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სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლია 2003-2017 წლე ბის სა ქარ თვე ლოს ეკო
ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბა, რომ ლის ანა ლი ზიც სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა 
გა მო ვავ ლი ნოთ სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის თვის აუ
ცი ლე ბე ლი სა კითხ ე ბი. გლო ბა ლუ რი ეკო ნო მი კის რთუ ლი მდგო მა რე
ო ბის ფონ ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ქარ თვე ლო ში სტა ბი ლუ რი მაკ რე ო კო
ნო მი კუ რი გა რე მოს შექ მნა და გა უმ ჯო ბე სე ბა, ვი ნა ი დან სწო რედ მაკ
რო ე ო ნო მი კურ პა რა მეტ რებ თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის გა მო, 
რო გო რი ცაა მა ღა ლი ვა ლის მაჩ ვე ნე ბე ლი ან მა ღა ლი სა ბი უ ჯე ტო დე
ფი ცი ტი, წარ მო იშ ვა კრი ზი სი რიგ ევ რო პულ ქვე ყა ნა ში. იქი დან გა მომ
დი ნა რე, რომ სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კა ინ ტეგ რი რე ბუ ლია მსოფ ლიო 
ეკო ნო მი კას თან, მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სი პირ და პირ აი სა ხე
ბა სა ქარ თვე ლო ზე, რაც გუ ლის ხმობს იმას, რომ მსოფ ლი ოს შემ ცი რე
ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი ზრდა გა მო იწ ვევს შემ ცი რე ბულ მოთხ ოვ ნას სა
ქარ თვე ლოს პრო დუქ ტებ ზე, ყო ვე ლი ვე ეს კი გა მო იწ ვევს ინ ვეს ტორ თა 
მეტ სიფ რთხი ლეს და პირ და პი რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის შემ ცი რე ბას. სა ქარ
თვე ლოს მთავ რო ბის მი ზა ნი სწო რედ მა ღა ლი ეკო ნო მი კუ რი ზრდა ა, 
რაც გა მო იწ ვევს ინ ვეს ტო რე ბის და ინ ტე რე სე ბას, მე ტი ინ ვეს ტი ცი ის 
მო ზიდ ვა სა და ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნას. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ეკო ნო მი კუ რი ზრდა, მთლი ა ნი სა მა მუ ლო 
პრო დუქ ტი, პირ და პი რი უცხ ო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბი, ან გა რი შის დე ფი ცი
ტი.

შესავალი

ბო ლო ათი წლის გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თვე ლოს მთლი ა ნი სა მა მუ ლო პრო-
დუქ ტი (მსპ) (Papava V., Silagadze A. 2019). ყო ველ წლი უ რად სა შუ ა ლოდ 4.2%-ით 
იზ რდე ბო და, რაც იმის მა ნიშ ნე ბე ლი ა, რომ პოს ტრე ვო ლუ ცი უ რი რე ფორ მე ბი 
შე დე გის მომ ტა ნი აღ მოჩ ნდა და შე სა ბა მი სად და დე ბი თად აი სა ხა მაკ რო ე კო-
ნო მი კურ მაჩ ვე ნებ ლებ ზე (პა პა ვა, სი ლა გა ძე 2019, 180). იქი დან გა მომ დი ნა რე, 
რომ სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კა სტრუქ ტუ რუ ლად არ არის ფორ მი რე ბუ ლი, 
ცალ კე აღე ბუ ლი მხო ლოდ მსპ-ის დი ნა მი კა საკ მა რი სი არაა ქვეყ ნის ეკო ნო მი-
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კუ რი მდგო მა რე ო ბის შე სა ფა სებ ლად. ამის გათ ვა ლის წი ნე ბით, აუ ცი ლე ბე ლია 
ქვეყ ნის მდგო მა რე ო ბის შეს წავ ლა ისე თი ცვლა დე ბით, რო გო რი ცაა სა ექ სპორ-
ტო შე მო სა ვა ლი, პირ და პი რი უცხ ო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბი (პუ ი), სა ქონ ლით ვაჭ-
რო ბა, პი რა დი გზავ ნი ლე ბი, ტუ რიზ მი. აღ ნიშ ნულ თან ერ თად, სტა ტი ა ში გან ვი-
ხი ლავთ ეკო ნო მი კუ რი ზრდის კონ ცეფ ცი ებს, რა თა გა მოვ ლინ დეს ასა ხავს თუ 
არა გა ზო მი ლი შე დე გი ქვეყ ნის კე თილ დღე ო ბას და რა გა ნა პი რო ბებს ეკო ნო-
მი კურ ზრდას. 

