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ნაშ რომ ში შე ფა სე ბუ ლია სა ქარ თვე ლო ში წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის 
კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა, გან საზღ ვრუ ლია ამ პრო დუქ ცი ის ცნო ბა დო ბა 
რო გორც ქვეყ ნის შიგ ნით, ასე ვე სა გა რეო ბაზ რებ ზე. ევ რო კავ შირ თან 
გა ფორ მე ბუ ლი ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბით, ქარ თულ პრო დუქ ცი ას გზა 
გა ეხ სნა ევ რო პის ბაზ რებ ზე დაბ რკო ლე ბე ბის გა რე შე. ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე-
ვის სა ფუძ ველ ზე დად გინ და იმ პრო დუქ ცი ის არე ა ლი, რო მე ლიც იქ ნე ბა 
კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი სა გა რეო ბაზ რებ ზე და შეძ ლებს პო ზი ცი ო ნი რე ბას. 

ბიბ ლი ოგ რა ფი უ ლი კვლე ვი სა და ემ პი რი ულ მა სა ლებ ზე დაყ რდნო ბით, 
გა მოვ ლე ნი ლია პრო დუქ ცი ის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა ზე მოქ მე დი ფაქ ტო-
რე ბი და შე ფა სე ბუ ლია სხვა დას ხვა კრი ტე რი უ მის მი ხედ ვით. აღ სა ნიშ ნა-
ვი ა, რომ მსგავ სი სა ხის კვლე ვა სა ქარ თვე ლო ში ჯერ არ ჩა ტა რე ბუ ლა, ის 
პირ ვე ლია თა ვი სი მნიშ ვნე ლო ბით და მი სი გა მო ყე ნე ბა შე საძ ლე ბე ლია იმ 
ქვეყ ნე ბის მკვლე ვა რე ბის მი ერ, რო მელ თა ინ ტე რე სის სფე როს წარ მო ად-
გენს სა გა რეო ბაზ რებ ზე გას ვლის სა კითხ ე ბი. ჰი პო თე ზად აღე ბუ ლია ის, 
რომ თუ უცხ ო ე ლი ტუ რის ტი უპი რა ტე სო ბას მი ა ნი ჭებს ქარ თუ ლი წარ მო-
ე ბის პრო დუქ ცი ას და გა მოვ ლინ და პრო დუქ ტთა ჯგუ ფი, რომ ლე ბიც სხვა 
თა ნა ბარ პი რო ბებ ში, დი დი უპი რა ტე სო ბით ისარ გებ ლებს, შეგ ვიძ ლია და-
ვას კვნათ, რომ თუ მის ქვე ყა ნა ში ეს პრო დუქ ცია თა ვი სუფ ლად გა ვა ბა-
ზარ ზე, მას თა ვის დამ კვიდ რე ბა არ გა უ ჭირ დე ბა.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ევ რო კავ ში რი, ეროვ ნუ ლი წარ მო ე ბა, კონ კუ რენ-
ცი ა, ექ სპორ ტი, იმ პორ ტი, ცნო ბა დო ბა.

JEL Codes: F10, F14, F16

*  სტატია მომზადებულია ბსუ-ს 2019 წლის მიზნობრივი სამეცნიერო პროექტის 
ფარ გლებში 
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შესავალი

სა ქარ თვე ლოს კურ სი ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რა ცი ა ზე დღის წეს რიგ ში
აყე ნებს ეკო ნო მი კუ რი ზრდის თვი სებ რი ვად ახა ლი მო დე ლის შე მუ შა ვე-
ბას. მდგრა დი ეკო ნო მი კუ რი ზრდა უნ და გახ დეს ქვეყ ნის სრულ ფა სო ვა ნი
გან ვი თა რე ბის გა რან ტია და ხე ლი შე უწყ ოს მწვა ვე სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე-
მე ბის გა დაჭ რას (ღა ღა ნი ძე გ. 2014). ექ სპორ ტის მხარ და ჭე რა ეროვ ნუ ლი
ეკო ნო მი კის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის გან მტკი ცე ბის შე მად გე ნე ლი ნა წი-
ლი ა. თა ნა მედ რო ვე პი რო ბებ ში ექ სპორ ტის მხარ და ჭე რა რო გორც გან-
ვი თა რე ბუ ლი, ასე ვე გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის სა ვაჭ რო პო ლი ტი კის და
ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის პრი ო რი ტე ტე ბის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლი ა. ექ-
სპორ ტის მდგრა დი მხარ და ჭე რა ერ თგვა რი წი ნა პი რო ბაა ეკო ნო მი კა ში
და მა ტე ბი თი ვა ლუ ტის მო სა ზი დად და იმ პორ ტის და ნა ხარ ჯე ბის და სა ფა-
რად, სა ვაჭ რო ბა ლან სში წო ნას წო რო ბის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად, სა გა რეო ვა-
ლის ტვირ თის შე სამ სუ ბუ ქებ ლად და ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბის შე საქ-
მნე ლად. ამას თან, სა ხელ მწი ფო სა ექ სპორ ტო პო ლი ტი კის თა ნა მედ რო ვე
სტრუქ ტუ რი ზა ცი ა, მი სი სა თა ნა დო ჩარ თუ ლო ბა სა ერ თო ეკო ნო მი კურ პო-
ლი ტი კა ში ეკო ნო მი კის ეფექ ტი ა ნო ბის ამაღ ლე ბის წო ნა დი ფაქ ტო რი ა.

ეროვ ნუ ლი პრო დუქ ცი ის სა ექ სპორ ტო პო ტენ ცი ა ლის ზრდა პირ და־
პი რაა და კავ ში რე ბუ ლი ამ პრო დუქ ცი ის ცნო ბა დო ბის ამაღ ლე ბას თან. სა־
ქარ თვე ლოს გა აჩ ნია რი გი ბუ ნებ რი ვი უპი რა ტე სო ბე ბი სა, რომ ლის გა მო ყე־
ნე ბი თაც ქვე ყა ნა ში წარ მო ე ბულ მა პრო დუქ ცი ამ შე იძ ლე ბა მა ღა ლი პო ზი־
ცი ე ბი მო ი პო ვოს ევ რო პულ და ზო გა დად სა ერ თა შო რი სო ბა ზარ ზე, სა დაც
მთა ვა რი კრი ტე რი უ მი პრო დუქ ცი ის მა ღა ლი ხა რის ხი და ეკო ლო გი უ რად
სუფ თა წარ მო ე ბა ა. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ სა ქარ თვე ლო ში წარ მო ე ბუ ლი
პრო დუქ ცი ის დი დი ნა წი ლი არ შე ე სა ბა მე ბა სა ერ თა შო რი სო სტან დარ־
ტებს, აქე დან გა მომ დი ნა რე, მას უჭირს გას ვლა სა ერ თა შო რი სო ბა ზარ־
ზე და გაღ წე ვის შემ თხვე ვა ში, და ბალ კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი ა. ეს ხდე ბა იმ
დროს, რო ცა სა ქარ თვე ლოს ევ რო კავ შირ თან გა ფორ მე ბუ ლი აქვს ღრმა და
ყოვ ლის მომ ცვე ლი ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბა, რაც ით ვა ლის წი ნებს ევ რო־
კავ ში რის ქვეყ ნებ თან თა ვი სუ ფალ ვაჭ რო ბას (შე სა ბა მი სი კრი ტე რი უ მე ბის
დაკ მა ყო ფი ლე ბით). მიგ ვაჩ ნი ა, რომ მა ნამ, სა ნამ პრო დუქ ცია გა ვი დო დეს
სა ერ თა შო რი სო ბა ზარ ზე და ვი სა უბ რებ დეთ მი სი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის
შე სა ხებ, აუ ცი ლე ბე ლია მან და აკ მა ყო ფი ლოს ად გი ლობ რი ვი ბაზ რის მოთხ־
ოვ ნე ბი და გახ დეს უპი რო ბო კონ კუ რენ ტი სა მა მუ ლო ბა ზარ ზე.

