზე. ადამიანური კაპიტალის ბოლო ანგარიშში8 განხილულია ქვეყნების 

8  მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი. ადამიანური კაპიტალის ანგარიში, 2013. World Economic Forum. The Human Capital Report. 
2013.
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ადამიანური კაპიტალის შესაბამისობა კონკურენტული ეკონომიკების მოთხოვნებისადმი და 
მოტანილია იმ ქვეყნების მაგალითები, რომლებმაც თავიანთი მოსახლეობის ჯანდაცვის, განათლების 
და უნარების  განვითარებაში  ინვესტირებით წარმატებას მიაღწიეს. შედეგად, ეს ინვესტიციები  კი 
ეკონომიკის პროდუქტიულობაში აისახა. ადამიანური კაპიტალის ინდექსი მოიცავს განათლების 
კრიტერიუმს, რომლითაც ფასდება განათლების ხარისხი და მოცულობა საბაზისო, საშუალო და 
მესამე დონეებზე, რაც გავლენას ახდენს დღევანდელ და მომავალ სამუშაო ძალაზე; ინდექსი ასევე 
მოიცავს სამუშაო ძალისა და დასაქმების კრიტერიუმს, რომლითაც ხდება ქვეყნის სამუშაო ასაკის 
მოსახლეობაში არსებული გამოცდილების, უნარების, ცოდნის და მომზადების ხარისხის შეფასება. 
საქართველო ორივე კრიტერიუმით ჩამოუვარდება როგორც მეზობელ, ისე მთლიანად რეგიონის 
ქვეყნებს. განათლების მაჩვენებლით, საქართველოს 74-ე ადგილი უკავია 122 ქვეყანას შორის, ხოლო 
სამუშაო ძალისა და დასაქმების მაჩვენებლით -102-ე.

ნამდვილად ვეთანხმებით მოსაზრებას, რომ განათლების სისტემის მოდერნიზება რეალური 
პრობლემაა საქართველოში. მთავარი პრობლემა საბაზისო და საშუალო განათლებაა, ვინაიდან 
ესენია ეკონომიკის მთავარი მამოძრავებელი ძალა. მრავალი ეკონომიკური ნაშრომი აჩვენებს 
საკმაოდ ძლიერ კორელაციას ეკონომიკურ ზრდასა და დაწყებით განათლებას შორის. განათლების 
მეორე და მესამე საფეხურების კორელაცია ეკონომიკურ ზრდასთან ნაკლებ თვალსაჩინოა. ეს კარგად 
ჩანს აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებში.

სამწუხაროდ, მსოფლიო ბანკის სტატისტიკით, საქართველო გაცილებით ნაკლებს ხარჯავს საბაზისო 
განათლებაზე ვიდრე ყოფილი საბჭოთა კავშირის სხვა ქვეყნები, მაგალითად, უკრაინა და სომხეთი. 
ბოლო წლებში განათლების სფეროსთვის გამოყოფილი თანხები გაიზარდა და 2013 წელს მშპ-
ის 3.2% შეადგინა (გრაფიკი 6). ჩვენ ვაფასებთ საბაზისო განათლების სტიმულირების სხვადასხვა 
სქემას, რომლებიც საქართველოს მთავრობამ შეიმუშავა, მაგრამ მაინც მიგვაჩნია, რომ განათლების 
სექტორში არსებული ხელფასების დონის გათვალისწინებით, სერიოზული შედეგების მიღწევა 
უკიდურესად ძნელი იქნება. ასევე მიგვაჩნია, რომ მშპ-ის სულ ცოტა 4% უნდა იყოს გამოყოფილი 
განათლებაზე, რათა უზრუნველყოფილი იქნეს ეკონომიკის თანმიმდევრული და ხარისხობრივი 
ზრდა, როგორც ეს ბევრი ქვეყნის ემპირიულმა გამოცდილებამ აჩვენს.