ეკონომიკური ზრდა და მისი განმსაზღვრელი ფაქტორები 
საქართველოში

ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი ზრდა და სტა ბი ლუ რი ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბა 
რამ დე ნი მე ფაქ ტორ ზეა და მო კი დე ბუ ლი, რო მელ თა შო რი საა მაკ რო ე კო ნო მი-
კუ რი სტა ბი ლუ რო ბა. ეკო ნო მი კუ რი სტა ბი ლუ რო ბის მაკ რო დო ნე ზე შე სა ფა-
სებ ლად შეგ ვიძ ლია გა მოვ ყოთ რამ დე ნი მე ძი რი თა დი მაჩ ვე ნე ბე ლი, რო გო რი-
ცაა ში და დე ფი ცი ტი, სა გა რეო დე ფი ცი ტი, უმუ შევ რო ბა, ინ ფლა ცია და ეკო ნო-
მი კუ რი ზრდის კო ე ფი ცი ენ ტი (გე გე ში ძე 2010, 55).

პირ ველ რიგ ში, სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის მი მო ხილ-
ვი სას გა ვა ა ნა ლი ზოთ ქვე ყა ნა ში მსპ-ის რე ა ლუ რი ზრდის ტემ პი, რაც ეყ რდნო-
ბა სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის მი ერ გა მოქ ვეყ ნე ბულ 
მო ნა ცე მებს (იხ. დი აგ რა მა 1). 

მთლიანი სამამულო პროდუქტის რეალური ზრდის ტემპი
დიაგრამა 1 
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დი აგ რა მა 1-დან ნა თე ლი ა, რომ 2004-2017 წლე ბის მან ძილ ზე სა ქარ თვე-
ლოს ეკო ნო მი კა სა შუ ა ლოდ 5.3%-ით იზ რდე ბო და. ამას თან, ყვე ლა ზე მა ღა ლი 
ორ ნიშ ნუ ლი ა ნი ზრდა და ფიქ სირ და 2007 წელს და 12.6% შე ად გი ნა, ხო ლო ყვე-
ლა ზე და ბა ლი – 2009 წელს, რა მაც -3.7% შე ად გი ნა. უარ ყო ფი თი მაჩ ვე ნე ბე ლი 
ძი რი თა დად გა მოწ ვე უ ლია სა გა რეო მოთხ ოვ ნის შე სუს ტე ბი თა და დო ლა რის 
გამ ყა რე ბის შე დე გად გაზ რდი ლი სეს ხის მომ სა ხუ რე ბის ხარ ჯის გა მო.

2007 წელს მსპ-ს ზრდის ტემ პის შე ნე ლე ბა და კავ ში რე ბუ ლია 2008 წლის 
რუ სეთ თან ომ სა და გლო ბა ლურ ფი ნან სურ კრი ზის თან, რა მაც გა ნა პი რო ბა სა-
ინ ვეს ტი ციო შე მო დი ნე ბის მკვეთ რი კლე ბა, შე დე გად 2009 წლის ეკო ნო მი კის 
ზრდის მაჩ ვე ნე ბე ლი უარ ყო ფი თი იყო. ამის მი უ ხე და ვად, ეკო ნო მი კამ კვლავ 
სწრა ფი აღ დგე ნა გა ნი ცა და უცხ ო უ რი დახ მა რე ბის მხარ და ჭე რის შე დე გად. 
ზრდის კლე ბის მსგავ სი სცე ნა რი 2011 წლის შემ დე გაც და ფიქ სირ და, კერ ძოდ 
კი, ტემ პის დაღ მას ვლა და იწყო 2012 წელს, რო დე საც ქვე ყა ნა ში სა პარ ლა მენ-
ტო არ ჩევ ნე ბის შე დე გად შე იც ვა ლა ხე ლი სუფ ლე ბა და რე ჟი მის ცვლი ლე ბის 
მომ ტან არ ჩევ ნებ თან და კავ ში რე ბით ინ ვეს ტო რე ბის მხრი დან იყო გა ურ კვევ-
ლო ბა, რა მაც გა მო იწ ვია პირ და პი რი უცხ ო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის შემ ცი რე ბა.

