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კვლე ვის მი ზა ნი და მე თო დო ლო გია

საქართველომ2014წელსმოაწერახელისაქართველოსადაევროკავშირსშორისასოც-
ირებისშეთანხმებას,რომლისუმნიშვნელოვანესინაწილიაევროკავშირთანღრმადაყოვ-
ლისმომცველითავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება (DCFTA). DCFTA სა-
ქართველოსაძლევსსაშუალებასეტაპობრივადმიიღოსევროკავშირისშიდაბაზრისოთხი
თავისუფლებიდანსამი:საქონლის,მომსახურებისდაკაპიტალისთავისუფალიგადაადგი-
ლება.საქართველოს2017წლიდანმიღებულიაქვსმეოთხე−თავისუფალიგადაადგილე-
ბისუფლებაუვიზორეჟიმისსახით.ხელშეკრულებისხელმოწერიდან5წლისთავზელო-
გიკურიადაისვასკითხვებიიმასთანდაკავშირებით,რამდენადახერხებსსაქართველოამ
თავისუფლებებისგამოყენებასრეალობაში.

ამპროცესშიგასათვალისწინებელიამისიეტაპობრივობადაის,რომDCFTAთავისუფლე-
ბებისგამოსაყენებლადაუცილებელიაიმრეგულაციებისადავალდებულებებისდაკმაყო-
ფილება,რომელსაცსაქართველოეტაპობრივად−2027წლამდეაამოქმედებს.შესაბამი-
სად,საბოლოოშედეგებზესაუბარისწორედამვადისშემდეგიქნებაშესაძლებელი.თუმცა,
მიმდინარეღონისძიებებისმონიტორინგიდაანალიზიშესაძლებლობასიძლევაშეფასდეს
რამდენადსწორიაქცენტებიკეთდებაპროცესისსრულყოფისთვისდაარისთუარაგაწე-
ულიძალისხმევამაქსიმალურისარგებლისმისაღწევად.

წარმოდგენილიანგარიშისმიზანიამოხდესსაქართველოსხელისუფლებისმიერევროკავ-
შირისბაზართანმიმართებაშიწარმოებულისაექსპორტოპოლიტიკისშედეგების,ასოცირ-
ებისდღისწესრიგისსამოქმედოგეგმისექსპორტისხელშეწყობისკომპონენტისშეფასება
დარეკომენდაციებისშემუშავება.

კვლევისპროცესშიგამოყენებულიიყოშემდეგიმეთოდები:შესწავლილიქნაექსპორტის
ხელშეწყობისგეგმადამისიშესრულებისმაჩვენებელი;მოხდასაქართველოსექსპორტის
მაჩვენებლების 2012-2018 წლების ანალიზი; ჩატარდა ბიზნესის გამოკითხვა, რომელშიც
მონაწილეობამიიღო69კომპანიისწარმომადგენელმა.გამოკითხვისმიზანიიყობიზნესის
საჭიროებებისადამოლოდინებისკვლევასახელმწიფოსპოლიტიკასთანმიმართებაში;ჩა-
ტარდა10პირისპირიინტერვიუბიზნეს-ასოციაციებისადარეგიონულიბიზნესებისწარმო-
მადგენლებთან.

საქართველოსექსპორტისტენდენციები

ასოცირებისხელშეკრულებისხელმოწერიდანჯერმხოლოდ5წელიაგასული.5წელინამ-
დვილადარარისსაკმარისიევროკავშირისბაზრისსაექსპორტოპროდუქციითათვისების
მიმართულებითკარდინალურიცვლილებებისმოსახდენად.ესბაზარი,ერთისმხრივ−მა-
ღალმსყიდველუნარიანიდასტაბილურია,მეორესმხრივკი−ერთ-ერთიყველაზერეგული-
რებულიდაუსაფრთხოებისმაღალსტანდარტზეორიენტირებული.შუალედურიშედეგების
შესაფასებლად,პირველრიგში,მიზანშეწონილიაექსპორტისმაჩვენებლებისგაანალიზება:

საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახურისინფორმაციისთანახმად,ექსპორტის
დინამიკაბოლო4წლისგანმავლობაში,(2014წლიდან2018წლამდე)კლებისდინამიკით
ხასიათდებოდა−2018წელიიყოპირველიწელი,როცაგანხორციელებულმაექსპორტმა
გადააჭარბა2014წლისმაჩვენებელს. ჯამურადექსპორტიამ4წლისსხვაობითსულ100
მილიონიაშშდოლარითარისგაზრდილი,რაცსაკმაოდდაბალიმაჩვენებელია(დიაგრა-
მა1).2015-2016წლებიექსპორტისმნიშვნელოვანივარდნითგამოირჩეოდა,რაცამწლებ-
შისაქართველოსსამმსხვილსაექსპორტობაზარზე−რუსეთში,უკრაინასადათურქეთის
ბაზრებზეარსებულმაპრობლემებმაგანაპირობა.აღნიშნულიპრობლემები,როგორცცნო-
ბილია,რუსეთისპოლიტიკურგადაწყვეტილებებთან,კერძოდრუსეთ-უკრაინისომთანდა
რუსეთ-თურქეთისგართულებულპოლიტ-ეკონომიკურურთიერთობებთანიყოდაკავშირე-
ბული.ამფონზემითუფროდიდმნიშვნელობასიძენსევროკავშირისბაზრისროლისაქარ-
თველოსექსპორტში. ევროკავშირშისაქართველოსექსპორტისდინამიკააჩვენებს,რომ
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2015წელი,როცაზოგადადექსპორტიმნიშვნელოვნადშემცირდა,ევროკავშირისბაზარი
საკმაოდპოზიტიურიიყოზრდისთვალსაზრისით.ამასთან,2014-2018წლებშირყევაევრო-
კავშირისბაზარზეგაცილებითდაბალიამპლიტუდისაა,ვიდრეესზოგადადექსპორტისბა-
ზარზეფიქსირდება.

