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კვლე ვის მი ზა ნია სა ქარ თვე ლოს სა ინ ფორ მა ციო და სა კო მუ ნი კა ციო ტექ ნო ლო გი ებ ის (ICT), სა ინ ფორ მა ციო და სა კო მუ ნი კა ციო ტექ ნო ლო გი ებ ის (ICT), 
ბიზ ნეს-კონ სალ ტინ გის და არ ქი ტექ ტუ რი სა და ინ ტე რი ერ ის დი ზა ინ ისბიზ ნეს-კონ სალ ტინ გის და არ ქი ტექ ტუ რი სა და ინ ტე რი ერ ის დი ზა ინ ის1 ევ რო კავ ში რის ბა ზარ-
ზე გას ვლის პერ სპექ ტი ვე ბის შე ფა სე ბა და მო საზ რე ბე ბის წარ მოდ გე ნა მა თი კონ კუ რენ ტუ-
ლო ბის გა საზ რდე ლად. მოკ ლედ მი მო ხი ლუ ლია გლო ბა ლუ რი და ევ რო კავ ში რის ბაზ რე ბის 
ბო ლოდროინ დე ლი, სა ქარ თვე ლო სათ ვის შე სა ბა მი სი ტენ დენ ცი ები. ას ევე გა ვე ცა ნით და წარ-
მო ვად გი ნეთ ევ რო კავ ში რის წევ რო ბის ას პი რან ტი ბალ კა ნე თი საას პი რან ტი ბალ კა ნე თი სა და რე გი ონ ის ცალ კე ული ქვეყ-რე გი ონ ის ცალ კე ული ქვეყ-
ნე ბის გა მოც დი ლე ბაცნე ბის გა მოც დი ლე ბაც. კვლე ვის ბო ლოს წი ნა ეტ აპ ზე მი მო ხი ლუ ლია სა ქარ თვე ლო ში ამ დარ-
გე ბის გან ვი თა რე ბის ძი რი თა დი მა ხა სი ათ ებ ლე ბი. სტა ტის ტი კუ რი ინ ფორ მა ცი ის ნაკ ლე ბო ბის 
გა მო, ან ალ იზი ეყ რდნო ბა მთელ რიგ დაშ ვე ბებს, რა მაც მეტ-ნაკ ლე ბად შე საძ ლე ბე ლი გა ხა და 
სა ქარ თვე ლოს სა ინ ფორ მა ციო და სა კო მუ ნი კა ციო ტექ ნო ლო გი ებ ის (ICT), ბიზ ნეს-კონ სალ ტინ-
გი სა და არ ქი ტექ ტუ რი სა და ინ ტე რი ერ ის დი ზა ინ ის დარ გე ბის შე სა ხებ დას კვნე ბის გა მო ტა ნა 
და სა ერ თა შო რი სო შე და რე ბე ბი. დაშ ვე ბე ბი დე ტა ლუ რა დაა მო ცე მუ ლი მე თო დო ლო გი ური გან-
მარ ტე ბის და ნარ თში. დო კუ მენ ტის ბო ლოს შე ჯა მე ბუ ლია მიგ ნე ბე ბი და რე კო მენ და ცი ები.

კვლე ვა მომ ზა დე ბუ ლია შვე დე თის მთავ რო ბის მხარ და ჭე რით მიმ დი ნა რე პრო ექ ტის „ქარ თუ ლი 
ბიზ ნე სი ახ ლოს ევ რო პას თან“ GEclose2EU ფარ გლებ ში, რო მელ საც ახ ორ ცი ელ ებს ეკ ონ ომ იკ-
ური პო ლი ტი კის კვლე ვის ცენ ტრი (EPRC), სა აგ ენ ტოს თან „აწ არ მოე სა ქარ თვე ლო ში“ თა ნამ-
შრომ ლო ბით.

1 მომსახურების საერთაშორისო ვაჭრობის კლასიფიკატორით დარგებისთვის მიკუთვნებული სახელწოდებები 
(განსაზღვრული საერთაშორისო ვაჭრობის ცენტრის (ITC), ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების 
ორგანიზაციის (OECD) მიერ) და ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული კლასიფიკატორით (NACE) განსაზღვრული 
დარგების სახელწოდებები ყოველთვის არ ემთხვევა მოყვანილ სახელწოდებებს. ამის მიზეზია ის გარემოება, 
რომ უმთავრეს ინტერესს შეადგენს დარგების სპეციფიკური ეკონომიკური შინაარსი. ეს პრობლემა დეტალურადაა 
მოცემული მეთოდოლოგიურ განმარტებაში

ანოტაციაანოტაცია
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კვლე ვის შე დე გად გა მო იკ ვე თა რამ დე ნი მე მნიშ ვნე ლო ვა ნი მიგ ნე ბა, რომ ლე ბიც შე ჯა მე ბუ ლია 
ქვე მოთ:

 ევ რო პის ბა ზარ ზე მიმ დი ნა რე ტენ დენ ცი ებ იდ ან სა ყუ რადღე ბოა ბიზ ნე სის კონ სო ლი და ცი-
ის ტე ნდენ ცია. გან სა კუთ რე ბუ ლი აქ ცენ ტი კეთ დე ბა პრო ექ ტე ბი სა და საქ მი ან ობ ის მას-
შტაბ ზე და ფირ მე ბის უნ არ ზე სწრა ფად მო ახ დი ნონ რე აგ ირ ება ამ გვარ მოთხოვ ნებ ზე;

 ფარ თო დაა წარ მოდ გე ნი ლი და ჩქარ დე ბა დი ჯი ტა ლი ზა ცი ის (გა ციფ რუ ლე ბის) პრო ცე სი. 
მომ სა ხუ რე ბის ნა წი ლი გა და დის ციფ რულ პლატ ფორ მა ზე, რაც მიმ დი ნა რე ობს შე სა ბა მის 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რა ში ინ ვეს ტი რე ბის ზრდის ფონ ზე;

 მომ სა ხუ რე ბის სა ძი ებ ელი სფე რო ებ ის უმ ეტ ეს ობ აში მიმ დი ნა რე ობს სტან დარ ტი ზა ცი ის 
პრო ცე სი, რაც იწ ვევს ერ თე ულ ის ფა სი სა და მუ შა ხე ლის მნიშ ვნე ლო ბის შემ ცი რე ბას, თუმ-
ცა ცალ კე ულ დარ გებ ში მა ღა ლი რჩე ბა სპე ცი ფი კურ მომ სა ხუ რე ბა სა და მა ღალ კვა ლი ფი-
ცი ურ მუ შა ხელ ზე მოთხოვ ნა და ფა სე ბი;

 წარ მა ტე ბუ ლი აღ მო სავ ლე თევ რო პუ ლი ქვეყ ნე ბი ერ იდ ები ან მსხვილ ფირ მებ თან კონ კუ-
რენ ცი აში შეს ვლას, ცდი ლო ბენ გა მო ნა ხონ ნი შე ბი, სა დაც თა ვი ან თი კონ კუ რენ ტუ ლო ბის 
რე ალ იზ აცი ას შეძ ლე ბენ;

 წარ მა ტე ბი სათ ვის, მა გა ლი თად ICT სფე რო სა და ბიზ ნეს კონ სალ ტინ გში, გა დამ წყვე ტი 
მნიშ ვნე ლო ბა ენ იჭ ება შე სა ბა მი სი კვა ლი ფი კა ცი ის მუ შა ხე ლის არ სე ბო ბას; ეს მუ შა ხე ლი 
არ გა ჩე ნი ლა სა ხელ მწი ფოს თუნ დაც რამ დე ნი მეწ ლი ანი მუ შა ობ ის შე დე გად. დარ გე ბის 
წარ მა ტე ბა ეყ რდნო ბა უკ ვე რამ დე ნი მე ათ წლე ულ ის გან მავ ლო ბა ში არ სე ბულ ტექ ნი კურ, 
ტექ ნო ლო გი ურ და სა ინ ჟინ რო პო ტენ ცი ალს;

 წარ მა ტე ბულ ქვეყ ნებ ში შე სა ბა მი სი ტექ ნი კუ რი გა ნათ ლე ბის სტან დარ ტე ბი საკ მა რი სად 
მა ღა ლია და სა ხელ მწი ფო ცდი ლობს მათ შე ნარ ჩუ ნე ბას სხვა დას ხვა გზით, მა გა ლი თად, 
ბე ლა რუს ში მა გის ტრის სა მეც ნი ერო ხა რის ხის მო პო ვე ბის წი ნა პი რო ბაა შე სა ბა მი სი სა-
წარ მოო პრაქ ტი კის გავ ლა;

 ქვეყ ნე ბი მი მარ თა ვენ ტექ ნო პარ კე ბის პრაქ ტი კას და ცდი ლო ბენ სხვა დას ხვა გზე ბი თა და 
შე ღა ვა თე ბით მო იზ იდ ონ პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ები და წარ მა ტე ბუ ლი უცხო ელი 
სპე ცი ალ ის ტე ბი. ამ ას წინ უძ ღვის ტარ გე ტი რე ბუ ლი (მი ზან მი მარ თუ ლი) სა რეკ ლა მო კამ-
პა ნია, უცხო ელ ებ ის ათ ვის კომ ფორ ტუ ლი საცხოვ რე ბე ლი პი რო ბე ბის შექ მნა და სხვა;

 სა ხელ მწი ფო ები მაქ სი მა ლუ რად ხელს უწყო ბენ რო გორც უცხო ურ, ას ევე ად გი ლობ რივ 
კომ პა ნი ებს სხვა დას ხვა ინ ოვ აცი ებ სა და ექ სპე რი მენ ტებ ში, რაც ტექ ნო ლო გი ებ ის გავ-
რცე ლე ბის კარ გი გზაა;

 ქვეყ ნე ბი ხელს უწყო ბენ წარ მა ტე ბულ ინ დი ვი დე ბს უცხო ეთ ში სწავ ლის გა გ რძე ლე ბას და 
სტა ჟი რე ბა ში პრაქ ტი კუ ლი ცოდ ნის მი სა ღე ბად, მას პინ ძლო ბენ სა ერ თა შო რი სო ღო ნის-
ძი ებ ებს;

 წარ მა ტე ბუ ლი ქვეყ ნე ბი ცდი ლო ბენ და არ წმუ ნონ უცხო ური ინ ოვ აცი ური ფირ მე ბი მთლი-
ან ად გად მო იტ ან ონ საპ რო ექ ტო საქ მი ან ობა ამ მიზ ნით სპე ცი ალ ურ ად შექ მნილ ზო ნებ სა 
და ტექ ნო პარ კებ ში.

ძირითადი მიგნებებიძირითადი მიგნებები
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მომ სა ხუ რე ბით ვაჭ რო ბისმომ სა ხუ რე ბით ვაჭ რო ბის
უახ ლე სი ტენ დენ ცი ები დაუახ ლე სი ტენ დენ ცი ები და
სა ქარ თვე ლოსა ქარ თვე ლო

ვაჭ რო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის 2019 წლის ან გა რი შის, World Trade Report 2019, future of 
services trade მი ხედ ვით, 2005-17 წლებ ში მომ სა ხუ რე ბით სამომ სა ხუ რე ბით სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბა სა ქონ ლით  ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბა სა ქონ ლით 
ვაჭ როვაჭ რო ბა ზე სწრა ფად იზ რდე ბო და და ზრდის ტემ პი წე ლი წად ში სა ბა ზე სწრა ფად იზ რდე ბო და და ზრდის ტემ პი წე ლი წად ში სა შუ ალ ოდ 5.4%-ს შე ად გენ და შუ ალ ოდ 5.4%-ს შე ად გენ და. 
ამ ას თან, მომ სა ხუ რე ბით ვაჭ რო ბის ჯა მუ რი მო ცუ ლო ბა, ვაჭ რო ბის ყვე ლა მო დუ სის ჩათ ვლით, 
2017 წელს 13.3 ტრი ლი ონ აშშ დო ლარს შე ად გენ და. დღე ის ათ ვის ექ სპორ ტი ორი ქვეყ ნის კო-
მერ ცი ული წარ მო მად გენ ლო ბა მიმ ღებ ქვე ყა ნა ში ექ სპორ ტის ყვე ლა ზე გავ რცე ლე ბულ ფორ მად 
რჩე ბა და მას ზე გლო ბა ლუ რი ექ სპორ ტის 60% მო დის. სერ ვი სერ ვი სე ბით გლო ბა ლურ ვაჭ რო ბა ში გან-სე ბით გლო ბა ლურ ვაჭ რო ბა ში გან-
ვი თა რე ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის კონ ტრი ბუ ცია წლი ურ ად და ახ ბა დი ქვეყ ნე ბის კონ ტრი ბუ ცია წლი ურ ად და ახ ლო ებ ით 10%-ით იზ რდე ბალო ებ ით 10%-ით იზ რდე ბა. აღ სა ნიშ ნა ვია 
ის იც, რომ გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში მცი რე და სა შუ ალო ზო მის სა წარ მო ები გა ცი ლე ბით სწრა-
ფად გა დი ან ექ პორ ტზე, ვიდ რე სამ რეწ ვე ლო ფირ მე ბი, თუმ ცა ექ სპორ ტის წი ლი მათ მთლი ან 
გა ყიდ ვებ ში ბევ რად ნაკ ლე ბია, ვიდ რე მსხვი ლი ფირ მე ბის შემ თხვე ვა ში. ამ ავე ან გა რი შის მი-
ხედ ვით მომ სა ხუ რე ბით ვაჭ რო ბის მო მა ვალს ოთხი ძი რი თა დი ტენ დენ ცია გან საზღვრავს:

1. ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ებ ის გან ვი თა რე ბა
2. დე მოგ რა ფი ული ცვლი ლე ბე ბი
3. შე მო სავ ლე ბის ზრდა
4. კლი მა ტის ცვლი ლე ბე ბის გავ ლე ნა ეკ ონ ომ იკ აზე

ეს ტენ დენ ცი ები მნიშ ვნე ლოვ ნად შეც ვლი ან მსოფ ლი ოში სერ ვი სე ბით ვაჭ რო ბის გე ოგ რა ფი ულ 
გა ნა წი ლე ბა სა და კომ პო ზი ცი ას. თუ ეს გაგ რძელ დე ბა, შე საძ ლე ბე ლია, რომ 2040 წლი სათ ვის 
სერ ვი სე ბი მთე ლი გლო ბა ლუ რი ვაჭ რო ბის 50%-ს შე ად გენ დეს, ხო ლო გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე-
ბის წი ლი 15%-ის ტო ლი გახ დეს. მი უხ ედ ავ მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, მომ სა ხუ რე ბით ვაჭ რო ბა ზე ბა რი ად ამ ისა, მომ სა ხუ რე ბით ვაჭ რო ბა ზე ბა რი ერ ები მა ინც ერ ები მა ინც 
უფ რო მა ღა ლი რჩე ბა სა ქონ ლით ვაჭ რო უფ რო მა ღა ლი რჩე ბა სა ქონ ლით ვაჭ რო ბას თან შე და რე ბით და ვაჭ რო ბის ლი ბე რა ლი ბას თან შე და რე ბით და ვაჭ რო ბის ლი ბე რა ლი ზა ცი ის მი-ზა ცი ის მი-
მარ თუ ლე ბით ბევ რი ნა ბი ჯია გა მარ თუ ლე ბით ბევ რი ნა ბი ჯია გა და სად გმე ლიდა სად გმე ლი.

ას ეთ ფონ ზე სა ქარ თვე ლოს აქ ვს გარ კვე ული უპ ირ ატ ეს ობ ები და ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი. უპ ირ ატ ეს ობ-უპ ირ ატ ეს ობ-
ებს გა ნე ებს გა ნე კუთ ვნე ბა საკ მა ოდ წიგ ნი ერი სა მუ შაო ძა ლა,კუთ ვნე ბა საკ მა ოდ წიგ ნი ერი სა მუ შაო ძა ლა, ინ გლი სუ რი ენ ის საკ მა ოდ კარ გი ცოდ ნა  ინ გლი სუ რი ენ ის საკ მა ოდ კარ გი ცოდ ნა 
რე გი რე გი ონ ის სხვა ქვეყ ნებ თან შე და რე ბით, თა ვი სუ ფა ონ ის სხვა ქვეყ ნებ თან შე და რე ბით, თა ვი სუ ფა ლი სა ვაჭ რო რე ჟი მი ევ რო კავ შირ თან, ღია ლი სა ვაჭ რო რე ჟი მი ევ რო კავ შირ თან, ღია 
ეკ ონ ეკ ონ ომ იკა, სა ინ ტე რე სო გე ოგ რა ფი ული მდე ომ იკა, სა ინ ტე რე სო გე ოგ რა ფი ული მდე ბა რე ობაბა რე ობა. გარ და ამ ისა, აღ სა ნიშ ნა ვია ის იც, რომ 
სა ქარ თვე ლო ში საკ მა ოდ სწრა ფად ვი თარ დე ბა ციფ რუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რა.

ნაკ ლო ვა ნე ბებს მი ეკ უთ ვნე ბა რთუ ლი დე მოგ რა ფირთუ ლი დე მოგ რა ფი ული სუ რა თი და ვიწ რო ში და ბა ზა რი, რაც  ული სუ რა თი და ვიწ რო ში და ბა ზა რი, რაც 
აფ ერ ხებს კონ კუაფ ერ ხებს კონ კუ რენ ცი ას, და აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, უცხო ეთ რენ ცი ას, და აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, უცხო ეთ ის და მათ შო რის ევ რო კავ ში რის  ის და მათ შო რის ევ რო კავ ში რის 
ბა ზარ ზე მომ სა ხუბა ზარ ზე მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტის შე საძ ლებ ლო ბას. მწვა ვეა მა ღალ რე ბის ექ სპორ ტის შე საძ ლებ ლო ბას. მწვა ვეა მა ღალ კვა ლი ფი ცი ური დარ გობ- კვა ლი ფი ცი ური დარ გობ-
რი ვი სპე ცი ალრი ვი სპე ცი ალ ის ტე ბის დე ფი ცი ტი ის ტე ბის დე ფი ცი ტი, მი უხ ედ ავ ად მო სახ ლე ობ ის ზო გა დად შე და რე ბით მა ღა ლი 
წიგ ნი ერ ებ ის დო ნი სა. ამ ას ემ ატ ება ტექ ნი კუ რი გა ნათ ლე ბის სის ტე ტექ ნი კუ რი გა ნათ ლე ბის სის ტე მის სი სუს ტემის სი სუს ტე, რაც მომ სა ხუ-
რე ბის სექ ტო რის სა ექ სპორ ტო პო ტენ ცი ალს ზღუ დავს. გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ის იც, რომ ამ 
კვლე ვა ში გან ხი ლუ ლი მომ სა ხუ რე ბის სფე რო ში უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ები, რაც ახ ალი ტექ ნო ლო-
გი ებ ისა და ნოუ-ჰა უს ერთ-ერ თი უმ თავ რე სი წყა როა, უმ ნიშ ვნე ლო როლს თა მა შობს.

ამ კვლე ვის შე დე გად (იხ. ქვე მოთ) გა მო იკ ვე თა, რომ შეშე და რე ბით კარ გი პერ სპექ ტი ვე ბი ევ რო- და რე ბით კარ გი პერ სპექ ტი ვე ბი ევ რო-
კავკავ შირ ში ექ სპორ ტის თვალ საზ რი სით ჯერ ჯე რო ბით სა შირ ში ექ სპორ ტის თვალ საზ რი სით ჯერ ჯე რო ბით სა ქარ თვე ლოს არ ქი ტექ ტუ რი სა და დი ზა- ქარ თვე ლოს არ ქი ტექ ტუ რი სა და დი ზა-
ინინ ის სფე რო ში აქ ვს ის სფე რო ში აქ ვს, რა საც ხელს უწყობს ის გა რე მო ება, რომ ამ სფე როს ცალ კე ული ა სპექ ტებ ზე 
(მაგ. კრე ატი ული დი ზა ინი) ყუ რადღე ბის გა მახ ვი ლე ბით (ინ ჟი ნე რინ გი სა და წმინ და არ ქი ტექ-
ტო რუ ლი საქ მი ან ობ ის გარ და), შე საძ ლე ბე ლია კარ გი შე დე გე ბის მი ღე ბა, სა წარ მო თა მცი რე 
ზო მი სა და ინ ვეს ტი ცი ებ ის ნაკ ლე ბო ბის მი უხ ედ ავ ად. რაც შე ეხ ება კომ პი უტ ერ ული მომ სა ხუ რე-
ბი სა და ბიზ ნეს- კონ სალ ტინ გის სფე რო ებს, ამ დარ გე ბის კონ კუ რენ ტუ ლო ბის ას ამ აღ ლებ ლად 
და ევ რო პის ბა ზარ ზე გა სას ვლე ლად საკ მა ოდ ხან გრძლი ვი პრო ცე სია გა სავ ლე ლი.
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მომ სა ხუ რე ბით ვაჭ რო ბა შიმომ სა ხუ რე ბით ვაჭ რო ბა ში
ევ რო კავ ში რის ბაზ რისევ რო კავ ში რის ბაზ რის

უმ თავ რე სი ტენ დენ ცი ებიუმ თავ რე სი ტენ დენ ცი ები

ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი უმ თავ რე სი ტენ დენ ცი ებ ის ან ალ იზ ის ას, ვეყ რდნო ბო დით 
ეკ ონ ომ იკ ური თა ნამ შრომ ლო ბი სა და გან ვი თა რე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის (OECD) მი ერ რე გუ ლა რუ-
ლად წარ მო ებ ულ ან გა რი შებს. ეს მო იც ავს რო გორც ან ალ იტ იკ ურ ინ სტრუ მენ ტებს, ას ევე ამ ორ-
გა ნი ზა ცი ის დაკ ვე თით ჩა ტა რე ბულ კვლე ვებს. გარ და ამ ისა, გა მო ყე ნე ბუ ლი გვაქ ვს ვაჭ რო ბის 
მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის ან ალ იტ იკ ური ინ ფორ მა ცია. გრა ფიკ #1გრა ფიკ #1-ში წარ მოდ გე ნი ლია ინ ფორ-
მა ცია ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბის და ნარ ჩენ მსოფ ლი ოს თან მომ სა ხუ რე ბით ვაჭ რო ბის შე სა ხებ.

გრაფიკი 1. გრაფიკი 1. ევროკავშირის მომსახურებით ვაჭრობა დანარჩენ მსოფლიოსთან (მლრდ. აშშ. 
  დოლარი)
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ბალანსი  (მარცხენა  სკალა ) იმპორტი ექსპორტი

წყარო: წყარო: Eurostat

სა ინ ტე რე სოა, რომ 2008 წლის კრი ზი სის შე დე გე ბის სწრა ფი დაძ ლე ვის შემ დეგ, ევ რო კავ ში რის 
ქვეყ ნე ბის სერ ვი სე ბით ვაჭ რო ბა და ნარ ჩენ მსოფ ლი ოს თან საკ მა ოდ სწრა ფი ტემ პე ბით იზ რდე-
ბო და, ხო ლო 2013-15 წლებ ში იმ პორ ტის ზრდის ტემ პი სჭარ ბობ და ექ სპორ ტი სას. ამ ის შემ დეგ 
ფიქ სირ დე ბა ზრდის ტემ პის შე ნე ლე ბა ორ ივე მი მარ თუ ლე ბით, ხო ლო 2016-17 წლებ ში იმ პორ ტი 
არა ევ რო პუ ლი ქვეყ ნე ბი დან უც ვლე ლია. გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ის, რომ ევ რო კავ ში რი, ის ევე 
რო გორც გან ვი თა რე ბუ ლი მსოფ ლი ოს დი დი ეკ ონ ომ იკ ებ ის აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბა, სერ-
ვი სე ბით ვაჭ რო ბა ში ნე ტო-ექ სპორ ტი ორია. 

რაც შე ეხ ება ევ რო კავ ში რის სა ხელ მწი ფო თა იმ პორ ტს ევ რო კავ ში რის არ აწ ევ რი ქვეყ ნე ბი დან, 
აქ ლი დე რი გერ მა ნიაა, - 17%-ით, მე ორე ად გილ ზეა ირ ლან დია, რაც ერ თი შე ხედ ვით უც ნა ურია 
ამ ქვეყ ნის მომ ცრო ზო მი დან გა მომ დი ნა რე. ირ ლან დი ას მოს დევს დი დი ბრი ტა ნე თი (ამ ჟა მად 
უკ ვე აღ არ არ ის ევ რო კავ ში რის წევ რი), - 13%-ით. მე ოთხე ად გილს ნი დერ ლან დე ბი ფლობს 
12%-ით და ერ თი პრო ცენ ტით სჭარ ბობს საფ რან გეთს.
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რაც შე ეხ ება ირ ლან დი ას, ეს ქვე ყა ნა მე ტად სპე ცი ფი კურ როლს ას რუ ლებს რო გორც სატ რან-
ზი ტო, ას ევე სა ერ თა შო რი სო კა პი ტა ლის გა და ად გი ლე ბის თვალ საზ რი სით. ამ ქვეყ ნის სერ ვი-
სე ბის იმ პორ ტის ტარ გე ტი რე ბა სა ქარ თვე ლოს თვის სა ინ ტე რე სო არ უნ და იყ ოს. დარ ჩე ნი ლი 
ქვეყ ნე ბი დან ბაზ რე ბის სი დი დის თვალ საზ რი სით სა ინ ტე რე სოა გერ მა ნია, საფ რან გე თი და ნი-
დერ ლან დე ბი. ამ სა მი ვე ქვე ყა ნას თან სა ქარ თვე ლოს საკ მა ოდ კარ გად გან ვი თა რე ბუ ლი ბიზ-
ნეს და დიპ ლო მა ტი ური ურ თი ერ თო ბე ბი აქ ვს. ეს მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რია ორ მხრი ვი ვაჭ რო-
ბის გან ვი თა რე ბი სავ თის.

დიაგრამა 1. დიაგრამა 1. ქვეყნების წილი ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნებიდან მომსახურების  
  იმპორტში

გერმანია

17%

16%

13%

12%

11%

5%

3%

3%

20%

ირლანდია

დიდი ბრიტანეთი

ნიდერლანდები

საფრანგეთი

იტალია

ლუქსემბურგი

ბელგია

ევროკავშირის  სხვა  წევრები

წყარო: წყარო: Eurostat

სა ინ ტე რე სო სუ რათს იძ ლე ვა დი აგ რა მა #2დი აგ რა მა #2, რო მე ლიც აჩ ვე ნებს ევ რო კავ ში რის ცალ კე ული 
ქვეყ ნე ბის მომ სა ხუ რე ბით ვაჭ რო ბის გა ნა წი ლე ბას ქვეყ ნე ბის ორი ჯგუ ფის - ევ რო კავ ში რის წევ-
რი და არ აწ ევ რი ქვეყ ნე ბის მი ხედ ვით. დი აგ რა მა გა მოკ ვეთს ორ მე ტად მნიშ ვნე ლო ვან გა რე-
მო ებ ას ევ რო კავ ში რის წევრ ქვეყ ნებ თან და კავ ში რე ბით. პირ ვე ლი ისაა, რომ ზო გა დად, თუმ ცა 
არა ყო ველ თვის, ევ რო პის და სავ ლეთ ან ჩრდი ლო-და სავ ლე თით მდე ბა რე ქვეყ ნე ბი ევ რო კავ-
ში რის არ აწ ევრ ქვეყ ნებ თან გა ცი ლე ბით მეტს ვაჭ რო ბენ მომ სა ხუ რე ბით. მე ორე გა რე მო ება აჩ-
ვე ნებს, რომ რაც უფ რო ეკ ონ ომ იკ ურ ად გან ვი თა რე ბუ ლია ქვე ყა ნა, მით უფ რო მეტს ვაჭ რობს 
იგი მომ სა ხუ რე ბით ევ რო კავ ში რის არ აწ ევრ ქვე ყა ნას თან.

სა ქარ თვე ლოს თვის დი აგ რა მა #2დი აგ რა მა #2 მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმ ით, რომ აჩ ვე ნებს, რომ თუ ევ რო კავ ში-
რის ბა ზარ ზე შეღ წე ვის ამ ოც ანა სე რი ოზ ულ ად და ის მე ბა, უმ ჯო ბე სია სა მიზ ნედ აირ ჩეს „უმ ჯო ბე სია სა მიზ ნედ აირ ჩეს „ძვე ლი ძვე ლი 
ევ რო პის“ ყვე ლა ზე დი დი და მა ღალ გან ვი ევ რო პის“ ყვე ლა ზე დი დი და მა ღალ გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბი ნაც ვლად ევ რო კავ ში თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბი ნაც ვლად ევ რო კავ ში რის ახ ალი რის ახ ალი 
წევ რე ბი სა და გე ოგ რა ფი ულ ად სა წევ რე ბი სა და გე ოგ რა ფი ულ ად სა ქარ თვე ლოს თან შე და რე ბით ახ ლოს გან ლა გე ქარ თვე ლოს თან შე და რე ბით ახ ლოს გან ლა გე ბუ ლი სა ხელ-ბუ ლი სა ხელ-
მწი ფო ებ ისამწი ფო ებ ისა. კი დევ ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ვა რა უდია ის რომ, შე საძ ლე ბე ლია დი დი ბრი ტა-
ნე თის ევ რო კავ ში რი დან გას ვლას მოჰ ყვეს ამ სა ვაჭ რო ბლო კის ში და ვაჭ რო ბის, მათ შო რის 
მომ სა ხუ რე ბით ვაჭ რო ბის კონ სო ლი და ცია. ამ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა ქარ თვე ლოს თვის აღ-აღ-
მო სავ მო სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნე ბი, მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ მათ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნე ბი, მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ მათ ზე შეღ წე ვა ერ თი შე ხედ ვით უფ რო ზე შეღ წე ვა ერ თი შე ხედ ვით უფ რო 
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ად ვი ლი უნ და იყ ად ვი ლი უნ და იყ ოს, სა ქარ თვე ლო სათ ვის უფ რო მე ტად კონ კუ რენ ოს, სა ქარ თვე ლო სათ ვის უფ რო მე ტად კონ კუ რენ ტი რე გი ონია, ვიდ რე მომ სა-ტი რე გი ონია, ვიდ რე მომ სა-
ხუ რე ბის ექ სპორ ტის და ნიშ ნუ ლე ბის ად გი ლიხუ რე ბის ექ სპორ ტის და ნიშ ნუ ლე ბის ად გი ლი.