2013 წელს, მსპ-ის სა შუ ა ლო რე ა ლურ მა ზრდამ 3.4% შე ად გი ნა, წი ნა 
წლებ თან შე და რე ბით ეკო ნო მი კუ რი აქ ტი ვო ბის შემ ცი რე ბა კი გა ნა პი რო ბა 
რუ სეთ ში არ სე ბულ მა ეკო ნო მი კურ მა კრი ზის მა და რუ სე თის ეკო ნო მი კას თან 
და კავ ში რე ბულ ქვეყ ნებ ში ეკო ნო მი კის ვარ დნამ. ყო ვე ლი ვე ამის შე დე გად კი 
შემ ცირ და ექ სპორ ტი, ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბი და ტუ რის ტთა ნა კა დე ბი.

2015-2016 წლებ ში სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი ზრდის შე ნე ლე ბის შემ-
დეგ, 2017 წლის და საწყ ი სი დან, ეკო ნო მი კამ სწრა ფი გა მო ცოცხ ლე ბა და იწყ ო, 
რა მაც 2017 წლის ბო ლოს 4.8% შე ად გი ნა. აღ ნიშ ნუ ლი მა ტე ბა გა ნა პი რო ბა შემ-
დეგ სექ ტო რებ ში წი ლის ზრდამ: ვაჭ რო ბა, მშე ნებ ლო ბა, ტრან სპორ ტი, და მა-
მუ შა ვე ბე ლი მრეწ ვე ლო ბა, სა ფი ნან სო საქ მი ა ნო ბა, სას ტუმ რო ე ბი და რეს ტორ-
ნე ბი. მთლი ა ნო ბა ში, ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი ზრდა გა მოწ ვე უ ლია მსოფ ლიო 
ეკო ნო მი კის გა ჯან სა ღე ბი თა და პარ ტნი ორ ქვეყ ნებ ში არ სე ბუ ლი და დე ბი თი 
ტენ დე ცი ე ბით, რაც პო ზი ტი უ რად აი სა ხე ბა ექ სპორ ტულ მაჩ ვე ნებ ლებ ზე. 

ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის შე სა ფა სებ ლად ცალ კე აღე ბუ ლი მსპ-ის დი-
ნა მი კა ნაკ ლე ბად ეფექ ტუ რი ა, ვი ნა ი დან სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კა სტრუქ ტუ-
რუ ლად არ არის ფორ მი რე ბუ ლი (გეგეძიშე 2010, 60).

2017 წლის მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, წი ნა წლებ თან შე და რე ბით, ბიზ ნეს-
სექ ტო რის ბრუნ ვის მო ცუ ლო ბა 21.5%-ით გა ი ზარ და, რომ ლის ძი რი თა დი ნა-
წი ლი მსხვილ ბიზ ნეს ზე მო დის (44.3%), შემ დეგ მცი რე ბიზ ნეს ზე (34%) სა შუ ა-
ლო ზე კი ყვე ლა ზე მცი რე ნა წი ლი (21.7%). ბიზ ნეს სექ ტო რის ბრუნ ვის სტრუქ-
ტუ რა ში ყვე ლა ზე მა ღა ლი წი ლი მრეწ ვე ლო ბა ზე, ვაჭ რო ბა სა და მშე ნებ ლო ბა ზე 
მო დის (იხ. დი აგ რა მა 2). აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ეკო ნო მი კურ ზრდა ში 2013 წლის 
შემ დეგ, მშე ნებ ლო ბის, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის და ვაჭ რო ბის სექ ტო რებს მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი წვლი ლი შე აქვთ. ბიზ ნეს სექ ტო რის პრო დუქ ცი ის გა მოშ ვე ბის მაჩ-
ვე ნე ბე ლი ზრდის ტენ დენ ცი ით ხა სი ათ დე ბა, რაც 19.5%-ით მე ტია წი ნა წელ თან 
შე და რე ბით.
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პირ და პი რი უცხ ო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბი სა ქარ თვე ლო ში