დიაგრამა1.საქართველოსექსპორტი2014-2018წლებში(ათასიაშშდოლარი)
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წყარო:Geostat.ge

თუექსპორტსრეექსპორტისადაწმინდაექსპორტისჭრილშიგანვიხილავთ,ევოკავშირში
რეექსპორტისმოცულობაუფრომაღალივარდნისდინამიკითხასიათდება,ვიდრეწმინდა
ექსპორტის,რაცპოზიტიურიმაჩვენებელიადაევროკავშირშიწმინდაექსპორტისმეტსტა-
ბილურობაზემოწმობს(დიაგრამა2).ამასთან,თუმაგალითადმთლიანიექსპორტიევრო-
კავშირში2014წლიდან2018წლამდედაახლოებით100მილიონიაშშდოლარითგაიზარდა,
წმინდაექსპორტიევროკავშირშიდროისიგივემონაკვეთში214მილიონითარისგაზრდი-
ლი,რაცასევეპოზიტიურიმაჩვენებელია.

დიაგრამა2.საქართველოსექსპორტიევროკავშირში2012-2018წლებში
(მლნაშშდოლარი)

.

წყარო:MoESD
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შესაბამისად,მნიშვნელოვანია,რომევროკავშირისშედარებითსტაბილურიბაზრისწილი
საქართველოსექსპორტისმაჩვენებლებშიმუდმივადმზარდიიყოს,რაცზოგადადექსპორ-
ტისმეტსტაბილურობასშეუწყობსხელს.ესფაქტორისაქართველოსეკონომიკისსტაბილუ-
რობისერთ-ერთიელემენტიციქნება.2019წლისპირველიკვარტლისექსპორტისანალიზი
ქვეყნებისჭრილში (დიაგრამა3-4) აჩვენებს,რომსაქართველოსსაექსპორტოქვეყნების
ხუთეულში ამ ეტაპზე არის ევროკავშირის ერთი ქვეყანა − ბულგარეთი, ევროკავშირის
ქვეყნებისწილიკიჯამურადარის23,7%.თუმცა,რადგანწლისდასაწყისისეზონურობით
ხასიათდება,ზოგადიდინამიკისსანახავადმიზანშეწონილიარამდენიმეწლისშედარება.

დიაგრამა3-4.უმსხვილესისაექსპორტოქვეყნები(3)დაქვეყნებისჯგუფებისწილი2019
წლისიანვარ-მარტში(4)

წყარო:Geostat.ge

შედარებისთვისწარმოდგენილიაშემდეგიწლებისმონაცემები−2006წელი(წელი,როცა
რუსეთმასაქართველოსსავაჭროემბაგოგამოუცხადა),2014წელი(ასოცირებისხელშეკრუ-
ლებისხელმოწერისწელი),2018წელი(რომლისწინასწარიმონაცემებიარისდაჯამებული)
და2019წლისპირველიკვარტალი.ამასთან,ქვეყნებიდაჯგუფებულია3ჯგუფად−ევრო-
კავშირისქვეყნები,რუსეთი,სხვაქვეყნები.ესდაჯგუფებამიზანმიმართულადიქნაგამო-
ყენებული, რადგან ეკონომიკური დამოუკიდებლობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საზომად
თანამედოვეგანვითარებულმსოფლიოში,სხვაცვლადებთანერთად,გამოყენებულიარუ-
სეთისსახელმწიფოზეეკონომიკურიდამოკიდებულებისმაჩვენებელი.ამასთან,2014-2018
წლებისექსპორტისდინამიკამაცცხადყო,რომექსპორტისმიმართულებითწარმოშობილი
მთავარიპრობლემებისწყარო2015-2016წლებშიიყორუსეთისსახელმწიფოგადაწყვეტი-
ლებები,მიუხედავადიმისა,ეხებოდაესმხოლოდრუსეთისბაზარსთუსხვა,რუსეთზედამო-
კიდებულბაზრებს(ამშემთხვევაშიუკრაინასადათურქეთს).ამასთან,საინტერესოა,რომ
ამპროცესმაასახვაჰპოვაარამხოლოდსაქართველოსექსპორტისმაჩვენებლებზე,არ-
ამედ,ცხადია,ეროვნულვალუტაზეც,რომელიცაღნიშნულწლებშიუცხოურვალუტასთან
მიმართებაშირამდენიმეპუნქტითგაუფასურდა.