ცალ კე უ ლი ქარ თუ ლი წარ მო ე ბის პრო დუქ ცი ის კონ კუ რენ ტუ ნა რი-
ა ნო ბა ად გი ლობ რივ ბა ზარ ზე საკ მა რი სად არ არის შეს წავ ლი ლი. თუმ ცა,
ფა სე ბის კვლე ვა ხდე ბა იმ შემ თხვე ვა ში, რო ცა სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი-
კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რი („საქსტატი“) ად გენს სა მომ ხმა რებ ლო კა ლა თის
ღი რე ბუ ლე ბას. ამ დროს ფა სე ბის კვლე ვას ექ ვემ დე ბა რე ბა სა ქარ თვე ლოს
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ბადრი გეჩბაია, გელა მამულაძე, პაატა აროშიძე, ნანული მახარაძე, მირზა სუქნიშვილი

სხვა დას ხვა ქა ლა ქის აგ რა რუ ლი ბაზ რე ბი. მი ღე ბუ ლი კვლე ვის შე დე გე ბი 
სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა ცალ კე უ ლი და სა ხე ლე ბის პრო დუქ ცია შეს წავ ლილ 
იქ ნეს არამ ხო ლოდ ფა სე ბის ჭრი ლით, არა მედ კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის 
სხვა მაჩ ვე ნებ ლე ბის მი ხედ ვი თაც.

კვლე ვი სათ ვის შერ ჩე ულ იქ ნა ქარ თუ ლი წარ მო ე ბის გა მაგ რი ლე ბე-
ლი სას მე ლე ბი, არა ალ კო ჰო ლუ რი პრო დუქ ცი ა, ლუ დი და რძის პრო დუქ-
ტე ბი.

კვლე ვის ჩა ტა რე ბის დროს, აქ ცენ ტი გა კეთ და ქა ლაქ ბა თუ მის სა მომ-
ხმა რებ ლო ბა ზარ ზე. საკ ვლე ვი პრო დუქ ტე ბი სა და კვლე ვის არე ა ლის ასე-
თი არ ჩე ვა ნი გა ნა პი რო ბა შემ დეგ მა ფაქ ტო რებ მა: 

 ბა თუ მი წარ მო ად გენს ქვეყ ნის უმ სხვი ლეს ტუ რის ტულ ქა ლაქს;
 ტუ რის ტუ ლი პო ტენ ცი ა ლი ვლინ დე ბა არა მარ ტო ში და ტუ რიზ მის, 

არა მედ სა გა რეო ტუ რიზ მის მი მარ თუ ლე ბი თაც;
 ზაფ ხუ ლის პე რი ოდ ში იზ რდე ბა მოთხ ოვ ნა;
 ად გი ლობ რივ ბა ზარ ზე წარ მოდ გე ნი ლია რო გორც სა მა მუ ლო წარ-

მო ე ბის, ასე ვე იმ პორ ტი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ა;
 ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბი სა და ტუ რის ტე ბის მყიდ ვე ლო ბი თი 

უნა რი სა შუ ა ლო ზე მა ღა ლი ა;
 შერ ჩე უ ლი პრო დუქ ცია არ მი ე კუთ ვნე ბა არც ფუ ფუ ნე ბის სა გან თა 

რიცხვს და არც პირ ვე ლა დი მოთხ ოვ ნი ლე ბის პრო დუქ ცი ას;
 მომ ხმა რე ბელ თა მხრი დან არ ჩე ვა ნის თა ვი სუფ ლე ბა გა რან ტი რე-

ბუ ლი ა, რად გან მწარ მო ე ბელ თა რა ო დე ნო ბა საკ მა ოდ დი დი ა;
ბა თუ მის, რო გორც კვლე ვის არე ა ლის არ ჩე ვა გა ნა პი რო ბა იმა ნაც, 

რომ ზაფ ხუ ლი ტუ რის ტუ ლი სე ზო ნია და მო სახ ლე ო ბის სა შუ ა ლო შე მო-
სა ვა ლი მა ღა ლი ა. შე მო სავ ლებ ში სხვა ო ბა ძი რი თა დად გან პი რო ბე ბუ ლი 
იმით, რომ ტუ რის ტულ სე ზონ ზე ბა თუმს სტუმ რობს უამ რა ვი უცხ ო ე ლი ტუ-
რის ტი, რო მელ თა ხარ ჯზეც ხდე ბა სა შუ ა ლო სტა ტის ტი კუ რი შე მო სავ ლის 
ზრდა.

გა მომ დი ნა რე იქე დან, რომ სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით, მო სახ ლე ო ბის 
უმე ტე სი ნა წი ლის შე მო სავ ლე ბი და ბა ლი ა, კონ კუ რენ ცი ის მთა ვარ სა ხედ 
გვევ ლი ნე ბა სა ფა სო კონ კუ რენ ცი ა. და ბა ლი შე მო სავ ლის მქო ნე ადა მი ა-
ნი ცდი ლობს ფიქ სი რე ბუ ლი თან ხით უფ რო მე ტი რა ო დე ნო ბის პრო დუქ-
ცია შე ი ძი ნოს, ამ შემ თხვე ვა ში, მის თვის არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბის მთა ვა რი 
მო ტი ვია და ბა ლი ფა სი. ისე თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი კომ პო ნენ ტი, რო გო რი ცაა 
ხა რის ხი, მე ო რე რიგ ში დგას. 