2003 წლის შემ დეგ, სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი ზრდის მთა ვა რი მა მოძ-
რა ვე ბე ლი ინ ვეს ტი ცი ე ბი ა. სა ინ ვეს ტი ციო ნა კა დე ბის მკვეთ რი ზრდის ტენ დენ-
ცია გან პი რო ბე ბუ ლი იყო ქვე ყა ნა ში ფის კა ლუ რი სტა ბი ლუ რო ბით. 2005 წლის 
იან ვრი დან ამოქ მე დე ბუ ლი ახა ლი სა გა და სა ხა დო კო დექ სის მი ღე ბის შემ დგომ 
პე რი ოდ ში, ეკო ნო მი კუ რი ზრდის მა ღა ლი ტემ პის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად, ინ ვეს-
ტო რე ბი სა და ექ სპორ ტის წა ხა ლი სე ბის მიზ ნით, გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ ნა-
ვი ა, რომ მოხ და გა და სა ხა დე ბის ლი ბე რა ლი ზა ცია (ბახ ტა ძე 2006, 15).

საქართველოში განხორციელებული პუი-ები (მლნ აშშ დოლარი)
დიაგრამა 3 

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

საქართველოს მსპ-ის  დარგობრივი სტრუქტურა (2017 წელი)
დიაგრამა 2
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დი აგ რა მა 3-დან ნათ ლად ჩანს სა ინ ვეს ტი ციო ნა კა დე ბის ზრდის ტენ დენ-
ცია 2003 წლი დან, მაგ რამ სი ტუ ა ცია გარ კვე ულ წი ლად უარ ყო ფი თად იც ვლე ბა 
2008 წლის შემ დეგ, რაც გა მოწ ვე უ ლია მსოფ ლიო კრი ზი სი სა და რუ სეთ -სა ქარ-
თვე ლოს ომის შემ დგო მი პე რი ო დით. შე სა ბა მი სად, 2009-2010 წლებ ში ინ ვეს ტი-
ცი ე ბის მო ცუ ლო ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად შემ ცირ და წი ნა წლებ თან შე და რე ბით, რაც 
შე ად გენ და 664.2 და 845.1 მლნ აშშ დო ლარს. პუ ი -ე ბის ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე-
ნე ბე ლი ფიქ სირ დე ბა 2017 წელს, რა მაც 1,894.5 მლნ აშშ დო ლა რი შე ად გი ნა. 

2017 წლის მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, მოხ მა რე ბის წვლი ლი მსპ-ს ზრდა ში 
შე ად გენ და 1.3%-ს, მაგ რამ კერ ძო მოხ მა რე ბის მა ღა ლი წვლი ლი ფიქ სირ დე ბა 
მხო ლოდ 2017 წლის I კვარ ტალ ში, მომ დევ ნო კვარ ტლებ ში ნო მი ნა ლუ რი მა ტე-
ბა გაზ რდილ მა ინ ფლა ცი ამ გა ა ბა თი ლა, რაც ში გა მოთხ ოვ ნის კვლავ სი სუს ტე-
ზე მი უ თი თებს (იხ. დი აგ რა მა 4).