დასახელებული მაჩვენებლების ანალიზი საკმაოდ შემაშფოთებელ ტენდენციაზე გვამ-
ცნობს(დიაგრამა5).2018წელსევროკავშირისწილისაქართველოსექსპორტშიიყოჯამუ-
რიექსპორტის22%,ისეთივე,როგორც2014წელსდანაკლებივიდრე2006წელს.სამაგი-
ეროდ,მნიშვნელოვნადარისგაზრდილირუსეთისწილიექსპორტში−თუ2006წელს,როცა
რუსეთისსახელმწიფოსმიერგამოცხადებულმაემბარგომსაქართველოსეკონომიკასმძი-
მედარტყმამიაყენა,რუსეთისბაზრისწილისაქართველოსექსპორტში8%იყო,2014წლის
შემდეგესმაჩვენებელიმუდმივადიზრდებადა2018წელსესწილი13%-ს,2019წელსკი
−უპრეცედენტოდმაღალ−16%-საღწევს.
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დიაგრამა5.ქვეყნებისწილისაქართველოსექსპორტშიწლებისმიხედვით(%)



წყარო:Geostat.ge

როგორც ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ, ასოცირების სამოქმედო გეგმის შედეგების ასახვა ექ-
სპორტზე მოკლევადიან პერსპექტივაში, 5 წელიწადში არარეალისტური იყო. საქართვე-
ლოს ხელისუფლების მიერ ექსპორტის პოლიტიკის წარმოების დროს გადადგმულ იქნა
დივერსიფიცირებისნაბიჯები,მათშორისდადებულიიყოთავისუფალივაჭრობისშესახებ
ხელშეკრულებაჩინეთთან,რამაცჩინეთისაქართველოსსაექსპორტოქვეყნებისათეულ-
შიშეიყვანა.ამფაქტორებისმიუხედავად,ვფიქრობთ,საყურადღებოდაშემაშფოთებელია
ფაქტი,რომ2018წლის(და2019წლისპირველიკვარტლის)მონაცემებით,საქართველოს
ექსპორტდამოკიდებულება რუსეთის ბაზარზე გაიზარდა და დღემდე უპრეცედენტო მაჩ-
ვენებელს მიაღწია, ევროკავშირის წილი საერთო ექსპორტში კიდღეს კვლავ 22-24%-ის
ფარგლებშია(მიუხედავადიმისა,რომროგორცუკვეაღვნიშნეთ,წმინდაექსპორტიევრო-
კავშირში 2014-2018 წლებში 224 მლნ აშშდოლარითგაიზარდა,რაც უდაოდ პოზიტიური
ფაქტია).

ასოცირებისდღისწესრიგისსამოქმედოგეგმა

ასოცირებისდღისწესრიგისსამოქმედოგეგმაში ექსპორტისხელშეწყობისმიმართულე-
ბითძირითადიპასუხისმგებელიორგანოარისსაქართველოსეკონომიკისადამდგრადი
განვითარებისსამინისტრო,მათშორისსამინისტროსსაჯაროსამართლისიურიდიულიპი-
რი სააგენტო „აწარმოე საქართველოში“. საექსპორტო პოლიტიკის განსაზღვრის გარდა,
ღონისძიებები,რომელიც2016-2018 წლებში ექსპორტისხელშეწყობისთვის იყოგამიზნუ-
ლი,რამდენიმეძირითადმიმართულებასგულისხმობს.ესმიმართულებებისამივეწლის-
თვისშეჯამებულისახითასეშეიძლებაჩამოყალიბდეს:

■ სავაჭროვებ-პორტალისგანვითარებადავებ-პორტალისშემუშავებაEEN-ის(Enterprise
EuropeNetwork)სახელმძღვანელოსმიხედვითდათანამშრომლობისფარგლებშისხვა
აქტივობებისგანხორციელება;

■ ევროკავშირისწევრქვეყნებშისავაჭროგამოფენებშიქართველიექსპორტიორების
მონაწილეობისხელშეწყობა;

■ ფინანსურიდახმარებისპროექტებისგანხორციელება"აწარმოესაქართველოს"ფარ-
გლებში;
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■ მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს ბიზნეს მომსახურების ცენტრის განვითარე-
ბაიმმიზნით,რომგაიზარდოსბენეფიციართადასხვადაინტერესებულიმხარეების
ცნობიერებაDCFTA-სთანდაკავშირებულსაკითხებსადამეწარმეობისგანვითარების
სააგენტოსსხვააქტივობებთან;

■ მცირედასაშუალოსაწარმოთატრენინგებისსაჭიროებათაშეფასება(TrainingNeeds
Assessment–TNA);

■ მცირედასაშუალობიზნესისღირებულებათაჯაჭვისკვლევებისგანხორციელება.

საერთაშორისოგამოფენებშიმონაწილეობა

საერთაშორისოგამოფენებშიმონაწილეობასააგენტოს „აწარმოესაქართველოში“ერთ-
ერთიმნიშვნელოვანისაქმიანობაა,როგორც„აწარმოესაქართველოში“-სმიერ„ეკონომ-
იკურიპოლიტიკისკვლევისცეტრისთვის“გამოგზავნილიწერილიდან(5აპრილი,2019წე-
ლი) ირკვევა, მაგალითად2018 წელსსააგენტომ 18 საერთაშორისოგამოფენაში მიიღო
მონაწილეობასაქართველოსფარგლებსგარეთ.საინტერესოა,რომგამოფენებისდიდი
ნაწილისაქართველოსთვისნაკლებადტრადიციულისაექსპორტოპროდუქციისმიმართუ-
ლებასმოიცავს.კერძოდ,მხოლოდ6გამოფენაარისსაკვებისადასასმელიკომპანიების-
თვის,ჩამონათვალშიკიგვხვდებაისეთიპროდუქციისგამოფენები,როგორიცაასათამა-
შოები,განათებისინდუსტია,ტყავიდატყავისმასალები,დიზაინი,საიუველირონაწარმი
(იხილეთდიაგრამა6).