კვლე ვის პრო ცეს ში გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა შემ დე გი მე თო დო ლო გი ა: 
ბიბ ლი ოგ რა ფი უ ლი კვლე ვა, მო ნა ცემ თა შეგ რო ვე ბა, დაკ ვირ ვე ბა, გა მო-
კითხ ვა და ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ინ ტერ ვიუ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ). მო ნა-
ცემ თა შეგ რო ვე ბის მე თო დი ძი რი თა დად გა მო ყე ნე ბუ ლია ად გი ლობ რივ 
სუ პერ მარ კე ტებ ში, სა დაც მოხ და ფა სე ბის დე ტა ლუ რი აღ რიცხ ვა. ფა სე ბის 
შე სა ხებ მო ნა ცე მე ბი შეგ როვ და სხვა დას ხვა ობი ექ ტე ზე. 
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ქარ თუ ლი პრო დუქ ცი ის მი მართ, მომ ხმა რე ბელ თა და მო კი დე ბუ ლე-
ბის შეს წავ ლი სათ ვის, ჩა ტარ და ორე ტა პი ა ნი გა მო კითხ ვა. პირ ველ ეტაპ ზე 
(აპ რილ -ივ ნი სი) გა მო ი კითხა ქარ თვე ლი მომ ხმა რე ბე ლი იმის გა სარ კვე-
ვად, თუ რო მე ლი წარ მო ე ბის (სა მა მუ ლო, იმ პორ ტი რე ბუ ლი) პრო დუქ ცი ას 
და რა კრი ტე რი უ მე ბით ანი ჭე ბენ უპი რა ტე სო ბას, ხო ლო მე ო რე ეტაპ ზე (აგ-
ვის ტო- სექ ტემ ბე რი) გა მო ი კითხა ბა თუმ ში ვი ზი ტო რი უცხ ო ე ლი ტუ რის ტე-
ბი. კვლე ვის სან დო ო ბი სათ ვის გა მო კითხ ულ იქ ნა ქალ თა და მა მა კაც თა 
თით ქმის ერ თი და იგი ვე რა ო დე ნო ბა, ასა კობ რი ვი მაჩ ვე ნებ ლე ბის მი ხედ-
ვით ძი რი თა დად სჭარ ბობ და ახალ გაზ რდა და სა შუ ა ლო ასა კის რეს პო დენ-
ტე ბი, რო მელ თა შე მო სა ვა ლი სა შუ ა ლო ზე და ბა ლი ა, თუმ ცა, საკ მა ო დაა 
ისე თი რეს პონ დენ ტე ბიც, რო მელ თა შე მო სა ვა ლი სა შუ ა ლო ზე მა ღა ლია ან 
მი ე კუთ ვნე ბი ან მა ღალ შე მო სავ ლი ან ოჯა ხებს.

კვლევის შედეგები და მისი განხილვა

სა ერ თა შო რი სო ბა ზარ ზე პრო დუქ ტის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბას მრა-
ვა ლი ფაქ ტო რი გა ნა პი რო ბებს და თი თო ე უ ლის ანა ლი ზი და მო უ კი დე ბე ლი 
კვლე ვის სა განს წარ მო ად გენს. მო ცე მულ სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლია ის ფუნ-
და მენ ტუ რი ფაქ ტო რე ბი, რო მელ თა გა რე შეც შე უძ ლე ბე ლია სა ექ სპორ ტო 
ინ დუს ტრი ის გან ვი თა რე ბა. სა ერ თა შო რი სო ბა ზარ ზე ად გი ლობ რი ვი პრო-
დუქ ტის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ზრდი სა და სა ექ სპორ ტო ინ დუს ტრი ის 
გან სა ვი თა რებ ლად, პირ ველ რიგ ში, აუ ცი ლე ბე ლია სა ვაჭ რო პარ ტნი ო რის 
სწო რად შერ ჩე ვა. იმის თვის, რომ ქარ თულ მა პრო დუქ ტმა თა ვი და იმ კვიდ-
როს სა ერ თა შო რი სო ბა ზარ ზე, სა ჭი როა ისე თი სა ექ სპორ ტო ბაზ რის შერ-
ჩე ვა, რო მე ლიც სტა ბი ლუ რი ეკო ნო მი კი თა და მზარ დი მოთხ ოვ ნით ხა სი-
ათ დე ბა. სტა ბი ლუ რი გა სა ღე ბის ბაზ რის გა რე შე შე უძ ლე ბე ლია გრძელ ვა-
დი ა ნი სა ექ სპორ ტო სტრა ტე გი ის გან ვი თა რე ბა და სა ერ თა შო რი სო ბა ზარ-
ზე კონ კუ რენ ტუ ლი ნი შის და კა ვე ბა.

გა მო კითხ ულ რეს პონ დენ ტთა უმ რავ ლე სო ბა უპი რა ტე სო ბას ანი ჭებს 
ქარ თულ პრო დუქ ცი ას, რაც იმის მაჩ ვე ნე ბე ლი ა, რომ ქარ თუ ლი პრო დუქ-
ცი ი სად მი ნდო ბა გა ცი ლე ბით მა ღა ლი ა. ამის გა მომ წვე ვი მი ზე ზი ისა ა, 
რომ ქარ თულ პრო დუქ ცი ა ში მომ ხმა რებ ლე ბი ხე და ვენ მა ღალ ხა რისხს, 
მი სა ღებ ფასს, რო მე ლიც შე სა ბა მი სო ბა შია შე მო სავ ლებ თან. მომ ხმა რებ-
ლე ბი, ქარ თულ პრო დუქ ცი ას თან ერ თად, იძე ნენ უცხ ო უ რი წარ მო ე ბის 
პრო დუქ ცი ა საც, უმე ტე სად იმ შემ თხვე ვა ში, რო ცა ქარ თუ ლი ანა ლო გი არ 
მო ი პო ვე ბა ან მი სი ფა სი შე მო სა ვალ თან შე და რე ბით მა ღა ლი ა, თა ნა ბარ 
პი რო ბებ ში, მომ ხმა რე ბე ლი უპი რა ტე სო ბას ანი ჭებს ეროვ ნულ პრო დუქ ცი-
ას (პატ რი ო ტუ ლი მო ტი ვე ბი დან გა მომ დი ნა რე). 
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ბადრი გეჩბაია, გელა მამულაძე, პაატა აროშიძე, ნანული მახარაძე, მირზა სუქნიშვილი

ქართული პროდუქციისადმი სანდოობის დონე (რესპონდენტთა რაოდენობა)