რეალური მსპ-ის ზრდა დანახარჯების მიხედვით
დიაგრამა 4

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი

საგარეო ეკო ნო მი კუ რი აქ ტი ვო ბის თვალ საზ რი სით, 2017 წელს და დე-
ბი თი ტენ დენ ცი ე ბი გა მო იკ ვე თა, რაც აი სა ხე ბა მიმ დი ნა რე ან გა რი შის დე ფი-
ცი ტის მნიშ ვნე ლო ვა ნი შემ ცი რე ბით (იხ. დი აგ რა მა 5). 2017 წელს ან გა რი შის 
დე ფი ცი ტის ფარ დო ბამ მსპ-თან -8.7% შე ად გი ნა. ამ მაჩ ვე ნებ ლის დე ფი ცი ტის 
გა უმ ჯო ბე სე ბას ხე ლი შე უწყო 2017 წლის მე ო რე ნა ხე ვარ ში ნავ თო ბის ფა სის 
საგ რძნობ მა ზრდამ, რის შე დე გა დაც ქარ თულ ექ სპორ ტზე მოთხ ოვ ნა გა ი ზარ-
და, ასე ვე და დე ბი თი გავ ლე ნა მო ახ დი ნა თურ ქე თის ეკო ნო მი კურ მა ზრდამ, 
რაც სა ქარ თვე ლო ზე აი სა ხა გაზ რდი ლი სა ექ სპორ ტო შე მო სავ ლე ბი სა და პირ-
და პი რი უცხ ო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის კუთხ ით. მიმ დი ნა რე ან გა რი შის დე ფი ცი ტის 
გა უმ ჯო ბე სე ბა ში გან სა კუთ რე ბით დი დია ტუ რიზ მი რო ლი. ეროვ ნუ ლი ბან კის 
მო ნა ცე მე ბით, 2017 წელს მიმ დი ნა რე ან გა რი შის დე ფი ციტ მა მსპ-ის -8.7% შე-
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ად გი ნა, რაც წი ნა წლის მაჩ ვე ნე ბელ თან შე და რე ბით საგ რძნობ ლად ნაკ ლე ბი ა. 
პუი მიმ დი ნა რე ან გა რი შის დე ფი ცი ტის და ფი ნან სე ბის ძი რი თა დი წყა რო ა, მაგ-
რამ აუ ცი ლებ ლად გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ მიმ დი ნა რე ან გა რი შის არ სე-
ბუ ლი დო ნე შე საძ ლოა არამ დგრა დი აღ მოჩ ნდეს რე გი ონ ში არ სე ბუ ლი არას ტა-
ბი ლუ რო ბის გა მო და შე სა ბა მი სად, ქვე ყა ნა ში კრი ზი სი კი დევ უფ რო გაღ რმავ-
დეს. მიმ დი ნა რე ან გა რი შის ყვე ლა ზე დე ფი ცი ტურ კომ პო ნენტს წარ მო ად გენს 
ვაჭ რო ბა, რა მაც 2017 წლის მო ნა ცე მებ ზე დაყ რდნო ბით მსპ-ის 25.3% შე ად გი-
ნა.

მიმდინარე ანგარიშის ფარდობა მსპ-თან
დიაგრამა 5

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი

მიმდი ნა რე ან გა რი შის და ფი ნან სე ბის ძი რი თა დი წყა როა პუ ი, რომ ლის 
წილ მაც მსპ-ში 2017 წელს 12.6% შე ად გი ნა (იხ. დი აგ რა მა 6). პუ ი -ე ბის წი ლი 
ასე ვე იზ რდე ბო და მსპ-თან მი მარ თე ბით, რა მაც მაქ სი მა ლურ მაჩ ვე ნე ბელს მი-
აღ წია 2007 წელს – 17.2%. 2008 წელს მნიშ ვნე ლოვ ნად შემ ცირ და პუ ი -ე ბი და ეს 
ტენ დენ ცია შე ნარ ჩუნ და 2009 წელ საც.