დიაგრამა6.საერთაშორისოგამოფენებშიმონაწილეობა2018

ტყავი და 

ტყავის 

მასალები, 3

დიზაინი, 4

საიუველირო 

ნაწარმი, 2

საკვები და 

სასმელის 

კომპანიები, 6 

სათამაშოები, 2 

განათების 

ინდუსტრია, 1 

დღეისმდგომარეობით,ევროკავშირშიცხოველურიპროდუქტისგატანისპერსპექტივასაკ-
მაოდბუნდოვანია,შესაბამისად,საკმაოდლოგიკურია,რომხელისუფლებაისეთიტიპის
ბიზნესებზეაკეთებსაქცენტს,რომელიცმცირედასაშუალობიზნესებისსეგმენტსფარავს
დამათთვისამბაზარზეგასვლისშესაძლებლობასიძლევა.ქვემოთბიზნესისგამოკითხვა-
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შიშეგიძლიათიხილოთშედეგები,რომლისთანახმადაცგამოფენებშიმონაწილეკომპანი-
ებისუმეტესობასარგებლობსიმტიპისშესაძლებლობებით,როგორიცააახალიპარტნიორ-
ებისაღმოჩენა,ახალიკონტაქტებისდამყარებადაა.შ.

სიღრმისეულმა ინტერვიუებმა,რომელიც კვლევისფარგლებში საერთაშორისოგამოფე-
ნებშისაბავშვოტანსაცმლისმწარმოებელკომპანიასთანდასათამაშოებისმწარმოებელ
კომპანიასთან ჩატარდა, გამოიკვეთა გამოფენების შემდეგი საინტერესო შედეგი: რეს-
პონდენტებიაღნიშნავენ,რომ,პირველრიგში,ამტიპისგამოფენებშიმონაწილეობამმათ
შესაძლებლობა მისცა უფრო ფართო კონტექსტში დაენახათ საერთაშორისო ბაზრებზე
არსებულიმოთხოვნებისადასტანდარტები−როგორცპროდუქციისხარისხობრივიმაჩვე-
ნებლის,ისევემარკეტინგულიშესაძლებლობებისთვალსაზრისითდაგაეაზრებინათსაკუ-
თარიბიზნესიამკონტექსტში.მეორედამნიშვნელოვანიშედეგიაის,რომზოგიერთმაკომ-
პანიამერთჯერადიშეკვეთებისმიღებაცშეძლო,ისე,როგორცმაგალითადრესპონდენტი
საბავშვოტანსაცმლისკომპანიამ.

მსგავსშემთხვევაშიუკვეახალიწინაღობებიიჩენსთავს−ის,რაცქვემოთქვეთავში„ბიზნე-
სისგამოკითხვა“შედეგებშიარაერთხელგამოიკვეთადარაცდაკავშირებულიაწარმოებ-
ულიპროდუქციისმცირემასშტაბთანდაგადაიარაღების,თანამედროვეტექნოლოგიების
შემოტანისაუცილებლობასთან;კომპანიისშესაძლებლობებთან,გაზარდოსწარმოებადა
შეძლოსმსხვილიპარტიის მიწოდება. ამიტომ, ვფიქრობთ,რომყველა კონკრეტულშემ-
თხვევაში,როცაბიზნესისხელშეწყობახდებასაერთაშორისოგამოფენებშიმოაწილეობის
კუთხით, მნიშნელოვანია გათვალისწინებულ იქნას აღნიშნული კომპანიის ზრდის შესაძ-
ლებლობებიდა,ასევე,მნიშვნელოვანიამათიგაძლიერებაროგორცმინიმუმ,ბიზნეს-გეგ-
მებისშექმნისათუსხვაიმმიმართულებებით,რაცმათფინანსებზეწვდომასგაუადვილებს.
ამასთან,მნიშვნელოვანია,რომმაგალითადსაგრანტოკომპონენტისშემთხვევაშიმსგავს
კომპანიებსდამატებითიპრიორიტეტიმენიჭოთ.

სახელმწიფოპროგრამა„აწარმოესაქართველოში“

პროგრამარამდენიმეკომპონენტსგულისხმობს,რომელთაშორისექსპორტზეირიბიორი-
ენტაცია(პირდაპირიდეკლარირებულიმიზანიადასაქმება)აქვსშემდეგპროგრამებს:

■ ინდუსტრიულიმიმართულებისკომპონენტი−ახალისაწარმოებისშექმნა,არსებული
საწარმოების გაფართოება/გადაიარაღება; კომპონენტი გულისხმობს პირველი 24
თვისგანმავლობაშისაბანკოკრედიტის10%საპროცენტოგანაკვეთისთანადაფინან-
სებას;სესხისმინიმალურიმოცულობაშეადგენს150000ლარს,ხოლომაქსიმალური
5000000ლარს.

■ მიკროდამცირებიზნესისმხარდამჭერიკომპონენტი−მიკროდამცირემეწარმეობის
ხელშეწყობასფინანსურიდატექნიკურიმხარდაჭერისგზით).

2019წლისმარტისთვისმონაცემებით,პროგრამის„აწარმოესაქართველოში“,კერძოდინ-
დუსტრიულიმიმართულებისკომპონენტისფარგლებში,მხარდაჭერილია284პროექტი,ინ-
ვესტიციისჯამურიმოცულობა656მლნლარსაღემატება.