1 პროდუქცია ძალიან 
მაღალი

მაღა-
ლი 

საშუა-
ლო

დაბა-
ლი

ძალიან 
დაბალი სულ

2 ალკოჰოლური/
ღვინო 120 186 146 41 17 510

3 არაალკო-
ჰოლური 66 166 192 39 11 474

4
გამაგრილე-
ბელი სასმე-
ლები

70 162 180 55 15 482

5 ლუდი 71 150 165 50 15 451

6
სოფლის 
მეურნეობის 
პროდუქტები

137 179 103 32 4 455

7 სხვა 7 10 21 9 2 49

რო გორც მო ცე მუ ლი ცხრი ლი დან ირ კვე ვა, ჭარ ბობს სოფ ლის მე ურ-
ნე ო ბის პრო დუქ ტებ ზე სან დო ო ბის დო ნე, რო მე ლიც მთლი ა ნო ბა ში შე ად-
გენს 29%-ს. კვლე ვის პრო ცეს ში ქარ თუ ლი ღვი ნო სპე ცი ა ლუ რად იქ ნა გა-
მო რიცხ უ ლი, რად გან ვთვლით, რომ ის ისე დაც მა ღალ კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა-
ნი ა, თუმ ცა, კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ უცხ ო ე ლი მომ ხმა რე ბე ლი მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ ღვი ნო არ ფი გუ რი რებს ჩა მო ნათ ვალ ში, ქარ თუ ლი პრო დუქ ცი-
ის ხა რის ხი სა და სან დო ო ბის ეტა ლო ნად მა ინც ღვი ნოს მი იჩ ნევს. ლუ დი 
და გა მაგ რი ლე ბე ლი სას მე ლე ბის შემ თხვე ვა ში ის შე სა ბა მი სად 15-15%-ს 
შედ გენს, ხო ლო არა ალ კო ჰო ლუ რის – კი 14%-ი ა.

სა ქონ ლის ყიდ ვის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ზე სა ვაჭ რო მარ კას 
ქარ თველ რეს პონ დენ ტთა მხო ლოდ 8% ანი ჭებს უპი რა ტე სო ბას, ხა რისხს 
- 48%, ფასს - 23%, რეკ ლა მას - 12%, ხო ლო სა ჭი რო ე ბას – 9%. რეს პონ დენ-
ტთა 70%-ი სათ ვის შე ფუთ ვა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა. რო გორც კვლე ვი დან ირ კვე-
ვა, მომ ხმა რე ბელ თა გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ზე პრო დუქ ცი ის შე ძე ნის მო მენ ტში 
მნიშ ვნე ლო ვან გავ ლე ნას ახ დენს კომ პა ნი ის მი ერ გა მო ყე ნე ბუ ლი მას ტი-
მუ ლი რე ბე ლი სა შუ ა ლე ბე ბი (61%). 

კვლე ვის ფარ გლებ ში გა მო კითხ ულ უცხ ო ელ თა სა ბო ლოო შე დე გე ბის 
გან ხილ ვით გა მოვ ლინ და, რომ ისი ნი სა ქარ თვე ლო ში ვი ზი ტი სას თა ნაბ-
რად ირ ჩე ვენ ქარ თულ და უცხ ო ურ პრო დუქ ცი ას. ამ შემ თხვე ვა ში ფა სი, 
რო მე ლიც ქარ თვე ლი მომ ხმა რებ ლი სათ ვის უმ თავ რეს კრი ტე რი უმს წარ-
მო ად გენს, მთა ვა რი გან მსაზღ ვრე ლი არ არის უცხ ო ე ლე ბი სათ ვის, ისი ნი 
მთა ვარ ფაქ ტო რად პრო დუქ ცი ის ხა რისხს მი იჩ ნე ვენ. ასე თი შე დე გი, ბუ-
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ნებ რი ვი ა, რად გან უცხ ო ელ ტუ რის ტთა მი ერ და ხარ ჯუ ლი თან ხე ბი ძი რი-
თა დად მი ი მარ თე ბა კვე ბა ზე (სას ტუმ რო და გა სარ თო ბი და წე სე ბუ ლე ბე ბის
გარ და). გა მო კითხ ულ თა 60 % სა შუ ა ლო შე მო სა ვალ თა ჯგუფს მი ე კუთ ვნე-
ბო და. ეს ფაქ ტო რიც ახ სნა დი ა, რად გან სა ქარ თვე ლოს ტუ რის ტუ ლი პო-
ტენ ცი ა ლი ძი რი თა დად სა შუ ა ლო შე მო სავ ლის მქო ნე უცხ ო ელ ტუ რის ტებს
ემ სა ხუ რე ბა. მა ღა ლი შე მო სავ ლის მქო ნე უცხ ო ე ლე ბი არ ჩე ვანს ძი რი-
თა დად აკე თე ბენ სა ყო ველ თა ოდ ცნო ბილ პრო დუქ ცი ა ზე. მცი რეა იმ ტუ-
რის ტთა რა ო დე ნო ბა, რომ ლე ბიც პრო დუქ ცი ას „პატრიოტული“ მოტივით
შეიძენენ, მაშინ როცა, ქართველი მომხმარებლისათვის „პატრიოტიზმის“
გამოვლენა შესყიდვის პროცესში მნიშვნელოვანია.

უცხოელ მომხმარებლებში სანდოობით სარგებლობს სოფლის
მე ურნეობის პროდუქცია, რადგან ისინი მიიჩნევენ, რომ ქართული
პროდუქცია ბიოლოგიურად სუფთაა და შეესაბამება საერთაშორისოდ
აღიარებულ სტანდარტებს. ასევე მეტ-ნაკლები მოწონებით სარგებლობს
სხვა პროდუქცია. (იხ.დიაგრამა)

ქართული პროდუქციის სანდოობის დონე (უცხოელ რესპონდენტთა
შეფასებით)

წყარო: ავტორთა კვლევის შედეგები

უცხ ო ე ლი მომ ხმა რე ბე ლი გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბით ექ ცე ვა სა-
ქონ ლის შე ფუთ ვას და ყიდ ვის ად გილ ზე გა მო ყე ნე ბულ სტი მუ ლი რე ბის სა-
შუ ა ლე ბებს. მათ ში საკ მა ოდ პო პუ ლა რუ ლია ქარ თუ ლი ნა ტუ რა ლუ რი წვე-
ნე ბი, რა საც ადას ტუ რებს კვლე ვე ბი (81%). გა მო კითხ უ ლი მომ ხმა რე ბე ლი
დღე ში რამ დენ ჯერ მე ყი დუ ლობ და აღ ნიშ ნულ პრო დუქ ცი ას და მა თი უმე-
ტე სო ბა მზა დაა შე ი ძი ნოს ეს პრო დუქ ცია თა ვი ანთ ქვე ყა ნა შიც, თუ უზ რუნ-
ველ ყო ფილ იქ ნე ბა შე სა ბა მი სი მი წო დე ბა, ქარ თუ ლი ნა ტუ რა ლუ რი წვე ნე-
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ბის ასე თი მო წო ნე ბა გან პი რო ბე ბუ ლია მა ღა ლი ხა რის ხით, მიმ ზიდ ვე ლი 
შე ფუთ ვით და მი სა ღე ბი ფა სით.