2008 წლის ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სის გან ხილ ვი სას უნ და აღი ნიშ ნოს მი სი 
გა მომ წვე ვი ად გი ლობ რი ვი სა ფუძ ვე ლიც, რო გო რი ცაა პუ ი -ე ბის ნა კა დის კონ-
ცენ ტრი რე ბა პრი ვა ტი ზა ცი ა სა და უძ რა ვი ქო ნე ბის შე ძე ნა ზე, რა მაც დის ბა-
ლან სი გა მო იწ ვი ა. სა ქარ თვე ლო ში ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სის უარ ყო ფი თი ეფექ-
ტე ბი ბევ რად საგ რძნო ბი იქ ნე ბო და, რომ არა სა ერ თა შო რი სო თა ნა მე გობ რო-
ბის მხრი დან ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბა, რო გორც რუ სე თის აგ რე სი ის შე დე გად 
და ზა რა ლე ბუ ლი მხა რის თვის (პა პა ვა 2015, 20).

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ამა ვე პე რი ოდ ში ბევ რმა ინ ვეს ტორ მა უა რი გა ნაცხ-
ა და ინ ვეს ტი რე ბის გაგ რძე ლე ბა ზე, პირ ველ რიგ ში იგუ ლის ხმე ბა ყა ზა ხი ინ-
ვეს ტო რე ბი, რომ ლებ მაც სას წრა ფოდ შე ა ჩე რეს რამ დე ნი მე მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბა ძი რი თა დად შა ვიზღ ვის პი რეთ ში, რომ ლი თაც ეჭ-
ვქვეშ დად გა სა ქარ თვე ლოს გავ ლით ყა ზა ხუ რი ტვირ თე ბის გა და ად გი ლე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბა (ხა დუ რი 2009, 16). 2009-2013 წლე ბის ინ ტერ ვალ ში 6-7%-ის 
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ფარ გლებ ში მერ ყე ობს, ბო ლო ოთხი წლის გან მავ ლო ბა ში შე ი ნიშ ნე ბა ინ ვეს-
ტი ცი ე ბის მხრივ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზრდა და სტა ბი ლუ რად 10-12%-ის ფარ გლებ-
ში ა. ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სი დან ქვეყ ნის გა მოყ ვა ნის მიზ ნით სა ქარ თვე ლოს 
მთავ რო ბამ შე ი მუ შა ვა „ახალი ფინანსური პაკეტი“, რომლის მიხედვითაც მან 
გადაწყვიტა სახაზინო ვალდებულებების გამოშვება და აქედან მიღებული 
თანხების დაბანდება ინფრასტრუქტურულ პროექტებში (პაპავა 2009, 22).

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები მსპ-თან მიმართებით (%)
დიაგრამა 6 

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

ექსპორტის სტრუქტურა ქვეყნების მიხედვით (2017 წელი)
დიაგრამა 7 

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი
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ეროვ ნუ ლი სტა ტის ტი კის 2017 წლის მო ნა ცე მებ ზე დაყ რდნო ბით, სა ქარ-
თვე ლოს უმ სხვი ლე სი სა ექ სპორ ტო პარ ტნი ო რია ევ რო კავ ში რის წევ რი ქვეყ ნე-
ბი, რო მელ ზეც მთლი ა ნი ექ სპორ ტის 23.7% მო დის (იხ. დი აგ რა მა 7). ამ მხრივ 
აღ სა ნიშ ნა ვია რუ სე თი - 14.5%, აზერ ბა ი ჯა ნი - 10%, თურ ქე თი - 7.9%, სომ ხე თი 
- 7.7%. 2017 წელს მნიშ ვნე ლო ვა ნი წი ლი ჰქონ და სპი ლენ ძის მად ნე ბი სა და კონ-
ცენ ტრა ტე ბის ექ სპორტს, რაც 2016 წელ თან შე და რე ბით 3.4%-ით გა ი ზარ და 
და მთლი ა ნი ექ სპორ ტის 15.4% შე ად გი ნა. სა ქარ თვე ლო დან ექ სპორ ტუ ლი ხუ-
თი ძი რი თა დი სა სა ქონ ლო ჯგუ ფი შემ დე გი ა: სპი ლენ ძის მად ნე ბი და კონ ცენ-
ტრა ტე ბი, ფე რო შე ნად ნო ბე ბი, მსუ ბუ ქი ავ ტო მო ბი ლე ბი, ყურ ძნის ნა ტუ რა ლუ-
რი ღვი ნო ე ბი, სამ კურ ნა ლო სა შუ ა ლე ბე ბი.