2018წელს„აწარმოესაქართველოს“დაკვეთითკომპანიაBDO-მმოამზადაპროგრამის„აწ-
არმოესაქართველოში“ინდუსტრიულინაწილის,ტექნიკურიმხარდაჭერისდაფინანსებზე
ხელმისაწვდომობისკომპონენტებისშედეგებისშეფასება1,რომელშიცაღნიშნულია,რომ
გამოყოფილიასიგნებებისათვისებაგეგმისშესაბამისადხდებოდა;აქვეარისმონაცემები
პროგრამისეფექტიანობისკვლევისპირველადშედეგებთანდაკავშირებით100ბენეფიცი-
არისკვლევისსაფუძველზე−მათმიერშექმნილიმშპ-ს,გადახდილიგადასახადების,და-
საქმებისმაჩვენებლებისშესახებ.კვლევისპირველადიდასკვნისთანახმად,გამოკითხულ
ბენეფიციართამიერ2013-2018*წლებშისაექსპორტოგაყიდვებიდანმიღებულმაშემოსა-

1 „აწარმოე საქართველოში“ ინდუსტრიული ნაწილის, ტექნიკური მხარდაჭერის და ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტების 
შედეგების შეფასება, BDO, გვ 28; გვ52. http://www.enterprisegeorgia.gov.ge/uploads/files/publications/5c6bebc46258e-BDO-GEO.pdf
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ვალმა,311მლნლარიშეადგინა.ცხადია,კვლევაშივერმოხდაიდენტიფიცირება,იყოთუ
არაექსპორტისესმაჩვენებელიპირდაპირკორელაციაშიგაწეულდახმარებასთან.

საქართველოს რეგიონებში ბიზნესის წარმომადგენლებთან ჩატარებული ინტერვიუების
დროსგამოიკვეთა,რომაღნიშნულიკომპონენტითსარგებლობასაკმაოდრთულია,რად-
გან პროცესი კერძო ბანკების მეშვეობით ხორციელდება. ისინი ხაზს უსვამდნენ, რომ
მოთხოვნები,რომელიცაღნიშნულკომპონენტშიიყოწარმოდგენილი,მცირედასაშუალო
ბიზნესისწარმომადგენელთაჩართვასმათშიპრაქტიკულადგამორიცხავდა.

კომპონენტშიმსგავსიმექანიზმებისარსებობააზღვევსპროცესსრისკებისგან(სულ2კომ-
პანიასშეექმნაპრობლემებიპირობებისშესრულებასთანდაკავშირებით),რაცპოზიტიური
შედეგია.მეორემხრივ,უპასუხოდრჩებაკითხვაიმისშესახებ,შეძლებდნენთუარააღნიშ-
ნულკომპონენტშიმონაწილეკომპანიებიკრედიტისაღებასსახელმწიფოდახმარებისგა-
რეშეცდაგამართლებულიიყოთუარასახელმწიფობიუჯეტიდანსესხისშეღავათისთვის
თანადაფინანსებისგაწევა.მითუმეტეს,რომკომპონენტშიმონაწილეკომპანიებსშორის
უკვესაკმაოდძლიერიდამსხვილიკომპანიებიგვხვდება.

მიკრო და მცირე მეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 2015-2018 წლის
მონაცემებით,სააგენტოს"აწარმოესაქართველოში"ფარგლებში,მხარდაჭერილია6212
პროექტი,რომელთაჯამურიინვესტიციისმოცულობაშეადგენს61მლნლარზემეტს, ამ-
ასთანავეთანადაფინანსებისსახითგაიცა46.9მლნლარი,სადაცჯამშიდაფინანსებულია
9,384ბენეფიციარი2.ამეტაპისთვისშესწავლილიარარის,რამდენადაისახამიკროდამცი-
რემეწარმეობისმხარდაჭერისპროგრამისშედეგებიექსპორტისმაჩვენებელზე.არსებობს
მოსაზრებაიმისთაობაზეც,რომესპროექტებიუფროსოციალურიმიზნებისმატარებელი
გახლდათ,ვიდრეუშუალოდბიზნესის,მითუმეტესექსპორტორიენტირებულიბიზნესისგან-
ვითარების. დაფინანსების მასშტაბიდან გამომდინარე (5000ლარი ერთ ბენეფიციარზე),
რომლითაცესპროექტებიდაიწყო,ამმოსაზრებასკიდევუფროამძაფრებდა.

უნდააღინიშნოს,რომუკვე2018წლიდანსააგენტომ„აწარმოესაქართველოში“დაფინან-
სებული პროექტების ფასი 20000ლარამდე გაზარდა, რაც მცირე და საშუალო ბიზნესის
მხარდაჭერისკომპონენტისუფრომეტადბიზნესზეორიენტირებასემსახურებოდა.

როგორცზემოთაღვნიშნეთ,აღნიშნულიკომპონენტისეკონომიკურიეფექტიანობა,ამეტ-
აპისთვისსიღრმისეულადშეფასებულიარარის,რაც,ვფიქრობთ,მნიშვნელოვანიიქნებო-
დასამომავლოდპროექტისშენარჩუნების/გაზრდისანპირიქით−შეწყვეტისშესახებგა-
დაწყვეტილებისმისაღებად.