ად გი ლობ რი ვი პრო დუქ ცი ის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა ზე მოქ მე დებს 
ისე თი ფაქ ტო რე ბი, რო გო რე ბი ცა ა: ბაზ რის წი ლი, ფა სი, გან მას ხვა ვე ბე ლი 
ფაქ ტო რე ბი, თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბის დო ნე, რო მე-
ლიც პირ და პირ კავ შირ შია პრო დუქ ცი ის ხა რის ხთან, კონ კუ რენ ცი ის სიმ-
წვა ვე, კლი ენ ტთა კონ ცენ ტრა ცია და იმი ჯი. ამ კრი ტე რი უ მე ბი სა და ფა სე-
ბის კვლე ვის სა ფუძ ველ ზე, შე საძ ლე ბე ლია გან ვსაზღ ვროთ ქარ თუ ლი წარ-
მო ე ბის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ძი რი თა დი მა ხა სი ა თებ ლე ბი. 

- ბაზ რის წი ლის ფლო ბის მი ხედ ვით - ქარ თუ ლი წარ მო ე ბის არა ალ-
კო ჰო ლუ რი პრო დუქ ცი ა, გა მაგ რი ლე ბე ლი სას მე ლე ბი და ლუ დი და ბა ლი 
კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბით გა მო ირ ჩე ვა, სა შუ ა ლო მაჩ ვე ნე ბელს აკ მა ყო ფი-
ლებს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ცი ა, ხო ლო ალ კო ჰო ლუ რი პრო დუქ ცია 
(ღვი ნო) გა მო ირ ჩე ვა მა ღა ლი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბით. ქარ თუ ლი წარ მო-
ე ბის პრო დუქ ცი ის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა ამ კრი ტე რი უ მის მი ხედ ვით შე-
იძ ლე ბა შე ფას დეს სა შუ ა ლო მაჩ ვე ნებ ლის მი ხედ ვით; 

- ფა სი – მნიშ ვნე ლო ვან ად გილს იჭერს კონ კუ რენ ცი ულ სტრა ტე გი ებს 
შო რის, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ დაშ ვე ბის პი რო ბად მი ვიჩ ნი ეთ, რომ საკ-
ვლევ ტე რი ტო რი ა ზე ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბი სა და ტუ რის ტე ბის შე-
მო სა ვა ლი სა შუ ა ლო ზე მა ღა ლი ა, მომ ხმა რე ბე ლი ქვეც ნო ბი ე რად პირ ველ 
აქ ცენტს აკე თებს ფას ზე, ხო ლო შემ დეგ სხვა მა ხა სი ა თებ ლებ ზე. ამ ფაქ-
ტო რის მი ხედ ვით, ად გი ლობ რივ ბა ზარ ზე ქარ თუ ლი და უცხ ო უ რი პრო დუქ-
ცი ის ფა სე ბი თით ქმის ერ თი და იგი ვე ა, რაც გარ კვე ულ პა რა დოქსს წარ-
მო ად გენს. მი ზე ზი ისა ა, რომ ქარ თუ ლი წარ მო ე ბის პრო დუქ ცი ა, რო მელ თა 
ფა სე ბიც იგი ვე ა, რაც უცხ ო უ რი წარ მო ე ბი სა, შედ გე ბა მთლი ა ნად იმ პორ ტი-
რე ბუ ლი ნედ ლე უ ლი სა გან და შე სა ფუ თი მა სა ლე ბი სა გან, რო მელ თა თვით-
ღი რე ბუ ლე ბაც მო ი ცავს იმ პორ ტის გა და სა ხად საც, ამი ტომ მა თი ფა სი მცი-
რე დით ჩა მორ ჩე ბა უცხ ო ურ ანა ლო გი ურ პრო დუქ ცი ას, ხო ლო ზოგ ჯერ ამე-
ტებს მას; რაც შე ე ხე ბა სა გა რეო ბა ზარს, არა ალ კო ჰო ლუ რი პრო დუქ ცია და 
ლუ დი და ბა ლი ფა სე ბის დი ა პა ზონ ში ა, ხო ლო ალ კო ჰო ლუ რი პრო დუქ ცია 
(ღვი ნო), გა მაგ რი ლე ბე ლი სას მე ლე ბი და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ-
ცი ა, ფა სის მი ხედ ვით, სა შუ ა ლო მაჩ ვე ნებ ლე ბით გა მო ირ ჩე ვა;

– გან მას ხვა ვე ბე ლი ფაქ ტო რე ბი, რო მელ შიც იგუ ლის ხმე ბა შე სა ფუ თი 
მა სა ლე ბი, კვლე ვი სათ ვის აღე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის შე ფუთ ვა ერ თმა ნე თი სა-
გან მეტ -ნაკ ლე ბად გან სხვავ დე ბა, უფ რო მე ტი გან მას ხვა ვე ბე ლი ნიშ ნე ბი 
გა აჩ ნია ევ რო პა ში წარ მო ე ბულ პრო დუქ ცი ას; მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლით გა მო-
ირ ჩე ვა ღვი ნო და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ცი ა, ხო ლო სხვა და ნარ-
ჩე ნი გა მოკ ვლე უ ლი პრო დუქ ცია და ბალ და სა შუ ა ლო სა ფე ხუ რებ ზე დგას;

 - თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბა - ამ მაჩ ვე ნებ ლის მი-
ხედ ვით მა ღალ კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნია ალ კო ჰო ლუ რი პრო დუქ ცი ა, ხო ლო 
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სხვა პრო დუქ ცია სა შუ ა ლო კრი ტე რი უ მებს აკ მა ყო ფი ლებს. ამის ძი რი თად
მი ზეზს წარ მო ად გენს ის, რომ ღვი ნის წარ მო ე ბის ქარ თუ ლი ტრა დი ცია
აღი ა რე ბუ ლია სა ერ თა შო რი სო მას შტა ბით;

- კონ კუ რენ ცი ის სიმ წვა ვის მი ხედ ვით ყვე ლა ქარ თუ ლი პრო დუქ ცია
მო ექ ცა კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის მა ღალ დი ა პა ზონ ში, რად გან ევ რო პულ
ბა ზარ ზე ზო გა დად მა ღა ლი კონ კუ რენ ციაა და პო ზი ცი ო ნი რე ბი სათ ვის აუ-
ცი ლე ბე ლია ქმე დი თი სტრა ტე გი უ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბა;

- კლი ენ ტთა კონ ცენ ტრა ცია და პრო დუქ ცი ის იმი ჯი - პირ და პირ კავ-
შირ შია ერ თმა ნეთ თან, რად გან, რაც უფ რო მა ღა ლია პრო დუქ ცი ის ცნო ბა-
დო ბა, მით მა ღა ლია კლი ენ ტთა კონ ცენ ტრა ცი ა. საკ ვლევ ობი ექ ტზე, უცხ ო-
უ რი წარ მო ე ბის პრო დუქ ცი ას უფ რო მა ღა ლი იმი ჯი და კლი ენ ტთა კონ ცენ-
ტრა ცია ახა სი ა თებს, ვიდ რე ქარ თუ ლი წარ მო ე ბის პრო დუქ ტებს. ამის ახ-
სნა შე საძ ლე ბე ლი იმით, რომ ბა თუმ ში, რო გორც საკ ვლევ ქა ლაქ ში, რო ცა
კვლე ვა ჩა ტარ და, უცხ ო ელ ტუ რის ტთა რა ო დე ნო ბა საკ მა ოდ მა ღა ლი იყო,
რა მაც გავ ლე ნა მო ახ დი ნა არ სე ბულ სი ტუ ა ცი ა ზე, შე სა ბა მი სად, უცხ ო უ რი
პრო დუქ ცი ის იმი ჯი უფ რო მა ღა ლი ა. ქარ თუ ლი წარ მო ე ბის პრო დუქ ცი ის
იმი ჯი სა შუ ა ლო დო ნე ზე ა. ასე თი ვე მაჩ ვე ნე ბე ლი ფიქ სირ დე ბა სა გა რეო
ბაზ რებ ზეც (იხ .ცხრი ლი).