დიაგრამა 2. დიაგრამა 2. ევროკავშირის წევრი და არაწევრი ქვეყნების წილი ევროკავშირის
  ცალკეული ქვეყნების ვაჭრობაში (%)
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წყარო: წყარო: Eurostat
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ICT ვაჭ რო ბა ში ევ რო კავ ში რისICT ვაჭ რო ბა ში ევ რო კავ ში რის
ბაზ რის უახ ლე სი ტენ დენ ცი ებიბაზ რის უახ ლე სი ტენ დენ ცი ები

სა ერ თა შო რი სო მო ნა ცემ თა ცენ ტრის (IDC) ინ ფორ მა ცი ით, 2018-2020 წლებ ში ევ რო კავ ში რის სა-
ინ ფორ მა ციო და სა კო მუ ნი კა ციო ტექ ნო ლო გი ებ ის მომ სა ხუ რე ბის ბა ზა რი და ახ ლო ებ ით 3-4%-ის 
ფარ გლებ ში გა იზ რდე ბა, რაც წი ნა წლე ბის ტემ პზე ოდ ნავ და ბა ლია. ეს უკ ავ შირ დე ბა მო სახ ლე-
ობ ის თან და თა ნო ბით და ბე რე ბას, გან სა კუთ რე ბით კი ახ ალ გაზ რდა თა წი ლის შემ ცი რე ბით გან-
პი რო ბე ბულ მოთხოვ ნის კლე ბას, ას ევე იმ სირ თუ ლე ებს, რომ ლე ბიც გლო ბა ლურ ეკ ონ ომ იკ აში 
უკ ვე წლე ბის გან მავ ლო ბა ში გროვ დე ბო და. მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, ეს ინ დუს ტრია ევ რო კავ ში რის 
ეკ ონ ომ იკ აში სულ უფ რო მნიშ ვნე ლო ვან როლს ას რუ ლებს. ევ რო კავ შირ ში ამ დარ გის და მა ტე-
ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბა 1995-2015 წლებ ში 3.5-ჯერ გა იზ არ და, მა შინ, რო ცა მთლი ან ად ეკ ონ ომ იკა, - 
მხო ლოდ 1.4-ჯერ. სა ინ ტე რე სოა, რომ ზრდის უმ ეტ ესი ნასა ინ ტე რე სოა, რომ ზრდის უმ ეტ ესი ნა წი ლი ICT სექ ტო რის სერ ვი სულ ნა წილ- წი ლი ICT სექ ტო რის სერ ვი სულ ნა წილ-
ზე მო დის, მა შინ, როზე მო დის, მა შინ, რო ცა აღ ჭურ ვი ლო ბის წარ მო ება საკ მა რი სად ნე ცა აღ ჭურ ვი ლო ბის წარ მო ება საკ მა რი სად ნე ლა ვი თარ დე ბა ლა ვი თარ დე ბა.

რო გორც დამ საქ მე ბე ლი და დარო გორც დამ საქ მე ბე ლი და და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის შემ ქმნე ლი, ICT დარ მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის შემ ქმნე ლი, ICT დარ გი ყვე ლა ზე მე- გი ყვე ლა ზე მე-
ტად გა მოკ ვე თი ლია ის ეთ მცი რე ზოტად გა მოკ ვე თი ლია ის ეთ მცი რე ზო მის ქვეყ ნებ ში, რო გო რე ბი ცაა ირ ლან დია, ეს ტო მის ქვეყ ნებ ში, რო გო რე ბი ცაა ირ ლან დია, ეს ტო ნე თი, მალ- ნე თი, მალ-
ტა, შვე დე თი და ფი ნე თიტა, შვე დე თი და ფი ნე თი. ეს გა რე მო ება მეტყვე ლებს იმ აზე, რომ მცი რე ზო მის ეკ ონ ომ იკ ები 
ახ ერ ხე ბენ ნი შურ სფე რო ებ ზე კონ ცენ ტრა ცი ის გზით სპე ცი ალ იზ აცი ას. ამ ას თან აუც ილ ებ ლად 
გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ტენ დენ ცია, კერ ძოდ ის, რომ ICT სექ ტორ ში ერთ ICT სექ ტორ ში ერთ 
და საქ მე და საქ მე ბულ ზე შრო მის ნა ყო ფი ერ ება, ბევ რად სჭარ ბობს ამ ავე მაჩ ბულ ზე შრო მის ნა ყო ფი ერ ება, ბევ რად სჭარ ბობს ამ ავე მაჩ ვე ნე ბელს მთლი ან ად ეკ ონ-ვე ნე ბელს მთლი ან ად ეკ ონ-
ომ იკ აში და ამ უკ ომ იკ აში და ამ უკ ან ას კნელ ზე გა ცი ლე ბით სწრა ფად იზ რდე ბაან ას კნელ ზე გა ცი ლე ბით სწრა ფად იზ რდე ბა. ეს ევ რო პულ ქვეყ ნებ ში მუ შა ხე-
ლის მა ღალ კვა ლი ფი კა ცი ასა და ხელ მი საწ ვდო მო ბა ზე მეტყვე ლებს.

მე სა მე, მიმ დი ნა რე ობს სერ ვი სემიმ დი ნა რე ობს სერ ვი სე ბის ლი ბე რა ლი ზა ცი ის პრო ცე სი,  ბის ლი ბე რა ლი ზა ცი ის პრო ცე სი, რაც ამ ცი რებს სერ ვი სე ბის რაც ამ ცი რებს სერ ვი სე ბის 
ვაჭ რო ბას თან და კავ ვაჭ რო ბას თან და კავ ში რე ბულ ხარ ჯებსში რე ბულ ხარ ჯებს. ეს კარ გი ტენ დენ ციაა სა ქარ თვე ლოს მსგავ სი ქვეყ ნე-
ბი სა თის, რომ ლებ საც ჯერ-ჯე რო ბით უჭ ირთ და ნარ ჩე ნი მსოფ ლი ოს ათ ვის მა ღა ლი და მა ტე ბუ-
ლი ღი რე ბუ ლე ბის მომ სა ხუ რე ბის შე თა ვა ზე ბა.

მე ოთხე, იზ რდე იზ რდე ბა ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ებ ის რო ლი ზო გა ბა ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ებ ის რო ლი ზო გა დად ეკ ონ ომ იკ აში და მათ შო რის დად ეკ ონ ომ იკ აში და მათ შო რის 
სერ ვი სებ შისერ ვი სებ ში, რაც გან სა კუთ რე ბით გა მოკ ვეთს ICT სექ ტო რის მნიშ ვნე ლო ბას, რომ ლის ზრდის 
ტემ პი და ნარ ჩე ნი სერ ვი სე ბი სა და ზო გა დად, სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის ზრდის ტემ პებს სჭარ-
ბობს.

ევ რო პის მო სახ ლე ობ ის თან და თა ნო ბი თი და ბე რე ბა გაზ რდის მოთხოვ ნას ჯან დაც ვი სა და დის-
ტან ცი ური სწავ ლე ბის პრო დუქ ტებ ზე, რაც თა ვად ICT სექ ტორ ში გა მოკ ვეთს შე სა ბა მის ნი შებს. 
იგ ივე ეხ ება კლი მა ტის ცვლი ლე ბებს, რაც ას ევე გა აძ ლი ერ ებს მოთხოვ ნას ICT სექ ტორ ზე და 
ევ რო კავ შირ ში გა იზ რდე ბა ამ შე სა ბა მი სი სერ ვი სე ბის იმ პორ ტი.
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ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე სა ქარ თვე ლოს ICT ინ დუს ტრი ის ექ სპორ ტის პერ სპექ ტი ვე ბის შე სა ფა-
სებ ლად, სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის ცენ ტრის მო ნა ცე მებ ზე დაყ რდნო ბით გა ვა ან ალ იზ ეთ ბალ-
კა ნე თის ცალ კე ული ქვეყ ნე ბი სა და ყო ფი ლი საბ ჭო თა კავ ში რის ქვეყ ნე ბის შე დე გე ბი ბო ლო 
2014-18 წლე ბის გან მავ ლო ბა ში. ის ინი დავ ყა ვით ბალ კა ნე თის ჯგუ ფი სა და რე გი ონ ის (აღ მო-
სავ ლეთ პარ ტნი ორ ობ ის) ჯგუ ფის ქვეყ ნე ბად.

დიაგრამა 3. დიაგრამა 3. ბალკანეთის ცალკეული ქვეყნების ICT მომსახურების ნეტო ექსპორტი 2014-18 
  წლებში (ათასი აშშ დოლარი)
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ალბანეთი ბოსნია და ჰერცეგოვინა ჩრდილოეთ  მაკედონია მონტენეგრო სერბეთი

წყარო:წყარო: საერთაშორისო ვაჭრობის ცენტრი (ITC)

სა ინ ტე რე სოა, რომ ბალ კა ნე თის ჯგუ ფის ქვეყ ნე ბი ამ მომ სა ხუ რე ბის ნე ტო-ექ სპორ ტი ორ ები 
არი ან სუს ტი ეკ ონ ომ იკ ური პო ტენ ცი ალ ის მქო ნე მონ ტე ნეგ რო სა და ალ ბა ნე თის გარ და. ყო ფი-
ლი იუგ ოს ლა ვი ის ქვეყ ნებ ში ეს დარ გი საკ მა რი სად კარ გა დაა წარ მოდ გე ნი ლი, რო გორც სა ექ-
სპორ ტო მი მარ თუ ლე ბის მქო ნე, გან სა კუთ რე ბით სერ ბეთ ში. 

რაც შე ეხ ება შე სა ბა მი სი ჯგუ ფის სერ ვი სე ბის ექ სპორ ტს სა ქარ თვე ლოს მსგავ სი რე გი ონ ის ქვეყ-
ნე ბი დან, აქ აშ კა რა ლი დე რია უკ რა ინა, მას არ სე ბი თად ჩა მორ ჩე ბა ბე ლა რუ სი.

ICT სფე რო ში სა ქარ თვე ლოსICT სფე რო ში სა ქარ თვე ლოს
პო ზი ცია შერ ჩე ულ ქვეყ ნებ თანპო ზი ცია შერ ჩე ულ ქვეყ ნებ თან

მი მარ თე ბა შიმი მარ თე ბა ში
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დიაგრამა 4. დიაგრამა 4. რეგიონის ცალკეული ქვეყნების ICT მომსახურების ნეტო ექსპორტი 2014-18
  წლებში (ათასი აშშ დოლარი)
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სომხეთი აზერბაიჯანი ბელარუსი საქართველო მოლდოვა უკრაინა

წყარო:წყარო: საერთაშორისო ვაჭრობის ცენტრი (ITC)

შე და რე ბით მცი რე ზო მის ეკ ონ ომ იკ ებ იდ ან, ამ დარ გის ექ სპორ ტი წარ მოდ გე ნი ლია მხო ლოდ 
სომ ხეთ ში. აზ ერ ბა იჯ ანი კომ პი უტ ერ ული მომ სა ხუ რე ბის ნე ტო იმ პორ ტი ორია, ხო ლო მოლ დო-
ვი სა და სა ქარ თვე ლოს ნე ტო ექ სპორ ტი უმ ნიშ ვნე ლოა.

ან ალ იზ ის თვის შე და რე ბით უფ რო მკა ფიო სუ რათს იძ ლე ვა მომ სა ხუ რე ბის მთელ ექ სპორ ტში 
კომ პი უტ ერ ული სერ ვი სე ბის წი ლის დი ნა მი კის შე და რე ბა 2014-18 წლებ ში ქვეყ ნე ბის ორი ჯგუ-
ფი სათ ვის (დი აგ რა მა #5დი აგ რა მა #5). ეს ერ თგვა რად ას ახ ავს ქვეყ ნის სპე ცი ალ იზ აცი ის ხა რის ხს, რო გორც 
მომ სა ხუ რე ბის მთელ მო ცუ ლო ბა ში დარ გის წი ლის ცვლი ლე ბას.

დიაგრამა 5. დიაგრამა 5. ICT მომსახურების წილი (%) ბალკანეთის ცალკეული ქვეყნების მომსახურების
  მთელ ექსპორტში (%, 2014-18 წელი)
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წყარო:წყარო: საერთაშორისო ვაჭრობის ცენტრი (ITC)
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დიაგრამა 6. დიაგრამა 6. ICT მომსახურების წილი (%) რეგიონის ცალკეული ქვეყნების მომსახურების
  მთელ ექსპორტში (%, 2014-18 წელი)
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სომხეთი აზერბაიჯანი ბელარუსი საქართველო მოლდოვა უკრაინა

წყარო:წყარო: საერთაშორისო ვაჭრობის ცენტრი (ITC)

თუ ნე ტო ექ სპორ ტს მი ვიჩ ნევთ ქვეყ ნის სპე ცი ალ იზ აცი ის მაჩ ვე ნებ ლის ერ თგვარ პირ ველ ტეს-
ტად, იკ ვე თე ბა, რომ ას ეთი ქვეყ ნე ბის ჯგუფ ში კი დევ უფ რო მყარ დე ბა სერ ბე თის, ჩრდი ლო ეთ 
მა კე დო ნი ისა და ბოს ნი ისა და ჰერ ცე გო ვი ნის პო ზი ცი ები. ამ სა მი ვე ქვე ყა ნა ში კომ პი უტ ერ ული 
მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტის წი ლი მომ სა ხუ რე ბის მთელ ექ სპორ ტში იზ რდე ბა და 2018 წლი სათ-
ვის 10-17% დი აპ აზ ონ ში მერ ყე ობს.

რაც შე ეხ ება რე გი ონ ის ცალ კე ული ქვეყ ნე ბის ჯგუფს, აქ მო ულ ოდ ნე ლი ლი დე რია ბე ლა რუ სი, 
რო მე ლიც გა მო ირ ჩე ვა ორ ივე ჯგუ ფის ქვეყ ნე ბი სათ ვის.

სწრა ფად იზ რდე ბა მოლ დო ვი სა და სომ ხე თის პო ტენ ცი ალი, ხო ლო აზ ერ ბა იჯ ან ისა და სა ქარ-
თვე ლოს პო ზი ცი ები საკ მა ოდ სუს ტია.

და  ბო ლოს, ქვეყ ნე ბის ორი ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი ჯგუ ფი და ვა ლა გეთ ერთ სულ მო სახ ლე ზე ICT 
მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტის მი ხედ ვით (დი აგ რა მა #7დი აგ რა მა #7). ბალ კა ნე თის ქვეყ ნე ბის ჯგუფ ში აშ კა რა 
გა მოკ ვე თილ ლი დე რად იქ ცა სერ ბე თი, სა იდ ან აც ერთ სულ მო სახ ლე ზე და ახ ლო ებ ით 140 აშშ 
დო ლა რის ექ სპორ ტი გა დის წლი ურ ად. საკ მა ოდ სწრა ფად იზ რდე ბა ჩრდი ლო ეთ მა კე დო ნი ის 
პო ტენ ცი ალი. მარ თა ლია, და ნარ ჩე ნი ქვეყ ნე ბის ICT ეს პორ ტიც იზ რდე ბა, მაგ რამ მი სი ზრდის 
ტემ პი მთე ლი ექ სპორ ტის ზრდის ტემ პს არ აღ ემ ატ ება და არ მი უთ ით ებს და ნარ ჩენ ქვეყ ნებ ში 
ამ მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტის გა მოკ ვე თილ პო ტენ ცი ალ ზე.

ყო ფი ლი იუგ ოს ლა ვი ის ქვეყ ნე ბის კომ პი უტ ერ ული მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტის დი ნა მი კა 2014-
18 წლებ ში მოწ მობს, რომ აქ არ სე ბობს გარ კვე ული ობი ექ ტუ რი ფაქ ტო რე ბი ას ეთი შე დე გე ბის-
თვის. ამ აში მოიაზრება გა ნათ ლე ბის სის ტე მა და ინ სტი ტუ ცი ური მოწყო ბის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი, 
რომ ლე ბიც, სა მო მავ ლოდ, შე საძ ლოა, რე ლე ვან ტუ რი აღ მოჩ ნდეს სა ქარ თვე ლო სათ ვი საც.
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დიაგრამა 7. დიაგრამა 7. ICT მომსახურების ექსპორტი ერთ სულ მოსახლეზე ბალკანეთის ცალკეული
  ქვეყნებიდან (აშშ დოლარი) 2014-18 წელი
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ალბანეთი ბოსნია და ჰერცეგოვინა ჩრდილოეთ  მაკედონია სერბეთი მონტენეგრო

წყარო:წყარო: საერთაშორისო ვაჭრობის ცენტრი (ITC)

რაც შე ეხ ება რე გი ონ ის ქვეყ ნე ბი დან კომ პი უტ ერ ული მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტს ერთ სულ მო-
სახ ლე ზე გა და ან გა რი შე ბით (დი აგ რადი აგ რა მა #8 მა #8), სერ ბე თის ტოლ ფა სი მხო ლოდ ბე ლა რუ სია, სა შუ-
ალ ოზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი აქ ვთ სომ ხეთ სა და უკ რა ინ ას, ხო ლო სა ქარ თვე ლო სა და აზ ერ ბა-
იჯ ან ის პო ზი ცი ები აქ აც სუს ტია.

დიაგრამა 8. დიაგრამა 8. ICT მომსახურების ექსპორტი ერთ სულ მოსახლეზე რეგიონის ცალკეული
  ქვეყნებიდან (აშშ დოლარი) 2014-18 წელი
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წყარო:წყარო: საერთაშორისო ვაჭრობის ცენტრი (ITC)

14



ის ევე რო გორც ყო ფი ლი იუგ ოს ლა ვი ის ქვეყ ნებ ში, რე გი ონ ის ცალ კე ულ ქვეყ ნებ ში ICT ექ სპორ-
ტის წარ მა ტე ბა რამ დე ნი მე არ სე ბი თი, უნ იკ ალ ური ფაქ ტო რის თან ხვედ რი თაა გან პი რო ბე ბუ ლი. 
სა ქარ თვე ლოს თვის რე ლე ვან ტუ რი ფაქ ტო რე ბი ბე ლა რუ-
სის, სომ ხეთ სა და სერ ბე თი სათ ვის მო ცე მუ ლია ქვე მოთ:

ბე ლა რუ სი
 2016 წლი სათ ვის ICT ინ დუს ტრი ის ბრუნ ვა 4 მი ლი-

არდ აშშ დო ლარს სჭარ ბობ და. იგი იზ რდე ბა ძა ლი-
ან სწრა ფად, გან სა კუთ რე ბით სა ექ სპორ ტო მი მარ-
თუ ლე ბით აშშ-სა და ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში;

 დარ გის გან ვი თა რე ბას ამ ქვე ყა ნა ში ბიძ გი მის ცა 
2006 წელს და არ სე ბულ მა მა ღა ლი ტექ ნო ლო გი ებ ის 
(Hi-Tech) პარ კმა;

 ინ დუს ტრი ის ძრა ვია აუთ სორ სინ გზე ორი ენ ტი რე ბა; ას ევე, ტექ ნო ლო გი ური პარ კის მო ბი-
ნად რე უცხო ურ კომ პა ნი ებს აქ ვთ რი გი სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თე ბი;

 ქვე ყა ნა ში საკ მა ოდ ბევ რია სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ის/პროგ რა მი რე ბის ინ ჟი ნე რი 
(არა მხო ლოდ ად გი ლობ რი ვი), რო მელ თა რიცხვი 30,000 აღ წევს;

 ტექ ნო პარ კის 200 მე ნე ჯე რი ბე ლა რუ სის წამ ყვა ნი და წარ მა ტე ბუ ლი მე ნე ჯე რე ბის მე-
ოთხედს შე ად გენს. ტექ ნო პარ კის კომ პა ნი ები და აქ მცხოვ რე ბი ინ დი ვი დე ბი მთე ლი რი გი 
შე ღა ვა თე ბი თა და სა ხელ მწი ფოს მფარ ვე ლო ბით სარ გებ ლო ბენ;

 მა ღა ლია დარ გში უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ები (2016 წლი სათ ვის ინ ვეს ტი ცია 1.5 მი ლი არდ 
დო ლარს შე ად გენ და);

 მთე ლი ქვეყ ნის მას შტა ბით დარ გში და საქ მე ბულ თა რიცხვი მნიშ ვნე ლოვ ნად სჭარ ბობ და 
100 ათ ასს. ამ აში შე დის ზო გა დად საკ მა ოდ კვა ლი ფი ცი ური, შე და რე ბით იაფი სპე ცი ალ-
ის ტე ბი, რაც ბე ლა რუს ში ტექ ნი კუ რი გა ნათ ლე ბის საკ მა ოდ კარგ დო ნე ზე მი უთ ით ებს;

 ბე ლა რუ სის და ახ ლო ებ ით 300 ათ ასი სტუ დენ ტი დან მე ოთხე დი სა მეც ნი ერო და ტექ ნო-
ლო გი ურ ფა კულ ტე ტებ ზე სწავ ლობს;

 სწავ ლე ბის ხა რის ხის შე ფა სე ბა სპე ცი ფი კურ დის ციპ ლი ნებ ში რთუ ლია. მარ თა ლია, უმ აღ-
ლეს გა ნათ ლე ბა ში სა ხელ მწი ფო დო მი ნი რებს, კერ ძო კომ პა ნი ებს სის ტე მა ხელს უწყობს 
უმ აღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში ლა ბო რა ტო რი ებ ის გახ სნას;

 საკ მა ოდ სა ინ ტე რე სო სტი მუ ლია დარ გის თვის ის, რომ სტუ დენ ტთათ ვის ხა რის ხის მო სა-
პო ვებ ლად აუც ილ ებ ელია ორ წლი ანი კონ ტრაქ ტით სა მუ შა ოს დას რუ ლე ბა;

 ტექ ნი კუ რი გან ხრის ბე ლა რუ სი სტუ დენ ტე ბი სა ერ თა შო რი სო ოლ იმ პი ად ებ სა და ღო ნის-
ძი ებ ებ ზე რე გუ ლა რუ ლად აჩ ვე ნე ბენ საკ მა ოდ კარგ შე დე გებს;

 ბე ლა რუ სის ICT სექ ტორ ში მუდ მი ვად იზ რდე ბა მოთხოვ ნა სა მუ შაო ძა ლა ზე, რაც სტი მულს 
უქ მნის გა ნათ ლე ბის სის ტე მას;

 ევ რო კავ შირ თან შე და რე ბით, მუ შა ხე ლის ან აზღა ურ ება ბე ლა რუს ში რამ დენ ჯერ მე ნაკ ლე-
ბია;

 სა ინ ტე რე სოა, რომ Mercer 2016 Cost Of Living Rankings-ის მი ხედ ვით, 2016 წელს ბე ლა რუ-
სის დე და ქა ლა ქი მინ სკი მსოფ ლი ოს 209 დე და ქა ლა ქი დან 204 ად გილს იკ ავ ებ და საცხოვ-
რე ბე ლი ხარ ჯე ბის სიიაფით, რაც ინ ვეს ტორ თათ ვის უთუ ოდ მიმ ზიდ ვე ლია;

 სა ინ ტე რე სოა კომ პი უტ ერ ულ პროგ რა მა ზე ინ ტე ლექ ტუ ალ ური სა კუთ რე ბის აღი არ ებ ის მე-
ქა ნიზ მიც. პროგ რა მა და ცუ ლია სა ავ ტო რო უფ ლე ბით (copyright-ით) მა შინ ვე, რო ცა პროგ-
რა მის შექ მნა სრულ დე ბა და სხვა ფორ მა ლო ბა სა ჭი რო აღ არ არ ის. ზო გა დად, სა ავ ტო რო 
უფ ლე ბე ბი და ინ ტე ლექ ტუ ალ ური სა კუთ რე ბა კარ გა დაა და ცუ ლი;

 ბე ლა რუ სის ICT ინ დუს ტრი აში მო მუ შა ვე კომ პა ნი ებ ის კომ პე ტენ ცია საკ მა ოდ ფარ თოა და 
აქ მრა ვა ლი ქვე დარ გია წარ მოდ გე ნი ლი;
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 თა ვად ინ ვეს ტო რი კომ პა ნი ები ქვეყ ნის მას შტა ბით ხსნი ან გან ვი თა რე ბის ცენ ტრებს 
კვლე ვე ბი სა და ექ სპე რი მენ ტე ბი სათ ვის, მსგავ სი საქ მი ან ობ ის პო პუ ლა რი ზა ცი ის ათ ვის 
და კად რე ბის მო სა ზი დად;

 Software 500-ის რე იტ ინ გში 2016 წლი სათ ვის წარ მოდ გე ნი ლი იყო ბე ლა რუს ში მო მუ შა ვე 
10 კომ პა ნია. ბე ლა რუ სუ ლი კომ პა ნი ები საკ მა ოდ ხში რად არი ან მოხ სე ნი ებ ული მსოფ ლი-
ოს წამ ყვან ბიზ ნეს-გა მო ცე მებ ში;

სომ ხე თი
 ჯერ კი დევ საბ ჭო თა დრო იდ ან სომ ხე თი ინ არ ჩუ ნებს 

გარ კვე ულ პო ტენ ცი ალს ელ ექ ტრო ნი კის და ნა ხე-
ვარ გამ ტა რე ბის წარ მო ებ აში. აქ ვე მოიაზრება ინ-
დუს ტრი ული გა მომ თვლე ლი მან ქა ნე ბის წარ მო ება. 
გარ კვე ულ წი ლად ამ ის დამ სა ხუ რე ბით, ქვე ყა ნა ში შე და-
რე ბით ჭარ ბი რა ოდ ენ ობ ით არი ან წარ მოდ გე ნი ლი სა ინ ფორ მა-
ციო ტექ ნო ლო გი ებ ის სპე ცი ალ ის ტე ბი, პროგ რა მის ტე ბი და ინ ჟინ-
რე ბი;

 სომ ხე თის სა წარ მო თა ინ კუ ბა ცი ის ფონ დის (Enterprise Incubator Foundation, EIF) 
2017 წლის ან გა რი შის მი ხედ ვით, სა ინ ფორ მა ციო სა კონ სულ ტა ციო ბიზ ნეს ში 650 
კომ პა ნია იყო ჩარ თუ ლი, ხო ლო სტარ ტა პე ბის ჩათ ვლით, და ახ ლო ებ ით 800;

 სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ებ ის ექ სპორ ტი საკ მა ოდ მნიშ ვნე ლო ვან როლს თა მა შობს 
სომ ხე თის ეკ ონ ომ იკ აში. ექ სპორ ტის და ნიშ ნუ ლე ბის ქვეყ ნე ბია აშშ, ევ რო კა ში რი, რუ სე თი 
და სხვა;

 სა ინ ტე რე სოა ის იც, რომ სა წარ მო თა ინ კუ ბა ცი ის ფონ დის (EIF) მო ნა ცე მე ბით, 2018 წლი-
სათ ვის სომ ხეთ ში უცხო ელ თა სა კუთ რე ბა ში მყო ფი 202 ICT ფირ მა მოქ მე დებ და, რაც 
დარ გში მო მუ შა ვე ფირ მე ბის მთე ლი რიცხოვ ნო ბის 36%-ია;

 უცხო ელ მფლო ბელ თა შო რის ჭარ ბო ბენ ამ ერ იკ ელ ები, - ის ინი 52% შე ად გე ნენ, მათ მოს-
დე ვენ ევ რო პუ ლი და რუ სუ ლი კა პი ტა ლით და ფუძ ნე ბუ ლი ფირ მე ბი;

 სა გუ ლის ხმოა, რომ ICT ინ დუს ტრია თით ქმის მთლი ან ად აუთ სორ სინ გის მო დე ლით მუ შა-
ობს და აქ წარ მოდ გე ნი ლი კომ პა ნი ები სა თა ვო კომ პა ნი ებ ის ფი ლი ალ ებ ის საც დე ლი ცენ-
ტრე ბის ფუნ ქცი ას ას რუ ლე ბენ. ხშირ შემ თხვე ვა ში, სა თა ვო კომ პა ნი ები თით ქმის მთლი-
ანი სა წარ მოო ციკ ლის სომ ხეთ ში გად მო ტა ნა საც არ ერ იდ ები ან, ამ აში შე დის კვლე ვი თი, 
დი ზა ინ ის, კო დი რე ბის, ტეს ტი რე ბი სა და სხვა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფუნ ქცი ები;

 სომ ხე თი გა მო ირ ჩე ვა რო გორც ICT პერ სო ნა ლის რიცხოვ ნო ბით, ისე მი სი კვა ლი ფი კა-
ცი ით. 2017 წელს სომ ხე თის მთე ლი სა მუ შაო ძა ლის 2.5% ICT სფე რო ში მუ შა ობ და, ხო ლო 
პროგ რა მუ ლი ინ ჟინ რე ბის, ან ალ იტ იკ ოს ებ ის, დე ვე ლო პე რე ბის, IT მე ნე ჯე რე ბის და სხვა 
ტექ ნი კუ რი პერ სო ნა ლის რიცხვი 12 ათ ასს აჭ არ ბებ და;

 2017 წელს სომ ხე თის უმ აღ ლეს სას წავ ლე ბელ ში სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ებ ის გა-
ნათ ლე ბის მა ძი ებ ელი 7000 სტუ დენ ტი ჩა ირ იცხა, რაც დარ გის პრეს ტიჟ ზე მეტყვე ლებს;

 სომ ხეთ ში კვა ლი ფი ცი ური IT პერ სო ნა ლის ან აზღა ურ ება 10-15-ჯერ და ბა ლია ევ რო პი სა 
და აშშ-ს სპე ცი ალ ის ტის ან აზღა ურ ებ აზე. ამ ას თა ნა ვე, მე ნე ჯე რუ ლი პო ზი ცი ის მიღ წე ვის 
შემ თხვე ვა ში, სპე ცი ალ ის ტის ან აზღა ურ ება უკ ვე რამ დე ნი მე ათ ას დო ლარს აღ წევს, რაც 
ახ ალ გაზ რდებს სწავ ლის კარგ სტი მულს უქ მნის; 

 სომ ხე თის მთავ რო ბამ შექ მნა სპე ცი ალ ური კა ნონ მდებ ლო ბა, რომ ლის მი ხედ ვი თაც სა-
მეც ნი ერო, საკ ვლე ვი და საც დელ-სა კონ სტრუქ ტო რო საქ მი ან ობ ის ტრან ზაქ ცი ები თა ვი-
სუფ ლდე ბა დღგ-სგან, ხო ლო თა ვად კომ პა ნი ები მო გე ბის გა და სა ხად ზე შე ღა ვა თე ბით 
სარ გებ ლო ბენ;

 სომ ხე თის მთავ რო ბას შე მუ შა ვე ბუ ლი აქ ვს სპე ცი ალ ური „ელ ექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო-
ბის“ სა ხელ მწი ფო პროგ რა მა, რო მე ლიც ერ თგვა რი დას ტუ რია იმ ისა, რომ ICT სფე როს 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლი ენ იჭ ება;

გარ კვე ულ წი ლად ამ ის დამ სა ხუ რე ბით, ქვე ყა ნა ში შე და-
რე ბით ჭარ ბი რა ოდ ენ ობ ით არი ან წარ მოდ გე ნი ლი სა ინ ფორ მა-რე ბით ჭარ ბი რა ოდ ენ ობ ით არი ან წარ მოდ გე ნი ლი სა ინ ფორ მა-
ციო ტექ ნო ლო გი ებ ის სპე ცი ალ ის ტე ბი, პროგ რა მის ტე ბი და ინ ჟინ-ციო ტექ ნო ლო გი ებ ის სპე ცი ალ ის ტე ბი, პროგ რა მის ტე ბი და ინ ჟინ-

სომ ხე თის სა წარ მო თა ინ კუ ბა ცი ის ფონ დის (Enterprise Incubator Foundation, EIF) სომ ხე თის სა წარ მო თა ინ კუ ბა ცი ის ფონ დის (Enterprise Incubator Foundation, EIF) 
2017 წლის ან გა რი შის მი ხედ ვით, სა ინ ფორ მა ციო სა კონ სულ ტა ციო ბიზ ნეს ში 650 2017 წლის ან გა რი შის მი ხედ ვით, სა ინ ფორ მა ციო სა კონ სულ ტა ციო ბიზ ნეს ში 650 

16



 სომ ხე თის მთავ რო ბა, ად გი ლობ რი ვი კომ პა ნი ები და სა გან მა ნათ ლებ ლო ინ სტი ტუ ტე ბი 
აქ ტი ურ ად თა ნამ შრომ ლო ბენ მსხვილ მულ ტი ნა ცი ონ ალ ურ კომ პა ნი ებ თან, მა გა ლი თად, 
Microsoft-თან, Intel-თან, Cisco-სთან, IBM-თან და სხვებ თან მას შტა ბუ რი პრო ექ ტე ბის გან-
ხორ ცი ელ ებ აში;

 სომ ხეთ ში გან ხორ ცი ელ ებ ული პრო ექ ტე ბი, ას ევე აქ და ფუძ ნე ბუ ლი სტარ ტა პე ბი საკ მა ოდ 
ხში რად იპყრობს წამ ყვა ნი ბიზ ნეს-გა მო ცე მე ბის ყუ რადღე ბას;

 სომ ხეთ ში ჯერ კი დევ 2002 წლი დან ფუნ ქცი ონ ირ ებს კო მერ ცი ული ტექ ნო პარ კი ViaSphere 
Technopark, რომ ლე ბიც ბიზ ნეს ინ კუ ბა ცი ის სერ ვი სის მი წო დე ბი თა და სტარ ტა პე ბის დახ-
მა რე ბი თაა და კა ვე ბუ ლი;

 აღ სა ნიშ ნა ვია კრე ატი ული ტექ ნო ლო გი ებ ის ცენ ტრის, TUMO-ს საქ მი ან ობ აც. 2011 წელს 
და არ სე ბუ ლი ეს ორ გა ნი ზა ცია 12-18 წლის ახ ალ გაზ რდებს უახ ლე სი ტექ ნო ლო გი ებ ის 
გაც ნო ბის სა შუ ალ ებ ას აძ ლევს;

 2019 წელს სომ ხეთ მა უმ ას პინ ძლა სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ებ ის მსოფ ლიო კონ-
გრესს, რო მე ლიც 2010 წლი დან ევ რო პის ტე რი ტო რი აზე არ ჩა ტა რე ბუ ლა; 

 სომ ხე თი რე გუ ლა რუ ლა დაა წარ მოდ გე ნი ლი სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ებ ის ად მი მიძ-
ღვნილ სა ერ თა შო რი სო ღო ნის ძი ებ ებ ზე და ქვეყ ნის შიგ ნი თაც აქ ტი ურ ად ეწ ევა ამ ტექ ნო-
ლო გი ებ ის პრო მო უშ ენს.