მიუხედავადიმისა,რომზოგადადმსგავსისუბსიდირებებისპროექტებიმნიშვნელოვანდა-
საბუთებასდაშეფასებასსაჭიროებს,მათიარსებობისშემთხვევაში,ვფიქრობთსწორიგა-
დაწყვეტილებაასაგრანტოდახმარებისმოცულობისგაზრდა20000ლარამდე(შესაძლოა
ესთანხა კიდევ უფროგაიზარდოს),რათა ესთანხები მიახლოვებული იქნას მცირე ბიზ-
ნესის საწარმოებლადსაჭირორეალურთანხებთან.თუმცა,თანხის ზრდის შემთხვევაში,
კიდევუფრომნიშვნელოვანიიქნებამისიეფექტიანობისშეფასებადაამთვალსაზრისით,
ვფიქრობთ,კარგიიქნებადონორებისდაპარტნიორებისრესურსებისჩართვადადამოუკ-
იდებელიშემფასებლებისმოზიდვა.

კვლევები

2017წლისთვისსააგენტოშიმომზადდამცირედასაშუალოსაწარმოთატრენინგებისსა-
ჭიროებათაშეფასება(TrainingNeedsAssessment–TNA)სასტუმროინდუსტრია/ქაღალდის,
შესაფუთი მასალის წარმოებისდა პოლიგრაფიული მრეწველობისთვის. ამავე წელს შე-
მუშავდაორიკვლევაღირებულებათაჯაჭვისშესახებ:ქართულიავეჯისპოტენციალიევ-
როკავშირის ბაზარზედაGeorgian ICTCluster Potential. სააგენტოს მიერ 2018 წელს ჩატა-

2 სააგენტო „აწარმოე საქართველოში“ http://www.enterprisegeorgia.gov.ge 
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რებულიაColliersInternationalGeorgia-ისმიერუძრავიქონებისბაზრისკვლევა;დონორების
მხარდაჭერითამჟამადაცმიმდინარეობსრამდენიმეკვლევაპრიორიტეტულისაექსპორტო
სფეროებისადადარგებისგამოკვეთისმიზნით.

მულტიფუნქციურიმომსახურებისცენტრი

ცენტრი2017წელს„აწარმოესაქართველოში“სააგენტოსინიციატივითშეიქმნა;ცენტრის
მიზანიადაინტერესებულ პირებს გაუწიოს კონსულტაცია ევროკავშირთანღრმადა ყოვ-
ლისმომცველითავისუფალისავაჭროსივრცისშესახებშეთანხმებისთაობაზე3.

ვებ-გვერდი,EEN(EnterpriseEuropeNetwork)თანამშრომლობა

სააგენტოსმიერამეტაპზეშექნილიავებ-გვერდიtradewithgeorgia.com.ვებ-გვერდზერეგის-
ტრაციისმაჩვენებელიამეტაპისთვისარარისმაღალიდაისდამატებითპოპულარიზაციას
საჭიროებს.ამჟამადშვედეთისმთავრობისმხარდაჭერითსააგენტოს„აწარმოესაქართვე-
ლოში“ გაძლიერებისთვის მიმდინარე პროექტის ერთ-ერთიმიზანი ვებ-გვერდისმომხმა-
რებელთაგაზრდაა.ვებ-გვერდისპერსპექტივამნიშვნელოვნადარისდამოკიდებული,თუ
რამდენადშეძლებსსახელმწიფორეალურადდაანახოსბიზნესსმისიმნიშვნელობა,რისი
შედეგიცუნდაიყოსსაინფორმაციობაზისშექმნა.ბაზისშექმნისშემთხვევაშიმეორეეტ-
აპია ვებ-გვერდის საერთაშორისო ბაზარზერეკლამირება.დღეს,როცა ვებ-გვერდზე არ
არისწარმომადგენლობითიინფორმაცია,ასეთისაერთაშორისორეკლამირებააზრსმოკ-
ლებულია.ამეტაპისთვისარსებულიშედეგებიცხადყოფს,რომამმიმართულებითაქტივო-
ბებიარისგასააქტიურებელი.

კიდევ უფრო მცირეა Enterprise Europe Network-ში გაწევრიანებული ქართული ბიზნესების
რაოდენობა.მიუხედავადიმისა,რომსააგენტოს„აწარმოესაქართველოში“მიერეკონომ-
იკურიპოლიტიკისკვლევისცენტრისწერილზეპასუხადჩამოთვლილიააქტივობები,რო-
მელიც ამ მიმართულებით განხორციელდა, გამოიკვეთა ასევე სისტემის სირთულისადა
სააგენტოსრესურსებისსიმწირისსაკითხები.აღნიშნულბაზაშირეგისტრირებისსაშუალ-
ება,სააგენტოსგარდა,აქვსმაგალითადსაქართველოსსავაჭრო-სამრეწველოპალატას.
პალატისწარმომადგენელთანინტერვიუშიგამოიკვეთა,რომბიზნესისინტერესიEnterprise
Europe Network-ის მიმართ საკმაოდდიდია, იყო მცდელობებიც, რომრეგისტრაცია მომ-
ხდარიყო,თუმცაძირითადადადგილიაქვსდროშიგაწელილპროცედურულდატექნიკურ
პრობლემებს. საინტერესოა, რომ პალატის ინფორმაციით, ამის შესახებ საქმის კურსში
არისჩაყენებულიევროკავშირისწარმომადგენლობასაქართველოში.განსხვავებითვებ-
პორტალისtradewithgeorgia.com-ისგან,EEN-თანმიმართებაშიქართულიმხარისდაშესაბა-
მისიპასუხისმგებელიორგანოსროლიშედარებითმცირეადა,შესაბამისად,პასუხისმგებ-
ლობაცნაკლებია.

