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გლობალიზაცია და წარმოების გამოწვევები 

 
ნინო გრიგოლაია 

ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი 
ალტე უნივერსიტეტი 

ცირა მიქატაძე 
ეკონომიკის დოქტორი 

 
სტატიაשი განხილულია გლობალიზაციის პირობებשი წარმოების განვითრება, რაც  მის 

ფრაგმენტაციაשი გამოიხატება.  განსაზღვრულია, რომ წარმოების ფრაგმენტაციის ხარისხი 
დამოკიდებულია, არამარტო გეოგრაფიულ დაשორებაზე, არამედ იმ დარგებზეც, რომელשიც 
ფუნქციონირებს ფირმა. გაანალიზებულია გლობალურ ღირებულებათა ჯაჭვשი მონაწილეო-
ბით ქვეყნების მიერ სხვადასხვა სარგებლის მიღების שესაძლებლობები. ღირებულების  
გლობალური ჯაჭვის ანალიზის საფუძველზე განსაზღვრულია საწარმოო პროცესის ორგა-
ნიზაციის რეგიონალური ხასიათი. 

 ნაשრომის დასკვნაשი აღნიשნულია, რომ  წარმოების გლობალიზაციის თავისებურება 
მის ფრაგმენტაციაשი ვლინდება, რომელשიც მონაწილე ქვეყნები (განვითრებული და განვი-
თარებადი) მათი ეკონომიკური განვითარების დონიდან გამომდინარე არიან ჩართულნი. 
ამასთან ისინი გლობალურ ღირებულებათა ჯაჭვის წარმოქმნის და წარმოების ფრაგმენტა-
ციის პირობებשი სხვადასხვა ეტაპზე წარმოდგენილნი.   

საკვანძო სიტყვები: წარმოების  ფრაგმენტაცია, ღირებულების გლობალური ჯაჭვი, 
წარმოების გლობალიზაცია, საწარმოო სიმძლავრეების ინტეგრირება 

 
წარმოების გლობალიზაცია გულისხმობს,   რომ კომპანია ახდენს სხვადასხვა ქვეყანაשი გან-

თავსებული საწარმოო სიმძლავრეების ინტეგრირებას ერთიან სისტემაשი, რის שედეგადაც  პრო-
დუქცია იმ კომპონენეტებისაგან שედგება, რომელიც მთელ მსოფლიოשია დამზადებული. ეს თავი-
სებურება ცნობილია როგორც წარმოების ფრაგმენტაცია. 

წარმოების ფრაგმენტაცია ნიשნავს წარმოების განთავსებას იმ ქვეყნებსა და რეგიონალურ 
ლოკაციებשი, რომლებიც თავაზობენ მაქსიმალურ ეკონომიას. ამ პროცესს თან ახლავს ღირებუ-
ლებათა ჯაჭვის ფართო გავრცელება. 

ფრაგმენტაცია უკავשირდება გლობალიზაციას, ვინაიდან კომპანიები ცდილობენ იმ მომწო-
დებლების გამოყენებას, რომლებიც მეტად რენტაბელურნი არიან, თუნდაც ეს საზღვარგარეთ 
იყოს. 

წარმოების ფრაგმენტაციის წინაპირობებია: გეოგრაფიული კონცენტრაცია და სიახლოვე, 
კონკურენტუნარიანი საწარმოების არსებობა, მონაწილეთა დიდი რაოდენობა, საწარმოს  სურვი-
ლი გაზარდოს მოგება, ქვეყნებს שორის ურთიერთკავשირი, ინოვაციების გავრცელება. ფრაგმენ-
ტაცია გამოიყენება აუთსორსინგის და ოფשორინგის ფორმაשი.  მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცი-
ამ განახორციელა კვლევა დასახელებით „წარმოებულია მსოფლიოשი“,  სადაც ზოგიერთი საქონ-
ლის  (კომპიუტერი, ავტომობილი) წარმოება ადვილად שესამჩნევს ხდის ქვეყნების ურთიერთკავ-
 .ირსש

წარმოების გლობალური ფრაგმენტაციის პირობებשი ხდება ვაჭრობის გაფართოება მზა და 
-უალედური სამრეწველო საქონლის  იმპორტის წილმა 50 პროცენש) უალედური პროდუქციითש
ტზე  მეტი שეადგინა, ხოლო მომსახურების 70 პროცენტს  שუალედური მომსახურება წარმოად-
გენს). 
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გლობალურ ღირებულებათა ჯაჭვის წარმოქმნის და წარმოების ფრაგმენტაციის პირობებשი  
ხდება ძირითადი და დამხმარე საქმიანობის სახეების  שეუღლება. 

უპირტესობა ამა თუ იმ საქმიანობისა, იმ დარგის სპეციფიკაზეა დამოკიდებული, რომელשიც  
ფირმა ფუქციონირებს. თანამედროვე წარმოების პროცესი,  კვლევებიდან დაწყებული  კლიენტე-
ბის მომსახურებით დამთავრებული, ყველა ეტაპს  მოიცავს და მისი ეფექტიანად განხორციელე-
ბისთვის თითოეული რგოლი მნიשვნელოვანია. 