კვლე ვით მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბი სა და ცხრი ლის გა ა ნა ლი ზე ბის სა-
ფუძ ველ ზე შე საძ ლე ბე ლია გა მო იკ ვე თოს სა ექ სპორ ტო ბაზ რებ ზე ეროვ ნუ-
ლი წარ მო ე ბის გას ვლის სტრა ტე გი ა. მიგ ვაჩ ნი ა, რომ უნ და არ სე ბობ დეს
რო გორც ექ სპორ ტის წარ მო ე ბის ზო გა დი სტრა ტე გი ა, ასე ვე სა სურ ვე ლი ა,
თი თო ე უ ლი სა ექ სპორ ტო პრო დუქ ცი ი სათ ვის ინ დი ვი დუ ა ლუ რად გა ნი-
საზღ ვროს შე სა ბა მი სი სტრა ტე გი ე ბი. ჩვენ მი ერ საკ ვლე ვი პრო დუქ ტე ბის
არე ა ლი სა გა რეო ბა ზარ ზე დიდ კონ კუ რენ ცი ას გა ნიც დის. რო გორც კვლე-
ვით მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბი დან ჩანს, ნე ბის მი ე როი პრო დუქ ცი ა, რო მე ლიც
სა ექ სპორ ტო დაა გა მიზ ნუ ლი, დიდ კონ კუ რენ ცი ას აწყ დე ბა. თვით ყვე ლა-
ზე ცნო ბილ ქარ თულ ღვი ნო საც კი სა გა რეო ბა ზარ ზე ბევ რი კონ კუ რენ ტი
ჰყავს.

სა ექ სპორ ტო სტრა ტე გი ის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში მო ნა წი ლე ო ბა უნ და მი-
ი ღოს ყვე ლა და ინ ტე რე სე ბულ მა მხა რემ: სა ხელ მწი ფომ, მწარ მო ე ბელ მა,
ექ სპორ ტის გან მა ხორ ცი ე ლე ბელ მა პირ მა. თი თო ე ულ მა მათ გან მა დაწ-
ვრი ლე ბით უნ და შე ის წავ ლოს მი სი მი მარ თუ ლე ბა და შე ჯე რე ბის მე ქა ნიზ-
მით მო ახ დი ნოს სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა. თი თო ე უ ლის რო ლი შე საძ ლე ბე-
ლია შემ დეგ ნა ი რად გა და ნა წილ დეს:
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ქართული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის შეფასების კრიტერიუმები

კრიტერიუმები
შეფასების დიაპაზონი

დაბალი საშუალო მაღალი
ბაზრის წილი არაალკოჰო-

ლური პრო-
დუქცია, გა-
მაგრილებე-ლი 
სასმე ლე ბი, 
ლუდი

სოფლის მეურნეობის 
პროდუქცია

ალკოჰოლური პროდუქცია 
(ღვინო)

ფასი არაალკოჰო-
ლური 
პროდუქცია,

ლუდი

ალკოჰოლური 
პროდუქცია (ღვინო),
გამაგრილებელი 
სასმელები, სო ფ-
ლის მეურნეობის 
პროდუქცია

განმასხვავე-
ბელი ფაქ-
ტორები

ლუდი არაალკოჰოლური 
პროდუქცია,
გამაგრილებელი 
სასმელები

ალკოჰოლური პროდუქცია 
(ღვინო), სოფ ლის 
მეურნეობის პროდუქცია,

თანამედროვე 
ტექნოლოგი-
ების გამო-
ყენების დონე

არაალკოჰოლური 
პროდუქცია, გამა-
გრილებელი სასმე-
ლები, ლუდი, სოფ-
ლის მეურნეობის 
პროდუქცია

ალკოჰოლური პროდუქცია 
(ღვინო)

კონკურენციის 
სიმწვავე

ალკოჰოლური პროდუქცია 
(ღვინო), არაალ-
კოჰოლური პროდუქცია, 
გამაგრილებელი სასმელები, 
ლუდი,
სოფ ლის მეურნეობის 
პროდუქცია,

კლიენტთა 
კონცენ-ტრაცია

არაალკოჰო-
ლური პრო-
დუქცია,
გამაგრილე-
ბელი სასმე-
ლები, ლუდი

სოფლის მეურნეობის 
პროდუქცია

ალკოჰოლური პროდუქცია 
(ღვინო)

იმიჯი არაალკოჰო-
ლური პრო-
დუქცია, ლუდი

გამაგრილებელი 
სასმელები, სოფ-
ლის მეურნეობის 
პროდუქცია

ალკოჰოლური პროდუქცია 
(ღვინო)

წყარო: ცხრილი შედგენილია ავტორთა მიერ

 სა ხელ მწი ფო შე ი მუ შა ვებს ექ სპორ ტის სტი მუ ლი რე ბის ფი ნან სურ 
და არა ფი ნან სურ მე ქა ნიზ მებს. სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის მი ხედ-
ვით არ არ სე ბობს ექ სპორ ტზე გა და სა ხა დი, სა ხელ მწი ფო სხვა დას ხვა 
პროგ რა მით ას ტი მუ ლი რებს სა ექ სპორ ტო პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბას. უცხ-
ო ეთ ში გან თავ სე ბულ სა ქარ თვე ლოს სა ელ ჩო ებ ში სპე ცი ა ლუ რი ეკო ნო მი-
კუ რი დეს პა ნე ბის თა ნამ დე ბო ბა გა ნი საზღ ვრა, რო მელ თა მთა ვა რი მო ვა-
ლე ო ბა, გარ და ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვი სა, იქ ნე ბა ქარ თვე ლი მე წარ მე ე-
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ბი სათ ვის იმ ქვეყ ნის ბა ზარ ზე შეღ წე ვა ში დახ მა რე ბა, რაც გა მო ი ხა ტე ბა იმ 
თა ვი სე ბუ რე ბე ბის მე წარ მი სათ ვის გაც ნო ბა ში, რაც ახა სი ა თებს სა გა რეო 
ბაზ რებს;