იმპორტის სტრუქტურა ქვეყნების მიხედვით, 2017 წელი
დიაგრამა 8 

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი

ქვეყ ნე ბის მი ხედ ვით იმ პორ ტის სტრუქ ტუ რის გა ა ნა ლი ზე ბი სას თვალ-
სა ჩი ნო ა, რომ ევ რო კავ ში რის შემ დეგ თურ ქეთს უკა ვია იმ პორ ტი რე ბუ ლი სა-
ქონ ლის დი დი წი ლი (იხ. დი აგ რა მა 8). თურ ქე თის მაჩ ვე ნე ბე ლი 2017 წელს, 
წი ნა წელ თან შე და რე ბით, 1.5%-ით გა ი ზარ და, ხო ლო რუ სე თი დან იმ პორ ტი 
16.8%-ით და მთლი ა ნი იმ პორ ტის 9.9% შე ად გი ნა. ჩი ნე თი დან იმ პორ ტი რე ბუ-
ლი სა ქონ ლის მა ტე ბა ძი რი თა დად ერ თ-ერ თი ავი ა კომ პა ნი ის მი ერ თვით მფრი-
ნა ვე ბის შე ძე ნი თაა გან პი რო ბე ბუ ლი. 2014 წლის შემ დეგ, გაც ვლი თი კურ სის 
გა უ ფა სუ რე ბის შე დე გად, მნიშ ვნე ლოვ ნად შემ ცირ და იმ პორ ტი, რაც ძი რი თა-
დად გან პი რო ბე ბუ ლი იყო სა მომ ხმა რებ ლო სა ქონ ლის იმ პორ ტის შემ ცი რე ბით, 
თუმ ცა, 2015-2016 წლებ ში მაჩ ვე ნე ბე ლი და დე ბი თი გახ და. ხუ თი ძი რი თა დი იმ-
პორ ტი რე ბუ ლი სა ქონ ლის რიცხვს გა ნე კუთ ვნე ბა: ნავ თო ბი და ნავ თობ პრო-
დუქ ტე ბი, მსუ ბუ ქი ავ ტო მო ბი ლე ბი, სამ კურ ნა ლო სა შუ ა ლე ბე ბი და ფა სო ე ბუ-
ლი, სპი ლენ ძის მად ნე ბი და კონ ცენ ტრა ტე ბი, ნავ თო ბის აი რე ბი და აი რი სებ რი 
ნახ შირ წყალ ბა დე ბი.