ქვეყნები და კომპანიები ღირებულების სხვადასხვა  სტადიებზე არიან განთავსებული მათი  
სპეციალიზაციის שესაბამისად მოიპოვებენ  ნედლეულს თუ აწარმოებენ კომპონენტებს, ანუ აწყო-
ბენ, თუ ეწევიან დისტრიბუციას და კლიენტების მომსახურებას. ამასთან მაღალი დამატებული 
ღირებულებით გამოირჩევა გლობალური ჯაჭვის საწყისი (კვლევა) და საბოლოო რგოლები (კლიე-
ნეტების მომსახურება),  ხოლო ყველაზე დაბალი დამატებული ღირებულებით პროდუქციის წარ-
მოების ეტაპი. 

მეცნიერთა აზრით,  ფირმის არჩევანზე განახორციელონ წარმოების ფრაგმენტაცია  მნიשვნე-
ლოვან გავლენას ახდენს  რეპუტაცია და ურთიერთდამოკიდება,  ტრანზაქციების სიხשირე. (שაბუ-
რიשვილი, 2018) 

ღირებულების  გლობალური ჯაჭვის שექმნის თავისებურებებს  სწავლობენ მსოფლიო ბანკი, 
მსოფლიო ვაჭრობის ორგანიზაცია, მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი. ისინი ამტკიცებენ,  რომ 
ღირებულების გლობალური ჯაჭვი ქვეყნებს აძლევს უნიკალურ שესაძლებლობებს, გადაინაც-
ვლონ დამატებული ღირებულების უფრო მაღალ საფეხურზე ქვეყნის שიგნით ხელსაყრელი პირო-
ბების שექმნით საერთაשორისო ბიზნესისათვის და უცხოური კაპიტალის მოზიდვისათვის. (Bart, 
2017) 

გლობალური წარმოება სულ უფრო   ფრაგმენტირდება და წარმოების სხვადასხვა ეტაპები 
სხვადასხვა ქვეყნებשი რეგულარულად ხორციელდება. 

მკვლევარები მიიჩნევენ, რომ გლობალურ ღირებულებათა ჯაჭვებשი მონაწილეობით ქვეყნები 
იღებენ სხვადასხვა სარგებელს: 
 უფრო მეტ სარგებელს ვაჭრობიდან; 
 თავიანთი שეფარდებითი უპირატესობის გამოყენებას ეროვნული წარმოების განვითარები-

სათვის; 
 ექსპორტის დახვეწას; 
 თანამედროვე ცოდნისა და ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობას; 
 ახალი სამუשაო ადგილების שექმნას; 
 ეკონომიკური ზრდის დაჩქარებას და წარმოების სრულყოფას; 
 მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლებას; 
ამ სიკეთეებს იღებენ არა მხოლოდ  მსხვილი კომპანიები, არამედ მცირე და საשუალო საწარ-

მოებიც, რომლებსაც שეუძლიათ მოქნილობით და სისწრაფით გლობალურ ბაზარზე ნიשის დაკავე-
ბა. (iset-pi.ge/ka/publications/research-reports) 

მაღალი ფრაგმენტაციის დარგებს  მიეკუთვნება: ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობა, საავტო-
მობილო წარმოება, მეტალურგია, ელექტროტექნიკური მრეწველობა (Кацер, 2019) 

მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციამ שეიმუשავა სავაჭრო ნაკადების שეფასების მეთოდიკა, რომ-
ლის დროსაც გამოყენებულ იქნა ქვეყანათაשორისი ბალანსები და ორმხრივი ვაჭრობის მატრიცე-
ბი. ამგვარად მიღებული მონაცემები საשუალებას იძლევა שეფასდეს იმ ღირებულების სიდიდე, 
რომელსაც თითოეული ქვეყანა ამატებს საერთაשორისო საქონელს და წარმოადგენა ვიქონიოთ 
მათი ინტეგრაციის ხარისხსა და პოზიციაზე გლობალურ ღირებულებათა ჯაჭვשი და საერთაשორი-
სო საწარმოო ქსელებשი.  
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ეს მეთოდიკა საשუალებას იძლევა  שემუשავდეს მაჩვენებელთა ნაკრები ეროვნული კონკურენ-
ტუნარიანობისათვის, სავაჭრო პოლიტიკისათვის, ეკონომიკური ზრდის, ინოვაციებისა და განვი-
თარებისათვის, აგრეთვე გლობალური რისკების განსაზღვრისათვის. 

ქვეყნის როლის და მონაწილეობის  ხარისხის განსზღვრის שემდეგ საჭიროა მნიשვნელოვანი 
ფაქტორების გამოვლენა, ინსტრუმენტების שემუשავება პოზიტიური ეფექტის მისაღებად. 