სერ ბე თი
 2010 წლი დან 2019 წლამ დე სერ ბეთ ში თით ქმის გა ორ-

მაგ და ICT სექ ტორ ში და საქ მე ბულ თა რიცხვი და 20 ათ-
ასს მი აღ წია. ეს უკ ავ შირ დე ბა ევ რო პუ ლი მოთხოვ ნის 
ზრდას სერ ბულ სერ ვი სებ ზე;

 ზო გა დად, სერ ბუ ლი გა ნათ ლე ბა მსოფ ლი ოს მას შტა ბით 
ხა რის ხის ეტ ალ ონ ად არ მი იჩ ნე ვა. მსოფ ლიო ეკ ონ ომი-
კ ური ფო რუ მის კვლე ვით, 2016 წელს გა ნათ ლე ბის სა-
შუ ალო დო ნით მას 139 ქვეყ ნი დან 110-ე ად გი ლი ეკ ავა, 
თუმ ცა ტექ ნი კუ რი გა ნათ ლე ბის ხა რის ხით ქვეყ ნე ბის იმ- ა ვ ე 
სი აში 48-ე ად გილ ზე იყო;

 ქვე ყა ნა ში საკ მა ოდ მრა ვალ რიცხო ვა ნია მა თე მა ტი კა სა და ტექ ნი-
კურ საგ ნებ ში გან სწავ ლუ ლი, შე და რე ბით იაფი ახ ალ გაზ რდა მუ შა-
ხე ლი. სერ ბე ბი კარ გად ფლო ბენ ინ გლი სურ ენ ას, რაც და მა ტე ბი თი უპ ირ ატ-
ეს ობაა;

 სერ ბუ ლი მუ შა ხე ლის გან სა კუთ რე ბუ ლი უპ ირ ატ ეს ობაა კო დი რე ბის სპე ცი ალ ის ტე ბის სიმ-
რავ ლე და მა თი მა ღა ლი კვა ლი ფი კა ცია;

 სერ ბე თის ტექ ნი კო სებ სა და ინ ჟინ რებს უკ ვე კარ გა ხა ნია დამ კვიდ რე ბუ ლი აქ ვთ ნდო ბა 
და რე პუ ტა ცია სა ერ თა შო რი სო ბაზ რებ ზე;

 ის ევე რო გორც სომ ხე თი სა და ბე ლა რუ სის შემ თხვე ვა ში, საკ მა ოდ დი დია დარ გში აუთ-
სორ სინ გის რო ლი, ას ევე უცხო ელი ინ ვეს ტო რე ბის მი ერ მთე ლი სა წარ მოო ციკ ლე ბის 
სერ ბეთ ში გად მო ტა ნის პრაქ ტი კა;

ICT სექ ტორ ICT სექ ტორ ში წარ მა ტე ბის მქო ნე ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე ში წარ მა ტე ბის მქო ნე ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე ბა შე საძ ლე ბე ლია რამ დე ნი მე შტრი ხით ბა შე საძ ლე ბე ლია რამ დე ნი მე შტრი ხით 
შე ჯამ შე ჯამ დეს. პირ ველ რიგ ში, მნიშ ვნე ლო ვა ნია მა თე მა ტი დეს. პირ ველ რიგ ში, მნიშ ვნე ლო ვა ნია მა თე მა ტი კუ რი და ტექ ნი კუ რი კომ პე ტენ ცი ის მქო-კუ რი და ტექ ნი კუ რი კომ პე ტენ ცი ის მქო-
ნე სპე ნე სპე ცი ალ ის ტე ბის სიმ რავ ლე. მე ორე, ამ სპე ცი ალ ცი ალ ის ტე ბის სიმ რავ ლე. მე ორე, ამ სპე ცი ალ ის ტე ბის ან აზღა ურ ება საკ მა ოდ და ბა ლია ის ტე ბის ან აზღა ურ ება საკ მა ოდ და ბა ლია 
ევ ევ რო პუ ლი სტან დარ ტე ბით. მე სა მე, სპე ცი ალ რო პუ ლი სტან დარ ტე ბით. მე სა მე, სპე ცი ალ ის ტებ მა საკ მა ოდ კარ გად იცი ან ინ გლი სუ რი ენა, ის ტებ მა საკ მა ოდ კარ გად იცი ან ინ გლი სუ რი ენა, 
რაც კომ რაც კომ პი უტ ერ ული პროგ რა მე ბის შექ მნის პრო ცეს ში უდ პი უტ ერ ული პროგ რა მე ბის შექ მნის პრო ცეს ში უდ ავო უპ ირ ატ ეს ობააავო უპ ირ ატ ეს ობაა. სა გუ ლის ხმოა ის-
იც, რომ სერ ბეთ მა, ბე ლა რუს მა და სომ ხეთ მა ICT სექ ტორ ში სა ერ თა შო რი სო წარ მა ტე ბას შე და-
რე ბით სწრა ფად იმ იტ ომ მი აღ წი ეს, რომ მათ ეკ ონ ომ იკ ური ტრან სფორ მა ცი ის და საწყი სი დან ვე 
„მემ კვიდ რე ობ აში ერ გოთ“ საკ მა ოდ სო ლი დუ რი ტექ ნი კუ რი პრო ფი ლის გა ნათ ლე ბის სის ტე მა და 

ზო გა დად, სერ ბუ ლი გა ნათ ლე ბა მსოფ ლი ოს მას შტა ბით 
ხა რის ხის ეტ ალ ონ ად არ მი იჩ ნე ვა. მსოფ ლიო ეკ ონ ომი-
კ ური ფო რუ მის კვლე ვით, 2016 წელს გა ნათ ლე ბის სა-
შუ ალო დო ნით მას 139 ქვეყ ნი დან 110-ე ად გი ლი ეკ ავა, 
თუმ ცა ტექ ნი კუ რი გა ნათ ლე ბის ხა რის ხით ქვეყ ნე ბის იმ-

ქვე ყა ნა ში საკ მა ოდ მრა ვალ რიცხო ვა ნია მა თე მა ტი კა სა და ტექ ნი-
კურ საგ ნებ ში გან სწავ ლუ ლი, შე და რე ბით იაფი ახ ალ გაზ რდა მუ შა-

ზო გა დად, სერ ბუ ლი გა ნათ ლე ბა მსოფ ლი ოს მას შტა ბით 
ხა რის ხის ეტ ალ ონ ად არ მი იჩ ნე ვა. მსოფ ლიო ეკ ონ ომი-
კ ური ფო რუ მის კვლე ვით, 2016 წელს გა ნათ ლე ბის სა-
შუ ალო დო ნით მას 139 ქვეყ ნი დან 110-ე ად გი ლი ეკ ავა, 
თუმ ცა ტექ ნი კუ რი გა ნათ ლე ბის ხა რის ხით ქვეყ ნე ბის იმ- ა ვ ე 

ქვე ყა ნა ში საკ მა ოდ მრა ვალ რიცხო ვა ნია მა თე მა ტი კა სა და ტექ ნი-
კურ საგ ნებ ში გან სწავ ლუ ლი, შე და რე ბით იაფი ახ ალ გაზ რდა მუ შა-
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არ მო უწი ათ მი სი თა ვი დან შექ მნა. სა ხელ მწი ფოს რო ლი ამ ქვეყ ნე ბის შემ თხვე ვა ში, დარ გის პო-
ტენ ცი ალ ის რე ალ იზ აცი ის თვის ხელ საყ რე ლი პი რო ბე ბის შექ მნა მოხ და პრო მო უშ ენ ის, წა ხა ლი-
სე ბი სა თუ უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის შე მოს ვლის ხელ შეწყო ბის გზით. ფაქ ტობ რი ვად, გა დამ წყვე ტი 
რო ლი ენ იჭ ება უმ თავ რე სი სა წარ მოო ფაქ ტო რის - სა მუ შაო ძა ლის ად გილ ზე არ სე ბო ბას. აქ ედ ან 
გა მომ დი ნა რე, ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი ქვეყ ნე ბის მსგავ სი წარ მა ტე ბის მი საღ წე ვად, სა ჭი როა გა ნათ-
ლე ბის ხან გრძლივ ვა დი ანი გაძ ლი ერ ება, გან სა კუთ რე ბით კი მი სი ტექ ნი კუ რი მი მარ თუ ლე ბე ბი სა 
უკ ვე სკო ლის დო ნი დან, რა საც ათ წლე ული მა ინც დას ჭირ დე ბა. ეს შექ მნის სპე ცი ალ ის ტე ბის კრი-
ტი კუ ლი მა სის დაგ რო ვე ბის სა შუ ალ ებ ას. ამ ას თა ნა ვე, აუც ილ ებ ელი იქ ნე ბა ამ დრო ის ათ ვის ქვე-
ყა ნა ში ზო გა დად ხელ საყ რე ლი და საქ მე ბის პერ სპექ ტი ვე ბის შექ მნა „ტვი ნე ბის გა დი ნე ბის“ შე სა ჩე-
რებ ლად. არ სე ბი თია, რომ სა ხელ მწი ფომ გაიაზროს ამ დარ გში თა ვი სი, რო გორც ხელ შემ წყო ბის, 
პრო მო უტ ერ ის და არა დამ გეგ მა ვი სა თუ გან ვი თა რე ბის პრო ცე სის წი ნამ ძღო ლის რო ლი.
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ბიზ ნეს-კონ სალ ტინ გშიბიზ ნეს-კონ სალ ტინ გში
ევ რო კავ ში რის ბაზ რისევ რო კავ ში რის ბაზ რის
უახ ლე სი ტენ დენ ცი ებიუახ ლე სი ტენ დენ ცი ები

ბიზ ნეს-კონ სალ ტინ გში სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის ამ სახ ვე ლი ტენ დენ ცი ებ ის გან ცალ კე ვე ბით 
გან ხილ ვა, ის ევე რო გორც ეს შე საძ ლე ბე ლია ICT სექ ტო რის შემ თხვე ვა ში, გაძ ნე ლე ბუ ლია სა ერ-
თა შო რი სო სტა ტის ტი კის ამ ჟა მინ დე ლი მე თო დო ლო გი ური თა ვი სე ბუ რე ბე ბის გა მო. მი უხ ედ ავ ად 
ამ ისა, შე ვე ცა დეთ ფრაგ მენ ტუ ლი სტა ტის ტი კუ რი ინ ფორ მა ცი ის შე ჯა მე ბი სა და ან ალ იზ ის გზით, 
მოკ ლედ მი მოგ ვე ხი ლა ბო ლოდ რო ინ დე ლი უმ თავ რე სი ევ რო პუ ლი ტენ დენ ცი ები. ას ევე, ბალ კა-
ნე თი სა და რე გი ონ ის ქვეყ ნე ბი სათ ვის გა ვა ან ალ იზ ეთ პრო ფე სი ული და ბიზ ნეს-კონ სალ ტინ გის 
სფე როს სა გა რეო ვაჭ რო ბის დი ნა მი კა და ცალ კე ული პა რა მეტ რე ბი.

ბიზ ნეს-კონ სალ ტინ გის ევ რო პულ ას ოცი ბიზ ნეს-კონ სალ ტინ გის ევ რო პულ ას ოცი აცი ათა ფე დე რა ცი ის (FEACO) ინ ფორ მა ცი აცი ათა ფე დე რა ცი ის (FEACO) ინ ფორ მა ცი ით, 2017-19 ით, 2017-19 
წლებ ში დარ გის ბრუნ ვა წლი ურ ად სა შუ ალ ოდ 8%-ზე მე ტით, ხო წლებ ში დარ გის ბრუნ ვა წლი ურ ად სა შუ ალ ოდ 8%-ზე მე ტით, ხო ლო და საქ მე ბა 5%-ზე მე ტით იზ-ლო და საქ მე ბა 5%-ზე მე ტით იზ-
რდე ბო და. ევ რო კავ რდე ბო და. ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბის აბ სო ლუ ტურ უმ რავ ლე სო ში რის ქვეყ ნე ბის აბ სო ლუ ტურ უმ რავ ლე სო ბა ში დარ გის გან ვი თა რე ბის ტემ-ბა ში დარ გის გან ვი თა რე ბის ტემ-
პი მნიშ ვნე ლოვ პი მნიშ ვნე ლოვ ნად უს წრებს მთე ლი ეკ ონ ომ იკ ის ზრდის ტემ პებს.ნად უს წრებს მთე ლი ეკ ონ ომ იკ ის ზრდის ტემ პებს.

ინ დუს ტრი აში შე ინ იშ ნე ბა კონ სო ლი და ცი ის პრო ცე სი, თუმ ცა იგი ყვე ლა ქვე ყა ნა ში თა ნაბ რად 
არ მიმ დი ნა რე ობს. ყვე ლა ზე გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში - შვე იც არი აში, ფი ნეთ სა და გერ მა ნი აში, 
დარ გში და საქ მე ბულ ერთ პრო ფე სი ონ ალ ზე ბრუნ ვა 200 ათ ას ევ რო ზე მეტს შე ად გენს. გა ცი ლე-
ბით ნაკ ლე ბად გან ვი თა რე ბუ ლია აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნე ბის ბაზ რე ბი, სა დაც მცი რე და 
სა შუ ალო ფირ მე ბი დო მი ნი რე ბენ და ერთ სპე ცი ალ ის ტზე მაქ სი მა ლუ რი ბრუნ ვა 85 ათ ას ევ როს 
შე ად გენს (უნ გრე თი).

სა სა ქარ თვე ლოს თვის სა გუ ლის ხმო ტენ დენ ციაა ის, რომ ევ რო ქარ თვე ლოს თვის სა გუ ლის ხმო ტენ დენ ციაა ის, რომ ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში აღ ინ იშ ნე ბა კავ ში რის ქვეყ ნებ ში აღ ინ იშ ნე ბა 
სპე ცი სპე ცი ალ იზ აცი ის გაღ რმა ვე ბა დარ გე ბის მი ხედ ალ იზ აცი ის გაღ რმა ვე ბა დარ გე ბის მი ხედ ვითვით. ტექ ნო ლო გი ებ ის სფე რო ში კონ სალ ტინ გი 
ყვე ლა ზე მე ტად კონ ცენ ტრი რე ბუ ლია უნ გრეთ ში (მთე ლი ბრუნ ვის 45%), ხო ლო რუ მი ნეთ სა და 
ავ სტრი აში იგ ივე მაჩ ვე ნე ბე ლი სულ რა ღაც 8%-ს შე ად გენს. ოპ ერ აცი ულ ბიზ ნეს-კონ სალ ტინ გზე 
ყვე ლა ზე დი დი მოთხოვ ნა გერ მა ნი აშია, ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბი - იტ ალი აში. სტრა ტე გი ული კონ სალ-
ტინ გი ყვე ლა ზე ძლი ერ ად წარ მოდ გე ნი ლია ავ სტრი აში, ად ამი ან ური რე სურ სე ბის მარ თვა - ფი-
ნეთ სა და საფ რან გეთ ში; ფი ნან სე ბი და რის კე ბის მარ თვა - იტ ალი ასა და რუ მი ნეთ ში, ხო ლო 
გა ყიდ ვე ბი და მარ კე ტინ გი - და ნი აში, ფი ნეთ ში და ნორ ვე გი აში. ამ ტენ დენ ცი ებს ხაზს იმ იტ ომ 
ვუს ვამთ, რომ კვლე ვის შემ დგომ, დარ გის შე სა ბა მის მა სპე ცი ალ ის ტებ მა ცნო ბად უნ და მი იღ ონ 
ეს გა რე მო ებ ები კონ კრე ტულ სფე რო ებ ზე კონ ცენ ტრა ცი ის ათ ვის, რად გან სა ქარ თვე ლოს მსგავს სა ქარ თვე ლოს მსგავს 
მცი რე ქვე ყა ნას არ შე უძ ლია ერ თდრომცი რე ქვე ყა ნას არ შე უძ ლია ერ თდრო ულ ად რამ დე ნი მე დარ გზე აიღ ოს ორი ენ ტა ცია და მის ულ ად რამ დე ნი მე დარ გზე აიღ ოს ორი ენ ტა ცია და მის--
თვის გა ცი ლე ბით უფ რო ეფ ექ ტუ რია ერ თი ან ორი ნი შუთვის გა ცი ლე ბით უფ რო ეფ ექ ტუ რია ერ თი ან ორი ნი შუ რი სფე როს შერ ჩე ვა, რო მელ შიც უპ ირ ა- რი სფე როს შერ ჩე ვა, რო მელ შიც უპ ირ ა-
ტ ეს ობტ ეს ობ ებ ის მო პო ვე ბას შე ეც დე ბა ებ ის მო პო ვე ბას შე ეც დე ბა.

გა მოკ ვე თი ლი ტენ დენ ციაა დარ გში მიმ დი ნა რე ტექ ნო ლო გი ური ინ ოვ აცი ებ ის და ნერ გვის პრო-
ცე სი და დი ჯი ტა ლი ზა ცია. ეს გა მო იხ ატ ება რუ ტი ნუ ლი ოპ ერ აცი ებ ის ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტით 
ჩა ნაც ვლე ბა ში. პრაქ ტი კუ ლად გა მო დის ისე, რომ სა კონ სულ ტა ციო საქ მი ან ობ ის სტან დარ ტი ზე-
ბა დი ნა წი ლი, შე საძ ლოა, იაფ ად გა დაწყვი ტოს შე სა ბა მის მა პროგ რა მულ მა უზ რუნ ველ ყო ფამ. 
ეს გა რე მო ება კი დევ უფეს გა რე მო ება კი დევ უფ რო ზრდის მა ღა ლი და უმ აღ ლე სი კვა ლი ფი კა ცი რო ზრდის მა ღა ლი და უმ აღ ლე სი კვა ლი ფი კა ცი ის სპე ცი ალ ის ტებ ზე  ის სპე ცი ალ ის ტებ ზე 
მოთხოვ ნას, ამ ავე დროს, ხდე ბა სა შუმოთხოვ ნას, ამ ავე დროს, ხდე ბა სა შუ ალო და ქვე და რგო ლე ბის სპე ცი ალ ის ტთა სერ ვი სებ ალო და ქვე და რგო ლე ბის სპე ცი ალ ის ტთა სერ ვი სებ ზე  ზე 
მოთხოვ ნის სწრა ფი კლე ბამოთხოვ ნის სწრა ფი კლე ბა. ეს სა ქარ თვე ლოს თვის, და ზო გა დად იმ ქვე ნე ბის თვის, ვი საც ბიზ-
ნეს-კონ სალ ტინ გის ბა ზარ ზე სო ლი დუ რი პო ზი ცია ჯერ არ მო უპ ოვ ებია, სა სი ამ ოვ ნო სი ახ ლე ნამ-
დვი ლად არ არ ის.

კი დევ ერ თი გა მოკ ვე თი ლი ტენ დენ ციაა სა ფი ნან სო კონ სალ ტინ გსა და რის კე ბის მარ თვა ზე 
მოთხოვ ნის ზრდა. ეს, თა ვის მხრივ, მო ითხოვს მა ღალ კვა ლი ფი ცი ური, გა მოც დი ლი ტექ ნი კუ რი 
პერ სო ნა ლის მო ბი ლი ზა ცი ას და გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია მას შტა ბის ეფ ექ ტის მი სა ღე-
ბად.
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ოპ ერ აცი ებ ის, სტრა ტე გი ული მე ნეჯ მე ნი ტის, გა ყიდ ვე ბი სა და მარ კე ტინ გის კონ სალ ტინ გი ას ევე 
სწრა ფად მზარ დი სეგ მენ ტე ბია. ამ სეგ მენ ტებ შიც ხდე ბა პრო ექ ტე ბის გამ სხვი ლე ბა და მოთხოვ-
ნის ზრდა მა ღა ლი კვა ლი ფი კა ცი ის პერ სო ნალ ზე, რო მე ლიც შე და რე ბით იშ ვი ათია. 

შე და რე ბით ნე ლა იზ რდე ბა ად ამიშე და რე ბით ნე ლა იზ რდე ბა ად ამი ან ური რე სურ სის მარ თვის სეგ მენ ტი, სა დაც ბო ლო წლებ ში  ან ური რე სურ სის მარ თვის სეგ მენ ტი, სა დაც ბო ლო წლებ ში 
ბრუნბრუნ ვის სა ერ თო ევ რო პუ ლი ზრდის წლი ური ტემ პი სულ რა ღაც 0.3%-ია (იხ. FEACO). თუ ამ  ვის სა ერ თო ევ რო პუ ლი ზრდის წლი ური ტემ პი სულ რა ღაც 0.3%-ია (იხ. FEACO). თუ ამ 
დარდარ გში ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტი სა და პროგ რა მუ გში ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტი სა და პროგ რა მუ ლი გა დაწყვე ტის მნიშ ვნე ლო ბის ზრდას გა- ლი გა დაწყვე ტის მნიშ ვნე ლო ბის ზრდას გა-
მოვ რიცხავთ, სა ვა რამოვ რიცხავთ, სა ვა რა უდ ოდ, აქ შე და რე ბით ნაკ ლე ბად მო ითხო ვე ბა მას უდ ოდ, აქ შე და რე ბით ნაკ ლე ბად მო ითხო ვე ბა მას შტა ბის ეფ ექ ტი. ეს დარ- შტა ბის ეფ ექ ტი. ეს დარ-
გი შე და რე ბით უფ რო ნაკ ლეგი შე და რე ბით უფ რო ნაკ ლე ბად „ტექ ნი კუ რია“ ფი ნან სურ კონ სულ ტი რე ბას ბად „ტექ ნი კუ რია“ ფი ნან სურ კონ სულ ტი რე ბას თან და რის კე ბის  თან და რის კე ბის 
მარ თვას თან შე და რე ბით, და გა მო რიცხუმარ თვას თან შე და რე ბით, და გა მო რიცხუ ლი არ არ ის, სა ქარ თვე ლომ მო მა ვალ ში ამ სეგ მენ ტში  ლი არ არ ის, სა ქარ თვე ლომ მო მა ვალ ში ამ სეგ მენ ტში 
სცა დოს თა ვის დამ კვიდ რე ბა.სცა დოს თა ვის დამ კვიდ რე ბა.
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ბიზ ნეს-კონ სალ ტინ გშიბიზ ნეს-კონ სალ ტინ გში
სა ქარ თვე ლოს პო ზი ციასა ქარ თვე ლოს პო ზი ცია

შერ ჩე ულ ქვეყ ნებ თანშერ ჩე ულ ქვეყ ნებ თან
მი მარ თე ბა შიმი მარ თე ბა ში

ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე სა ქარ თვე ლოს ბიზ ნეს-კონ სალ ტინ გის მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტის პერ-
სპექ ტი ვე ბის შე სა ფა სებ ლად, სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის ცენ ტრის მო ნა ცე მებ ზე დაყ რდნო ბით, 
ის ევე რო გორც ICT ექ სპორ ტის შემ თხვე ვა ში, გა ვა ან ალ იზ ეთ ბალ კა ნე თის ზო გი ერ თი ქვეყ ნი სა 
და ყო ფი ლი საბ ჭო თა კავ ში რის ქვეყ ნე ბის შე დე გე ბი ბო ლო 2014-18 წლე ბის გან მავ ლო ბა ში.

დიაგრამა 9. დიაგრამა 9. ბალკანეთის ცალკეული ქვეყნების პროფესიული და მენეჯმენტ ბიზნეს-
  კონსალტინგის მომსახურების ნეტო ექსპორტი 2014-18 წლებში
  (ათასი აშშ დოლარი)
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ალბანეთი ბოსნია და ჰერცეგოვინა ჩრდილოეთ  მაკედონია სერბეთი მონტენეგრო

წყარო:წყარო: საერთაშორისო ვაჭრობის ცენტრი (ITC)

ბიზ ნეს-კონ სალ ტინ გის ექ სპორ ტი ბალ კა ნე თის ცალ კე ული ქვეყ ნე ბის მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ-
ტში საკ მა ოდ მოკ რძა ლე ბულ როლს ას რუ ლებს. გა მოკ ვე თი ლად და დე ბი თი ტენ დენ ცი ები მხო-
ლოდ ალ ბა ნეთ სა და სერ ბეთ ში ფიქ სირ დე ბა. ალ ბა ნეთ ში სა ხე ზეა ნე ტო-ექ სპორ ტის მკვეთ რი 
ზრდა 2016-17 წლე ბის პე რი ოდ ში და მოგ ვი ან ებ ით მი სი სტა ბი ლი ზა ცია (დიდი აგ რა მა #9 აგ რა მა #9). ამ გვა-
რად, გაძ ნე ლე ბუ ლია ტენ დენ ცი აზე სა უბ არი. ტენ დენ ცი ას უფ რო ჰგავს სერ ბე თის შე დე გე ბი, სა-
დაც ბიზ ნეს-კონ სალ ტინ გის მომ სა ხუ რე ბის ნე ტო-ექ სპორ ტი 2014 წლი დან 2018 წლის ჩათ ვლით 
საკ მა ოდ თან მი მდევ რუ ლად იზ რდე ბო და და და ახ ლო ებ ით 300 მი ლი ონ დო ლარს მი აღ წია, 
თუმ ცა, კვლა ვაც ძა ლი ან მცი რეა მსგავ სი ზო მის ევ რო კავ ში რის წევრ ნე ბის მი ერ ქვე ყა ნას თან 
შე და რე ბით. 

რაც შე ეხ ება რე გი ონ ის ცალ კე ულ ქვეყ ნებს, აქ აც, ბალ კა ნე თის მსგავ სად, მხო ლოდ ორი ქვე-
ყა ნაა, სა დაც ეს დარ გი სა ერ თა შო რი სო კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის რა იმე შე საძ ლო ნიშ ნებს ავ-
ლენს. გა საკ ვი რი არაა ლი დე რად დი დი ზო მის უკ რა ინ ის და ნახ ვა, რომ ლის პო ზი ცი ები მა ინც 
საკ მა ოდ მერ ყე ვია. ის ევე რო გორც ინ ფორ მა ცი ული და სა კო მუ ნი კა ციო ტექ ნო ლო გი ებ ის ექ-
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სპორ ტში, აქ აც ერ თგვა რად მო ულ ოდ ნე ლია ბე ლა რუ სის საკ მა ოდ და წი ნა ურ ებ ული პო ზი ცია, 
რო მე ლიც 2018 წლის ბო ლოს თვის და ახ ლო ებ ით 100 მი ლი ონი ამ ერ იკ ული დო ლა რის ნე ტო-ექ-
სპორ ტს ახ ორ ცი ელ ებ და (დი აგ რა მა #10დი აგ რა მა #10).

დიაგრამა 10. დიაგრამა 10. რეგიონის ცალკეული ქვეყნების პროფესიული და ბიზნეს-კონსალტინგის
  მომსახურების ნეტო ექსპორტი 2014-18 წლებში (ათასი აშშ დოლარი)
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რაც შე ეხ ება კონ კუ რენ ტუ ლო ბის მე ორე პა რა მეტ რს, მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტში ბიზ ნეს-კონ-
სალ ტინ გის წილს, ბალ კა ნე თის ქვეყ ნებს შო რის მო ულ ოდ ნე ლი ლი დე რია მონ ტე ნეგ რო, - მთე-
ლი მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტის 20%-ზე მე ტით, მე ორე ად გილს იკ ავ ებს ალ ბა ნე თი - 20%-ით, ხო-
ლო სერ ბე თი და ახ ლო ებ ით 15%-იან ნიშ ნულს 2018 წელს მიუახლოვდა (დი აგ რა მა #11დი აგ რა მა #11).

ექ სპორ ტში წი ლის მი ხედ ვით მსჯე ლო ბა ამ ქვეყ ნე ბის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ აზე საკ მა ოდ ძნე-
ლია ნე ტო ექ სპორ ტის მთლი ანი მო ცუ ლო ბის გა უთ ვა ლის წი ნებ ლად. ამ ის გა მო და უაღ რე სად 
მცი რე ზო მის ბაზ რის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ამ პა რა მეტ რით ბალ კა ნუ რი ქვეყ ნე ბის ჯგუფ ში მეტ-
ნაკ ლე ბად კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ად შე საძ ლოა ჩა ით ვა ლოს მხო ლოდ სერ ბე თი და ალ ბა ნე თი.

დიაგრამა 12. დიაგრამა 12. პროფესიული და ბიზნეს-კონსალტინგის მომსახურების წილი (%) რეგიონის 
  ცალკეული ქვეყნების მომსახურების მთელ ექსპორტში (%, 2014-18 წელი)
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რაც შე ეხ ება რე გი ონ ის ქვეყ ნებს, მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტში ბიზ ნეს-კონ სალ ტინ გის ექ სპორ ტის 
წი ლის მი ხედ ვით, ის ინი სა შუ ალ ოდ და ახ ლო ებ ით ორ ჯერ და მე ტად ჩა მორ ჩე ბი ან ბალ კა ნე-
თის შე სა დარ ქვეყ ნებს, მათ შო რის, მხო ლოდ მოლ დო ვა ში უახ ლოვ დე ბა ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 8%-ს, 
ხო ლო ბე ლა რუს სა და უკ რა ინ აში 4%-ს აჭ არ ბებს და ნე ლა იზ რდე ბა. და ნარ ჩენ ქვეყ ნებ ში, მათ 
შო რის სა ქარ თვე ლო ში, ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი უმ ნიშ ვნე ლოა.