 მწარ მო ებ ლის უმ თავ რეს ფუნ ქცი ას წარ მო ად გენს ბა ზარს მი ა წო-
დოს სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი, თა ნა მედ რო ვე 
ტექ ნო ლო გი ე ბის სა შუ ა ლე ბით დამ ზა დე ბუ ლი პრო დუქ ცი ა, შე ფუ თოს თა-
ნა მედ რო ვე სტან დარ ტე ბით და სა ხელ მწი ფოს ხელ შეწყ ო ბით შე ის წავ-
ლოს და გა ა ნა ლი ზოს სა გა რეო ბა ზა რი. ექ სპორ ტის გან მა ხორ ცი ე ლე ბელ-
მა პირ მა უნ და შე ი მუ შა ვოს პრო დუქ ცი ის ბა ზარ ზე გა ტა ნის ლო გის ტი კუ რი 
სტრა ტე გი ა, რაც უნ და ეყ რდნო ბო დეს ტრან სპორ ტი რე ბის უსაფ რთხო ე ბას 
და მი ნი მა ლურ ღი რე ბუ ლე ბას.

დასკვნა
ეროვ ნუ ლი პრო დუქ ცი ის უცხ ო ურ ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის 

ამაღ ლე ბი სათ ვის აუ ცი ლე ბე ლი ქმე დი თი ღო ნის ძი ე ბე ბის შე სა მუ შა ვებ-
ლად სა ჭი როა მას ში ჩა ერ თოს რო გორც სა ხელ მწი ფო უწყ ე ბე ბი, ასე ვე 
თვით კომ პა ნი ე ბი. ეს ღო ნის ძი ე ბე ბი პი რო ბი თად შე იძ ლე ბა და ი ყოს სა-
ხელ მწი ფო მას ტი მუ ლი რე ბელ და კომ პა ნი ე ბის მარ კე ტინ გულ ღო ნის ძი ე-
ბე ბად:

 ეროვ ნუ ლი პრო დუქ ცი ის უცხ ო ურ ბა ზარ ზე შე ტა ნი სათ ვის მნიშ ვნე-
ლო ვა ნია სა ხელ მწი ფოს მი ერ გა ტა რე ბუ ლი პო ლი ტი კა, რომ ლის მი ხედ-
ვი თაც სა ხელ მწი ფომ უნ და და აზღ ვი ოს სა ქონ ლის ექ სპორ ტის ტრან ზაქ-
ცი ებ თან და კავ ში რე ბუ ლი რის კე ბი, ასე ვე ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბის 
შე თა ვა ზე ბი თა და, ზო გა დად, ფი ნან სებ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის შე საძ ლებ-
ლო ბე ბით, ქვეყ ნის სა ექ სპორ ტო პო ტენ ცი ა ლის ზრდას და უცხ ო ურ ბაზ-
რებ ზე ად გი ლობ რი ვი კომ პა ნი ე ბის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ამაღ ლე ბას 
შე უწყ ოს ხე ლი.

- სა ხელ მწი ფომ უნ და გა აძ ლი ე როს მწარ მო ე ბელ თა სა ინ ფორ მა ციო 
უზ რუნ ველ ყო ფა, რაც და არ წმუ ნებს მათ ევ რო კავ შირ თან ღრმა და ყოვ-
ლის მომ ცვე ლი სა ვაჭ რო რე ჟი მის გა მო ყე ნე ბის უპი რა ტე სო ბა ში;

– მი ზან შე წო ნი ლია სა ხელ მწი ფოს მხრი დან მწარ მო ე ბელ თა ხა რის-
ხის უზ რუნ ველ ყო ფის ღო ნის ძი ე ბებ ში ხელ შეწყ ო ბა, რაც გუ ლის ხმობს 
დახ მა რე ბას ევ როს ტან დარ ტე ბის ხა რის ხის და მა დას ტუ რე ბე ლი სერ ტი-
ფი კა ტე ბის მო პო ვე ბა ში. სა ხელ მწი ფოს შე უძ ლია გა დაჭ რას ორ გა ნი ზა ცი-
უ ლი სა კითხ ე ბი და და ეხ მა როს სა წარ მო ებს ამ სა კითხ ის მოგ ვა რე ბა ში;

- სა ჭი როა შე მუ შავ დეს ექ სპორ ტის ხელ შემ წყო ბი სტრა ტე გი ა, რო-
მელ შიც უნ და გა ნი საზღ ვროს:

 სა ერ თა შო რი სო მარ კე ტინ გის მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბა, რო მე ლიც 
წარ მო ად გენს სა გა რეო ბა ზარ ზე პრო დუქ ტის წარ მა ტე ბუ ლი რე ა ლი ზა ცი-
ის აუ ცი ლე ბელ პი რო ბას. არ შე იძ ლე ბა წარ მა ტე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბის გან-
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ბადრი გეჩბაია, გელა მამულაძე, პაატა აროშიძე, ნანული მახარაძე, მირზა სუქნიშვილი

ხორ ცი ე ლე ბა სა გა რეო ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი სი ტუ ა ცი ის ცოდ ნის გა რე შე. 
ამ მი მარ თუ ლე ბით ფირ მებ მა, რომ ლე ბიც ახორ ცი ე ლე ბენ სა ქონ ლის ექ-
სპორტს, თა ვი ან თი საქ მი ა ნო ბი სას ის მე თო დე ბი უნ და გა მო ი ყე ნონ, რა 
მე თო დე ბი თაც ხდე ბა სა ერ თოდ ბაზ რის გა მოკ ვლე ვა, რომ ლის სა ფუძ ველ-
ზეც უნ და მოხ დეს შე სა ბა მის ბა ზარ ზე კო ნი უნ ქტუ რუ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბის 
გან საზღ ვრა და არ სე ბუ ლი სი ტუ ა ცი ის ანა ლი ზი. ყო ვე ლი ვე ამის შე დე გად 
დად გინ დე ბა წარ მა ტე ბის საკ ვან ძო სა კითხ ე ბი, ფაქ ტო რე ბი, რაც წარ მო-
ად გე ნენ სა ფუძ ველს კონ კუ რენ ტებ თან უპი რა ტე სო ბის მიღ წე ვა ში. ამი სათ-
ვის კი უნ და შე იქ მნას კონ კრე ტუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მა და ჩა მო ყა ლიბ დეს 
ისე თი სტრა ტე გი უ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბი, რო გო რი ცა ა: ფირ მე ბის ორი ენ ტა-
ცია კლი ენ ტე ბის მოთხ ოვ ნი ლე ბებ ზე, მარ კე ტინ გ-მიქ სის ინ სტრუ მენ ტე ბის 
გა მო ყე ნე ბა, გა სა ღე ბის სფე რო ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ყო ველ გვა რი საქ-
მი ა ნო ბის მი ზან მი მარ თუ ლი კო ორ დი ნა ცია და სხვ;