ISET  ჯგუფმა განახორციელა კვლევა გლობალურ და რეგიონალურ ღირებულებათა ჯაჭვებ-
-რომლობის (CAREC) წევრი ქვეყნეשი ცენტრალური აზიის რეგიონალური ეკონომიკური თანამש
ბის და მათ שორის საქართველოს მონაწილეობის שესახებ. მათ გამოთვალეს გლობალურ და რეგი-
ონალურ ღირებულებათა ჯაჭვებשი მონაწილეობის ინდექსი (RVC/CVC INDEX) CAREC-ს ქვეყნე-
ბისა და საქართველოსთვის. ინდექსით განისაზღვრება ამა თუ იმ ქვეყნის שიდა და უცხოური და-
მატებული ღირებულების წილის საერთო ოდენობით კონკრეტული ქვეყნის ექსპორტשი. თუ ინ-
დექსი 30 პროცენტია, ქვეყნის  მთლიანი  ექსპორტის 30 პროცენტი სხვა ქვეყნებიდან  იმპორტი-
რებული საქონლისგან ან שუალედური  საქონლისგან שედგება, რომელიც ქვეყნის שიგნით იქნა 
წარმოებული და მოგვიანებით სავაჭრო პარტნიორის ექსპორტის წილი გახდა.  რაც მეტია ინდექ-
სი,  მით მეტია ქვეყნის მონაწილეობის ინტენსივობა გლობალურ ან რეგიონალურ ღირებულებათა 
ჯაჭვებשი. 

მათი კვლევის שედეგად აღმოჩნდა, რომ საქართველო და  CAREC-ის სხვა ქვეყნები ერთმა-
ნეთთან  და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებთან არ არიან მჭიდროდ ინტეგრირებულნი. ამასთან,  CAREC 
ქვეყნების და საქართველოს მონაწილეობა 2006-2019 მზარდია, მხოლოდ კლებადია 2015 წელს. 

კვლევამ აჩვენა, რომ რუსეთი მთავარი პარტნიორი ქვეყანა იყო საქართველოსთვის ღირებუ-
ლებათა ჯაჭვשი მონაწილეობის კუთხით (არა ვაჭრობის მთლიანი მოცულობით, რომლის მიხედ-
ვით, თურქეთი იყო მთავარი სავაჭრო პარტნიორი).  ასევე აღსანიשნავია,  რომ  საქართველო უფ-
რო ინტეგრირებულია ევროკავשირის ქვეყნებთან, იტალიასთან და გერმანიასთან, ვიდრე თურ-
ქეთთან. იტალია საქართველოდან უფრო მეტი დამატებული ღირებულების იმპორტს ახდენს და 
იყენებს שემდგომ ექსპორტשი, ვიდრე რუსეთი. 

ღირებულებათა ჯაჭვשი ინტეგრაციისათვის ყველაზე მაღალი პოტენციალის მქონე მრეწვე-
ლობის დარგების კვლევისას აღმოჩნდა, რომ საქართველოს ტექსტილის და ტანსაცმლის  ინდუს-
ტრია თურქეთის გავლით უკავשირდება გლობალურ ღირებულებათა  ჯაჭვს.  თურქეთი მთავარ 
როლს ასრულებს რეგიონשი ტექსტილის  იმპორტის და ექსპორტის კუთხით. ხის ავეჯის ღირებუ-
ლებათა ჯაჭვשი საქართველო და აზერბაიჯანი მტკიცედ ყალიბდებიან, როგორც ავეჯის რეგიონა-
ლური მწარმოებლები.  საქართველო ასევე ხის ნედლეულის მომწოდებელიცაა (iset-
pi.ge/ka/publications/research-reports). უდავოდ საინტერესო იქნება პანდემიისა და שემდგომი პე-
რიოდის გაანაწილებაც. 

წარმოების გლობალიზაციის თავისებურება მის ფრაგმენტაციაשი ვლინდება, რომელשიც მო-
ნაწილე ქვეყნები (განვითარებული და განვითარებადი) მათი ეკონომიკური განვითარების დონი-
დან გამომდინარე არიან ჩართულნი. ამასთან ისინი გლობალურ ღირებულებათა ჯაჭვის წარმოქ-
მნის და წარმოების ფრაგმენტაციის პირობებשი სხვადასხვა ეტაპზე წარმოდგენილნი.  გლობალუ-
რი ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზით დაინტერესებული არიან მსოფლიო ორგანიზაციები და 
მკვლევარები, რომლებიც ღირებულებათა ჯაჭვשი ქვეყნის ჩართულობის ფაქტორებს იკვლევენ 
ქვეყნისათვის პოზიტიური ეფექტების მისაღებად. 
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SUMMARY 
 

The article examines the development of production in the context of globalization, which manifests itself 
in its fragmentation. It is determined that the degree of fragmentation of production depends not only on the 
geographical distance, but also on the sectors in which the company operates. The possibilities of countries to 
benefit from participation in global value chains are analyzed. Based on the analysis of the global value chain, 
the regional nature of the organization of the production process is determined. 

The paper concludes that the peculiarity of the globalization of production is manifested in its 
fragmentation, in which the participating countries (developed and developing) are involved in different stages 
of the formation of the global value chain and fragmentation of production, depending on the level of 
macroeconomic development. 

Keywords: fragmentation of production, global value chain, globalization of production, integration of 
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