ფაქტობრივიინფორმაციისადასტატისტიკურიინფორმაციისანალიზიაჩვენებს,რომფორ-
მალურითვალსაზრისით,ასოცირებისდღისწესრიგისსამოქმედოგეგმაექსპორტისხელ-
შეწყობისმიმართულებითსაკმაოდაქტიურადხორციელდება.ფინანსებისათვისებისდა/
ანასევესაერთაშორისოაქტივობებშიჩართულობისთვალსაზრისითსააგენტო„აწარმოე
საქართველოში“,რომელიცპასუხისმგებელისახელმწიფოორგანოაგეგმისშესრულებაზე,
გეგმებსასრულებს.ამფონზე,კვლევისდასაწყისშიმოყვანილიექსპორტისსტატისტიკის
მაჩვენებლებისგათვალისწინებით,კითხვებიძირითადადთავადამგეგმისეფექტიანობას-
თანდაკავშირებითდგება−რამდენადადეკვატურიაიგიდასახულიმიზნების;არისთუარა
საკმარისიდა,ზოგადად,ეფექტიანიგზაექსპორტისხელშესაწყობადიმტიპისფინანსური
დანახარჯები,რომელიცმაგალითადპროგრამის„აწარმოესაქართველოში“ფარგლებში
ხორციელდება.

3 სააგენტო „აწარმოე საქართველოს“ წერილი EPRC-ს (13 ივნისი, 2018 წელი)
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ამ საკითხის გასაანალიზებლად კვლევის შემდეგი ეტაპი გულისხმობდა ბიზნესის გამო-
კითხვას,მათმიერარსებულშესაძლებლობებზეწვდომის,საჭიროებებისადამოსაზრებე-
ბისკვლევას,რომლისშედეგებსშემოგთავაზებთქვეთავში„ბიზნესისგამოკითხვა“.

ცხადია, ექსპორტის ხელშეწყობის პოლიტიკის განხილვაDCFTAრეგულაციების, შესაბა-
მისი საკანონმდებლოდაახლოების პროცესის შესწავლისგარეშე მდგომარეობის სრულ
სურათსვერიძლევა.სხვადასხვაკვლევებიაჩვენებს,რომამმიმართულებითსაქართვე-
ლოშიშემდეგიმოცემულობაა:საერთოჯამშიDCFTA-სფარგლებშიგათვალისწინებულია
საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის 335 სამართლებრივ აქტთან დაახლო-
ებადაესპროცესიგაწერილია2027წლისბოლომდე.არსებულიგეგმისმიხედვით,2020
წლის მდგომარეობით, საქართველოს კანონმდებლობადაახლოებული იქნება ევროკავ-
შირის 202 საკანონმდებლო აქტთან, რითაც DCFTA-ით განსაზღვრული საკანონმდებლო
დაახლოებისვალდებულებებიშესრულდება60%-ით.ამეტაპისთვისმდგომარეობაკიას-
ეთია:სატელეკომუნიკაციო,საბაჟოდავაჭრობისხელშეწყობის,საერთაშორისოსაზღვაო
სატრანსპორტო სფეროსა და საფოსტო/საკურიერო მომსახურების მიმართულებით 2020
წლისთვისდასაახლოებელი სამართლებრივი აქტების ვალდებულება 100%-ითაა შესრუ-
ლებული,ყველაზედაბალიმაჩვენებელიამმიმართულებითარისსურსათისუვნებლობის,
ვეტერინარიისადამცენარეთადაცვისსფეროში(54%).რათქმაუნდაამპროცესშიმიღე-
ბულიკანონმდებლობისაღსრულებაუმნიშვნელოვანესიადასავარაუდოდყველაზედიდ
გამოწვევასთანსწორედესპროცესიიქნებადაკვაშირებული.

მცირედასაშუალობიზნესისგანვითარებისსტრატეგიისერთ-ერთიმიზანისაექსპორტო
ხელშეწყობაა.სტრატეგიაშიცალკეარისგამოყოფილიუშუალოდექსპორტისმიმართულე-
ბა,რომელიცზემოთმოყვანილიაქტივობებისნაწილსაცმოიცავს.

როგორცგამოკითხვაშიცგამოიკვეთა,საინვესტიციოპოლიტიკადაფინანსებზეწვდომის
პოლიტიკაასევემთავარიდაგადამწყვეტიელემენტიაექსპორტისზრდისთვის.ცხადია,ეს
ცალკეგანხილვისსაკითხია,თუმცაბოლოწლებისსაინვესტიციოსტატისტიკასაკმაოდშე-
მაშფოთებელიაამთვალსაზრისით.2018წლისმონაცემებშიმნიშვნელოვანიკლებაარო-
გორც2017წლის,ისე2014წლისმაჩვენებლებთანშედარებით(დიაგრამა7).

დიაგრამა7.პირდაპირიუცხოურიინვესტიციები2014-2018წლები(მლნაშშდოლარი)

ამიტომ,ცხადია,მხოლოდასოცირებისსამოქმედოგეგმისექსპორტისხელშეწყობისკომ-
პონენტისთუნდაც100%-იანიშესრულებავერუზრუნველყოფსკონკრეტულისაექსპორტო
ციფრებისგაუმჯობესებას.
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ბიზნესისგამოკითხვა

ბიზნესისგამოკითხვაშიმონაწილეობა69მეწარმემმიიღო.ყველამათგანიმცირებიზნესის
წარმომადგენელია.როგორცსამეწარმეოფორმით,ისედარგობრივიკუთხითმათიწარ-
მომადგენლობადივერსიფიცირებულია:გამოკითხულთაშორის26შპს,15ინდმეწარმე,11
დაურეგისტრირებელი,12კოოპერატივი,3სამეწარმეოამხანაგობა,1სააქციოსაზოგადო-
ება,1ა(ა)იპგახლდათ.