გარდა ამისა, ხელფასების ძალიან დაბალი დონის გამო, მასწავლებლის პროფესია კვლავ საკმაოდ 
არაპრესტიჟულ საქმიანობად არის მიჩნეული. ქვეყანაში საჯარო სკოლის ხარისხი გაცილებით 
უკეთესის ქონის სურვილს აჩენს. ცოტა ხნის წინ ჩატარებულმა მასწავლებელთა საკვალიფიკაციო 
გამოცდების შედეგებმა საგანგაშო ტენდენცია გამოკვეთა - მასწავლებელთა უმეტესობამ ვერ შეძლო 
სავალდებულო მინიმუმის გადალახვა. პრობლემა, სავარაუდოდ, ის არის, რომ საბაზისო განათლება 
არ არის მიბმული უმაღლესი განათლებისა და ბაზრის მოთხოვნებთან. საბაზისო სწავლების სისტემის 
დაფინანსების გაუმჯობესება ფოკუსირებული უნდა იყოს მოსწავლეებს შორის მათემატიკური 
ანგარიშის და წერა-კითხვის უნარების გაუმჯობესებაზე. წერა-კითხვის და მათემატიკური ანგარიშის 
კარგი უნარები აუცილებელია ხარისხიანი სამუშაო ძალის შესაქმნელად იმ ქვეყანაში, რომელიც 
რესურსებზე დაფუძნებული ზრდის მოდელიდან ეფექტიანობაზე ორიენტირებულ მოდელზე 
გადასვლის პროცესშია.
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გრაფიკი 6 საბიუჯეტო დანახარჯები კატეგორიების მიხედვით www.mof.ge, www.geostat.ge
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საგარეო სექტორი
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები

პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებში დაღმავალი ტენდენცია 2013 წელსაც შენარჩუნდა; 2012 წელს, 
2011-თან შედარებით, 20%-იანი კლება აღინიშნა. 2012 წელს მთლიანი პირდაპირი უცხოური 
ინვესტიციების 31% (2011 წელს მხოლოდ 15%) იმ ახალ ბიზნეს-ინიციატივებში ინვესტირებისკენ 
წარიმართა,9 რომლებიც უფრო პროდუქტიულია ეკონომიკური ზრდის და დასაქმების გენერირების 
თვალსაზრისით. 2013 წლის 6 თვის მონაცემების 2012 წლის შესაბამისი პერიოდის მონაცემებთან 
შედარება მცირედ კლებას აჩვენებს (გრაფიკი 7). აღსანიშნავია, რომ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 
18%-ით შემცირდა ეკონომიკური კრიზისისა და ეკონომიკური პოლიტიკის ბუნდოვანების გამო. კლება 
საქართველოს ეკონომიკის სექტორების უმეტესობაში მოხდა. ინვესტიციების მნიშვნელოვანი ზრდა 
აღინიშნა ენერგეტიკის, სამთო-მომპოვებელ და ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების სექტორებში, 
ხოლო ინვესტიციების ყველაზე დიდი ვარდნა სამშენებლო სექტორმა განიცადა. ზოგადად, ბოლო 
თვეებში, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა განვითარებად რეგიონებში შემცირდა, 
ხოლო ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებში  რეკორდულად მაღალ მაჩვენებელს მიაღწია.10 გარდა 
ამისა, განვითარებული ქვეყნებიდან საინვესტიციო ნაკადების გადინება მთელ მსოფლიოში 
შემცირდა. 2012 წლის მდგომარეობით, საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მარაგი, 
ანუ, ეკონომიკაში იმ კაპიტალისა და რეზერვების მთლიანი ღირებულება, რომელიც ეკუთვნის სხვა 
ქვეყანაში მდებარე საწარმოს თუ ბიზნესს, 10,615 მილიონ აშშ დოლარს შეადგენდა.11 

გრაფიკი 7 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები www.geostat.ge

9 გლობალური საინვესტიციო ანგარიში 2013. Global Investment Report 2013. http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2013_en.pdf

10  იქვე.

11 იქვე.
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უცხოური ინვესტიციების ანალიზი სექტორულ ჭრილში (გრაფიკი 8) გვიჩვენებს, რომ სექტორთა 
უმეტესობაში კლება მოხდა. ინვესტიციების მნიშვნელოვანი ზრდა აღინიშნა ენერგეტიკის, სამთო-
მომპოვებელ და ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების სექტორებში, ხოლო ყველაზე დიდი ვარდნა - 
სამშენებლო სექტორში. 

გრაფიკი 8 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ეკონომიკური საქმიანობის მიხედვით

 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების უარყოფითი მაჩვენებელი არ არის აუცილებლად დაკავშირებული 
ნაკადების წმინდა გადინებასთან, არამედ უფრო რეზიდენტი კომპანიების ვალდებულებების 
შემცირებასთან.