 სწო რი ფას წარ მოქ მნის პო ლი ტი კის გა ტა რე ბა, რო მე ლიც მარ კე-
ტინ გუ ლი პროგ რა მის გა სა ღე ბია და რო მე ლიც მნიშ ვნე ლოვ ნად მოქ მე-
დებს სა ქონ ლის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა ზე და ამავ დრო უ ლად, კო მერ ცი-
უ ლი რის კის შე ნარ ჩუ ნე ბის თა ვი სე ბურ გა რან ტად გა მო დის. სწო რედ ამი-
ტომ, სა წარ მო ებ მა ფას წარ მოქ მნის პო ლი ტი კის ფორ მუ ლი რე ბი სას, აუ ცი-
ლებ ლად უნ და გა ით ვა ლის წი ნონ იმ ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი ფა სე ბი და ფას-
წარ მოქ მნის პო ლი ტი კის ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბი, რო მელ ქვე ყა ნა შიც 
ახორ ცი ე ლე ბენ ან გეგ მა ვენ სა ქონ ლის ექ სპორტს.

 პრო დუქ ცი ის ხა რის ხის მუდ მი ვი გა უმ ჯო ბე სე ბა, რო მე ლიც წარ მო-
ად გენს სა გა რეო ბა ზარ ზე სა ქონ ლის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ამაღ ლე ბის 
და სა ექ სპორ ტო პო ტენ ცი ა ლის გაზ რდის გა რანტს. სა ქონ ლის ხა რის ხი, 
რო მე ლიც მუდ მი ვად უნ და იყოს სტა ბი ლუ რად მა ღა ლი და სწო რედ ამას 
გვა ვალ დე ბუ ლებს მსოფ ლიო სა ვაჭ რო ორ გა ნი ზა ცი ის სრუ ლუფ ლე ბი ა ნი 
წევ რო ბა. გა მომ დი ნა რე აქე დან, სა ჭი როა პრო დუქ ცი ის ხა რის ხის მუდ მი ვი 
გა უმ ჯო ბე სე ბა, რომ ლის ობი ექ ტუ რი შე ფა სე ბა მო ითხ ოვს პრო დუქ ცი ის სა-
ხელ მწი ფო გა მოც დებს, ასე ვე სერ ტი ფი ცი რე ბის პრო ცე სის დახ ვე წას, მის 
სწო რად და გა მარ თუ ლად ჩა ტა რე ბას.

 კომ პა ნი ებ მა, რომ ლე ბიც ახორ ცი ე ლე ბენ სა ქონ ლის ექ სპორტს, 
მუდ მი ვად უნ და იზ რუ ნონ პრო დუქ ცი ის სრულ ყო ფილ შე ფუთ ვა ზე. სა ქარ-
თვე ლო ში წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცი ა, ბევრ შემ თხვე ვა ში, ხა რის ხით და გე-
მუ რი თვი სე ბე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბით, უცხ ო ურ ზე უკე თე სი ა, მაგ რამ არა სა თა-
ნა დო შე ფუთ ვის გა მო, შე საძ ლოა ისე თი თვალ ში სა ცე მი ვი ზუ ა ლი ფორ მა 
არ გა აჩ ნდეს, რო გორც იმ პორ ტი რე ბულს. ეს კი კომ პა ნი ას ხელს უშ ლის სა-
გა რეო ბა ზარ ზე შე სა ბა მი სი ად გი ლის დამ კვიდ რე ბას და სა ექ სპორ ტო პო-
ტენ ცი ა ლის გაზ რდას. სა ქონ ლის შე ფუთ ვა უნ და გა ნა ხორ ცი ე ლონ ისეთ-
ნა ი რად, რომ, რომ ის ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი მოთხ ოვ ნის ყვე ლა კრი ტე რი უმს 
აკ მა ყო ფი ლებ დეს;
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 ცნო ბა დო ბის ამაღ ლე ბა, რო მელ მაც გა მოხ მა უ რე ბა უნ და ჰპო ვოს
სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის თან მიმ დევ რუ ლი რეკ ლა მი რე ბა ში, ბრენ-
დის გრძელ ვა დი ა ნი ფა სე უ ლო ბის შექ მნა სა და მომ ხმა რე ბელ ში უპი რა-
ტე სო ბის მო პო ვე ბა სა და გა ყიდ ვე ბის სტი მუ ლი რე ბა ში. სა წარ მოს მი ზა ნი
უნ და იყოს მომ ხმა რე ბელს მი ა წო დოს ინ ფორ მა ცია ბრენ დის ან კონ კრე-
ტუ ლი პრო დუქ ცი ის მო დე ლის შე სა ხებ და მო ახ დი ნოს მი სი შემ დგო მი გა-
ყიდ ვა.

 სა გა რეო ბა ზარ ზე წარ მა ტე ბის სა ფუძ ველს წარ მო ად გენს კონ კუ-
რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბის მო პო ვე ბა, რის თვი საც აუ ცი ლე ბე ლია სტრა ტე გი-
უ ლი მარ კე ტინ გუ ლი ანა ლი ზი, რო მე ლიც ექ სპორ ტის ხელ შემ წყო ბი სტრა-
ტე გი ის შე მად გე ნელ ნა წი ლად უნ და გა ნი საზღ ვროს.

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბა ხელს შე უწყ ობს ეროვ-
ნუ ლი წარ მო ე ბის პრო დუქ ცი ის ექ სპორტს და გაზ რდის მის კონ კუ რენ ტუ-
ნა რი ა ნო ბას სა ერ თა შო რი სო ბა ზარ ზე.
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The paper evaluates the competitiveness of products produced in Georgia,
defines the recognition of these products, both within the country and in foreign
markets. Under the Association Agreement with the European Union, Georgian
products have opened the way to European markets without obstacles. Based
on the research, the area of   products that will be competitive in foreign markets
and will be able to position itself has been determined. During the study alcohol
production was excluded, as we believe that Georgian wine is highly competitive.

Based on bibliographic researc h  and empirical materials, the factors
a ecting product competitiveness have been identified and evaluated according
to various criteria. It should be noted that such a study has not been conducted
in Georgia yet, it is the first of its importance and it can be used by researchers
from countries whose field of interest is the issue of entering foreign markets. The
hypothesis is that if a foreign tourist prefers Georgian products and a group of
products get a great advantage in other equal conditions, we can conclude that
if these products are freely marketed in its country, it will not be di cult to gain
a foothold in the market.

In order to increase the competitiveness of national products in the
foreign market, it is necessary to make arrangements that will involve on the
one hand state agencies, and on the other hand companies themselves. These
arrangements can be conditionally divided into state stimulus and marketing
measures of companies, which include insurance of risks related to the export of
goods, information provision of exporters, promotion of quality assurance and
development of a framework document for export promotion strategy in general
where all the events are to be revealed.
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