ბალ კა ნურ ქვეყ ნებს შო რის პრო ფე სი ული და ბიზ ნეს-კონ სალ ტინ გის მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ-
ტით ერთ სულ მო სახ ლე ზე 2018 წელს ლი დე რობ და ალ ბა ნე თი, - და ახ ლო ებ ით 150 აშშ დო ლა-
რით, ნე ტო ექ სპორ ტი ორი ქვეყ ნე ბი დან კი ალ ბათ მხო ლოდ სერ ბეთს აქ ვს რა იმე სა ექ სპორ ტო 
პო ტენ ცი ალი, - და ახ ლო ებ ით 100 დო ლა რი 2018 წელს (დი აგ რა მა #13დი აგ რა მა #13).
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  სულ მოსახლეზე ბალკანეთის ცალკეული ქვეყნებიდან (აშშ დოლარი)
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ნე ტო-ექ სპორ ტი ორი ქვეყ ნე ბი დან მხო ლოდ ბე ლა რუს ში აჭ არ ბებს ერთ სულ მო სახ ლე ზე ექ-
სპორ ტი 20 აშშ დო ლარს, ხო ლო უკ რა ინ აში მხო ლოდ უახ ლოვ დე ბა ამ ნიშ ნულს. მოლ დო ვა ნე-
ტო იმ პორ ტი ორია და ამ იტ ომ მის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ აზე ლა პა რა კი, მით უმ ეტ ეს ექ სპორ ტი-
რე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის მთლი ანი მო ცუ ლო ბის სიმ ცი რის გათ ვა ლის წი ნე ბით, უად გი ლოა.

სა ბო ლოო ჯამ ში, სა ქარ თვე ლოს თვის რე ლე ვან ტუ რი წარ მა ტე ბის ფაქ ტო რე ბის მო ძი ება შე სა-
დარ ქვეყ ნებ ში მე ტად ძნე ლია, ვი ნაი დან ეს სფე რო, ზო გა დად, გა ცი ლე ბით უფ რო ამ ორ ფუ-
ლია „ტექ ნო ტე ვად“ ინ ფორ მა ცი ულ და სა კო მუ ნი კა ციო ტექ ნო ლო გი ებ თან შე და რე ბით და, რაც 
მთა ვა რია, ბალ კა ნე თი სა და რე გი ონ ის შე სა დარ ქვეყ ნებ ში ძა ლი ან სუს ტა დაა გან ვი თა რე ბუ-
ლი. გარ და ამ ისა, ბიზბიზ ნეს-კონ სალ ტინ გის სფე როს გან ვი თა რე ბის ხელ ნეს-კონ სალ ტინ გის სფე როს გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბი სათ ვის, თუ კი სა- შეწყო ბი სათ ვის, თუ კი სა-
ხელ მწი ფო ას ეთ ამ ოცხელ მწი ფო ას ეთ ამ ოც ან ას და ის ახ ავს, მოკ ლე ვა დი ან პე რი ან ას და ის ახ ავს, მოკ ლე ვა დი ან პე რი ოდ ში სპე ცი ფი კუ რი ღო ნის ძი ებ ის  ოდ ში სპე ცი ფი კუ რი ღო ნის ძი ებ ის 
მომო ფიქ რე ბა და მით უმ ეტ ეს, გან ხორ ცი ელ ება, მე ფიქ რე ბა და მით უმ ეტ ეს, გან ხორ ცი ელ ება, მე ტად რთუ ლია. ამ ის გა მოც, სპე ცი ფი კუ რი და  ტად რთუ ლია. ამ ის გა მოც, სპე ცი ფი კუ რი და 
რე ლე ვანრე ლე ვან ტუ რი მა გა ლი თე ბის მიგ ნე ბა პრობ ლე მუ ტუ რი მა გა ლი თე ბის მიგ ნე ბა პრობ ლე მუ რია რია.

ამ გვა რად, ბიზ ნეს-კონ სალ ტინ გის მომ სა ხუ რე ბის გა ყიდ ვა ში სა ერ თა შო რი სო პო ზი ცი ებ ის მო-
პო ვე ბა, მით უმ ეტ ეს ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე გას ვლა, მო ითხოვს შე სა ბა მი სი გა ნათ ლე ბი სა და 
უნ არ-ჩვე ვე ბის მქო ნე პრო ფე სი ონ ალ ებ ის რა ოდ ენ ობ ის თან და თა ნო ბით ზრდას და შე სა ბა მი სი 
ხა რის ხის სტან დარ ტე ბის დამ კვიდ რე ბას. მძლავ რი სა მძლავ რი სა ერ თა შო რი სო სა კონ სულ ტა ციო ფირ მე-ერ თა შო რი სო სა კონ სულ ტა ციო ფირ მე-
ბის კო მერ ცი ული წარ მო მად გენ ლო ბა და აჩ ბის კო მერ ცი ული წარ მო მად გენ ლო ბა და აჩ ქა რებს ად გი ლობ რი ვი სპე ცი ალ ის ტე ქა რებს ად გი ლობ რი ვი სპე ცი ალ ის ტე ბის მი ერ შე სა-ბის მი ერ შე სა-
ბა მი სი გა მოც დი ლე ბის მი ბა მი სი გა მოც დი ლე ბის მი ღე ბას, რაც აუთ სორ სინ გის პრო ექ ტებ ში ჩარ თვის სა ფუძ ღე ბას, რაც აუთ სორ სინ გის პრო ექ ტებ ში ჩარ თვის სა ფუძ ვე ლი უნ და ვე ლი უნ და 
გახ დესგახ დეს.

ზო გა დად, ბიზ ნეს-კონ სალ ტინ გის გან ვი თა რე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი მა ღალ კო რე ლა ცი ას ავ ლენს 
ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბის მაჩ ვე ნებ ლებ თან, მათ შო რის, ერთ სულ მო სახ ლე ზე მშპ-სთან. აქ 
იგ ულ ის ხმე ბა ის, რომ რაც უფ რო მა ღა ლია ბიზ ნე სე ბის ბრუნ ვა, მით მე ტია მოთხოვ ნა ბიზ ნეს-
კონ სალ ტინ გის მომ სა ხუ რე ბა ზე. ჯერ ჯე რო ბით, ქარ თუ ლი კომპანიების ბრუნ ვა და საქ მი ან ობ ის 
სირ თუ ლის ხა რის ხი არაა საკ მა რი სად მა ღა ლი ბიზ ნეს-კონ სალ ტინ გის სფე როს გან ვი თა რე ბი-
სათ ვის. ამ იტ ომ სა ქარ თვე ლო ში, ამ ეტაპზე, მე ტად მცი რეა არა თუ სა ერ თა შო რი სო, არ ამ ედ 
ში და ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ტუ ნა რი ანი ფირ მე ბის რიცხვი.

დღე ვან დე ლი ძი რი თა დი ევ რო პუ ლი ტენ დენ ცი ებ იდ ან სა ქარ თვე ლოს თვის ნი შან დობ ლი ვია 
დი ჯი ტა ლი ზა ცი ისა და სპე ცი ალ იზ აცი ის ტენ დენ ცი ები. სა ქარ თვე ლოს მსგავ სი მცი რე ზო მის 
ქვეყ ნის თვის უფ რო რე ალ ის ტუ რი და გო ნივ რუ ლია სპე ცი ალ იზ აცი ის ტენ დენ ცი ის გა მო ყე ნე-
ბა ის ეთ სფე რო ებ ზე კონ ცენ ტრა ცი ით, რო მე ლიც არ მო ითხოვს მსხვილ კა პი ტალ და ბან დე ბებს 
ციფ რულ ინ ფრას ტრუქ ტუ რა ში, შე და რე ბით ნაკ ლე ბად სტან დარ ტი ზე ბუ ლია და ნაკ ლე ბა დაა 
და მო კი დე ბუ ლი მას შტა ბის ეფ ექ ტზე.

სა ქარ თვე ლოს ბიზ ნეს-კონ სალ ტინ გის ფირ მე ბის თვის, შე საძ ლოა, მოკ ლე ვა დი ან პე რი ოდ ში 
ყვე ლა ზე ოპ ტი მა ლუ რი იყ ოს ად ამი ან ური რე სურ სე ბის მარ თვა ზე კონ ცენ ტრა ცია. ამ დარ გში 
შე და რე ბით ნაკ ლე ბია სტან დარ ტი ზა ცი ის მნიშ ვნე ლო ბა, სხვა სფე რო ებ თან შე და რე ბით, მე ტია 
მოთხოვ ნა მოქ ნი ლო ბა ზე და და საქ მე ბუ ლი პერ სო ნა ლის რიცხოვ ნო ბა საც შე და რე ბით ნაკ ლე-
ბი რო ლი ენ იჭ ება.

იმ შემ თხვე ვა ში, თუ ცალ კე ულ ფირ მებს უკ ვე აქ ვთ თა ვი ან თი პერ სო ნა ლის ევ რო პა ში დრო ებ ით 
მივ ლი ნე ბის აპ რო ბი რე ბუ ლი პრაქ ტი კა, შე საძ ლოა გა მარ თლე ბუ ლი იყ ოს კო მერ ცი ული წარ მო-
მად გენ ლო ბის გახ სნის შე საძ ლებ ლო ბე ბის გან ხილ ვა.
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არ ქი ტექ ტუ რი სა და ინ ტე რი ერ ის არ ქი ტექ ტუ რი სა და ინ ტე რი ერ ის 
დი ზა ინ ში სა ქარ თვე ლოსდი ზა ინ ში სა ქარ თვე ლოს
რე ლე ვან ტუ რი ტენ დენ ცი ებირე ლე ვან ტუ რი ტენ დენ ცი ები

არ ქი ტექ ტუ რი სა და ინ ტე რი ერ ის დი ზა ინ ის სფე რო მომ სა ხუ რე ბით ვაჭ რო ბა ში ერთ-ერ თი ყვე-
ლა ზე მცი რე ზო მის, ნი შუ რი მი მარ თუ ლე ბაა. თუ არ ჩავ თვლით მსხვილ არ ქი ტექ ტუ რულ და სა ინ-
ჟინ რო ორ გა ნი ზა ცი ებს. და სავ ლე თის გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში ინ ტე რი ერ ის დი ზა ინ ში და კა ვე-
ბულ ნი არი ან შე და რე ბით მცი რე, ხშირ შემ თხვე ვა ში რამ დე ნი მე ად ამი ან ით და კომ პლექ ტე ბუ ლი 
ორ გა ნი ზა ცი ები, რომ ლე ბიც კლი ენ ტებ თან პირ და პირ მუ შა ობ ენ. გარ და ამ ისა, ინ ტე რი ერ ის 
დი ზა ინ ის მომ სა ხუ რე ბის გა ყიდ ვას არ სჭირ დე ბა სპე ცი ალ ური ნე ბარ თვე ბი, რაც ამ სფე რო ში 
მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბას თე ორი ულ ად უფ რო აად ვი ლებს - არ ქი ტექ ტუ რუ ლი მომ სა ხუ რე ბით 
სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბას თან შე და რე ბით, რო მე ლიც ნე ბარ თვებს მო ითხოვს. სა ერ თა შო რი-
სო ვაჭ რო ბის ცენ ტრი ცალ კე გა მო ყო ფი ლი არ ქი ტექ ტუ რუ ლი საქ მი ან ობ ის ექ სპორ ტის სტა ტის-
ტი კას ქვეყ ნე ბის მი ხედ ვით ამ უშ ავ ებს მხო ლოდ OECD-ს, ევ რო კავ ში რის/ევ რო პის ცალ კე ული 
ქვეყ ნე ბის თვის და სინ გა პუ რის თვის (სულ 27 ქვე ყა ნა). ამ ქვეყ ნე ბის თვი საც კი, ყო ველ წლი ური 
სე რი ები ხელ მი საწ ვდო მი არ არ ის. გარ და ამ ისა, სხვა სერ ვი სე ბის გან გან სხვა ვე ბით, არ ქი ტექ-
ტუ რუ ლი მომ სა ხუ რე ბა ერთ-ერ თი ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად ზრდა დია. სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის ცენ-
ტრის მო ნა ცე მე ბით, 2015 წლი დან 2018 წლის ჩათ ვლით გლო ბა ლუ რი ვაჭ რო ბა საკ მა ოდ ნე ლა 
გა იზ არ და და 2018 წელს სულ რა ღაც 3.2 მი ლი არ დი ამ ერ იკ ული დო ლა რი შე ად გი ნა. რაც შე ეხ-
ება დი ზა ინ ის მომ სა ხუ რე ბით, მათ შო რის ინ ტე რი ერ ის დი ზა ინ ის მომ სა ხუ რე ბით სა ერ თა შო რი-
სო ვაჭ რო ბას, ის სადღე ის ოდ სა ერ თოდ არ იწ არ მო ება. ამ ას თა ნა ვე, შე სა ბა მი სი ლი ტე რა ტუ რის 
გაც ნო ბით იქ მნე ბა სუ რა თი, რომ დი ზა ინ ის სფე რო არ ქი ტექ ტუ რულ მომ სა ხუ რე ბა ზე გა ცი ლე ბით 
მცი რეა რო გორც ბრუნ ვით, ისე და საქ მე ბი თაც. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, სა ერ თა შო რი სო ლი ტე რა-
ტუ რის გაც ნო ბის შე დე გად, შე საძ ლე ბე ლია სა ქარ თვე ლოს რე ლე ვან ტუ რი ტენ დენ ცი ებ ის გა მო-
ყო ფა, რომ ლე ბიც შე ჯა მე ბუ ლია ქვე მოთ:

 ინ ტე რი ერ ის დი ზა ინი მოიაზრება სხვა კრე ატ ული დი ზა ინ ის საქ მი ან ობ ას თან ინ ტეგ რა ცი-
აში, რაც გლო ბა ლუ რი ტენ დენ ციაა. ფაქ ტობ რი ვად, დი ზა ინ ის ბი ურო ები მრა ვალ პრო ფი-
ლი ანი, მოქ ნი ლი ორ გა ნი ზა ცი ებია, რომ ლე ბის სი ცოცხლი სუ ნა რი ან ობ ას კლი ენ ტის ცვა-
ლე ბად მოთხოვ ნას თან ად აპ ტა ცი ის გზით ინ არ ჩუ ნე ბენ;

 მე ორე გლო ბა ლუ რი და ევ რო პუ ლი ტენ დენ ციაა ინ ჟი ნე რინ გის ინ ტეგ რა ცია დი ზა ინ თან, 
რაც სა ქარ თვე ლოს თვის კარ გი არ არ ის იმ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ინ ჟი ნე რინ გში 
ძლი ერი პო ზი ცი ები, სპე ცი ალ ის ტე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის თვალ საზ რი სით, ჩვენ თან 
ჯერ ჯე რო ბით არ არ ის;

 და დე ბი თი ტენ დენ ციაა ის, რომ თა ვად ინ დუს ტრი ის ბუ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, კრე ატი-
ული დი ზა ინ ის ფირ მე ბი ერ თმა ნეთ თან კონ კუ რენ ცი აში ნაკ ლე ბად შე დი ან და ნი შებს 
ირ ჩე ვენ. გარ და ამ ისა, სულ უფ რო ხში რი ხდე ბა პრობ ლე მე ბის ქსე ლუ რი გა დაწყვე ტის 
პრაქ ტი კის მომ რავ ლე ბა, რაც ამ ცი რებს კლი ენ ტთან პირ და პი რი ფი ზი კუ რი კონ ტაქ ტის 
აუც ილ ებ ლო ბას, ეს სა ქარ თვე ლოს თვის და დე ბით ტენ დენ ცი ად უნ და ჩა ით ვა ლოს; 

 დი ზა ინ ის პრო დუქ ტე ბის ექ სპორ ტი მუდ მი ვად იზ რდე ბა, თუმ ცა სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო-
ბა ში ის სამ რეწ ვე ლო სა ქონ ლის ეგ იდ ით გა დის. ამ რი გად, სა ხე ზეა მრეწ ვე ლო ბი სა და 
დი ზა ინ ის მჭიდ რო ინ ტეგ რა ცია. ეს სა ქარ თვე ლოს თვის არც თუ ისე კარ გი ტენ დენ ციაა 
სამ რეწ ვე ლო სფე როს სი სუს ტის ფონ ზე, მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ მცი რე მას შტა ბით ამ 
ტენ დენ ცი ას მიყ ვე ბა სა ქარ თვე ლოს ტექ სტი ლის ინ დუს ტრია;

 მრეწ ვე ლო ბას თან ინ ტეგ რა ცი ის გარ და, დი ზა ინ ის სფე რო სულ უფ რო მე ტად უახ ლოვ დე-
ბა მარ კე ტინ გსა და სა ხე ლოვ ნე ბო საქ მი ან ობ ას. ფაქ ტობ რი ვად, ინ ტე რი ერ ის დი ზა ინი ყა-
ლიბ დე ბა რო გორც კომ პლექ სუ რი სფე რო, რო მე ლიც მრა ვა ლი თა ნამ კვე თი საქ მი ან ობ ის 
სინ ქრო ნულ მუ შა ობ ას მო ითხოვს;
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 კრე ატი ული საქ მი ან ობ ის ხელ შე საწყო ბად სა ხელ მწი ფო ები ხში რად მი მარ თა ვენ ტექ-
ნო პარ კე ბი სა და შე მოქ მე დე ბი თი კლას ტე რე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის ინ სტრუ მენ ტებს. ამ ავე 
დროს, მო ლო დი ნე ბი რე ალ ის ტუ რი უნ და იყ ოს და შე დე გე ბი თან და თა ნო ბით, შე სა ბა მი სი 
კვა ლი ფი კა ცი ისა და გა ნათ ლე ბის გაძ ლი ერ ებ ით მი იღ წე ვა;

 დარ გში მცი რე და სა შუ ალო ზო მის ფირ მე ბის მნიშ ვნე ლო ბი სა და წი ლის გათ ვა ლის წი ნე-
ბით, სავ სე ბით შე საძ ლე ბე ლია მცი რე და სა შუ ალო ბიზ ნე სის ხელ შემ წყო ბი პროგ რა მე ბის 
შე მუ შა ვე ბა და გან ხორ ცი ელ ება;

 სა ვა რა უდ ოდ, სა ქარ თვე ლოს კარ გი პერ სპექ ტი ვე ბი უნ და ჰქონ დეს ეკ ოლ ოგი ურ ად სუფ-
თა დი ზა ინ ისა და სამ შე ნებ ლო მა სა ლე ბის შექ მნის მი მარ თუ ლე ბით. ამ მი მარ თუ ლე ბით 
აღ სა ნიშ ნა ვია შვე იც არ ელი დი ზა ინ ერ ის მი ერ 2015 წელს დამ ზა დე ბუ ლი ეკ ოლ ოგი ურ ად 
სუფ თა სამ შე ნებ ლო მა სა ლა Fluidsolids. ამ პრო დუქ ტის კომ პო ნენ ტე ბი ნარ ჩე ნე ბი ცაა;

 სა ინ ტე რე სო მი მარ თუ ლე ბაა დი ზა ინ ერ ული და არ ქი ტექ ტო რუ ლი სტუ დი ებ ის თა ნამ შრომ-
ლო ბა უმ აღ ლეს სა ხე ლოვ ნე ბო სას წავ ლებ ლებ თან და სტუ დენ ტებ თან. ასე მა გა ლი თად, 
ლონ დო ნის Royal College of Art-ის სტუ დენ ტმა შექ მნა ხის შრე ებ ის გან შედ გე ნი ლი სამ შე-
ნებ ლო მა სა ლა, რო მე ლიც ჰა ერ ის ტე ნი ან ობ აზე რე აგ ირ ებს;

 ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო ტრენ დუ ლი მი მარ თუ ლე ბაა ეგ რეთ წო დე ბუ ლი „კას ტო მი ზა ცია“ - 
მომ ხმა რე ბელ თან პირ და პირ მუ შა ობა. ეს გუ ლის ხმობს ახ ალ ტექ ნო ლო გი ებს, მათ შო-
რის 3D პრინ ტე რე ბის გა მო ყე ნე ბას სხვა დას ხვა მიზ ნით, მათ შო რის, დი ზა ინ ერ ული ავ ეჯ ის 
და სამ ზა დებ ლად. სა ქარ თვე ლო ში შე საძ ლე ბე ლია (ამ ის წარ მა ტე ბუ ლი მცდე ლო ბე ბი უკ ვე 
არ სე ბობს), 3D ბეჭ დვის ტექ ნო ლო გი ებ ზე ორი ენ ტა ცია შემ დგომ ში „კას ტო მი ზა ცი ის“ მიზ-
ნით, რაც სხვა დას ხვა სფე როს თარ გე ტი რე ბის სა შუ ალ ებ ას შექ მნის. ამ შემ თხვე ვა ში, სა-
ბო ლოო მოხ მა რე ბის პრო დუქ ტის შექ მნა ში ჩარ თვის სა შუ ალ ება თა ვად მომ ხმა რებ ლებ-
საც ეძ ლე ვათ;

 კი დევ ერ თი სა ინ ტე რე სო ტრენ დი შე იძ ლე ბა აღ მოჩ ნდეს სა კო ლექ ციო დი ზა ინ ის ნივ თე-
ბის დამ ზა დე ბა. სა ქარ თვე ლოს შემ თხვე ვა ში ეს შე საძ ლოა გა მოდ გეს ტრა დი ცი ული ხე-
ლოვ ნე ბის, ეკ ოლ ოგი ურ ად სუფ თა მა სა ლი სა და თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ებ ის მეშ ვე-
ობ ით დამ ზა დე ბუ ლი პრო დუქ ცია, რო მე ლიც შე და რე ბით იაფი იქ ნე ბა და არ წაააწყდება 
პირ და პირ კონ კუ რენ ცი ას უცხო ურ ან ალ ოგ ებ თან;

 აუთ სორ სინ გი სულ უფ რო მე ტად პო პუ ლა რუ ლი ხდე ბა და მსხვი ლი კომ პა ნი ები სულ უფ-
რო მე ტად მი მარ თა ვენ დი ზა ინ ის მომ სა ხუ რე ბის და მო უკ იდ ებ ელ მო თა მა შე ებს, რი თაც 
იღ ებ ენ უკ ეთ ეს ხა რის ხს და სა კუ თარ სა წარ მო ში დი ზა ინ ის გან ყო ფი ლე ბე ბის შექ მნის 
აუც ილ ებ ლო ბის თა ვი დან არ იდ ებ ის გზით თან ხებ საც ზო გა ვენ;

 პო პუ ლა რუ ლი ხდე ბა ფრი ლან სე რე ბის და ქი რა ვე ბა, რომ ლე ბიც დი ზა ინ ისა და არ ქი ტექ-
ტო რუ ლი საქ მი ან ობ ის სფე რო ში და საქ მე ბულ თა 10-20%-ს შე ად გე ნენ წამ ყვან ქვეყ ნებ ში. 
ეს შე იძ ლე ბა სა ქარ თვე ლოს თვის სა ინ ტე რე სო იყ ოს ევ რო კავ შირ თან ვაჭ რო ბის IV რე ჟი-
მის გან ვი თა რე ბის კონ ტექ სტში (იხ. ქვე მოთ);
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სა ქარ თვე ლოს პრო ფე სი ული,სა ქარ თვე ლოს პრო ფე სი ული,
სა მეც ნი ერო და ტექ ნი კუ რისა მეც ნი ერო და ტექ ნი კუ რი
საქ მი ან ობ ის დარ გისსაქ მი ან ობ ის დარ გის
მი მო ხილ ვამი მო ხილ ვა

შერ ჩე ული სა მი დარ გის (სა ინ ფორ მა ციო-სა კო მუ ნი კა ციო ტექ ნო ლო გი ები, ბიზ ნეს-სა კონ სულ ტა-
ციო, არ ქი ტექ ტუ რა და ინ ტე რი ერ ის დი ზა ინი) დე ტა ლუ რი ან ალ იზი გარ თუ ლე ბუ ლია ოფ იცი ალ-
ური სტა ტის ტი კის ნაკ ლე ბო ბის გა მო, შე დე გე ბის მაქ სი მი ზა ცი ის ათ ვის შე ვე ცა დეთ ოფ იცი ალ ური 
წყა რო ებ იდ ან ინ ფორ მა ცია მოგ ვე პო ვე ბი ნა რო გორც უშუ ალ ოდ სა ძი ებ ელი დარ გის მომ ცვე ლი, 
ის ევე მი სი მო მიჯ ნა ვე დარ გე ბის შე სა ხებ. ამ გზით სა შუ ალ ება გვეძ ლე ვა ვიმ სჯე ლოთ, თუ რას შე-
იძ ლე ბა წა რო მად გენ დეს მთე ლი სფე როს გან ვი თა რე ბის პო ტენ ცი ალი.

ამ რი გად, შე ვე ცა დეთ გვე სა უბ რა ერ თგვარ „დარ გობ რივ კლას ტერ ზე,“ რო მელ შიც გა ერ თი ან ებ-
ულია შემ დე გი საქ მი ან ობ ის სფე რო ები: სა აღ რიცხვო, სა ბუ ღალ ტრო და აუდ იტ ორ ული საქ მი ან-
ობ ები; სა გა და სა ხა დო კონ სულ ტი რე ბა, სა კონ სულ ტა ციო საქ მი ან ობ ები ბიზ ნე სის და მარ თვის 
სხვა სა კითხებ ში, არ ქი ტექ ტუ რუ ლი საქ მი ან ობ ები, სა ინ ჟინ რო საქ მი ან ობ ები და მათ თან და კავ-
ში რე ბუ ლი ტექ ნი კუ რი კონ სულ ტი რე ბა, ბაზ რის გა მოკ ვლე ვა და სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის შეს წავ-
ლა და სპე ცი ალ იზ ებ ული დი ზა ინ ერ ული საქ მი ან ობ ები. სწო რედ ამ საქ მი ან ობ ის სფე რო ებ ის ერ-
თობ ლი ობა ქმნის ბიზ ნე ს სტა ტის ტი კის სექ ცი ას, რომ ლის თვი საც მთლი ან ად, და არა ცალ-ცალ კე 
მდგე ნე ლე ბის მი ხედ ვით, საქ სტა ტი აწ არ მო ებს ინ ფორ მა ცი ას ბრუნ ვის მო ცუ ლო ბის, გა მოშ ვე ბის, 
და საქ მე ბის, ხელ ფა სე ბის, და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის, ფიქ სი რე ბუ ლი აქ ტი ვე ბი სა და ფი ნან სუ რი 
შე დე გე ბის შე სა ხებ (იხ. მე თო დო ლო გი ური გან მარ ტე ბა); ას ეთი მიდ გო მა გა მარ თლე ბუ ლია იმ ით-
აც, რომ ას ეთი „დარ გობ რი ვი კლას ტე რი“ წარ მო ად გენს ერ თგვარ ათ ვლის წერ ტილს უშუ ალ ოდ 
საკ ვლე ვი სფე რო ებ ის ის ეთი პა რა მეტ რე ბის შე სა ფა სებ ლად, რო გო რე ბი ცაა სა შუ ალო ბრუნ ვა, 
მო გე ბა, და საქ მე ბა და მა თი დი ნა მი კა. აქ ივ არა უდ ება ის, რომ „დარ გობ რი ვი კლას ტე რის“ შე-
მად გე ნელ კომ პო ნენ ტებ ში ეს პა რა მეტ რე ბი ერ თმა ნე თის მსგავ სია და დი ნა მი კაც მეტ-ნაკ ლე ბად 
ერ თგვა რო ვან ტენ დენ ცი ებს ავ ლენს. გარ და ამ ისა, ას ეთი მიდ გო მა (რო მელ საც და ნარ ჩე ნი ორი 
დარ გის ევ რო პუ ლი პერ სპექ ტი ვე ბის შე სა ფა სებ ლად ვი ყე ნებთ) გა მარ თლე ბუ ლია იმ ით აც, რომ 
„დარ გობ რი ვი კლას ტე რის“ შე მად გე ნელ დარ გებს შო რის მუ შა ხე ლის გა და ად გი ლე ბა სავ სე ბით 
ლო გი კუ რია მოთხოვ ნი ლი მსგავ სი უნ არ-ჩვე ვე ბი სა და კვა ლი ფი კა ცი ის გა მო. ასე მა გა ლი თად, 
საკ მა ოდ რე ალ ურია, რომ სა გა და სა ხა დო და აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ით და კა ვე ბუ ლი პი რე ბი 
შე და რე ბით იოლ ად და საქ მდნენ ბიზ ნეს-კონ სალ ტინ გში და ას ევე ის იც, რომ ამ დარ გებ ში ან-
აზღა ურ ებ აც დღე ვან დელ სა ქარ თვე ლო ში საკ მა ოდ ერ თგვა რო ვა ნია.

ცხრილ #1ცხრილ #1-ში შე ჯა მე ბუ ლია სფე როს სა წარ მო თა მთე ლი რიცხვი დაჯ გუ ფე ბუ ლი რე გი ონ ებ ის მი-
ხედ ვით. რო გორც მო სა ლოდ ნე ლია, თბი ლის ზე მო დის დარ გის სა წარ მო თა დი დი უმ რავ ლე სო ბა.

ცხრი ლი #1. პრო ფე სი ული, სა მეც ნი ერო და ტექ ნი კუ რი საქ მი ან ობ ის სფე როსცხრი ლი #1. პრო ფე სი ული, სა მეც ნი ერო და ტექ ნი კუ რი საქ მი ან ობ ის სფე როს
სა წარ მო ები რე გი ონ ებ ის მი ხედ ვითსა წარ მო ები რე გი ონ ებ ის მი ხედ ვით

რე გი ონი 1 2 3 4 5 6 სულ

ქ. თბი ლი სი 1223 682 1617 494 205 36 4016

იმ ერ ეთი 143 18 156 61 3 2 378

სამ ცხე-ჯა ვა ხე თი 5 7 33 33 0 0 78

ქვე მო ქარ თლი 81 10 104 35 1 0 230

აჭ არა 119 31 229 33 1 8 412

კა ხე თი 53 2 66 30 1 1 151
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ში და ქარ თლი 28 15 46 20 1 0 109

გუ რია 19 8 40 23 1 0 90

მცხე თა-მთი ან ეთი 13 2 50 23 2 0 88

სა მეგ რე ლო-ზე მო სვა ნე თი 57 15 97 29 3 4 198

რა ჭა-ლეჩხუ მი და ქვე მო სვა ნე თი 4 1 5 2 0 1 12

სულ 1745 791 2443 783 218 52 5762

ქვე დარ გე ბის აღ ნიშ ვნაქვე დარ გე ბის აღ ნიშ ვნა
1. სა აღ რიცხვო, სა ბუ ღალ ტრო და აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ები; სა გა და სა ხა დო1. სა აღ რიცხვო, სა ბუ ღალ ტრო და აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ები; სა გა და სა ხა დო
კონ სულ ტი რე ბაკონ სულ ტი რე ბა
2. სა კონ სულ ტა ციო საქ მი ან ობ ები ბიზ ნე სის და მარ თვის სხვა სა კითხებ ში2. სა კონ სულ ტა ციო საქ მი ან ობ ები ბიზ ნე სის და მარ თვის სხვა სა კითხებ ში
3. არ ქი ტექ ტუ რუ ლი საქ მი ან ობ ები3. არ ქი ტექ ტუ რუ ლი საქ მი ან ობ ები
4. სა ინ ჟინ რო საქ მი ან ობ ები და მათ თან და კავ ში რე ბუ ლი ტექ ნი კუ რი კონ სულ ტი რე ბა4. სა ინ ჟინ რო საქ მი ან ობ ები და მათ თან და კავ ში რე ბუ ლი ტექ ნი კუ რი კონ სულ ტი რე ბა
5. ბაზ რის გა მოკ ვლე ვა და სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის შეს წავ ლა5. ბაზ რის გა მოკ ვლე ვა და სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის შეს წავ ლა
6. სპე ცი ალ იზ ებ ული დი ზა ინ ერ ული საქ მი ან ობ ები6. სპე ცი ალ იზ ებ ული დი ზა ინ ერ ული საქ მი ან ობ ები

წყარო:წყარო: საქსტატი

დარდარ გში და საქ მე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი  გში და საქ მე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის და ახ ლო ებ ით 70% თავ მოყ რი ლია თბი ლის ებ ის და ახ ლო ებ ით 70% თავ მოყ რი ლია თბი ლის ში. რეგიონე-ში. რეგიონე-
ბ იდ ან მეტ-ნაკ ლე ბად გა მო ბ იდ ან მეტ-ნაკ ლე ბად გა მო ირ ჩე ვი ან შე და რე ბით მე ტად და სახ ლე ირ ჩე ვი ან შე და რე ბით მე ტად და სახ ლე ბუ ლი იმ ერ ეთ ისა და აჭ არ ის ბუ ლი იმ ერ ეთ ისა და აჭ არ ის 
რე გი ონ ებირე გი ონ ები, რაც გა საკ ვი რი არ უნ და იყ ოს ამ ორ რე გი ონ ში შე და რე ბით დი დი ეკ ონ ომ იკ ური პო-
ტენ ცი ალ ის მქო ნე ქა ლა ქე ბის არ სე ბო ბის გა მო. რაც შე ეხ ება რა ჭა-ლეჩხუმ სა და ქვე მო სვა ნეთს, 
გუ რი ისა და მცხე თა-მთი ან ეთ ის რე გი ონ ებს, სა წარ მო თა რიცხვი მთლი ან ად ფარ თო კა ტე გო რი-
ის მი ხედ ვით იმ დე ნად მცი რეა, რომ შე იძ ლე ბა ით ქვას, ამ რე გი ონ ებ ის დარ გობ რი ვი, მათ შო რის 
სა ექ სპორ ტო პო ტენ ცი ალი მი ზე რუ ლია.