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ქვეყნების მიხედვით გაანალიზება კიდევ ერთხელ გვიდასტურებს 
იმას, რომ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოში, ძირითადად, ერთჯერად, მსხვილ 
ინვესტიციებს წარმოადგენს. 2013 წლის პირველი ორი კვარტლის მონაცემებით, ყველაზე მსხვილი 
ინვესტიცია,  განხორციელებული ინვესტიციების 26%-ზე მეტი, ლუქსემბურგიდან შემოვიდა. ეს 
ყველაზე დიდი ინვესტიციაა, რაც კი ამ ქვეყნიდან განხორციელებულა. ნიდერლანდები, აზერბაიჯანი 
და თურქეთი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შედარებით სტაბილურ წყაროებს წარმოადგენენ; 
ამ ქვეყნებიდან შემოსულმა ინვესტიციებმა მთლიანი ინვესტიციების 22% (ნიდერლანდები), 13% 
(აზერბაიჯანი) და 8% (თურქეთი) შეადგინა. მკვეთრად გაიზარდა ინვესტიციები ჩინეთიდან, 
რომელზეც მთლიანი ინვესტიციების 20% მოდის. შესაბამისად, ეს ქვეყანა მესამე ადგილზეა 
საქართველოში განხორციელებული ინვესტიციების მოცულობის მაჩვენებლით (გრაფიკი 9).
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გრაფიკი 9 ინვესტიციები ქვეყნების მიხედვით 2013 წლის ორი კვარტალი www.geostat.ge

ფულადი გზავნილები

ფულადი გზავნილები, რომლებიც უცხოური ვალუტის და შინამეურნეობათა შემოსავლის 
საიმედო წყაროდ არის მიჩნეული, აღმოსავლეთ ევროპის  ბევრ ისეთ ქვეყანაში შემცირდა, სადაც 
ქვეყნის მშპ-ში მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ. კლება განსაკუთრებით თვალსაჩინოა ფულად 
გზავნილებში ევროზონის ქვეყნებიდან, რომლებმაც შემცირება 2012 წლის მეორე ნახევრიდან 
დაიწყო, რაც შემოსავლის და ადგილობრივი მოთხოვნის შესუსტებაში გამოიხატა.12 თუმცა, ეს 
ტენდენცია საქართველოს არ შეხებია. აქ ფულადი გზავნილები უცხოეთიდან ფულადი ნაკადების 
შემოდინების კვლავ ყველაზე საიმედო და ყველაზე ნაკლებ მერყევ წყაროებად რჩება და თითქმის 
ორჯერ აღემატება პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ნაკადების მოცულობას (გრაფიკი 10). 
ფულადი გზავნილები დაახლოებით 9%-ით გაიზარდა წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით. 
ქვეყნების მიხედვით ფულადი გზავნილების შემოდინების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ ისინი კვლავ 
სტაბილურად შემოედინება ევროზონის ქვეყნებიდან; ერთადერთი გამონაკლისია ესპანეთი, 
საიდანაც გზავნილების მოცულობამ 15%-ით იკლო 2013 წლის პირველი 9 თვის განმავლობაში 
(გრაფიკი 11), რაც, ძირითადად, ამ ქვეყანაში მაღალი უმუშევრობისა და ეკონომიკური კრიზისის 
შედეგია. 

,

12  ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის რეგიონული ეკონომიკური პერსპექტივები. European Bank for Re-
construction and Development (EBRD) Regional Economic Prospects. http://www.ebrd.com/downloads/research/REP/rep-
may-2013.pdf
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გრაფიკი 10 ფულადი გზავნილების ჩარიცხვები www.nbg.ge

გრაფიკი 11ფულადი გზავნილები გამომგზავნი ქვეყნების მიხედვით www.nbg.ge

ვაჭრობა

საგარეო ვაჭრობის ტენდენციებში (გრაფიკი 13) პოზიტიური განვითარება აღინიშნა, რაც წინა წლის 
ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ექსპორტის 11%-იანი ზრდით გამოიხატა 2013 წლის პირველი 8 თვის 
განმავლობაში. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ზრდა; ქართული ექსპორტი 
30%-ით გაიზარდა 2010-დან 2011 წლამდე და კიდევ დამატებით 8%-ით 2011-დან 2012-მდე. ექსპორტის 
ზრდა ძირითადად ქართული ღვინისა და მინერალური წყლებისთვის 2013 წლის ზაფხულში რუსეთის 
ბაზარზე ხელახლა დაშვების შედეგია. ვინაიდან ეს მონაცემები პირველ 8 თვეს ასახავს, ჩვენ ჯერ არ 
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შეგვიძლია ვისაუბროთ იმ რეალურ ეფექტზე, რომელიც საქართველოს ექსპორტის ტენდენციებზე 
რუსეთის ბაზრის გახსნამ იქონია. გარდა ამისა, 2013 წლის 14 ოქტომბრიდან, შვიდწლიანი ემბარგოს 
შემდეგ, რუსეთმა თავის ბაზარზე საქართველოდან ხილის რამდენიმე სახეობაც დაუშვა. ხილის ასეთ 
სახეობებს შორის არის კაკალი, ციტრუსი, ყურძენი, ვაშლი, მსხალი და კომში.13 