საქართველოს ეკონომიკა 2003-2017 წლებში

115

დასკვნა

დას კვნის სა ხით შეგ ვიძ ლია აღ ვნიშ ნოთ, რომ ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი გან-
ვი თა რე ბის თვის მსპ-ის ზრდის გარ და, აუ ცი ლე ბე ლია რი გი მი მარ თუ ლე ბით 
პრობ ლე მე ბის აღ მოფ ხვრა. 2003-2017 წლებ ში გა მო იკ ვე თა ისეთ მაკ რო ე კო-
ნო მი კურ პა რა მეტ რებ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხ ე ბი, რო გო რი ცა ა: სა გა რეო 
სა ვაჭ რო დე ფი ცი ტის გაღ რმა ვე ბა, და ნა ზო გე ბის მცი რე მო ცუ ლო ბა, სა ხელ-
მწი ფო ვა ლის გაზ რდა და ლა რის გა უ ფა სუ რე ბა, რაც ქვეყ ნის ეკო ნო მი კას 
მნიშ ვნე ლოვ ნად აზა რა ლებს. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 2013-2017 წლებ ში და-
ფიქ სი რე ბუ ლი ეკო ნო მი კის ზრდის ტემ პით სა ქარ თვე ლო მო წი ნა ვე პო ზი ცი ას 
იკა ვებს რე გი ონ ში, ყო ვე ლი ვე ეს საკ მა რი სი არაა მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა ლუ რი 
მდგო მა რე ო ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად. სტა ტი ა ში მო ცე მუ ლი ეკო ნო მი კუ რი ანა-
ლი ზის შე დე გად გა მო იკ ვე თა სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი ზრდის მთა ვა რი 
მა მოძ რა ვე ბე ლი ძა ლა – ინ ვეს ტი ცი ე ბი, რომ ლის ზრდის ტენ დენ ცი აც გან პი-
რო ბე ბუ ლია ქვე ყა ნა ში ფის კა ლუ რი სტა ბი ლუ რო ბით, ასე ვე მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
სა ქარ თვე ლოს სა ექ სპორ ტო პო ტენ ცი ა ლი და ტუ რიზ მის მზარ დი მაჩ ვე ნე ბე-
ლი, რა საც გან სა კუთ რე ბით დი დი წვლი ლი მიუძღვის მიმ დი ნა რე ან გა რი შის 
დე ფი ცი ტის გა უმ ჯო ბე სე ბა ში. 
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The article covers the Georgian economic overview and analysis in the years of 
2003-2017, which is important in order to identify the necessary aspects for country’s 
economic development. As a result of global economic challenges and risks it is cru-
cial to create, maintain and improve stable macroeconomic environment in Georgia. 
A number of European countries are facing problems that are associated with macro-
economic parameters such as high debt level or high debt budget deficits. Depending 
on the fact that the Georgian economy is fully integrated into the world economy, the 
world financial crisis is directly reflected on Georgia, which implies that the world’s 
reduced economic growth will result in reduced demand for Georgian products. The 
above mentioned situation will cause investors’ caution and as a result foreign direct 
investments will be reduced. The goal of the Georgian government is to reach the high 
level of economic growth, as it will attract more investments and create new jobs. 

Over the past decade, Georgia’s gross domestic product (GDP) increased on aver-
age by 4.2% indicating that the post-revolutionary reforms have played a significant role 
and therefore positively reflected on macroeconomic indicators. Due to the fact that 
the economy of Georgia is not structurally formed, it is not enought to use only GDP 
dynamics as an evaluation factor of the country’s economic situation. Therefore, it is 
necessary to examine the country’s condition with the variables such as export income, 
foreign direct investments, trade, transfers.

In the article we are offering detail analysis of the Georgia’s economic perfor-
mance starting from 2003 and identified key challenges that are facing country’s econ-
omy. If we observe the growth rate of Georgia’s gross domestic product (see Figure 1) 
we will see that Georgia’s economy grew by 5.3% in 2004-2017 years with the highest 
increase in 2007 (12.6%) and with the lowest in 2009 (3.7%). 
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In order to finance investment, Georgia mainly relied on foreign direct inves-
tments (FDI) (see diagram 3). Since 2015, more that 12% of the total investment has 
been financed through FDI’s. Despite the fact that the FDI’s have positive tendency on 
Georgia’s economy it is crucial to emphasize that the reliance on FDI’s is too risky for the 
country due to the increased competition from its neighbour countries. In terms of for-
eign economic activity, positive trends have been identified in 2017, which is reflected 
in a significant reduction in current account deficit (see Figure 5). 

To summarize, we can say that for country’s economic development in addition to 
the growth rate of GDP it is crucial to observe other macroeconomic variables. During 
the years 2003-2017 we have emphasized important implications such as foreign trade 
deficit, small amount of country’s savings, increased state debt level, depreciation of 
national currency, which significantly damages the country’s economy. Georgia is in a 
leading position in the region based on its robust growth rate, however it is still not 
enough to improve the social condition of the population. In the article we have pre-
sented main driving forces for Georgia’s economic growth, such as investments, the 
growth of which is due to the fiscal stability in the country.

Key words: Economic growth, total domestic product, direct foreign investment, 
deficit account.
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