სა გუ ლის ხმოა, რომ 2019 წლის ბო ლო სათ ვის სექ ტო რის სა წარ მო თა მხო ლოდ ნა ხე ვარ ზე ნაკ-
ლე ბი თუ ით ვლე ბა ეკ ონ ომ იკ ურ ად აქ ტი ურ ად.

ცხრი ლი #2. ეკ ონ ომ იკ ურ ად აქ ტი ური პრო ფე სი ული, სა მეც ნი ერო დაცხრი ლი #2. ეკ ონ ომ იკ ურ ად აქ ტი ური პრო ფე სი ული, სა მეც ნი ერო და
ტექ ნი კუ რი საქ მი ან ობ ის სფე როს სა წარ მო ები რე გი ონ ებ ის მი ხედ ვითტექ ნი კუ რი საქ მი ან ობ ის სფე როს სა წარ მო ები რე გი ონ ებ ის მი ხედ ვით

რე გი ონი 1 2 3 4 5 6 სულ

ქ. თბი ლი სი 565 274 785 193 89 33 1817

იმ ერ ეთი 67 3 89 39 1 2 198

სამ ცხე-ჯა ვა ხე თი 2 3 15 22 0 0 42

ქვე მო ქარ თლი 47 2 54 18 0 0 121

აჭ არა 58 16 132 18 0 7 224

კა ხე თი 21 1 35 16 0 1 73

ში და ქარ თლი 11 1 23 15 0 0 50

გუ რია 10 1 29 15 1 0 55

მცხე თა-მთი ან ეთი 2 1 29 11 1 0 43

სა მეგ რე ლო-ზე მო სვა ნე თი 23 5 44 17 2 4 89

რა ჭა-ლეჩხუ მი და ქვე მო სვა ნე თი 3 0 4 2 0 1 9

სულ 809 307 1239 366 94 48 2721
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ქვე დარ გე ბის აღ ნიშ ვნაქვე დარ გე ბის აღ ნიშ ვნა
1. სა აღ რიცხვო, სა ბუ ღალ ტრო და აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ები; სა გა და სა ხა დო1. სა აღ რიცხვო, სა ბუ ღალ ტრო და აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ები; სა გა და სა ხა დო
კონ სულ ტი რე ბაკონ სულ ტი რე ბა
2. სა კონ სულ ტა ციო საქ მი ან ობ ები ბიზ ნე სის და მარ თვის სხვა სა კითხებ ში2. სა კონ სულ ტა ციო საქ მი ან ობ ები ბიზ ნე სის და მარ თვის სხვა სა კითხებ ში
3. არ ქი ტექ ტუ რუ ლი საქ მი ან ობ ები3. არ ქი ტექ ტუ რუ ლი საქ მი ან ობ ები
4. სა ინ ჟინ რო საქ მი ან ობ ები და მათ თან და კავ ში რე ბუ ლი ტექ ნი კუ რი კონ სულ ტი რე ბა4. სა ინ ჟინ რო საქ მი ან ობ ები და მათ თან და კავ ში რე ბუ ლი ტექ ნი კუ რი კონ სულ ტი რე ბა
5. ბაზ რის გა მოკ ვლე ვა და სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის შეს წავ ლა5. ბაზ რის გა მოკ ვლე ვა და სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის შეს წავ ლა
6. სპე ცი ალ იზ ებ ული დი ზა ინ ერ ული საქ მი ან ობ ები6. სპე ცი ალ იზ ებ ული დი ზა ინ ერ ული საქ მი ან ობ ები
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აქ ტი ურ სა წარ მო თა კონ ცენ ტრა ცია რე გი ონ ებ ის მი ხედ ვით და ახ ლო ებ ით ის ეთ ივეა, რო გორც 
მთლი ან ად ქვეყ ნის მას შტა ბით. რაც შე ეხ ება აქ ტი ური სა წარ მო ებ ის კონ ცენ ტრა ცი ას ქვე დარ გე-
ბის მი ხედ ვით, სა ინ ტერე სოა, რომ სპე ცი ალ იზ ებ ული დი ზა ინ ერ ული მომ სა ხუ რე ბის ქვე დარ გში 
ყვე ლა ზე მა ღა ლია აქ ტი ურ სა წარ მოაქ ტი ურ სა წარ მო თა წი ლი და 90%-ს აღ ემ ატ ება, მა შინ რო ცა, ყვე ლა სხვა  თა წი ლი და 90%-ს აღ ემ ატ ება, მა შინ რო ცა, ყვე ლა სხვა 
დარ გში და ახდარ გში და ახ ლო ებ ით 35-40%-ის ფარ გლებ ში მერ ყე ობს ლო ებ ით 35-40%-ის ფარ გლებ ში მერ ყე ობს.

რაც შე ეხ ება კა ტე გო რი აში დარ გე ბის კონ ცენ ტრა ცი ას, პრო ცენ ტუ ლი თვალ საზ რი სით, უკ ლებ-
ლივ ყვე ლა რე გი ონ ში, გარ და სამ ცხე-ჯა ვა ხე თი სა (სა დაც ეს ქვე დარ გი პირ ვე ლო ბას იყ ოფს 
სა ინ ჟინ რო საქ მი ან ობ ას თან), რიცხოვ ნო ბის თვალ საზ რი სით წამ ყვა ნია არ ქი ტექ ტუ რუ ლი მომ-
სა ხუ რე ბა. მე ორე ყვე ლა ზე კარ გად წარ მოდ გე ნი ლი დარ გია სა აღ რიცხვო, სა ბუ ღალ ტრო და 
აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ები; სა გა და სა ხა დო კონ სულ ტი რე ბა; ხო ლო მე სა მე - სა ინ ჟინ რო საქ-
მი ან ობ ები და მათ თან და კავ ში რე ბუ ლი ტექ ნი კუ რი მომ სა ხუ რე ბა. სა ინ ტე რე სოა, რომ ორ გა მო-
ნაკ ლის შემ თხვე ვა ში დარ გე ბის პრო ცენ ტულ გა ნა წი ლე ბა ში მე სა მე ად გილ ზეა სა კონ სულ ტა ციო 
საქ მი ან ობ ები ბიზ ნე სის და მარ თვის სხვა სა კითხებ ში მხო ლოდ ორ რე გი ონ ში, თბი ლის სა და 
აჭ არ აში. 

არ ქი ტექ ტუ რუ ლი საქ მი ან ობ ის ყვე ლა ზე ხში რი გავ რცე ლე ბა ამ ფარ თო კა ტე გო რი აში ყვე ლა 
რე გი ონ ში რამ დე ნი მე ფაქ ტო რით უნ და იყ ოს გა მოწ ვე ული. პირ ვე ლი მათ გა ნია მშე ნებ ლო ბის 
პრო ცე სი, რო მე ლიც უკ ავ შირ დე ბა არა მხო ლოდ კერ ძო სექ ტო რის, აგ რეთ ვე სა ხელ მწი ფოს აქ-
ტი ვო ბას ინ ფრას ტრუქ ტუ რის მი მარ თუ ლე ბით. ამ ას ვე ად ას ტუ რებს ის იც, რომ კარ გა დაა წარ-
მოდ გე ნი ლი სა ინ ჟინ რო საქ მი ან ობ ები და მათ თან და კავ ში რე ბუ ლი ტექ ნი კუ რი მომ სა ხუ რე ბა.

გა საკ ვი რი არ უნ და იყ ოს არც სა აღ რიცხვო, სა ბუ ღალ ტრო და აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ებ ის შე-
და რე ბი თი გავ რცე ლე ბა, რაც უკ ავ შირ დე ბა იმ ას, რომ რო გორც კერ ძო, ას ევე სა ხელ მწი ფო სექ-
ტო რის გარ კვე ული ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან ობა ყველ გან ხორ ცი ელ დე ბა. 

რე გი ონ ებ იდ ან მხო ლოდ ორ ში, თბი ლის სა და აჭ არ აში (ას ევე გარ კვე ულ წი ლად ში და ქარ თლში) 
არ ის სა კონ სულ ტა ციო საქ მი ან ობ ები ბიზ ნე სის და მარ თვის სხვა სა კითხებ ში წარ მოდ გე ნი ლი 
მეტ-ნაკ ლე ბად მნიშ ვნე ლო ვა ნი მას შტა ბით. სა ვა რა უდ ოდ, ეს უკ ავ შირ დე ბა მხო ლოდ ამ ორ რე-
გი ონ ში არ სე ბულ ეკ ონ ომ იკ ურ მოთხოვ ნას და აგ რეთ ვე იმ ას, რომ სა წარ მო თა ზო მა ამ დარ-
გის ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის სა შუ ალ ებ ას იძ ლე ვა. კი დევ ორი საკ ვლე ვი დარ გი, ბაზ რის გა მოკ ვლე ვა 
და სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის შეს წავ ლა, ას ევე სპე ცი ალ იზ ებ ული დი ზა ინ ერ ული საქ მი ან ობ ები 
ფარ თო კა ტე გო რი აში საკ მა ოდ სუს ტად არი ან წარ მოდ გე ნი ლი, თუმ ცა, გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია, 
რომ სპე ცი ალ იზ ებ ულ დი ზა ინ ერ ულ საქ მი ან ობ აში მო მუ შა ვე სა წარ მო თა შო რის პრო ცენ ტუ ლად 
ყვე ლა ზე მა ღა ლია მოქ მედ სა წარ მო თა წი ლი და 90%-ს აღ ემ ატ ება. სა ვა რა უდ ოდ, საქსა ვა რა უდ ოდ, საქ მი ან ობ ის  მი ან ობ ის 
ეს სფე რო სა ქარ თვე ლო ში ერ თგვარ ნიეს სფე რო სა ქარ თვე ლო ში ერ თგვარ ნი შურ ბიზ ნე სად ყა ლიბ დე ბა, სა დაც და საქ მე ბუ შურ ბიზ ნე სად ყა ლიბ დე ბა, სა დაც და საქ მე ბუ ლია შე სა- ლია შე სა-
ბა მი სი კვა ლი ფი კა ცის პერ სობა მი სი კვა ლი ფი კა ცის პერ სო ნა ლი, რომ ლე ბიც შე და რე ბით ნაკ ლე ბად გა და ნა ლი, რომ ლე ბიც შე და რე ბით ნაკ ლე ბად გა და დის სხვა დარ გებ- დის სხვა დარ გებ-
შიში. ამ ას თა ნა ვე, სა ფიქ რე ბე ლია, რომ ამ სფე რო ში და საქ მე ბულ თათ ვის თით ქმის ყო ველ თვის 
არ სე ბობს შე და რე ბით მცი რე, მაგ რამ სტა ბი ლუ რი მოთხოვ ნა.

გრაგრა ფი კი #2 ფი კი #2 ქვე მოთ ას ახ ავს პრო ფე სი ული, სა მეც ნი ერო და ტექ ნი კუ რი საქ მი ან ობ ით და კა ვე-
ბუ ლი სა წარ მო ებ ის ჯა მუ რი ბრუნ ვის დი ნა მი კას 2013-2018 წლებ ში მი ლი ონ ლა რ ში.
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მთლი ან ად სექ ტო რის გან ვი თა რე ბის ტემ პე ბი და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლია 2015 წლამ დე, თუმ ცა მას 
შემ დეგ, ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის მთლი ანი მაჩ ვე ნებ ლის შე ნე ლე ბის ფონ ზე, მცირ დე ბა დარ გის გან-
ვი თა რე ბის ტემ პე ბიც. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ მარ თა ლია რიცხოვ ნო ბის მი ხედ ვით სა ქარ თვე ლოს 
ზო გი ერთ რე გი ონ ში ფიქ სირ დე ბა სა წარ მო თა მნიშ ვნე ლო ვა ნი რა ოდ ენ ობა, ბრუნ ვის დი ნა მი-
კა ცხად ყოფს, რომ ამ სა წარ მო თა ეკ ონ ომ იკ ური პო ტენ ცი ალი უმ ნიშ ვნე ლოა და პრაქ ტი კუ ლად პრაქ ტი კუ ლად 
დარ გის მთლი ანი დი ნა მი კის შედარ გის მთლი ანი დი ნა მი კის შე სას წავ ლად მხო ლოდ თბი ლი სი სა და აჭ არ ის სა წარ სას წავ ლად მხო ლოდ თბი ლი სი სა და აჭ არ ის სა წარ მო ებ ის დი- მო ებ ის დი-
ნა მი კის შეს წავ ლაა საკ მა რინა მი კის შეს წავ ლაა საკ მა რი სი სი. 

დი აგ რა მა #15დი აგ რა მა #15 აჩ ვე ნებს 2018 წლის ბო ლო სათ ვის პრო ფე სი ული, სა მეც ნი ერო და ტექ ნი კუ რი საქ-
მი ან ობ ით და კა ვე ბულ სა წარ მო თა სა შუ ალო ბრუნ ვას. სა შუ ალ ოდ სა ქარ თვე ლოს თვის იგი და-
ახ ლო ებ ით 250 ათ ას ლარს შე ად გენს წლი ურ ად ერთ სა წარ მო ზე. სა შუ ალ ოზე მა ღა ლი ბრუნ ვა 
ფიქ სირ დე ბა მხო ლოდ ქა ლაქ თბი ლის ში, სა დაც იგი და ახ ლო ებ ით 330 ათ ას ლარს შე ად გენს. 
მეტ-ნაკ ლე ბად მსგავ სი, თუმ ცა სა ქარ თვე ლოს სა შუ ალ ოზე ნაკ ლე ბი მაჩ ვე ნე ბე ლი ფიქ სირ დე ბა 
აჭ არ აში - და ახ ლო ებ ით 170 ათ ასი ლა რი.

სა ქარ თვე ლოს არც ერთ სხვა რე გი ონ ში სა შუ ალო წლი ური ბრუნ ვა 70 ათ ას ლარს არ აღ ემ ა-
ტება, ხო ლო ყვე ლა ზე მცი რე ზო მის რე გი ონ ებ ში, 20 ათ ას ლარ საც არ აღ ემ ატ ება. ფაქ ტობ რი ვად, 
იკ ვე თე ბა სი ტუ აცია, რომ დარ გში ბრუნ ვის მო ცუ ლო ბა თბი ლი სი სა და აჭ არ ის გარ და, იმ დე ნად 
მცი რეა, რომ ჯერ ჯე რო ბით ძა ლი ან ძნე ლია ლა პა რა კი კვა ლი ფი ცი ური კად რე ბის მო ზიდ ვა სა და 
სა ერ თა შო რი სო მას შტა ბით რა იმე ტი პის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ აზე. არ აფ ორ მაარ აფ ორ მა ლუ რი ინ ფორ- ლუ რი ინ ფორ-
მა ცია ფრი ლან სე რე ბის მი ერ საზღვარმა ცია ფრი ლან სე რე ბის მი ერ საზღვარ გა რე თი დან მი ღე ბუ ლი დაკ ვე თე ბის შე გა რე თი დან მი ღე ბუ ლი დაკ ვე თე ბის შე სა ხებ მარ თა ლია  სა ხებ მარ თა ლია 
არ სე ბობს, მაგ რამ ის არ არ ის ფორ მა ლიარ სე ბობს, მაგ რამ ის არ არ ის ფორ მა ლი ზე ბუ ლი და სის ტე მა ტი ზე ბუ ლი ზე ბუ ლი და სის ტე მა ტი ზე ბუ ლი. ას ეთი ტი პის ინ ფორ-
მა ცი ის კვლე ვის მიზ ნე ბის თვის გა მო სა ყე ნებ ლად სა ჭი როა არ სე ბობ დეს ინ ფორ მა ცია ოფ იცი-
ალ ური წყა რო ებ იდ ან, ან ჩა ტარ დეს სპე ცი ალ ური კვლე ვე ბი, რომ ლე ბიც კონ კრე ტუ ლი მე თო დო-
ლო გი ით უნ და მომ ზად დეს.

დარ გის და საქ მე ბა მეტ-ნაკ ლე ბად სტა ბი ლუ რია, თუმ ცა ნელ დე ბა 2014-15 წლე ბის მიკ როკ რი-
ზი სის შემ დეგ. რაც შე ეხ ება და საქ მე ბის გა ნა წი ლე ბას რე გი ონ ებ ის მი ხედ ვით, აქ აც თბი ლი სი თბი ლი სი 
გა მო ირგა მო ირ ჩე ვა, მთე ლი დარ გის და საქ მე ბის და ახ ლო ებ ჩე ვა, მთე ლი დარ გის და საქ მე ბის და ახ ლო ებ ით 80%-ით, ხო ლო აჭ არ აზე მთე ლი და- ით 80%-ით, ხო ლო აჭ არ აზე მთე ლი და-
საქ მე ბის და ახ ლოსაქ მე ბის და ახ ლო ებ ით 6% მო დის ებ ით 6% მო დის. სა ინ ტე რე სოა, რომ 2013-18 წლე ბი გა მო ირ ჩე ოდა და საქ მე-
ბის აბ სო ლუ ტუ რი მნიშ ვნე ლო ბე ბის მკვეთ რი რყე ვე ბით, რომ ლე ბიც არ უკ ავ შირ დე ბა ქვეყ ნის 
მას შტა ბით და საქ მე ბის დი ნა მი კის ცვლი ლე ბებს. წლი დან წლამ დე მეტ-ნაკ ლე ბად სტა ბი ლუ რი 
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ზრდის ტენ დენ ცია მხო ლოდ თბი ლის ში ფიქ სირ დე ბა. გა მო რიცხუ ლი არაა, რომ დარ გში და საქ-
მე ბუ ლე ბის კონ ცენ ტრა ცია თან მიმ დევ რუ ლად ხდე ბა თბი ლის ში სა ნაც ად გი ლი აქ ვს და საქ მე-
ბულ თა დრო ებ ით გა და ნა წი ლე ბას სხვა მო მიჯ ნა ვე დარ გებ ში, რაც გა საკ ვი რი არ უნ და იყ ოს, 
მათ შო რის მე თო დო ლო გი ას თან და კლა სი ფი ცი რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ზე მოთ ნახ სე ნე ბი 
პრობ ლე მე ბის გა მო.

დიდი აგ რა მა #16 აგ რა მა #16 ქვემოთ ას ახ ავს და საქ მე ბულ თა სა შუ ალო რიცხოვ ნო ბას ერთ სა წარ მო ზე 2018 
წელს. და საქ მე ბულ თა რიცხოვ ნო ბა მხო ლოდ თბი ლის შია სა შუ ალ ოდ 5 კაც ზე მე ტი, და ნარ ჩენ 
რე გი ონ ებ ში კი ოთხს არ აღ ემ ატ ება. ეს ფაქ ტობ რი ვად იმ ას ნიშ ნავს, რომ დარ გის სა წარ მო თა 
აბ სო ლუ ტურ უმ რავ ლე სო ბა ში ოპ ერ აცი ებ ის ზო მა არ იძ ლე ვა სპე ცი ალ იზ აცი ისა და და საქ მე ბის 
სტა ბი ლუ რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის შე საძ ლებ ლო ბას, მა თი ბრუნ ვის მას შტა ბი დან გა მომ დი ნა რე. 
ზო გა დად, მომ სა ხუ რე ბის სფე რო ში და საქ მე ბის სა შუ ალო მაჩ ვე ნებ ლე ბი გა ცი ლე ბით ნაკ ლე ბია 
მრეწ ვე ლო ბის სექ ტო რის და საქ მე ბულ თა მაჩ ვე ნებ ლებ ზე გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ შიც კი.

სა ქარ თვე ლო ში მთლი ან ად სექ ტო რი სათ ვის, დი დი და სა შუ ალო სა წარ მო ებ ის ჩათ ვლი თაც კი, 
და საქ მე ბა იმ დე ნად მცი რეა, რომ ძა ლი ან ძნე ლია სა ერ თა შო რი სო ბაზ რებ ზე გარ კვე ულ ნი შებ ზე 
კონ ცენ ტრა ცი ით უპ ირ ატ ეს ობ ის მო პო ვე ბა. სა ვა რა უდ ოდ, ამ ის შე საძ ლებ ლო ბა მხო ლოდ დიდ 
და სა შუ ალო სა წარ მო თა ნა წილს თუ მი ეც ემა.

გრაგრა ფიკ #3 ფიკ #3-ში მო ცე მუ ლი სექ ტო რის სა წარ მო თა პერ სო ნა ლის სა შუ ალო ხელ ფა სის დი ნა მი კა 
ცხად ყოფს, რომ არც მი სი ზრდა და არც მი სი აბ სო ლუ ტუ რი მნიშ ვნე ლო ბა საკ მა რი სი არ არ-
ის მა ღალ კვა ლი ფი ცი ური პერ სო ნა ლის მო სა ზი დად, გან სა კუთ რე ბით რე გი ონ ებ ში. ხელ ფა სის 
მთლი ანი ზრდა 2013-2018 წლებ ში ოდ ნავ თუ აღ ემ ატ ება წლი ური ინ ფლა ცი ის მაჩ ვე ნებ ლებს. 

დიაგრამა 15. დიაგრამა 15. საშუალო ბრუნვა პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობით 
  დაკავებულ ერთ საწარმოზე (ლარი, 2018 წ.)
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გრაფიკი 3. გრაფიკი 3. პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობით დაკავებული 
  საწარმოების დასაქმება (2018 წ.)
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დიაგრამა 16. დიაგრამა 16. პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობით დაკავებულ 
  საწარმოთა პერსონალის საშუალო რიცხოვნობა (2018 წ.)
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სამ წუ ხა როდ, არ გაგ ვაჩ ნია მო ნა ცე მე ბი მსხვი ლი, სა შუ ალო და მცი რე სა წარ მო ებ ის ათ ვის ცალ-
ცალ კე, მაგ რამ სა ვა რა უდ ოდ, თუ სა უბ არი უნ და იყ ოს ამ დართუ სა უბ არი უნ და იყ ოს ამ დარ გის სა ერ თა შო რი სო კონ კუ რენ- გის სა ერ თა შო რი სო კონ კუ რენ-
ტუ ნატუ ნა რი ან ობ ის შე ფა სე ბა ზე, აქ ცენ ტი უნ რი ან ობ ის შე ფა სე ბა ზე, აქ ცენ ტი უნ და და ის ვას დი დი ზო მი სა და სა შუ ალო ზო მის სა წარ და და ის ვას დი დი ზო მი სა და სა შუ ალო ზო მის სა წარ--
მო ებ ზე, აგ რეთ ვე იმ აზე, რომ სა შუ ალო ან აზღა ურმო ებ ზე, აგ რეთ ვე იმ აზე, რომ სა შუ ალო ან აზღა ურ ება სა ქარ თვე ლო ში იმ დე ნად და ბა ლია, რომ  ება სა ქარ თვე ლო ში იმ დე ნად და ბა ლია, რომ 
ევ როევ რო პუ ლი ფირ მე ბის მი ერ აუთ სორ სინ გის მე ქა ნიზ პუ ლი ფირ მე ბის მი ერ აუთ სორ სინ გის მე ქა ნიზ მის გა მო ყე ნე ბა მეტ-ნაკ ლე ბად შე საძ ლე მის გა მო ყე ნე ბა მეტ-ნაკ ლე ბად შე საძ ლე--
ბელს გახ დის სა ქარ თვე ლოს უპ ირ ატ ეს ობ ებბელს გახ დის სა ქარ თვე ლოს უპ ირ ატ ეს ობ ებ ის რე ალ იზ აცი ას ის რე ალ იზ აცი ას.

გრაფიკი 4. გრაფიკი 4. პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობით დაკავებულ
  საწარმოებში დასაქმებულთა საშუალო ხელფასი (ლარი, 2018 წ.)
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დი აგ რა მა #17დი აგ რა მა #17 აჩ ვე ნებს, რომ მთლი ან ად ქვე ყა ნა ში პერ სო ნა ლის თვი ური ან აზღა ურ ება 700 ამ-
ერ იკ ულ დო ლარ ზე ნაკ ლე ბია და მას, ძი რი თა დად, თბი ლი სის სა წარ მო ებ ის შე და რე ბით მა ღა-
ლი ან აზღა ურ ება გა ნა პი რო ბებს.

მე ორ ეს მხრივ, თბი ლის ში არ სე ბუ ლი შე და რე ბით მა ღა ლი ან აზღა ურ ება ქმნის სა წარ მო თა 
კონ სო ლი და ცი ის სა შუ ალ ებ ას, რაც გან ვი თა რე ბის ამ ეტ აპ ზე ალ ბათ აუც ილ ებ ელი პი რო ბაა 
კონ კუ რენ ტუ ლი პო ზი ცი ებ ის მო სა პო ვებ ლად; რად გან სა წარ მო თა სა შუ ალო ზო მა ჯერ კი დევ 
მე ტის მე ტად მცი რეა, რაც ის ეთი გან ვი თა რე ბუ ლი ბაზ რი სათ ვის, რო გო რიც ევ რო კავ ში რია, სა-
ინ ტე რე სო მომ სა ხუ რე ბის სა თა ნა დო რა ოდ ენ ობ ითა და ხა რის ხით მი წო დე ბის პერ სპექ ტი ვას 
სა თუ ოს ხდის.

დიდი აგ რა მა #18 აგ რა მა #18-ში მოყ ვა ნი ლია პრო ფე სი ული, სა მეც ნი ერო და ტექ ნი კუ რი საქ მი ან ობ ით და კა ვე-
ბულ სა წარ მო თა მი ერ 2018 წელს შექ მნი ლი და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბა და ინ ვეს ტი ცი ები ფიქ-
სი რე ბულ აქ ტი ვებ ში - ერთ სა წარ მო ზე გა და ან გა რი შე ბით სა ქარ თვე ლოს რამ დე ნი მე რე გი ონ-
ის ათ ვის. გა მო ნაკ ლი სი შემ თხვე ვაა ქვე მო ქარ თლის რე გი ონი, სა დაც აღ ინ იშ ნე ბა „სა შუ ალო“ 
ფიქ სი რე ბუ ლი აქ ტი ვე ბის მო ულ ოდ ნე ლად დი დი მო ცუ ლო ბა. და ნარ ჩე ნი წამ ყვა ნი რე გი ონ ებ ის, 
მათ შო რის თბი ლი სის თვის, ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 40 ათ ას ლარს არ აღ ემ ატ ება, რაც ნიშ ნავს, რომ 
მა ტე რი ალ ური აღ ჭურ ვი ლო ბის ბა ზა, ზო გა დად, დარ გში საკ მა ოდ მწი რია. ის ფაქ ტი, რომ და-
მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბა რამ დენ ჯერ მე აღ ემ ატ ება ფიქ სი რე ბულ ინ ვეს ტი ცი ებს, სა ვა რა უდ ოდ, 
მეტყვე ლებს, რომ სა ქარ თვე ლოს პრო ფე სი ული, სა მეც ნი ერო და ტექ ნი კუ რი საქ მი ან ობ ით და-
კა ვე ბუ ლი ფირ მე ბის მომ სა ხუ რე ბა ში ჯერ კი დევ მცი რე ად გი ლი უკ ავია მა ღალ სპე ცი ალ იზ ებ ულ 
მომ სა ხუ რე ბას; გა მოვ თქვამთ ვა რა უდს, რომ უფ რო მე ტი წი ლი უკ ავია ზო გა დი პრო ფი ლის მომ-
სა ხუ რე ბებს, რომ ლე ბიც არ სა ჭი რო ებს მა ღა ლი დო ნის აღ ჭურ ვი ლო ბა სა და სა ოფ ისე სივ რცეს.
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დიაგრამა 17. დიაგრამა 17. პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობით დაკავებულ
  საწარმოთა პერსონალის საშუალო თვიური ხელფასი (2018 წ.)
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წყარო:წყარო: საქსტატი

დიაგრამა 18. დიაგრამა 18. პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობით დაკავებული „საშუალო 
  ჰიპოთეტური“ საწარმოს მიერ შექმნილი დამატებული ღირებულება და 
  ფიქსირებული აქტივები ცალკეულ რეგიონებში (ათასი ლარი, 2018 წ.)
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მთლი ან ად პრო ფე სი ული, სა მეც ნი ერო და ტექ ნი კუ რი საქ მი ან ობ ის დარ გის შე სა ხებ შე იძ ლე ბა 
ით ქვას, რომ ეკ ონ ომ იკ ურ ეკ ონ ომ იკ ურ ად მნიშ ვნე ლო ვა ნი აქ ტი ვო ბა (ევ რო პის ქვეყ ად მნიშ ვნე ლო ვა ნი აქ ტი ვო ბა (ევ რო პის ქვეყ ნებ ში ექ სპორ ტის პო-ნებ ში ექ სპორ ტის პო-
ტენ ცი ალ ის თვალ საზ რი ტენ ცი ალ ის თვალ საზ რი სით) არ სე ბობს მხო ლოდ თბი ლის ში, აჭ არ ასა და მეტ-ნაკ ლე სით) არ სე ბობს მხო ლოდ თბი ლის ში, აჭ არ ასა და მეტ-ნაკ ლე ბად იმ ერ-ბად იმ ერ-
ეთ ის რე გი ონ ში. დარ გის გან ვიეთ ის რე გი ონ ში. დარ გის გან ვი თა რე ბის დი ნა მი კა გვაძ ლევს სა შუ ალ ებ თა რე ბის დი ნა მი კა გვაძ ლევს სა შუ ალ ებ ას გა მოვ თქვათ ვა რა- ას გა მოვ თქვათ ვა რა-
უდი, რომ სა ექ სპორ ტო პო ტენ ციუდი, რომ სა ექ სპორ ტო პო ტენ ცი ალი თავ მოყ რი ლია მხო ლოდ დიდ და სა შუ ალო სა წარ მო ებ ალი თავ მოყ რი ლია მხო ლოდ დიდ და სა შუ ალო სა წარ მო ებ ში ში. 
პირ ვე ლი კა ტე გო რი ის სა წარ მო თა რიცხვი, საქ სტა ტის მი ხედ ვით, 2019 წლის 1 სექ ტემ ბრი სათ-
ვის 7-ს შე ად გენ და, ხო ლო სა შუ ალო კა ტე გო რი ისა – 73. და საქ მე ბის ჯა მუ რი მო ცუ ლო ბა და დი-
ნა მი კა გვა ფიქ რე ბი ნებს, რომ კად რე ბის ფი ზი კუ რი ნაკ ლე ბო ბა დარ გში არ შე ინ იშ ნე ბა, თუმ ცა 
ად გი ლი აქ ვს თი თოეულ და საქ მე ბულ ზე აღ ჭურ ვი ლო ბის ნაკ ლე ბო ბას, რაც ნა წი ლობ რივ ას ახ-
ულია კი დეც დი აგ რა მა #18დი აგ რა მა #18-ში.