მეორე მხრივ, დაღმავალი ტენდენცია აჩვენა იმპორტმა (4%-იანი კლება), რაც 2009 წლის შემდეგ 
პირველად მოხდა. ყველაზე დიდი კლება - 40%-მდე, ხორბლის იმპორტში აღინიშნა (მონეტარულ 
გამოსახულებაში) (გრაფიკი 14). ეს კლება ნაწილობრივ მარცვლეულზე საერთაშორისო ფასების 
15%-იანმა კლებამ გამოიწვია, რაც 2013 წლის იანვრიდან 2013 წლის აგვისტომდე აღინიშნა (გრაფიკი 
15). ფასების კლება 2012 წლის ბოლოდან დაიწყო და ახლაც გრძელდება. ხორბლის ფასის 15%-იანი 
კლება ვერ გამოიწვევდა ხორბლის იმპორტის 40%-იან შემცირებას მონეტარულ გამოსახულებაში. 
ამის ერთ-ერთი ახსნა შეიძლება იყოს ის, რომ 2012 წელს ხორბლის ჭარბი იმპორტი განხორციელდა 
და შესაბამისად, მისი მარაგი არსებობდა. მეორე მხრივ, ნავთობპროდუქტების იმპორტში 5%-იანი 
კლება პირდაპირ გამოიხატება მოხმარების კლებაში, რადგან აღმოსავლეთში არსებული პოლიტიკური 
დაძაბულობის გამო, 2013 წლის ივნისიდან ფასები ნავთობსა და ნავთობრპოდუქტებზე იზრდება.14 
მნიშვნელოვანი, 20%-იანი ზრდა აღინიშნა მედიკამენტების იმპორტში, რაც შეიძლება ჯანდაცვის 
სისტემაში სამთავრობო პროგრამების განხორციელებას და შესაბამისად, ამ სისტემის გაზრდილ 
სახელმწიფო დაფინანსებას უკავშირდებოდეს. ავტომობილების იმპორტიც იზრდება, რაც ასევე 
საქართველოს წამყვანი საექსპორტო პროდუქციაა (საქართველოდან ავტომობილების რე-ექსპორტი 
ხდება მეზობელ და ცენტრალური აზიის ქვეყნებში). რუსეთის ბაზრის გახსნის შედეგად არა მხოლოდ 
ექსპორტი, არამედ იმპორტიც გაიზარდა. 2013 წლის 8 თვის განმავლობაში რუსეთიდან იმპორტი 
43%-ით გაიზარდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით.

გრაფიკი 12 ექსპორტ/იმპორტის ტენდენციები www.geostat.ge

13  საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, სურსათის ეროვნული სააგენტო. ნანახია 2013 წლის 16 ოქტომბერს. 
http://nfa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=35&info_id=931

14  ჟურნალი „ეკონომისტი“. The Economist. Worried Wells. Retrieved on October 16th, 2013. ნანახია 2013 წლის 16 ოქტომბერს. 
http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2013/09/oil-prices?zid=298&ah=0bc99f9da8f185b2964b6cef412227be
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გრაფიკი 13 იმპორტი სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით

გრაფიკი 14 სასაქონლო ფასების ინდექსი www.fao.org

იმპორტი შემცირდა უმეტესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნიდან, გარდა რუსეთისა და უკრაინისა 
(გრაფიკი 15).
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გრაფიკი 15 იმპორტი ქვეყნების მიხედვით www.geostat.ge

ექსპორტის ზრდამ და იმპორტის კლებამ საქართველოს სავაჭრო ბალანსი გააუმჯობესა. 2013 წლის 8 
თვის განმავლობაში უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი -3,119 მილიონი აშშ დოლარს შეადგენს (გრაფიკი 
16). 2013 წელს პროგნოზირებულია, რომ მიმდინარე ანგარიშების ბალანსი, როგორც მშპ-ის წილი, 
გაუმჯობესდება და -11.5%-დან -6.5%-მდე შემცირება; თუმცა, 2014 წელს ისევ მოსალოდნელია 
ბალანსის  -7.8%-მდე გაუარესება.