კი დევ ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ვა რა უდია ის, რომ დარ გში და საქ მე ბულ თა სა შუ ალო ხელ ფა სი 
მა ღა ლი არ არ ის თბი ლის შიც კი, ეკ ონ ომ იკ ის სხვა დარ გებ თან შე და რე ბით. ერ თის მხრივ, ეს 
არ თუ ლებს ამ სფე რო ში ინ ტე ლექ ტუ ალ ური კა პი ტა ლის მო ზიდ ვას, მაგ რამ ფირ მე ბის თვის, ვი-
საც აქ ვს გარ კვე ული სა ორ გა ნი ზა ციო და და საქ მე ბის პო ტენ ცი ალი, ხელ საყ რე ლია ევ რო პის 
ბაზ რებ ზე გას ვლის საც დე ლად. იმ ის გა მო, რომ მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტი, ზო გა დად, საკ მა ოდ 
გარ თუ ლე ბუ ლია თა ვად ამ დარ გის თა ვი სე ბუ რე ბე ბის გა მო, სა ქარ თვე ლოს ფირ მე ბი სათ ვის სა ქარ თვე ლოს ფირ მე ბი სათ ვის 
ყვე ლაყვე ლა ზე მი სა ღე ბი მო დე ლი უნ და იყ ოს აუთ სორ სინ ზე მი სა ღე ბი მო დე ლი უნ და იყ ოს აუთ სორ სინ გის პრო ცე სებ ში ჩარ თვა, მო ნა წი ლე ობ- გის პრო ცე სებ ში ჩარ თვა, მო ნა წი ლე ობ-
ის გაძის გაძ ლი ერ ება და ევ რო პა ში შე სა ბა მი სი პერ ლი ერ ება და ევ რო პა ში შე სა ბა მი სი პერ სო ნა ლის მივ ლი ნე ბის პრაქ ტი კის და ნერ გვა და  სო ნა ლის მივ ლი ნე ბის პრაქ ტი კის და ნერ გვა და 
განგან მტკი ცე ბა. მოგ ვი ან ებ ით ამ ას უნ  მტკი ცე ბა. მოგ ვი ან ებ ით ამ ას უნ და მოყ ვეს აუთ სორ სინ გში უკ ვე ჩარ თულ პი რებ ზე ბრუნ ვის და მოყ ვეს აუთ სორ სინ გში უკ ვე ჩარ თულ პი რებ ზე ბრუნ ვის 
სა სა შუ ალო მო ცუ ლო ბის დი ნა მი კის თვა ლის მი დევ შუ ალო მო ცუ ლო ბის დი ნა მი კის თვა ლის მი დევ ნე ბა, მოთხოვ ნის დი ნა მი კი სა და თა ვი სე ბუ-ნე ბა, მოთხოვ ნის დი ნა მი კი სა და თა ვი სე ბუ-
რე ბე ბის ან ალ იზი იმ ის თვის, რა თა შე საძ ლე რე ბე ბის ან ალ იზი იმ ის თვის, რა თა შე საძ ლე ბე ლი გახ დეს შე სა ბა მი სი სპე ცი ალ ის ბე ლი გახ დეს შე სა ბა მი სი სპე ცი ალ ის ტე ბის მი წო-ტე ბის მი წო-
დე ბის გა საზ რდე ლად გარ კვე ული ღო დე ბის გა საზ რდე ლად გარ კვე ული ღო ნის ძი ებ ებ ის გა ტა რე ბა. მომ სა ხუ ნის ძი ებ ებ ის გა ტა რე ბა. მომ სა ხუ რე ბით ვაჭ რო ბის პირ ვე-რე ბით ვაჭ რო ბის პირ ვე-
ლი მო დუ სით (cross border thare) ყვე ლალი მო დუ სით (cross border thare) ყვე ლა ზე ოპ ტი მა ლურ გზად მო ჩანს სწო რედ სპე ცი ალ ის ტე ზე ოპ ტი მა ლურ გზად მო ჩანს სწო რედ სპე ცი ალ ის ტე ბის  ბის 
მივ ლი ნე ბის რა ოდ ენ ობ ის ზრდა - მოგ ვი ანმივ ლი ნე ბის რა ოდ ენ ობ ის ზრდა - მოგ ვი ან ებ ით კომ პა ნი ებ ის მი ერ დაკ ვე თის მი სა ებ ით კომ პა ნი ებ ის მი ერ დაკ ვე თის მი სა ღე ბად, რაც  ღე ბად, რაც 
შექ მნის შე საძ ლებ ლო ბას კო მერ ცი ული წარშექ მნის შე საძ ლებ ლო ბას კო მერ ცი ული წარ მო მად გენ ლო ბის თვის. ას ევე, აუც ილ მო მად გენ ლო ბის თვის. ას ევე, აუც ილ ებ ლად მიგ- ებ ლად მიგ-
ვაჩ ნია უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის გზავაჩ ნია უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის გზა ზე არ სე ბუ ლი ბა რი ერ ებ ის შეს წავ ლა და ქარ ზე არ სე ბუ ლი ბა რი ერ ებ ის შეს წავ ლა და ქარ თულ ფირ მებ ში  თულ ფირ მებ ში 
უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის წა ხაუცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის წა ხა ლი სე ბა, რად გა ნაც ცნო ბი ლია, რომ ქვეყ ნებს შო რის ვაჭ რო ლი სე ბა, რად გა ნაც ცნო ბი ლია, რომ ქვეყ ნებს შო რის ვაჭ რო ბის  ბის 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი წი ლი, მათ შო რის სერ ვი სებ შიც, მომნიშ ვნე ლო ვა ნი წი ლი, მათ შო რის სერ ვი სებ შიც, მო დის მსხვი ლი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის ფი ლი ალ- დის მსხვი ლი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის ფი ლი ალ-
ებს შო რის ვაჭ რო ბა ზეებს შო რის ვაჭ რო ბა ზე.

36



სა ქარ თვე ლოს (ICT) დარ გისსა ქარ თვე ლოს (ICT) დარ გის
მი მო ხილ ვამი მო ხილ ვა

სა ინ ფორ მა ციო და სა კო მუ ნი კა ციო ტექ ნო ლო გი ებ ის დარ გში, საქ სტა ტი სა და სა ერ თა შო რი-
სო კლა სი ფი კა ცი ის გათ ვა ლის წი ნე ბი, გა ვა ერ თი ან ეთ შემ დე გი ქვე დარ გე ბი: 1) კომ პი უტ ერ ული 
დაპ როგ რა მე ბის საქ მი ან ობ ები, 2) სა კონ სულ ტა ციო საქ მი ან ობ ები კომ პი უტ ერ ული ტექ ნო ლო-
გი ებ ის დარ გში, 3) კომ პი უტ ერ ული სა შუ ალ ებ ებ ის მარ თვის საქ მი ან ობ ები და 4) სა ინ ფორ მა ციო 
ტექ ნო ლო გი ებ ის და კომ პი უტ ერ ული მომ სა ხუ რე ბის სხვა საქ მი ან ობ ები. ყვე ლა ამ სა წარ მო თა ამ სა წარ მო თა 
რიცხვი სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით არც თუ ისე დი დია და 1439 ერრიცხვი სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით არც თუ ისე დი დია და 1439 ერ თე ულს შე ად გენს 2019 წლის  თე ულს შე ად გენს 2019 წლის 
ბო ლო სათ ვისბო ლო სათ ვის.

ცხრი ლი #3. ICT საქ მი ან ობ ით და კა ვე ბუ ლი სა წარ მო ებიცხრი ლი #3. ICT საქ მი ან ობ ით და კა ვე ბუ ლი სა წარ მო ები
რე გი ონ ებ ის მი ხედ ვითრე გი ონ ებ ის მი ხედ ვით

რე გი ონი 1 2 3 4 სულ

ქ. თბი ლი სი 262 316 46 499 1123

იმ ერ ეთი 15 26 6 32 79

სამ ცხე-ჯა ვა ხე თი 7 5 0 5 17

ქვე მო ქარ თლი 14 12 6 21 53

აჭ არა 21 14 2 23 60

კა ხე თი 4 6 1 14 25

ში და ქარ თლი 4 9 0 8 21

გუ რია 3 2 2 2 9

მცხე თა-მთი ან ეთი 3 0 0 5 8

სა მეგ რე ლო-ზე მო სვა ნე თი 5 8 6 25 44

რა ჭა-ლეჩხუ მი და ქვე მო სვა ნე თი 0 0 0 0 0

სულ 338 398 69 634 1439

ქვე დარ გე ბის აღ ნიშ ვნაქვე დარ გე ბის აღ ნიშ ვნა
1. კომ პი უტ ერ ული დაპ როგ რა მე ბის საქ მი ან ობ ები1. კომ პი უტ ერ ული დაპ როგ რა მე ბის საქ მი ან ობ ები
2. სა კონ სულ ტა ციო საქ მი ან ობ ები კომ პი უტ ერ ული ტექ ნო ლო გი ებ ის დარ გში2. სა კონ სულ ტა ციო საქ მი ან ობ ები კომ პი უტ ერ ული ტექ ნო ლო გი ებ ის დარ გში
3. კომ პი უტ ერ ული სა შუ ალ ებ ებ ის მარ თვის საქ მი ან ობ ები3. კომ პი უტ ერ ული სა შუ ალ ებ ებ ის მარ თვის საქ მი ან ობ ები
4. სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ებ ის და კომ პი უტ ერ ული მომ სა ხუ რე ბის სხვა საქ მი ან ობ ები4. სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ებ ის და კომ პი უტ ერ ული მომ სა ხუ რე ბის სხვა საქ მი ან ობ ები

წყარო:წყარო: საქსტატი

რერე გი ონ ებ ის მი ხედ ვით სა წარ მო  გი ონ ებ ის მი ხედ ვით სა წარ მო თა გა ნა წი ლე ბა ცხად ყოფს, რომ ეს სფე რო თით ქმის მთლი-თა გა ნა წი ლე ბა ცხად ყოფს, რომ ეს სფე რო თით ქმის მთლი-
ან ად თბი ან ად თბი ლის შია თავ მოყ რი ლილის შია თავ მოყ რი ლი. სექ ცია M-ის გან გან სხვა ვე ბით, ამ სფე რო ში რე გი ონ ებ ის რო-
ლი უმ ნიშ ვნე ლოა და მცი რე ეკ ონ ომ იკ ური პო ტენ ცი ალ ის რე გი ონ ებ ში თით ქმის სა ერ თოდ არაა 
წარ მოდ გე ნი ლი. ეს სფე რო, მეტ-ნაკ ლე ბად, გან ვი თა რე ბუ ლია დი დი ქა ლა ქე ბის ირ გვლივ, მა-
გა ლი თად იმ ერ ეთ ში, ქვე მო ქარ თლსა და აჭ არ აში.
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ცხრი ცხრი ლი #3ლი #3-ის გაგ რძე ლე ბაა ცხრი ლი #4ცხრი ლი #4, რო მე ლიც აჩ ვე ნებს სფე რო ში აღ რიცხულ სა წარ მო-
თა ეკ ონ ომ იკ ურ ქმე დი თო ბას. ის ევე რო გორც ზო გა დად ეკ ონ ომ იკ ის თვის, ას ევე სექ ცია M-ის 
მსგავ სად, აქ აც საკ მა ოდ ხში რია უმ ოქ მე დო სა წარ მო ები, რომ ლე ბიც მთლი ან ის და ახ ლო ებ ით 
60%-ს შე ად გე ნენ. 

ამ ას თა ნა ვე, რე გი ონ ებ ში, თბი ლის თან შე და რე ბით, მა ღა ლია უმ ოქ მე დო სა წარ მო ებ ის წი ლი. 
თბი ლის ში მთელ სა წარ მო თა შო რის კა ტე გო რი ებ ის მი ხედ ვით, ყვე ლა მათ გან ში 60%-ზე მე ტია 
აქ ტი ურ სა წარ მო თა წი ლი. ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი ყვე ლა ზე მა ღა ლია კომ პი უტ ერ ული დაპ როგ რა მე ბის 
საქ მი ან ობ აში და სა კონ სულ ტა ციო საქ მი ან ობ აში კომ პი უტ ერ ული ტექ ნო ლო გი ებ ის დარ გში.

ცხრი ლი #4. ეკ ონ ომ იკ ურ ად აქ ტი ური ინ ფორ მა ცი ისა და კო მუ ნი კა ცი ისცხრი ლი #4. ეკ ონ ომ იკ ურ ად აქ ტი ური ინ ფორ მა ცი ისა და კო მუ ნი კა ცი ის
საქ მი ან ობ ით და კა ვე ბუ ლი სა წარ მო ები რე გი ონ ებ ის მი ხედ ვითსაქ მი ან ობ ით და კა ვე ბუ ლი სა წარ მო ები რე გი ონ ებ ის მი ხედ ვით

რე გი ონი 1 2 3 4 სულ

ქ. თბი ლი სი 201 148 44 106 499

იმ ერ ეთი 8 4 6 16 34

სამ ცხე-ჯა ვა ხე თი 4 3 0 3 10

ქვე მო ქარ თლი 8 5 6 7 26

აჭ არა 14 3 2 9 28

კა ხე თი 3 2 1 6 12

ში და ქარ თლი 4 3 0 0 7

გუ რია 2 0 1 0 3

მცხე თა-მთი ან ეთი 1 0 0 3 4

სა მეგ რე ლო-ზე მო სვა ნე თი 0 0 5 5 10

რა ჭა-ლეჩხუ მი და ქვე მო სვა ნე თი 0 0 0 0 0

სულ 225 168 65 155 633

ქვე დარ გე ბის აღ ნიშ ვნაქვე დარ გე ბის აღ ნიშ ვნა
1. კომ პი უტ ერ ული დაპ როგ რა მე ბის საქ მი ან ობ ები1. კომ პი უტ ერ ული დაპ როგ რა მე ბის საქ მი ან ობ ები
2. სა კონ სულ ტა ციო საქ მი ან ობ ები კომ პი უტ ერ ული ტექ ნო ლო გი ებ ის დარ გში2. სა კონ სულ ტა ციო საქ მი ან ობ ები კომ პი უტ ერ ული ტექ ნო ლო გი ებ ის დარ გში
3. კომ პი უტ ერ ული სა შუ ალ ებ ებ ის მარ თვის საქ მი ან ობ ები3. კომ პი უტ ერ ული სა შუ ალ ებ ებ ის მარ თვის საქ მი ან ობ ები
4. სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ებ ის და კომ პი უტ ერ ული მომ სა ხუ რე ბის სხვა საქ მი ან ობ ები4. სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ებ ის და კომ პი უტ ერ ული მომ სა ხუ რე ბის სხვა საქ მი ან ობ ები

წყარო:წყარო: საქსტატი

ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი ვი თა რე ბა სავ სე ბით ლო გი კუ რია იმ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ამ ტი პის 
ბიზ ნეს ში არ სე ბით როლს ას რუ ლებს ოპ ერ აცი ათა მას შტა ბი, ხო ლო კერ ძო სექ ტო რი სა და სა-
ხელ მწი ფოს აქ ტი ვო ბე ბი, რომ ლე ბიც გან ვი თა რე ბულ სა კო მუ ნი კა ციო და კომ პი უტ ერ ულ აღ-
ჭურ ვი ლო ბა სა და მომ სა ხუ რე ბას მო ითხოვს, სწო რედ თბი ლის შია თავ მოყ რი ლი. 

გრა ფი კი #4გრა ფი კი #4 ას ახ ავს ინ ფორ მა ცი ისა და კო მუ ნი კა ცი ის სფე რო ში და საქ მე ბულ სა წარ მო თა ბრუნ-
ვას წამ ყვა ნი რე გი ონ ებ ის მი ხედ ვით 2013-18 წლებ ში. სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით, მხო ლოდ 2015 
წლი დან ჩანს მცი რე ზო მის ბრუნ ვა ში და ქარ თლის რე გი ონ ში. გა მოვ თქვამთ ვა რა უდს, რომ ეს 
გა მოწ ვე ული უნ და იყ ოს ამ რე გი ონ ში ბიტ კო ინ ის მა ინ ინ გის საქ მი ან ობ ათა აქ ტი ვო ბით. ამ ის 
ირ იბი მტკი ცე ბუ ლე ბა შე საძ ლოა ის იც იყ ოს, რომ 2013-14 წლებ ში ში და ქარ თლში ფიქ სირ დე ბა 
ამ ქვე დარ გის ბრუნ ვის და ახ ლო ებ ით ცხრა მა გი ზრდა ძა ლი ან და ბა ლი დო ნი დან, მომ დევ ნო 
წელს და ახ ლო ებ ით სამ მა გი ზრდა და შემ დგო მი სტა ბი ლი ზა ცია. ეს ლო გი კუ რია იმ ის გათ ვა-
ლის წი ნე ბით, რომ ბიტ კო ინი ის მა ინ ინ გი სას ერ თე ულ ის მარ გი ნა ლუ რი ხარ ჯე ბი მარ გი ნა ლურ 
ამ ონ აგ ებ ზე გა ცი ლე ბით სწრა ფად იზ რდე ბა.
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გრაფიკი 5. გრაფიკი 5. ინფორმაცია და კომუნიკაციის საქმიანობით დაკავებული საწარმოების ბრუნვა 
  (მლნ. ლარი)
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საქართველო  ქ. თბილისი შიდა ქართლი

წყარო:წყარო: საქსტატი

დიაგრამა 19. დიაგრამა 19. ICT საქმიანობით დაკავებულ საწარმოთა საშუალო ბრუნვა რეგიონში,
  (მლნ. ლარი) 2018 წ.
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წყარო:წყარო: საქსტატი
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დი აგ რა მა #19დი აგ რა მა #19 ზემოთ ჩვე ნი ვა რა უდ ის ერ თგვა რი ირ იბი და დას ტუ რე ბაა. ასე მა გა ლი თად, ში და 
ქარ თლში ერთ სა წარ მო ზე ბრუნ ვა თბი ლი სის ერთ სა წარ მო ზე ბრუნ ვას მნიშ ვნე ლოვ ნად აღ-
ემ ატ ება, რაც ლო გი კუ რი ნამ დვი ლად არ არ ის ამ ორი რე გი ონ ის შე ფარ დე ბი თი ეკ ონ ომ იკ ური 
პო ტენ ცი ალ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით.

ფაქ ტობ რი ვად, დი აგ რა მა #19დი აგ რა მა #19-ის მი ხედ ვით, ეკ ონ ომ იკ ურ ად მნიშ ვნე ლო ვა ნი აქ ტი ვო ბა სა ძი ებ-
ელ სფე რო ში მხო ლოდ თბი ლის სა და ში და ქარ თლში ფიქ სირ დე ბა. ერ თგვა რი გა მო ნაკ ლი სია 
სამ ცხე-ჯა ვა ხე თი, რო მე ლიც და ნარ ჩენ რე გი ონ ებ ზე და წი ნა ურ ებ ული ჩანს.

გრაფიკი 6. გრაფიკი 6. ICT საქმიანობით დაკავებული საწარმოების დასაქმება, 2018 წ.
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წყარო:წყარო: საქსტატი

რაც შე ეხ ება და საქ მე ბას მთლი ან ად ქვეყ ნის მას შტა ბით და რე გი ონ ებ ში, გრა ფი კი #5გრა ფი კი #5-ის მი-
ხედ ვით, თბი ლი სის გა რეთ მხო ლოდ აჭ არ აში აღ ემ ატ ება მი სი აბ სო ლუ ტუ რი მნიშ ვნე ლო ბა 500 
ად ამი ანს მთლი ანი 2013-18 პე რი ოდ ის გან მავ ლო ბა ში; ეს ძა ლი ან ცო ტაა იმ ბიზ ნე სი სათ ვის, 
რო მელ შიც არ სე ბი თია მას შტა ბი და კად რე ბის კონ ცენ ტრა ცია, იმ შემ თხვე ვა ში, თუ ესა თუ ის 
ქვე ყა ნა სა ერ თა შო რი სო კონ კუ რენ ტუ ლო ბის პო ზი ცი ებ ის გაძ ლი ერ ებ ას აპ ირ ებს. თა ვად და-
საქ მე ბის ზრდის ტემ პიც საკ მა ოდ დუ ნეა - 2014-15 წლე ბის მი ნიკ რი ზი სის შე დე გე ბის დაძ ლე ვის 
შემ დე გაც კი.

მრავ ლის მეტყვე ლია დი აგ რა მა #20დი აგ რა მა #20-იც, სა დაც მოყ ვა ნი ლია სა შუ ალო ჰი პო თე ტი კურ სა წარ მო-
ზე და საქ მე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი. მხო ლოდ რამ დე ნი მე რე გი ონ ში - თბი ლის ში, ში და ქარ თლსა და 
სა მეგ რე ლო-ზე მო სვა ნეთ შია და საქ მე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი მეტ-ნაკ ლე ბად დი დი იმ ის ათ ვის, რომ 
რა იმე ტი პის სე რი ოზ ულ სა ერ თა შო რი სო კონ კუ რენ ცი აზე იყ ოს სა უბ არი. ყვე ლა სხვა რე გი ონ ში 
და საქ მე ბის სა შუ ალო მაჩ ვე ნე ბე ლი, უკ ეთ ეს შემ თხვე ვა ში, მხო ლოდ 10 ერ თე ულს აღ წევს, რაც 
საკ მა რი სი სუ ლაც არ არ ის სა ქარ თვე ლოს დღე ვან დე ლი ტექ ნო ლო გი ური გან ვი თა რე ბის სა ერ-
თო დო ნის გათ ვა ლის წი ნე ბი თაც კი.

სა ინ ტე რე სო სუ რათს იძ ლე ვა დარ გის ან აზღა ურ ებ ის დი ნა მი კის გაც ნო ბა 2013-18 წლებ ში, გრა-გრა-
ფი კი #6ფი კი #6-ის მი ხედ ვით. ის ევე, რო გორც ზო გა დად ეკ ონ ომ იკ აში, ამ სფე რო შიც სა ხე ზეა მკვეთ რი 
სხვა ობა თბი ლის სა და რე გი ონ ებ ში არ სე ბულ ან აზღა ურ ებ ას შო რის. რე გი ონ ებ იდ ან მხო ლოდ 
ორ ში, კა ხეთ სა და სამ ცხე-ჯა ვა ხეთ ში არ ის ან აზღა ურ ება მეტ-ნაკ ლე ბად კონ კუ რენ ტუ ლი, თუმ ცა 
ამ რე გი ონ ებ ის შე და რე ბით და ბა ლი ეკ ონ ომ იკ ური პო ტენ ცი ალ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ძნე ლია 
სა უბ არი იმ აზე, რომ იქა ური ხელ ფა სი კვა ლი ფი ცი ური კად რე ბის მო სა ზი დად და შე სა ნარ ჩუ ნებ-
ლად საკ მა რი სია.
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დიაგრამა 20. დიაგრამა 20. ICT საქმიანობით დაკავებულ საწარმოთა პერსონალის საშუალო რიცხოვნობა, 
  2018 წ.
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წყარო:წყარო: საქსტატი

გრაფიკი 7. გრაფიკი 7. ICT საქმიანობით დაკავებული საწარმოებში დასაქმებულთა საშუალო 
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წყარო:წყარო: საქსტატი
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დი აგ რა მა #21დი აგ რა მა #21 აზ უს ტებს, გრა ფიკ #6გრა ფიკ #6-ში მოყ ვა ნილ ინ ფორ მა ცი ას. ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი სა მი რე-
გი ონ ის გარ და, სხვა გან ამ დარ გის სა შუ ალო ან აზღა ურ ება სო ლი დუ რად ჩა მორ ჩე ბა ზო გა დად 
ეკ ონ ომ იკ აში არ სე ბულ ხელ ფასს, რაც ნე გა ტი ური სიგ ნა ლია კვა ლი ფი ცი ური კად რე ბის თვის. 
ას ევე სა ინ ტე რე სოა, რომ ICT საქ მი ან ობ ით და კა ვე ბუ ლი სა წარ მო ებ ის სა შუ ალო ან აზღა ურ ება 
ას ევე საკ მა ოდ სე რი ოზ ულ ად ჩა მორ ჩე ბა პრო ფე სი ული, სა მეც ნი ერო და ტექ ნი კუ რი საქ მი ან-
ობ ით და კა ვე ბუ ლი სა წარ მო ებ ის სა შუ ალო თვი ურ ან აზღა ურ ებ ას, რაც იმ ას მი უთ ით ებს, რომ 
სა ძი ებ ელი სფე რო ებ იდ ან უფ რო მე ტი სა ერ თა შო რი სო პერ სპექ ტი ვა სწო რედ პირ ველ მათ განს 
აქ ვს. მე ორ ეს მხრივ, არ უნ და დაგ ვა ვიწყდეს, რომ მსხვი ლი კა პი ტალ და ბან დე ბე ბი სა და დი დი არ უნ და დაგ ვა ვიწყდეს, რომ მსხვი ლი კა პი ტალ და ბან დე ბე ბი სა და დი დი 
პრო ექ ტე ბის გა ჩე ნის შემ თხვე ვა ში, შე საძ ლოა და ბა ლი სას ტარ ტო ან აზღა ურ ება, გან ვი თა რე ბის პრო ექ ტე ბის გა ჩე ნის შემ თხვე ვა ში, შე საძ ლოა და ბა ლი სას ტარ ტო ან აზღა ურ ება, გან ვი თა რე ბის 
ხელ შეწ მყო ბი ფაქ ტო რიც კი აღ მოჩ ნდესხელ შეწ მყო ბი ფაქ ტო რიც კი აღ მოჩ ნდეს.

დიაგრამა 21. დიაგრამა 21. ICT საქმიანობით დაკავებულ საწარმოთა პერსონალის საშუალო თვიური 
  ხელფასი, 2018 წ.
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წყარო:წყარო: საქსტატი

დი აგ რა მა #22დი აგ რა მა #22 ას ახ ავს სა ქარ თვე ლო ში და რამ დე ნი მე წამ ყვან რე გი ონ ში სა შუ ალო ჰი პო თე-
ტუ რი სა წარ მოს მი ერ შექ მნილ და მა ტე ბულ ღი რე ბუ ლე ბა სა და ინ ვეს ტი ცი ებს ფიქ სი რე ბულ აქ-
ტი ვებ ში. საკ მა ოდ ბევ რის მთქმე ლია ის ფაქ ტი, რომ თბი ლი სის გა რეთ ეკ ონ ომ იკ ურ ად მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი ზო მის სა წარ მო ები მხო ლოდ ში და ქარ თლში ფიქ სირ დე ბა, ის იც, სა ვა რა უდ ოდ იმ 
გა რე მო ებ ის გა მო, რომ ამ რე გი ონ ში ბიტ კო ინ ის მა ინ ინ გის ინ დუს ტრია ჩა მო ყა ლიბ და. დარ გის 
გან ვი თა რე ბას თით ქმის მთლი ან ად თბი ლი სის კო ნი უნ ქტუ რა გან საზღვრავს და ამ სფე რო ში 
კი დევ უფ რო მა ღა ლია თბი ლი სის ფაქ ტო რი, ვიდ რე მომ სა ხუ რე ბის სხვა სფე რო ებ ში. ამ ას ად-
ას ტუ რებს ის გა რე მო ება, რომ გუ რი ის რე გი ონი, სა დაც დარ გის ჯა მუ რი აქ ტი ვო ბა მე ტად და-
ბა ლია, რე გი ონ ებ ში მე სა მე ად გილს იკ ავ ებს ერთ სა წარ მო ზე გა და ან გა რი შე ბით. ეს იმ იტ ომ 
ხდე ბა, რომ გუ რი ის მთე ლი და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბა და ფიქ სი რე ბულ აქ ტი ვებ ში ინ ვეს ტი რე-
ბა მო დის სულ რამ დე ნი მე სა წარ მო ზე, რომ ლე ბიც აქ ფუნ ქცი ონ ირ ებ ენ. ეს დი ნა მი კა არ აპ ირ-
და პირ აჩ ვე ნებს, რომ ICT საქ მი ან ობ ით და კა ვე ბულ სა წარ მო ებ ში წარ მო ებ ის კონ ცენ ტრა ცი ისა 
და საქ მი ან ობ ის სტან დარ ტი ზა ცი ის სა კითხებს გა დამ წყვე ტი მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს.
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დიაგრამა 22. დიაგრამა 22. ICT საქმიანობით დაკავებული საწარმოების მიერ შექმნილი დამატებული 
  ღირებულება და ფიქსირებული აქტივები ცალკეულ რეგიონებში
  (ათასი ლარი), 2018 წ.
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წყარო:წყარო: საქსტატი

სა ქარ თვე ლოს ICT დარ გის - გა სა ან ალ იზ ებ ლად გა ვა ერ თი ან ეთ ოთხი ქვე დარ გი, კომ პი უტ ერ-
ული დაპ როგ რა მე ბის საქ მი ან ობ ები, სა კონ სულ ტა ციო საქ მი ან ობ ები კომ პი უტ ერ ული ტექ ნო-
ლო გი ებ ის დარ გში, კომ პი უტ ერ ული სა შუ ალ ებ ებ ის მარ თვის საქ მი ან ობ ები და სა ინ ფორ მა ციო 
ტექ ნო ლო გი ებ ის და კომ პი უტ ერ ული მომ სა ხუ რე ბის სხვა საქ მი ან ობ ები, რომ ლებ საც ერ თად 
საქ სტა ტი ინ ფორ მა ცია-კო მუ ნი კა ცი ის სფე რო ში აერ თი ან ებს. ამ გზით შე ვე ცა დეთ სა ერ თა შო-
რი სო შე და რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა გვქო ნო და და არ გა მოგ ვრჩე ნო და პო ტენ ცი ური კონ კუ რენ-
ტუ ლი უპ ირ ატ ეს ობ ის რა იმე პო ტენ ცი ალი. ამ მიდ გო მის გა მო ყე ნე ბით, რამ დე ნი მე ფარ თო დას-
კვნის გა კე თე ბის სა შუ ალ ება მოგ ვე ცა:

1. დარ გში მუ შა ხე ლის დე ფი ცი ტის პრობ ლე მა არ აღ ინ იშ ნე ბა, თუმ ცა გა მომ დი ნა რე ხელ-1. დარ გში მუ შა ხე ლის დე ფი ცი ტის პრობ ლე მა არ აღ ინ იშ ნე ბა, თუმ ცა გა მომ დი ნა რე ხელ-
ფა სის სი დი დი დან და სა ერ თო დი ნა მი კი დან, კვა ლი ფი ცი ური კად რე ბის ნაკ ლე ბო ბა ნამ-ფა სის სი დი დი დან და სა ერ თო დი ნა მი კი დან, კვა ლი ფი ცი ური კად რე ბის ნაკ ლე ბო ბა ნამ-
დვი ლად უნ და არ სე ბობ დეს. გარ და ამ ისა, ხელ ფა სის სი დი დი დან და დი ნა მი კი დან, ას ევე დვი ლად უნ და არ სე ბობ დეს. გარ და ამ ისა, ხელ ფა სის სი დი დი დან და დი ნა მი კი დან, ას ევე 
თა ვად დარ გის გან ვი თა რე ბის კომ პო ზი ცი იდ ან გა მომ დი ნა რე, დო მი ნი რებს წვრი ლი და თა ვად დარ გის გან ვი თა რე ბის კომ პო ზი ცი იდ ან გა მომ დი ნა რე, დო მი ნი რებს წვრი ლი და 
სა შუ ალო ზო მის, ძი რი თა დად ტექ ნი კით ვაჭ რო ბა სა და მის მომ სა ხუ რე ბა ზე ორი ენ ტი რე-სა შუ ალო ზო მის, ძი რი თა დად ტექ ნი კით ვაჭ რო ბა სა და მის მომ სა ხუ რე ბა ზე ორი ენ ტი რე-
ბუ ლი ბიზ ნე სე ბი, რომ ლე ბიც არ ავ აჭ რო ბა დია, თუმ ცა, სხვა პა რა მეტ რე ბის თა ნაბ რო ბის ბუ ლი ბიზ ნე სე ბი, რომ ლე ბიც არ ავ აჭ რო ბა დია, თუმ ცა, სხვა პა რა მეტ რე ბის თა ნაბ რო ბის 
პი რო ბებ ში, აქ გრძელ ვა დი ან მო მა ვალ ში შე იძ ლე ბა ჩა მო ყა ლიბ დეს კონ კუ რენ ტუ ნა რი-პი რო ბებ ში, აქ გრძელ ვა დი ან მო მა ვალ ში შე იძ ლე ბა ჩა მო ყა ლიბ დეს კონ კუ რენ ტუ ნა რი-
ანი კლას ტე რე ბი.ანი კლას ტე რე ბი.

2. საქ სტა ტის ინ ფორ მა ცი ით, დარ გში 11 დი დი, 20 სა შუ ალო და 1757 მცი რე ზო მის სა წარ მო 2. საქ სტა ტის ინ ფორ მა ცი ით, დარ გში 11 დი დი, 20 სა შუ ალო და 1757 მცი რე ზო მის სა წარ მო 
ფიქ სირ დე ბა 2019 წლის ბო ლო სათ ვის. სი დი დის მი ხედ ვით ას ეთი გა ნა წი ლე ბა შე საძ ლოა ფიქ სირ დე ბა 2019 წლის ბო ლო სათ ვის. სი დი დის მი ხედ ვით ას ეთი გა ნა წი ლე ბა შე საძ ლოა 
სავ სე ბით ლო გი კუ რი და მი სა ღე ბია გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბი სათ ვის, მაგ რამ თუ სა ქარ-სავ სე ბით ლო გი კუ რი და მი სა ღე ბია გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბი სათ ვის, მაგ რამ თუ სა ქარ-
თვე ლოს სა ერ თა შო რი სო, მით უმ ეტ ეს, ევ რო პულ ბა ზარ ზე გას ვლა სურს, ამ გვა რი პო ტენ-თვე ლოს სა ერ თა შო რი სო, მით უმ ეტ ეს, ევ რო პულ ბა ზარ ზე გას ვლა სურს, ამ გვა რი პო ტენ-
ცი ალ ის მქო ნე ორ გა ნი ზა ცი ებ ის რიცხვი მე ტად მცი რე იქ ნე ბა.ცი ალ ის მქო ნე ორ გა ნი ზა ცი ებ ის რიცხვი მე ტად მცი რე იქ ნე ბა.

გა მომ დი ნა რე ზე და პუნ ქტი დან, ევ რო პის ბა ზარ ზე შეღ წე ვის მსურ ვე ლი და შემ ძლე ფირ მე ბი ევ რო პის ბა ზარ ზე შეღ წე ვის მსურ ვე ლი და შემ ძლე ფირ მე ბი 
მხო ლოდ დიდ ორ გა ნი ზა ცი ებ შია სა ძი ებ ელი. სა ვა რა უდ ოდ, მათ საკ მა რი სად დი დი კა პი ტა ლი მხო ლოდ დიდ ორ გა ნი ზა ცი ებ შია სა ძი ებ ელი. სა ვა რა უდ ოდ, მათ საკ მა რი სად დი დი კა პი ტა ლი 
უნ და ჰქონ დეთ პერ სო ნა ლის კვა ლი ფი კა ცი ის ას ამ აღ ლებ ლადუნ და ჰქონ დეთ პერ სო ნა ლის კვა ლი ფი კა ცი ის ას ამ აღ ლებ ლად. იმ შემ თხვე ვა ში, თუ ის ინი შეძ-
ლე ბენ აუთ სორ სინ გის შე საძ ლებ ლო ბის მო ძი ებ ას ან უკ ვე არ სე ბუ ლი პო ზი ცი ებ ის გამ ყა რე ბას 
თი თიეულ და საქ მე ბულ ზე პრო ექ ტე ბის რიცხვის, კომ პლექ სუ რო ბი სა და ბრუნ ვის ზრდის მეშ ვე-
ობ ით, თან და თა ნო ბით გაჩ ნდე ბა მე ტი პრო ფე სი ონ ალ ის მივ ლი ნე ბი სა და კო მერ ცი ული წარ-
მო მად გენ ლო ბის შექ მნის პერ სპექ ტი ვა.
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სა ქარ თვე ლოსსა ქარ თვე ლოს
ბიზ ნეს-კონ სალ ტინ გისბიზ ნეს-კონ სალ ტინ გის
დარ გის მი მო ხილ ვადარ გის მი მო ხილ ვა

სა ქარ თვე ლოს ბიზ ნეს-კონ სალ ტინ გის ინ დუს ტრი ის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მო სა პო ვებ ლად, ეკ-
ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის კვლე ვის ცენ ტრმა ჩა ატ არა გარ კვე ული სა მუ შაოები თბი ლის ში მოქ-
მედ 25 კომ პა ნი ას თან, რომ ლე ბიც და კა ვე ბულ ნი არი ან მე ნეჯ მენ ტის, გა ყიდ ვე ბის შეს წავ ლის, 
პროგ ნო ზი რე ბი სა და და გეგ მვის, ცვლი ლე ბა თა მე ნეჯ მენ ტი სა და კონ სალ ტინ გის სხვა ელ ემ ენ-
ტე ბით. 

გა მო კითხულ მა 25-მა კომ პა ნი ამ ყვე ლა ზე პრი ორ იტ ეტ ულ აქ ტი ვო ბად სა ერ თა შო რი სო ღო ნის-
ძი ებ ებ ში (გა მო ფე ნა, კონ ფე რენ ცია) მო ნა წი ლე ობა მი იჩ ნი ეს. B2B შეხ ვედ რე ბის და გეგ მვის მიზ-
ნით გან სა კუთ რე ბით სა ინ ტე რე სო ად გი ლე ბად და სა ხე ლე ბუ ლია აზ ერ ბა იჯ ან ის და ყა ზა ხე თის 
ბაზ რე ბი. ას ევე გა მო ით ქვა მო საზ რე ბე ბი ევ რო პულ ბაზ რებ ზე გას ვლის პერ სპექ ტი ვებ თან და-
კავ ში რე ბით. გა მო კითხუ ლებს სურთ კვა ლი ფი კა ცი ის ამ აღ ლე ბა „ცვლი ლე ბე ბის მარ თვის“ სფე-
რო ში და სა ერ თა შო რი სო სერ თი ფი კა ტე ბის მო პო ვე ბა. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ამ დარ გის წარ მო-
მად გენ ლებს საკ მა ოდ რე ალ ის ტუ რი ხედ ვა აქ ვთ თა ვი ანთ პერ სპექ ტი ვებ თან და კავ ში რე ბით და 
მი აჩ ნი ათ, რომ თავ და პირ ვე ლად სა ქარ თვე ლოს ბა ზარ ზე პო ზი ცი ებ ის გან მტკი ცე ბაა უმ ნიშ ვნე-
ლო ვა ნე სი ამ ოც ანა. ამ ის მი ზე ზი სა ვა რა უდ ოდ ისაა, რომ ად გი ლობ რივ ბა ზარ ზე საკ მა ოდ მყარ 
პო ზი ცი ებს ფლო ბენ დი დი სა ერ თა შო რი სო სა კონ სულ ტა ციო და აუდ იტ ორ ული კომ პა ნი ები და 
ქარ თულ ფირ მებს დი დი კონ ტრაქ ტე ბის მო პო ვე ბა უჭ ირთ, რაც აუც ილ ებ ელია კა პი ტა ლის გა-
საზ რდე ლად და გა მოც დი ლე ბის შე სა ძე ნად. 

სამ წუ ხა როდ, რო გორც უკ ვე აღ ინ იშ ნა, საქ სტა ტი ბიზ ნეს-კონ სალ ტინ გის შე სა ხებ ცალ კე ინ ფორ-
მა ცი ას არ აწ არ მო ებს. ამ იტ ომ აც ძალ ზე ძნე ლია სტა ტის ტი კუ რი ინ ფორ მა ცი ით იმ აზე მსჯე ლო-
ბა, თუ რა ევ რო პუ ლი პერ სპექ ტი ვე ბი აქ ვს ამ კონ კრე ტულ დარ გს. რა ოდ ენ ობ რი ვი თვალ საზ-
რი სით, „მო მიჯ ნა ვე კლას ტერ ში“ ჯე რაც ლი დე რო ბენ სა აღ რიცხვო, სა ბუ ღალ ტრო და სააუდიტო 
საქ მი ან ობ აში და კა ვე ბუ ლი ფირ მე ბი. ვფიქ რობთ, რომ ზო გა დად, ბიზ ნეს-კონ სალ ტინ გის თვის ზო გა დად, ბიზ ნეს-კონ სალ ტინ გის თვის 
სასა ინ ტე რე სო უნ არ ჩვე ვე ბის (comparable skills) მქო ნე პერ სო ინ ტე რე სო უნ არ ჩვე ვე ბის (comparable skills) მქო ნე პერ სო ნა ლი „დარ გობ რივ კლას ტერ ში“ არ- ნა ლი „დარ გობ რივ კლას ტერ ში“ არ-
სე ბობს, თუმ ცა აუც ილსე ბობს, თუმ ცა აუც ილ ებ ელია მი სი კვა ლი ფი კა ცი ის ამ აღ ლე ებ ელია მი სი კვა ლი ფი კა ცი ის ამ აღ ლე ბა, იმ ის ათ ვის, რა თა შე და რე ბით  ბა, იმ ის ათ ვის, რა თა შე და რე ბით 
ნაკ ლე ბად სტანნაკ ლე ბად სტან დარ ტი ზე ბულ და მას შტაბ ზე ნაკ ლე ბად და მო კი დარ ტი ზე ბულ და მას შტაბ ზე ნაკ ლე ბად და მო კი დე ბულ ის ეთ სფე რო ებ ზე მოხ- დე ბულ ის ეთ სფე რო ებ ზე მოხ-
დეს გა დაწყო ბა, რო გოდეს გა დაწყო ბა, რო გო რე ბი ცაა ცვლი ლე ბის მე ნეჯ მენ ტი, ად ამი ან რე ბი ცაა ცვლი ლე ბის მე ნეჯ მენ ტი, ად ამი ან ური რე სურ სე ბის მარ თვა,  ური რე სურ სე ბის მარ თვა, 
ბრენ დის მე ნეჯ მენ ტი და სხვაბრენ დის მე ნეჯ მენ ტი და სხვა. ამ ჟა მად, და ამ ას ად ას ტუ რებს გა მო კითხულ ორ გა ნი ზა ცი ათა 
უმ რავ ლე სო ბა, ქარ თულ ფირ მებს უჭ ირთ ში და ბა ზარ ზე პრო ზი ცი ებ ის შე ნარ ჩუ ნე ბა, რაც ასე-
ვე და კავ ში რე ბუ ლია ნაკ ლებ ცნო ბა დო ბას თან და გა მოკ ვე თი ლი რე პუ ტა ცი ის არ ქო ნას თან. გა-
სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ის იც, რომ ევ რო პუ ლი სა გა და სა ხა დო, ბიზ ევ რო პუ ლი სა გა და სა ხა დო, ბიზ ნე სის მა რე გუ ლი რე ბე ლი, და ნე სის მა რე გუ ლი რე ბე ლი, და 
ზო გა ზო გა დი სა კა ნონ მდებ ლო გა რე მო გა ცი ლე ბით რთუ დი სა კა ნონ მდებ ლო გა რე მო გა ცი ლე ბით რთუ ლია ქარ თულ თან შე და რე ბით და მას ში ნა-ლია ქარ თულ თან შე და რე ბით და მას ში ნა-
ვი გა ცია სე ვი გა ცია სე რი ოზ ულ გა მოც დი ლე ბა სა და რე პუ ტა რი ოზ ულ გა მოც დი ლე ბა სა და რე პუ ტა ცი ას მო ითხოვსცი ას მო ითხოვს. ბაზ რის გა მოკ ვლე ვა და სა ზო-
გა დო ებ რი ვი აზ რის შეს წავ ლა შე საძ ლოა იყ ოს პერ სპექ ტი ული, თუ თავ და პირ ვე ლად გა მო ინ ახ-
ება საქ მი ან ობ ის აუთ სორ სინ გის შე საძ ლებ ლო ბე ბი. შე საძ ლე ბე ლია იყ ოს სა უბ არი ად ამი ან ური 
რე სურ სე ბის მარ თვის სფე რო ზე და სხვა. აქ აც ქარ თუ ლი ფირ მე ბის შეზღუ დუ ლი პო ტენ ცი ალ ის 
გან მა პი რო ბე ბე ლი ფაქ ტო რი ად გი ლობ რი ვი ბაზ რის სი ვიწ რო ვეა, რაც აძ ვი რებს შე სა ბა მი სი 
კვლე ვე ბის სა წარ მო ებ ლად სა ჭი რო ერ თე ულ ხარ ჯებს და აძ ნე ლებს გა მოც დი ლე ბის დაგ რო ვე-
ბას. ამ დაბ რკო ლე ბა თა და საძ ლე ვად აუც ილ ებ ელია საკ მა ოდ ხან გრძლი ვი ევ ოლ უცი ური პრო-
ცე სი პერ სო ნა ლის კვა ლი ფი კა ცი ის ამ აღ ლე ბა ზე აქ ცენ ტით.

44



სა ქარ თვე ლოს არ ქი ტექ ტუ რი სასა ქარ თვე ლოს არ ქი ტექ ტუ რი სა
და ინ ტე რი ერ ის დი ზა ინ ისდა ინ ტე რი ერ ის დი ზა ინ ის

დარ გის მი მო ხილ ვადარ გის მი მო ხილ ვა

ამ დარ გში კვლე ვის მიზ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე გა ვა ერ თი ან ეთ შემ დე გი სფე რო ები: 1) არ ქი ტექ-
ტუ რუ ლი მომ სა ხუ რე ბა, 2) სპე ცი ალ იზ ებ ული დი ზა ინ ერ ული საქ მი ან ობ ები და 3) სა ინ ჟინ რო საქ-
მი ან ობ ები და მათ თან და კავ ში რე ბუ ლი ტექ ნი კუ რი კონ სულ ტი რე ბა. ამ დარ გში დო მი ნი რებს 
პირ ვე ლი კა ტე გო რია და მას თან ახ ლოს მდგო მი სა ინ ჟინ რო საქ მი ან ობ ები. ამ ორ სფე რო ზე 
მო დის სა ძი ებ ელი სფე როს სა წარ მო თა 90%-ზე მე ტი. ეს გა რე მო ება გან პი რო ბე ბუ ლია მშე ნებ-
ლო ბის საკ მა ოდ ხან გრძლი ვი ბუ მით სა ქარ თვე ლო ში, ას ევე სა ხელ მწი ფოს აქ ტი ვო ბით ინ-
ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი და მშე ნებ ლო ბის სხვა მი მარ თუ ლე ბით. მარ თა ლია, ამ სფე რო ში თბი ლი სი 
დო მი ნი რებს, მაგ რამ ძი რი თა დად, ეკ ონ ომ იკ ის სა ერ თო პო ტენ ცი ალ ის გათ ვალი სწი ნე ბით, არ-
ქი ტექ ტუ რუ ლი მომ სა ხუ რე ბა და სა ინ ჟინ რო საქ მი ან ობ ები მეტ-ნაკ ლე ბად ყველ გა ნაა წარ მოდ-
გე ნი ლი. აქ ვე უნ და ით ქვას, რომ ევ რო პის სა ინ ჟინ რო და არევ რო პის სა ინ ჟინ რო და არ ქი ტექ ტუ რუ ლი ბა ზა რი ერთ-ერ თი  ქი ტექ ტუ რუ ლი ბა ზა რი ერთ-ერ თი 
ყვე ლაყვე ლა ზე მკაც რად რე გუ ლი რე ბუ ლია და სა ქარ თვე ლოს ზე მკაც რად რე გუ ლი რე ბუ ლია და სა ქარ თვე ლოს თვის მდგო მა რე ობ ას ის იც არ თუ ლებს,  თვის მდგო მა რე ობ ას ის იც არ თუ ლებს, 
რომ ევროკავ ში რის ქვეყრომ ევროკავ ში რის ქვეყ ნებ ში კა ნონ მდებ ლო ბა საკ მა ოდ შორ საა ჰარ მო ნებ ში კა ნონ მდებ ლო ბა საკ მა ოდ შორ საა ჰარ მო ნი ზე ბუ ლი დან. ამ  ნი ზე ბუ ლი დან. ამ 
ფაქ ტო რე ბი სა და თა ვად ევფაქ ტო რე ბი სა და თა ვად ევ რო პის ქვეყ ნებ ში არ სე ბუ ლი მა ღა ლი კონ კუ რო პის ქვეყ ნებ ში არ სე ბუ ლი მა ღა ლი კონ კუ რენ ცი ისა და მდი და რი  რენ ცი ისა და მდი და რი 
ად გი ლობ რი ვი ტრა დიად გი ლობ რი ვი ტრა დი ცი ებ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ამ ორი პრო ფი ლით ევ ცი ებ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ამ ორი პრო ფი ლით ევ რო კავ ში რის ბაზ რებ ზე  რო კავ ში რის ბაზ რებ ზე 
გას ვლა, სა ვა რა უდგას ვლა, სა ვა რა უდ ოდ, საკ მა ოდ რთუ ლი იქ ნე ბა ოდ, საკ მა ოდ რთუ ლი იქ ნე ბა.

რაც შე ეხ ება სპე რაც შე ეხ ება სპე ცი ალ იზ ებ ულ დი ზა ინ ერ ულ საქ მი ცი ალ იზ ებ ულ დი ზა ინ ერ ულ საქ მი ან ობ ას, საქ სტა ტის ინ ფორ მა ცი ით, 2019 ან ობ ას, საქ სტა ტის ინ ფორ მა ცი ით, 2019 
წლის ბო ლო წლის ბო ლო სათ ვის, ამ საქ მი ან ობ ის სფე რო ში მთელ სა ქარ თვე სათ ვის, ამ საქ მი ან ობ ის სფე რო ში მთელ სა ქარ თვე ლო ში სულ რა ღაც 52 ფირ მაა ლო ში სულ რა ღაც 52 ფირ მაა 
თავ მოყ რი ლითავ მოყ რი ლი. აქ ედ ან 36 ფიქ სირ დე ბა თბი ლის ში, 8 - აჭ არ აში, ხო ლო და ნარ ჩე ნი სხვა რე გი ონ-
ებ ში. სა ინ ტე რე სოა ის, რომ ამ სფე რო ში 48 ფირ მაა ეკ ონ ომ იკ ურ ად აქ ტი ური, რაც საკ მა ოდ უჩ-
ვე ულოა იმ ფონ ზე, რომ მთლი ან ად საკ ვლე ვი სფე რო ებ ის მი ხედ ვით, ეკ ონ ომ იკ ურ ად აქ ტი ური 
ფირ მე ბის წი ლი მთლი ან ის 40-45%-ს თით ქმის არ ას ოდ ეს აღ ემ ატ ება.

ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის კვლე ვის ცენ ტრის მი ერ ჩატ რე ბულ მა გა მო კითხვამ გა მო ავ ლი ნა, 
რომ სპე ცი ალ იზ ებ ულ დი ზა ინ ერ ულ საქ მი ან ობ აში ჩარ თულ ფირ მებს საკ მა ოდ მკა ფიო წარ-
მოდ გე ნა აქ ვთ თა ვი ან თთვის სა სურ ვე ლი გან ვი თა რე ბის სქე მებ ზე, რაც შედ გე ბა მას ტერ კლა-
სე ბის გან, გა მო ფე ნებ ში და ტრე ნინ გებ ში მო ნა წი ლე ობ ის გან. სა ინ ტე რე სოა ის იც, რომ კომ პა-
ნი ებ ის უმ რავ ლე სო ბამ, რო მელ მაც გა მო კითხვა ში 10 000 ლარ ზე მე ტი ბრუნ ვა და აფ იქ სი რა, 
უკ ვე აღ ნიშ ნა რომ მომ სა ხუ რე ბის ნა წი ლი გა აქ ვს ევ რო პის ქვეყ ნებ ში და მათ თვის სა სურ ვე ლი 
ბა ზა რიც, უმ ეტ ეს წი ლად, ევ რო კავ ში რია. 

ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი გა რე მო ებ ებ ის ან ალ იზი რამ დე ნი მე დას კვნის გა მო ტა ნის სა შუ ალ ებ ას იძ ლე ვა:
1. სპე ცი ალ იზ ებ ული დი ზა ინ ით და კა1. სპე ცი ალ იზ ებ ული დი ზა ინ ით და კა ვე ბუ ლი ფირ მე ბის რიცხვი და სა ვა რა უდ ოდ, გა მოშ ვე ბუ ლი ფირ მე ბის რიცხვი და სა ვა რა უდ ოდ, გა მოშ--

ვე ბა, დი დი არ არ ის, მაგ რამ მათ აქ ვთ სხვე ბის თვის მი უწ ვდოვე ბა, დი დი არ არ ის, მაგ რამ მათ აქ ვთ სხვე ბის თვის მი უწ ვდო მე ლი სტა ბი ლუ რო ბა, რაც  მე ლი სტა ბი ლუ რო ბა, რაც 
კლი ენ ტებ თან მუდ მიკლი ენ ტებ თან მუდ მი ვი მუ შა ობ ისა და ნი შუ რი მომ სა ხუ რე ბის გან ვი მუ შა ობ ისა და ნი შუ რი მომ სა ხუ რე ბის გან ვი თა რე ბის სა შუ ალ ებ ას  ვი თა რე ბის სა შუ ალ ებ ას 
იძ ლე ვა;იძ ლე ვა;

2. ზოგ მათ განს უკ ვე აქ ვს მცი რე გა მოც დი ლე ბა ევ რო 2. ზოგ მათ განს უკ ვე აქ ვს მცი რე გა მოც დი ლე ბა ევ რო პის ბაზ რებ თან ურ თი ერ თო ბი სა. სა ვა რა-პის ბაზ რებ თან ურ თი ერ თო ბი სა. სა ვა რა-
უდ ოდ, ეს ურ თი ერ თო ბა გან მტკი ცე ბუ ლია გარ უდ ოდ, ეს ურ თი ერ თო ბა გან მტკი ცე ბუ ლია გარ კვე ული კონ ტაქ ტე ბით პრო ფე სი ულ დო ნე ზეც;კვე ული კონ ტაქ ტე ბით პრო ფე სი ულ დო ნე ზეც;

3. ამ დარ3. ამ დარ გის შეღ წე ვა ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე შე და გის შეღ წე ვა ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე შე და რე ბით უფ რო მარ ტი ვი უნ და იყ ოს თა- რე ბით უფ რო მარ ტი ვი უნ და იყ ოს თა-
ვად საქ მი ანვად საქ მი ან ობ ის სფე რო დან გა მომ დი ნა რე, რო მე ლიც ნაკ ობ ის სფე რო დან გა მომ დი ნა რე, რო მე ლიც ნაკ ლე ბად ექ ვემ დე ბა რე ბა რე გუ- ლე ბად ექ ვემ დე ბა რე ბა რე გუ-
ლა ცილა ცი ას და სტან დარ ტი ზა ცი ას, თუ იგი უშუ ალ ოდ არ არ ის მიბ მუ ას და სტან დარ ტი ზა ცი ას, თუ იგი უშუ ალ ოდ არ არ ის მიბ მუ ლი სა ინ ჟინ რო მომ სა ხუ- ლი სა ინ ჟინ რო მომ სა ხუ-
რე ბა ზე. ას ევე, ამ სფერე ბა ზე. ას ევე, ამ სფე რო ში მას შტა ბის ეფ ექ ტს არ აქ ვს ის ეთი გა დამ წყვე რო ში მას შტა ბის ეფ ექ ტს არ აქ ვს ის ეთი გა დამ წყვე ტი მნიშ ვნე ლო ბა,  ტი მნიშ ვნე ლო ბა, 
რო გორც სხვა გან.რო გორც სხვა გან.

სა წარ მო თა შე და რე ბით მცი რე რიცხვი და მათ მი ერ მკა ფი ოდ და ფიქ სი რე ბუ ლი მოთხოვ ნე ბი 
იძ ლე ვა სა შუ ალ ებ ას მათ თან პირ და პირი მუ შა ობ ისა და მა თი კვა ლი ფი კა ცი ის ას ამ აღ ლე ბე ლი 
პროგ რა მე ბი სა და პრო ექ ტე ბის და გეგ მვა-გან ხორ ცი ელ ებ ისა.
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დასკვნები დადასკვნები და
რეკომენდაციებირეკომენდაციები

მე ტად შეზღუ დუ ლი ოფ იცი ალ ური ად გი ლობ რი ვი და სა ერ თა შო რი სო სტა ტის ტი კა ჯერ ჯე რო ბით 
შერ ჩე ული დარ გე ბის ევ რო პის ბა ზარ ზე გას ვლის პერ სპექ ტი ვის სრულ ფა სო ვა ნი შე ფა სე ბის სა-
შუ ალ ებ ას არ იძ ლე ვა, თუმ ცა შე საძ ლე ბე ლია საკ მა რი სად ჩა ით ვა ლოს, რო გორც პირ ვე ლი ნა-
ბი ჯი სწო რი მი მარ თუ ლე ბით.

 ნინი შუ რი მი მარ თუ ლე ბე ბის მო ძი ებ  შუ რი მი მარ თუ ლე ბე ბის მო ძი ებ ის აუც ილ ებ ლო ბაის აუც ილ ებ ლო ბა

– გა ან ალ იზ ებ ული ინ ფორ მა ცია გვა ფიქ რე ბი ნებს, რომ ჯერ ჯე რო ბით სა ქარ თვე ლოს 
ეკ ონ ომ იკ ის, მი სი სა მუ შაო ძა ლის, ას ევე საკ ვლე ვი დარ გე ბის გან ვი თა რე ბის დო ნის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე გას ვლის უკ ეთ ესი შან სე ბი არ ქი ტექ ტუ რი-
სა და ინ ტე რი ერ ის დი ზა ინ ის სა წარ მო ებს აქ ვთ. ამ ის სა შუ ალ ებ ას იძ ლე ვა ბაზ რის შე-
და რე ბით ფრაგ მენ ტუ ლი ბუ ნე ბა, მას ში მცი რე და სა შუ ალო სა წარ მო თა დო მი ნა ცია და 
აგ რეთ ვე ტექ ნო ლო გი ური ინ ოვ აცი ებ ის პრო ცე სი, რო მე ლიც არ გა მო რიცხავს მცი რე 
და სა შუ ალო სა წარ მო ებ ის მი ერ ბა ზარ ზე დამ კვიდ რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. 

– შე და რე ბით ნაკ ლე ბია ICT სფე როს პერ სპექ ტი ვა, თუმ ცა აქ შე საძ ლე ბე ლია გა მო ინა-
ხოს ცალ კე ული სა ინ ტე რე სო ნი შუ რი მი მარ თუ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც მოთხოვ ნა დია 
ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე. და საწყი სი სათ ვის ვაჭ რო ბის IV მო დუ სი ყვე ლა ზე ოპ ტი მა-
ლუ რად გვეჩ ვე ნე ბა. აღ სა ნიშ ნა ვია ის იც, რომ სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ მსგავ სად 
გან ხი ლუ ლი ცალ კე ული ბალ კა ნუ რი თუ რე გი ონ ის ქვეყ ნე ბი სა, გარ კვე ული რე სურ სე ბი 
და აბ ან და ტექ ნო პარ კე ბის გან ვი თა რე ბა სა და სტარ ტა პე ბის ხელ შეწყო ბა ში. სა ჭი როა 
გა მო ინ ახ ოს გზე ბი ამ ინ ფრას ტრუქ ტუ რი სა და კა პი ტალ და ბან დე ბე ბის უფ რო ეფ ექ ტი-
ან ად გა მო სა ყე ნებ ლად.

– ბიზ ნეს-კონ სალ ტინ გის ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე გას ვლის პერ სპექ ტი ვა ამ ჟა მად საკ მა-
ოდ პრობ ლე მუ რია. ამ ას გვა ფიქ რე ბი ნებს დარ გის შე და რე ბით და ბა ლი გან ვი თა რე ბის 
დო ნე ქვეყ ნის შიგ ნით, მა ღა ლი კონ კუ რენ ცია უცხო ურ ფირ მებ თან ას ევე ქვეყ ნის შიგ-
ნით და ას ევე ის გა რე მო ება, რომ ამ დარ გში მი მი დი ნა რე ტექ ნო ლო გი ური ძვრე ბი და 
ოპ ერ აცი ათა მას შტა ბი რე ბის კენ მი მარ თუ ლი ტენ დენ ცი ები შე და რე ბით მცი რე ზო მის, 
გა მო უც დელ ახ ალ გაზ რდა ფირ მებს უმ ნიშ ვნე ლო პერ სპექ ტი ვებს უტ ოვ ებს. სა ჭი როა 
გა მო ინ ახ ოს გარ კვე ული სეგ მენ ტე ბი, სა დაც შე და რე ბით ნაკ ლე ბია კონ კუ რენ ცია, ჯერ 
კი დევ დი დია ად ამი ან ური ფაქ ტო რის რო ლი და გა დამ წყვე ტი მნიშ ვნე ლო ბა არ აქ ვს 
მას შტა ბის ეფ ექ ტს. ას ეთი შე იძ ლე ბა, მა გა ლი თად ად ამი ან ური რე სურ სე ბის მარ თვის 
ბიზ ნე სი აღ მოჩ ნდეს.

 კონ კონ კუ რენ ტე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის შეს წავ კუ რენ ტე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის შეს წავ ლა და გა მო ყე ნე ბალა და გა მო ყე ნე ბა

– სა ქარ თვე ლოს თვის სა ძი ებ ელ დარ გებ ში ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე გა სას ვლე ლად უმ-
თავ რე სი კონ კუ რენ ტე ბი ყო ფი ლი იუგ ოს ლა ვი ის ქვეყ ნე ბი, ბე ლა რუ სი, უკ რა ინა და სომ-
ხე თი არი ან. ყვე ლა მათ გა ნის კონ კუ რენ ტულ პო ზი ცი ებ ში არ სე ბით როლს თა მა შობს 
უნ იკ ალ ური ის ტო რი ული, გე ოგ რა ფი ული და კულ ტუ რუ ლი ფაქ ტო რე ბი, რო გო რე ბი ცაა 
სი ახ ლო ვე ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ თან, საბ ჭო თა დრო იდ ან შე მორ ჩე ნი ლი სპე ცი ფი კუ-
რი დარ გე ბი და სის ტე მე ბი. მაგ რამ, ამ ავე დროს, აღ სა ნიშ ნა ვია ის ეთი ფაქ ტო რე ბიც, 
რო მელ თა რეპ ლი კა ცი აც ან რო მელ თა გან ვი თა რე ბა ში კონ კუ რენ ტე ბის გა მოც დი ლე-
ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა სავ სე ბით ლო გი კუ რი იქ ნე ბა. ამ აში შე დის გა ნათ ლე ბის სის ტე მის 
გარ დაქ მნა.