გრაფიკი 16 სავაჭრო ბალანსი მლნ აშშ დოლარი www.geostat.ge

მინერალური წყლებისა და ნატურალური ყურძნის ღვინის ექსპორტის ტენდენციების გაანალიზება 
გვიჩვენებს, რომ ექსპორტი მკვეთრად შემცირდა 2006 წელს რუსეთის მიერ იმპორტზე ემბარგოს 
დაწესების შემდეგ. თუმცა, უკვე 2012 წელს საქართველოს მწარმოებლებმა, როგორც ჩანს, ახალი 
ბაზრები მოიძიეს და საექსპორტო პორტფელის დივერსიფიკაცია შეძლეს. 2013 წლის გაზაფხულ-
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ზაფხულში რუსეთის ბაზარზე ხელახლა შესვლის შემდეგ, ამ ორი სასაქონლო კატეგორიის 
საექსპორტო მოცულობები გარკვეულწილად გაიზარდა, თუმცა ეს მონაცემები მხოლოდ 2013 წლის 
აგვისტომდე პერიოდს ასახავს, რაც საკმარისად წარმომადგენლობითი არ არის. 8 თვის მონაცემების 
მიხედვით, 2012 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, მინერალური წყლების ექსპორტში 56%-
იანი, ხოლო ღვინის ექსპორტში 67%-იანი ზრდა აღინიშნა (გრაფიკი 17).

გრაფიკი 17 მინერალური წყლების და ღვინოების ექსპორტი www.geostat.ge

ფულად გამოსახულებაში ექსპორტი გაიზარდა უმეტესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნიდან და 
ქვეყანათა ჯგუფებიდან, გარდა აშშ-სა. ექსპორტმა რუსეთში 50%-ით იმატა. თუმცა, უმსხვილესი 
საექსპორტო პარტნიორი კვლავ აზერბაიჯანია, რომელზეც მთლიანი საექსპორტო ბრუნვის 27%-
იანი წილი მოდის (გრაფიკი 18).

გრაფიკი 18 ექსპორტი ქვეყნების მიხედვით www.geostat.ge
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რეკომენდაციები
მთავრობამ უნდა იმუშაოს გრძელვადიანი ეკონომიკური სტრატეგიის შემუშავებაზე, 
რომელშიც ნათლად იქნება გამოკვეთილი განვითარების მიმართულებები და შექმნილი იქნება 
პროგნოზირებადი გარემო ქვეყნის ეკონომიკური აქტორებისთვის, რაც აუცილებელია ქვეყანაში 
მეტი ინვესტიციების მოსაზიდად. ამავე დროს, მიგვაჩნია, რომ სახელმწიფოს მიერ დამატებითი 
სოციალური ვალდებულებების აღება არ არის სწორი გზა. დამატებითი სოციალური ვალდებულებები 
გამართლებული იქნება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ეკონომიკური სიტუაცია გამოსწორდება და მეტ-
ნაკლებად მდგრადი ზრდა იქნება მიღწეული.

გლობალური ეკონომიკის ვარდნისა და მისი ზრდის არასახარბიელო პერსპექტივების 
გათვალისწინებით, მთავრობის ამოცანა გონივრული ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის 
გატარება უნდა იყოს, რაც შეიძლება ეკონომიკის ზომიერი სტიმულირებით და ისეთი გონივრული 
საბიუჯეტო ხარჯების გაწევით გამოიხატოს, რომლებიც აშკარად პოზიტიურ ეფექტს 
მოახდენენ ეკონომიკის ზრდაზე.  ინფრასტრუქტურული პროექტების შეკვეცა მანამ, სანამ მათ 
განხორციელებას კერძო სექტორი აიღებს საკუთარ ხელში, გაუმართლებელი ნაბიჯია და ასეთი 
ნაბიჯების შედეგები იმ ეკონომიკური და საბიუჯეტო მონაცემებით დასტურდება, რომლებიც დღეს 
გვაქვს. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ ფაქტის გათვალისწინებთ, რომ საქართველოს კვლავ 
ესაჭიროება მსხვილი საბაზისო ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებსაც მხოლოდ კერძო 
სექტორი იშვიათად აფინანსებს. ამ თვალსაზრისით, შესაძლოა სასარგებლო იყოს საჯარო დაკერძო 
სექტორების პარტნიორობის სქემების შემუშავება და განხორციელება.

ეკონომიკური პოლიტიკის თანმიმდევრული ინიციატივები ხელს შეუწყობს სტაბილურობის 
განცდის დამკვიდრებას და გაფანტავს გაურკვევლობის შეგრძნებას, რაც ხელს შეუწყობს ბიზნესის 
აქტიურობის ზრდას და მოთხოვნის კლებით გამოწვეული შოკების დაძლევს.

მნიშვნელოვანი საკითხია ისეთი საქმიანობების განხორციელება, რომლებიც ახლად დაფუძნებულ 
ბიზნესებს ბაზარზე შესვლას გაუადვილებს და ჭეშმარიტად კონკურენტულ გარემოს გააძლიერებს. 
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