– საკ ვლევ სფე რო ებ ში წარ მა ტე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის მა გა ლი თე ბის უფ რო სიღ რმი სე ული 
გაც ნო ბა - ამ ის გა კე თე ბა შე საძ ლე ბე ლია ცალ კე ული ქვეყ ნე ბის, მა გა ლი თად ბე ლა-
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რუ სის, სომ ხე თი სა და სერ ბე თის შე სა ბა მი სი პროგ რა მე ბი სა და ბიზ ნეს ეკ ოს ის ტე მე ბის 
გაც ნო ბით. ცხა დია, ამ ქვეყ ნე ბის უნ იკ ალ ური გა მოც დი ლე ბის გად მო ღე ბა შე უძ ლე ბე-
ლია, თუმ ცა აუც ილ ებ ლად მიგ ვაჩ ნია იმ სა ერ თო მნიშ ვნე ლის გა მო ძებ ნა, რო მე ლიც 
სა ქარ თვე ლოს შემ თხვე ვა შიც მო იტ ანს წარ მა ტე ბას;

– ჯერ ჯე რო ბით ჩვენ ში ამ დარ გე ბის გან ვი თა რე ბის სი სუს ტე მეტ წი ლად პრო ფე სი ონ ალ-
ებ ის დე ფი ცი ტი თა და გა ნათ ლე ბის სის ტე მის შე და რე ბით ნაკ ლე ბი გან ვი თა რე ბი თაა 
გან პი რო ბე ბუ ლი. სა ქარ თვე ლოს კონ კუ რენ ტუ ლი პო ზი ცი ებ ის გა უმ ჯო ბე სე ბას გა მო ად-
გე ბო და შე სა ბა მი სი გა ნათ ლე ბის სის ტე მის თან და თა ნო ბი თი წა ხა ლი სე ბა/ჩა მო ყა ლი-
ბე ბა. გან ხი ლუ ლი უნ და იყ ოს ბალ კა ნე ლი და ყო ფი ლი საბ ჭო თა კავ ში რის სპე ცი ალ-
ის ტე ბის ჩა მოს ვლა მენ ტო რო ბის პროგ რა მე ბის შექ მნის გზით, ტრე ნერ თა ტრე ნინ გის 
პროგ რა მე ბის ამ ოქ მე დე ბა, სა უკ ეთ ესო ქარ თვე ლი სპე ცი ალ ის ტე ბის ამ ქვეყ ნებ ში მივ-
ლი ნე ბა და სხვა. 

– აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ სა გა და სა ხა დო და მა რე გუ ლი რე ბე ლი რე ჟი მი სა ქარ თვე ლო ში 
კონ კუ რენტ ქვეყ ნებ ზე უარ ესი ნამ დვი ლად არ არ ის, რაც და მა ტე ბი თი კონ ცე სი ებ ის 
შექ მნის სა ჭი რო ებ ას ხსნის. შე საძ ლე ბე ლია სპე ცი ფი კურ პრო ექ ტებ ზე მო მუ შა ვე სპე-
ცი ალ ის ტე ბის ჯგუ ფე ბის ჩა მოყ ვა ნა და მათ თვის უპ ირ ატ ესი პი რო ბე ბის შე თა ვა ზე ბა 
სა მუ შა ოდ, რაც ქარ თველ სპე ცი ალ ის ტებს დაკ ვირ ვე ბი სა და რთულ პრო ექ ტებ ში მო-
ნა წი ლე ობ ის სა შუ ალ ებ ას მის ცემ და. სა ვა რა უდ ოდ, გან სა ხილ ვე ლად ღირს ზე მოთხსე-
ნე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის წარ მო მად გე ნელ თა სა ქარ თვე ლოს უმ აღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში 
მოწ ვე ვაც. 

 ად გი ლობ რი ვი სტა ტის ტი კუ რი ინ ფორ მა ცი ის სრულ ყო ფაად გი ლობ რი ვი სტა ტის ტი კუ რი ინ ფორ მა ცი ის სრულ ყო ფა

– რო გორც ეს მე თო დო ლო გი ურ გან მარ ტე ბა შია გაშ ლი ლი, საქ სტა ტის მი ერ მომ სა ხუ რე-
ბის სფე როს გან ვი თა რე ბი სა და სა გა რეო ვაჭ რო ბის დი ნა მი კის შე სა ფა სებ ლად არ სე-
ბუ ლი მე თო დო ლო გია საკ მა რი სი არ არ ის. იმ ის თვის, რა თა შე და რე ბით ზუს ტად გა-
ნი საზღვროს პერ სპექ ტი ული ქვე დარ გე ბი, პერ სო ნა ლის კვა ლი ფი კა ცია, გა მოშ ვე ბუ ლი 
მომ სა ხუ რე ბის ზუს ტი მო ცუ ლო ბა და სხვა პა რა მეტ რე ბი, აუც ილ ებ ელია ან ერ ოვ ნუ ლი 
ან გა რი შე ბის შედ გე ნის მე თოდ ოლო გი ის სრულ ყო ფა ან სპე ცი ალ ური კვლე ვე ბის დაკ-
ვე თა საქ სტა ტი სათ ვის;

 სიღ რმი სე ული კვლე ვე ბის გან ხორ ცი ელ ებასიღ რმი სე ული კვლე ვე ბის გან ხორ ცი ელ ება

– მომ სა ხუ რე ბის საკ ვლე ვი სფე რო ებ ის ათ ვის ში და ბაზ რის დი ნა მი კის დე ტა ლუ რი შეს-
წავ ლა - ამ აში მოიაზრება სპე ცი ფი კუ რი ტარ გე ტი რე ბუ ლი შერ ჩე ვი თი კვლე ვე ბი, რომ-
ლე ბი თაც შე საძ ლე ბე ლი გახ დე ბა შე ფას დეს დარ გე ბის გან ვი თა რე ბის კონ კრე ტუ ლი 
ხელ შემ წყო ბი და ხე ლის შემ შლე ლი ფაქ ტო რე ბი, რო გო რე ბი ცაა მოთხოვ ნი სა და მი წო-
დე ბის პა რა მეტ რე ბი, მუ შა ხე ლის კვა ლი ფი კა ცია, კა პი ტალ და ბან დე ბე ბის მო ცუ ლო ბა, 
მე ნე ჯე რუ ლი კომ პე ტენ ცია და შე ხე დუ ლე ბე ბი, უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის მო ნა წი ლე ობა 
და რო ლი და სხვა ობი ექ ტუ რი პა რა მეტ რე ბი;

–– მომ სა ხუ  მომ სა ხუ რე ბის საკ ვლე ვი სფე როს მა რე გუ ლი რე ბე რე ბის საკ ვლე ვი სფე როს მა რე გუ ლი რე ბე ლი/ინ სტი ტუ ცი ური/სა კა ნონ მდებ ლო ლი/ინ სტი ტუ ცი ური/სა კა ნონ მდებ ლო 
გა რე გა რე მოს შეს წავ ლამოს შეს წავ ლა

– ამ ის გა კე თე ბა აუც ილ ებ ელია იმ ის თვის, რა თა დად გინ დეს საკ ვლე ვი სფე რო ებ ის გან-
ვი თა რე ბა სა და სა ექ სპორ ტო ორი ენ ტა ცი ას რამ დე ნად უშ ლის ხელს არ ას რულ ყო ფი ლი 
კა ნონ მდებ ლო ბა, რე გუ ლა ცი ები ან სხვა პრაქ ტი კა. გარ და ამ ისა, ამ აში შე დის გა ნათ-
ლე ბის სის ტე მის შე სა ბა მი სი კომ პო ნენ ტე ბის შეს წავ ლა, რის შემ დე გაც შე საძ ლე ბე ლი 
გახ დე ბა უფ რო მკა ფიო სუ რა თის შექ მნა იმ ას თან და კავ ში რე ბით, თუ რამ დე ნად ად ეკ-
ვა ტუ რად აწ ვდის სა ქარ თვე ლოს დღე ვან დე ლი გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ბა ზარს კად რებს 
საკ ვლევ სფე რო ებ ში. ამ ის შემ დეგ შე საძ ლე ბე ლი გახ დე ბა სპე ცი ფი კუ რი ღო ნისძი ებე-
ბ ის და გეგ მვა სა ხელ მწი ფოს დო ნე ზე, რაც ამ დარ გე ბის სა ექ სპორ ტო პო ტენ ცი ალ ის 
გან ვი თა რე ბას ხელს შე უწყობს;

–– არ სე ბუ ლი ინ იცი ატ ივ ებ ის მო  არ სე ბუ ლი ინ იცი ატ ივ ებ ის მო დი ფი კა ცია/გა მო ყე ნე ბა ამ კვლე ვის მიზ ნე დი ფი კა ცია/გა მო ყე ნე ბა ამ კვლე ვის მიზ ნე ბით გა ან ალ იზ-ბით გა ან ალ იზ-
ებ ული სექ ტო რე ბის კონ კუ ებ ული სექ ტო რე ბის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის გა საზ რდე ლადრენ ტუ ნა რი ან ობ ის გა საზ რდე ლად
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– ამ ჟა მად სა ქარ თვე ლო ში ფუნ ქცი ონ ირ ებს სა ქარ თვე ლოს ინ ოვ აცი ებ ისა და ტექ ნო-
ლო გი ებ ის სა აგ ენ ტო (GITA) და ას ევე სა აგ ენ ტო „აწ არ მოე სა ქარ თვე ლო ში“. ამ ორი 
ინ სტი ტუ ცი ის მეშ ვე ობ ით, ვფიქ რობთ, შე საძ ლე ბე ლია სა ერ თა შო რი სო დო ნო რებ თან, 
მა გა ლი თად მსოფ ლიო ბან კთან ერ თად შე მუ შავ დეს მენ ტო რო ბი სა და ტექ ნი კუ რი დახ-
მა რე ბის პროგ რა მა, რო მელ შიც შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა უშუ ალ ოდ საკ ვლე ვი დარ გე ბის 
წარ მო მად გე ნელ თა ჩარ თვით ბიზ ნე სის ინ კუ ბა ცია და მა თი სა ერ თა შო რი სო, მათ შო-
რის, ევ რო პულ ბა ზარ ზე გაყ ვა ნა.
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და ნარ თი 1.და ნარ თი 1.

მე თო დო ლო გი ური გან მარ ტე ბამე თო დო ლო გი ური გან მარ ტე ბა

სა მიზ ნე დარ გე ბის პერ სპექ ტი ვე ბის საკ ვლე ვად გა მო ყე ნე ბუ ლია ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის 
კვლე ვის ცენ ტრის მი ერ გა მო კითხვის შე დე გად მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია. კერ ძოდ, 2019 წლის 
ივ ლის ში 64 (24 არ ქი ტექ ტუ რა/დი ზა ინი, 25 სა კონ სულ ტა ციო, 15 ICT) კომ პა ნი ას თან ჩა ტა რე ბუ-
ლი ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუების შე დე გად მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია. ინ ტერ ვიუების შე დე გად 
გა მო იკ ვე თა სა მი ვე დარ გში არ სე ბუ ლი კომ პა ნი ებ ის სა ჭი რო ებ ები მა თი გან ვი თა რე ბის და კონ-
კუ რენ ტუ ლო ბის ამ აღ ლე ბის მი მარ თუ ლე ბით. წარ მოდ გე ნილ კვლე ვა ში ას ევე გა მო ყე ნე ბუ ლია 
სა აგ ენ ტოს „აწ არ მოე სა ქარ თვე ლო ში“ მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის შე დე გე ბი, რო მე ლიც სა მი ვე 
სა მიზ ნე სექ ტორ ში გან ხორ ცი ელ და და კომ პა ნი ებ ის მი ერ კითხვა რე ბის შევ სე ბის სა ფუძ ველ ზე 
გა მო ავ ლი ნა მა თი სა ჭი რო ებ ები (კვლე ვა ში მო ნა წი ლე ობა მი იღო 18-მა კომ პა ნი ამ არ ქი ტექ ტუ-
რა/დი ზა ინ ის მი მარ თუ ლე ბით, 25 კომ პა ნი ამ ბი ზეს-სა კონ სულ ტა ციო სექ ტო რი დან); კვლე ვა ში 
და მა ტე ბით გა მო ყე ნე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ისა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის-
ტროს მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ული ტექ ნო ლო გი ებ ის სექ ტო რის სა მოქ მე დო გეგ მა. 

შერ ჩე ულ სამ დარ გში სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ობ ის რა ოდ ენ ობ რი ვი ას პექ ტე ბის 
საკ ვლე ვად ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის კვლე ვის ცენ ტრმა ერ ოვ ნუ ლი სტა ტის ტი კუ რი ორ გა ნო 
საქ სტა ტი დან მო იპ ოვა ფირ მე ბის რეკ ვი ზი ტე ბი საქ მი ან ობ ის შემ დე გი სფე რო ებ ის ათ ვის (დაჯ-
გუ ფე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან ობ ის ერ ოვ ნუ ლი კლა სი ფი კა ტო რის კო დე ბის მი ხედ ვით):

 კომ პი უტ ერ ული დაპ როგ რა მე ბის საქ მი ან ობ ები 62.01.0
 სა კონ სულ ტა ციო საქ მი ან ობ ები კომ პი უტ ერ ული ტექ ნო ლო გი ებ ის დარ გში 62.02.0
 კომ პი უტ ერ ული სა შუ ალ ებ ებ ის მარ თვის საქ მი ან ობ ები 62.03.0
 სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ებ ის და კომ პი უტ ერ ული მომ სა ხუ რე ბის სხვა საქ მი ან ობ ები 

62.09.0
 სა აღ რიცხვო, სა ბუ ღალ ტრო და სააუდიტო საქ მი ან ობ ები; სა გა და სა ხაო კონ სულ ტი რე ბა 

69.20.0
 სა კონ სულ ტა ციო საქ მი ან ობ ები ბიზ ნე სის და მარ თვის სხვა სა კითხებ ში 70.22.0
 არ ქი ტექ ტო რუ ლი საქ მი ან ობ ები 71.12.0
 სა ინ ჟინ რო საქ მი ან ობ ები და მათ თან და კავ ში რე ბუ ლი ტექ ნი კუ რი კონ სულ ტი რე ბა 73.20.0
 ბაზ რის გა მოკ ვლე ვა და სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის შეს წავ ლა 73.20.0
 სპე ცი ალ იზ ებ ული დი ზა ინ ერ ული საქ მი ან ობ ები 74.10.0 

რაც შე ეხ ება სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის ცენ ტრის მი ერ გა მო ყე ნე ბულ კლა სი ფი კა ტორს, რო-
მე ლიც აუც ილ ებ ელია ევ რო პის ბაზ რი სა და მომ სა ხუ რე ბით ვაჭ რო ბის ტენ დენ ცი ებ ის შე სა ფა-
სებ ლად, ის ერ თგვა რად გან სხვა ვე ბუ ლად გა მო იყ ურ ება21. მო ნა ცე მე ბის ან ალ იზ ის ას, კლა სი ფი-
კა ტო რე ბის გან სხვა ვე ბე ბით გა მოწ ვე ული სირ თუ ლე ებ ის თა ვი დან ას აც ილ ებ ლად, შე ვად გი ნეთ 
ცხრი ლი, რო მე ლიც სა შუ ალ ებ ას იძ ლე ვა მაქ სი მა ლუ რად დაუახლოვდეს ერ თმა ნეთს ეკ ონ ომ-
იკ ური საქ მი ან ობ ის ერ ოვ ნუ ლი კლა სი ფი კა ტო რის გა მო ყე ნე ბით მო პო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია სა-
ერ თა შო რი სო მე თო დო ლო გი ით და ხა რის ხე ბულ ინ ფორ მა ცი ას და შერ ჩე ულ დარ გებს. ჩა ტა რე-
ბუ ლი სა მუ შა ოს შე დე გი ას ახ ულია ცხრილ #5ცხრილ #5-ში, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლოს მომ სა ხუ რე ბის სა მი 
საკ ვლე ვი სფე როს სა ერ თა შო რი სო ტენ დენ ცი ებ თან იმ გვა რი შე და რე ბის სა შუ ალ ებ ას იძ ლე ვა, 
რაც ქარ თუ ლი ფირ მე ბის საქ მი ან ობ ის კლა სი ფი კა ტორ სა და სარ თა შო რი სო მე თო დო ლო გი ას 
შო რის გან სხვა ვე ბე ბის მი ნი მუ მამ დე დაყ ვა ნის სა შუ ალ ებ ას ქმნის.

2 http://www.intracen.org/itc/market-info-tools/statistics-import-service-country/
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ცხრი ლი #5. საკ ვლე ვი სფე რო ებ ის კლა სი ფი ცი რე ბის შე და რე ბაცხრი ლი #5. საკ ვლე ვი სფე რო ებ ის კლა სი ფი ცი რე ბის შე და რე ბა
სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის ცენ ტრის, საქ სტა ტის მე თო დო ლო გი ისა დასა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის ცენ ტრის, საქ სტა ტის მე თო დო ლო გი ისა და

დამ კვე თის მოთხოვ ნის მი ხედ ვითდამ კვე თის მოთხოვ ნის მი ხედ ვით

სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის 
ცენ ტრის კლა სი ფი კა ტო რი

საქ სტა ტი დან ერ ოვ ნუ ლი 
კლა სი ფი კა ტო რით (NACE) 
მო პო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია

გა ერ თი ან ებ ულია სა მიზ ნე 
შემ დეგ კა ტე გო რი აში

კომ პი უტ ერ ული
მომ სა ხუ რე ბა,
პროგ რა მი რე ბა

კომ პი უტ ერ ული
დაპ როგ რა მე ბის
საქ მი ან ობ ები

ICT, სა ინ ფორ მა ციო და
სა კო მუ ნი კა ციო
ტექ ნო ლო გი ები 

კომ პი უტ ერ ული
მომ სა ხუ რე ბა, სხვა

სა კონ სულ ტა ციო
საქ მი ან ობ ები
კომ პი უტ ერ ული
ტექ ნო ლო გი ებ ის
დარ გში

ICT, სა ინ ფორ მა ციო და
სა კო მუ ნი კა ციო
ტექ ნო ლო გი ები

ინ ფორ მა ცი ული
მომ სა ხუ რე ბა

კომ პი უტ ერ ული
სა შუ ალ ებ ებ ის
მარ თვის
საქ მი ან ობ ები

ICT, სა ინ ფორ მა ციო და
სა კო მუ ნი კა ციო
ტექ ნო ლო გი ები

ინ ფორ მა ცი ული
მომ სა ხუ რე ბა

სა ინ ფორ მა ციო
ტექ ნო ლო გი ებ ის და
კომ პი უტ ერ ული
მომ სა ხუ რე ბის სხვა
საქ მი ან ობ ები

ICT, სა ინ ფორ მა ციო და
სა კო მუ ნი კა ციო
ტექ ნო ლო გი ები

სა რეკ ლა მო საქ მი ან ობა, 
ბაზ რის გა მოკ ვლე ბა და
სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის
შეს წავ ლა

სა აღ რიცხვო, სა ბუ ღალ ტრო 
და სააუდიტო საქ მი ან ობ ები; 
სა გა და სა ხა დო
კონ სულ ტი რე ბა

ბიზ ნეს-კონ სალ ტინ გი

იურ იდი ული, სა ბუ ღალ ტრო, 
მე ნეჯ მენტ-კონ სალ ტინ გის 
საქ მი ან ობ ები და
სა ზო გა დო ებ ას თან
ურ თი ერ თო ბა

სა კონ სულ ტა ციო
საქ მი ან ობ ები ბიზ ნე სის და 
მარ თვის სხვა სა კითხებ ში

ბიზ ნეს-კონ სალ ტინ გი

სა რეკ ლა მო საქ მი ან ობა, 
ბაზ რის გა მოკ ვლე ვა და
სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის
შეს წავ ლა, საქ მი ანი
ღო ნის ძი ებე ისა და
გა მო ფე ნე ბის მოწყო ბის
მომ სა ხუ რე ბა

ბაზ რის გა მოკ ვლე ვა და
სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის
შეს წავ ლა

ბიზ ნეს-კონ სალ ტინ გი

არ ქი ტექ ტუ რუ ლი,
სა ინ ჟინ რო, სა მეც ნი ერო
და სხვა ტექ ნი კუ რი
მომ სა ხუ რე ბა

არ ქი ტექ ტუ რუ ლი
მომ სა ხუ რე ბა

არ ქი ტექ ტუ რა და
ინ ტე რი ერ ის დი ზა ინი

არ ქი ტექ ტუ რუ ლი,
სა ინ ჟინ რო, სა მეც ნი ერო
და სხვა ტექ ნი კუ რი
მომ სა ხუ რე ბა

სპე ცი ალ იზ ებ ული
დი ზა ინ ერ ული საქ მი ან ობ ები

არ ქი ტექ ტუ რა და
ინ ტე რი ერ ის დი ზა ინი
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არ ქი ტექ ტუ რუ ლი,
სა ინ ჟინ რო, სა მეც ნი ერო
და სხვა ტექ ნი კუ რი
მომ სა ხუ რე ბა

სა ინ ჟინ რო საქ მი ან ობ ები 
და მათ თან და კავ ში რე ბუ ლი 
ტექ ნი კუ რი კონ სულ ტი რე ბა

არ ქი ტექ ტუ რა და
ინ ტე რი ერ ის დი ზა ინი

წყარო:წყარო: საქ სტა ტი, სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის ცენ ტრი (ICT)

საკ ვლე ვი სფე როს ამ გვა რი კლა სი ფი ცი რე ბა გა მარ თლე ბუ ლია კი დევ ერ თი და მა ტე ბი თი ფაქ-
ტო რით. მარ თა ლია, საქ სტატ მა ამ ომ წუ რა ვად მოგ ვა წო და ინ ფორ მა ცია სა წარ მო თა რეკ ვი-
ზი ტე ბის შე სა ხებ, მაგ რამ ჯერ ჯე რო ბით იგი დე ტა ლურ ინ ფორ მა ცი ას სა ძი ებ ელი სფე რო ებ ის 
ეკ ონ ომ იკ ური მაჩ ვე ნებ ლე ბის შე სა ხებ (და საქ მე ბა, შრო მის ან აზღა ურ ება, ბრუნ ვა, გა მოშ ვე-
ბა, და საქ მე ბულ თა რა ოდ ენ ობა, და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბა, ფიქ სი რე ბუ ლი აქ ტი ვე ბი და ფი-
ნან სუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბი) ამ ეტ აპ ზე არ აწ არ მო ებს. ამ იტ ომ აც, საქ სტა ტი დან მი ღე ბუ ლი გვაქ ვს 
ინ ფორ მა ცია მთლი ან ად ICT საქ მი ან ობ ით და კა ვე ბუICT საქ მი ან ობ ით და კა ვე ბუ ლი სა წარ მო ებ ის შე სა ხებ ლი სა წარ მო ებ ის შე სა ხებ (ამ აში შე დის 
რო გორც კომ პი უტ ერ ული მომ სა ხუ რე ბა, ას ევე კომ პი უტ ერ ული ტექ ნი კას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
საქ მი ან ობა) რე გი ონ ულ ჭრილ ში და პრო ფე სი ული, სა მეც ნი ერო და ტექ ნი კუ რი საქ პრო ფე სი ული, სა მეც ნი ერო და ტექ ნი კუ რი საქ მი ან ობ ით მი ან ობ ით 
და კა ვე ბუ ლი სა წარ მო და კა ვე ბუ ლი სა წარ მო ებ ის შე სა ხებებ ის შე სა ხებ ას ევე რე გი ონ ულ ჭრილ ში. ამ უკ ან ას კნელ ში შე დის ბიზ-
ნეს-კონ სალ ტინ გი და არ ქი ტექ ტუ რუ ლი და ინ ტე რი ერ ის დი ზა ინ ის მომ სა ხუ რე ბა, თუმ ცა ცალ კე 
ამ სფე რო ებ ის შე სა ხებ სა ქარ თვე ლო ში ამ ჟა მად დე ტა ლუ რი ოფ იცი ალ ური სტა ტის ტი კუ რი ინ-
ფორ მა ცია არ მო იპ ოვ ება. 

კვლე ვის მიზ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, სფე რო ებ ის ჩვე ნე ული კლა სი ფი ცი რე ბა იმ ით აცაა გა მარ-
თლე ბუ ლი, რომ ზო გა დად მომ სა ხუ რე ბის სფე რო ებს შო რის მკა ფიო ზღვა რის გავ ლე ბა გაძ ნე-
ლე ბუ ლია, მით უმ ეტ ეს, გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში, სა დაც სა წარ მო ებს ხში რად უწ ევთ ერ თდრო-
ულ ად რამ დე ნი მე საქ მი ან ობ ის წარ მო ება და ხში რა დაც იც ვლი ან საქ მი ან ობ ის სფე როს. ას ევე 
შე საძ ლე ბე ლია ის იც, რომ მომ სა ხუ რე ბის სფე როს სა ბო ლოო პრო დუქ ტი შედ გეს რამ დე ნი მე 
მო მიჯ ნა ვე სფე როს კომ ბი ნა ცი ის შე დე გად, რაც აღ რიცხვას კი დევ უფ რო არ თუ ლებს. ამ ჟა მად 
სა ქარ თვე ლო ში გა მო ყე ნე ბუ ლი მე თო დო ლო გი ით, მომ სა ხუ რე ბის სფე როს ეკ ონ ომ იკ ური მაჩ-
ვე ნებ ლე ბი აღ ირ იცხე ბა ძი რი თა ძი რი თა დი საქ მი ან ობ ის მი ხედ ვით, რო მე ლიც საქ სტა დი საქ მი ან ობ ის მი ხედ ვით, რო მე ლიც საქ სტა ტის მე თო დო ლო-ტის მე თო დო ლო-
გი ით გა ნი მარ ტე ბა რო გი ით გა ნი მარ ტე ბა რო გორც საქ მი ან ობა, რო მე ლიც „გა მო ირ ჩე გორც საქ მი ან ობა, რო მე ლიც „გა მო ირ ჩე ვა კონ კრე ტუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური ვა კონ კრე ტუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური 
სუ ბი ექ სუ ბი ექ ტის მი ერ მთლი ანი და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ტის მი ერ მთლი ანი და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის შექ მნა ში უდ იდ ესი წი ლით. ამ გვა რად, ბის შექ მნა ში უდ იდ ესი წი ლით. ამ გვა რად, 
არ არ ის აუცარ არ ის აუც ილ ებ ელი ძი რი თა დი საქ მი ან ობ ის წი ილ ებ ელი ძი რი თა დი საქ მი ან ობ ის წი ლად მო დი ოდ ეს ეკ ონ ომ იკ ური სუ ბი ექ ლად მო დი ოდ ეს ეკ ონ ომ იკ ური სუ ბი ექ ტის მი- ტის მი-
ერ შექ მნი ლი მთლი ანი და მა ტე ბუ ლი ღი რეერ შექ მნი ლი მთლი ანი და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის 50 პრო ცენ ტი ან მე ტი“ ბუ ლე ბის 50 პრო ცენ ტი ან მე ტი“. ამ ავე დროს, დამ-
ხმა რე საქ მი ან ობა გა ნი მარ ტე ბა, რო გორც „საქ მი „საქ მი ან ობ ის სა ხე ები, რომ ლე ბიც ქმნი ან პი რო ბებს ან ობ ის სა ხე ები, რომ ლე ბიც ქმნი ან პი რო ბებს 
სუ სუ ბი ექ ტის მი ერ ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან ბი ექ ტის მი ერ ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან ობ ებ ის (ძი რი თა დი და არ აძ ირ ით ადი) გან ობ ებ ის (ძი რი თა დი და არ აძ ირ ით ადი) გან სა ხორ ცი ელ-სა ხორ ცი ელ-
ებ ლად (სა ბუ ღალ ტრო აღ რიცხვა, ტრან ებ ლად (სა ბუ ღალ ტრო აღ რიცხვა, ტრან სპორ ტი რე ბა, შე ნახ ვა, ყიდ ვე ბი, რეკ ლა მა, რე სპორ ტი რე ბა, შე ნახ ვა, ყიდ ვე ბი, რეკ ლა მა, რე მონ ტი და მონ ტი და 
ტექ ნი კუ რი მომ სა ხუ რე ბა)“ტექ ნი კუ რი მომ სა ხუ რე ბა)“.

აქ ვე უნ და ვახ სე ნოთ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ტერ მი ნე ბი, რომ ლე ბიც გა მო ყე ნე ბუ ლია კვლე ვა ში. საქ-
სტა ტის მე თო დო ლო გი ით, მსხვილ სამსხვილ სა წარ მო ებს წარ მო ებს გა ნე კუთ ვნე ბა სა წარ მო, სა დაც და საქ მე ბულ თა 
სა შუ ალო წლი ური რა ოდ ენ ობა აღ ემ ატ ება 249 კაცსაღ ემ ატ ება 249 კაცს ან სა შუ ალო წლი ური ბრუნ ვის მო ცუ ლო ბა 
60 მლნ. ლარს60 მლნ. ლარს. სა შუ ალო ზო მის სა წარ მო ებსსა შუ ალო ზო მის სა წარ მო ებს მი ეკ უთ ვნე ბა ყვე ლა ორ გა ნი ზა ცი ულ-სა მარ თლებ-
რი ვი ფორ მის სა წარ მო, რო მელ შიც და საქ მე ბულ თა სა შუ ალო წლი ური რა ოდ ენ ობა მერ ყე ობს 
50-დან 25050-დან 250 კა ცამ დე, ხო ლო სა შუ ალო წლი ური ბრუნ ვის მო ცუ ლო ბა – 12 მლნ. ლა რი დან 60 მლნ. 12 მლნ. ლა რი დან 60 მლნ. 
ლა რამ დელა რამ დე. მცი რე ზო მცი რე ზო მის სა წარ მო ებსმის სა წარ მო ებს მი ეკ უთ ვნე ბა ყვე ლა ორ გა ნი ზა ცი ულ-სა მარ თლებ რი ვი 
ფორ მის სა წარ მო, რო მელ შიც და საქ მე ბულ თა სა შუ ალო წლი ური რა ოდ ენ ობა არ აღ ემ ატ ება 50 არ აღ ემ ატ ება 50 
და საქ მე და საქ მე ბულსბულს და სა შუ ალო წლი ური ბრუნ ვის მო ცუ ლო ბა არ აღ ემ არ აღ ემ ატ ება 12 მლნ. ლარსატ ება 12 მლნ. ლარს.

გარ და ამ ისა, საქ სტა ტის მი ხედ ვით, ეკ ეკ ონ ომ იკ ურ ად აქ ტი ურ სა წარ მოდონ ომ იკ ურ ად აქ ტი ურ სა წარ მოდ ით ვლე ბა სა წარ მო, ყვე-
ლა არ აფ ინ ან სუ რი კორ პო რა ცია, რო მე ლიც აქ ტი ური იყო სა ან გა რი აქ ტი ური იყო სა ან გა რი შო პე რი ოდ ის გან მავ ლო-შო პე რი ოდ ის გან მავ ლო-
ბა შიბა ში. ამ კრი ტე რი უმ ებ ის მი ხედ ვით ინ ფორ მა ცია მო პო ვე ბუ ლი გვაქ ვს 2019 წლის ბო ლო სათ ვის2019 წლის ბო ლო სათ ვის.

ზე მოხსე ნე ბუ ლი შეზღუდ ვე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ამ ჟა მად შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ შერ ჩე ულ 
დარ გებ ში მოქ მედ სა წარ მო თა მე ფინ გი (გე ოგ რა ფი ული აზ რით) სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით, 
ხო ლო ეკ ონ ომ იკ ური მაჩ ვე ნებ ლე ბის მხო ლოდ ნა წი ლობ რივ გა მო ყე ნე ბა ხერ ხდე ბა კონ კუ რენ-
ტუ ლო ბის მდგე ნე ლი უზ ოგ ად ესი პა რა მეტ რე ბის ან ალ იზ ით.
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