მათი საქმიანობის სფეროები კი მრავალფეროვანია და გვხვდება არაერთი შემთხვევა,
როცაერთიმეწარმერამდენიმეპროდუქტსაწარმოებს,მაგალითად−ღვინოსადამურა-
ბებს;ანთაფლსდასუვენირებსდაა.შ.

დიაგრამა8.რესპონდენტთასაქმიანობისსახეები



გამოკითხულთა23,2%ამბობს,რომაქვსექსპორტისგამოცდილება;76,8%-სასეთიგამოც-
დილებაარაქვს.თუმცა,ამასთანავე,რესპონდენტთა87%ამბობს,რომექსპორტისწარმო-
ებამათსამომავლოგეგმებშიშედის,დამხოლოდ13%არფიქრობსექსპორტზე.

იმრესპონდენტებსშორის,ვისაცექსპორტზეგააქვსსაქონელი,ძირითადადსოფლისმეურ-
ნეობისსხვადასხვასფეროსწარმომადგენლებიარიან:ღვინისწარმოება;ხილი,ბოსტნე-
ული,კენკრა;დაფნისწარმოება;ჩაისწარმოება;ხორცი,ცოცხალისაქონელი.ამასგარდა,
სამისხვამიმართულებაცგვხვდება−რკინისჯაგრისების,ბუხრისსაწმენდებისწარმოება;
სათამაშოებისწარმოება;საყოფაცხოვრებომასალები(ძირითადადსაკომპლექტაციომა-
სალები).

ექსპორტისბაზრებსშორსგამოკითხულბიზნესსპოდუქციისგატანისგამოცდილებააქვს
შემდეგბაზრებზე: ევროკავშირისქვეყნები,დიდიბრიტანეთი,დსთ, (მათშორისრუსეთი,
აზერბაიჯანი,სომხეთი),უკრაინა,ასევე−ახალიზელანდია,ავსტრალია,ირანი,არაბული
ქვეყნები.

ყველაზედივერსიფიცირებულიბაზარიდაასახელაღვინისწარმოებისკომპანიისწარმო-
მადგენელმა,რომელმაცაღნიშნა,რომგამოცდილებააქვსშემდეგბაზრებზემუშაობის:იტ-
ალია,დიდიბრიტანეთი,დანია,საფრანგეთი,ესპანეთი,გერმანია,აშშ,იაპონია,ავსტრა-
ლია,ახალიზელანდია;სპეციფიკურადშეზღუდულიიყოხორცისადაცოცხალიპირუტყვის
ექსპორტისბაზარი−აზერბაიჯანი,არაბულიქვეყნები,ირანი.
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დიაგრამა9.ექსპორტიორებიდარგობრივჭრილში

დაფნის 

წარმოება 

6% სათამაშოების

წარმოება 

6%

სოფლის 

მეურნეობა, 

ხილი, 

ბოსტნეული

19%

ხორცი, 

ცოცხალი 

საქონელი

6%

ჩაის 

წარმოება

13%

ღვინის 

წარმოება 

38%

რკინის 

ჯაგრისები, 

ბუხრის 

საწმენდები

6%

საყოფაცხოვრებო

მასალები

6%

16ბიზნესიდან,რომელსაცგამოკითხულთაშორისექსპორტისგამოცდილებაჰქონდა,12-
მააღნიშნა,რომევროკავშირისბაზარზეთუნდაცერთჯერადიპარტიაჰქონდათგატანილი,
რაცმოწმობს,რომექსპორტისპრაქტიკისარსებობისშემთხვევაშიაღნიშნულიბაზარიბიზ-
ნესმენებისთვისგანსაკუთრებულადსაინტერესოადაშესაძლებლობისშემთხვევაში,ყვე-
ლამათგანიცდილობსევროკავშირისბაზარზეპროდუქციაგაიტანოს.

გამოკითხულთა82,5%ამბობსრომექსპორტზეგასვლისდროსპარტნიორებისმოპოვებას
დაბაზრებისშესახებინფორმაციისგაგებასპირადიკონტაქტებითცდილობს.თუმცა,საკ-
მაოდმაღალიმაჩვენებელიაქვსასევეინტერნეტს(35რესპონდენტი),გამოფენებშიმონა-
წილეობას (24რესპონდენტი), ბიზნეს-ასოციაციებისშესაძლებლობებისგამოყენებას (12)
(დიაგრამა10).

დიაგრამა10.რაგზებითცდილობთპარტნიორებისმოძიებასსამიზნებაზრებზე?

როგორცასოცირებისდღისწესრიგისვალდებულებებისგანხილვისდროსაღინიშნა,სა-
ხელმწიფოპოლიტიკის ერთ-ერთი მიმართულება ვებ-გვერდის tradewithgeorgia.ge გაძლი-
ერებადა, ზოგადადDCFTA-ისადასაექსპორტობაზრების შესახებ ინფორმირებულობის
ზრდაა.რესპონდენტთაგამოკითხვამამმიმართულებითაჩვენა,რომსაიტზედარეგისტრი-
რებისმაჩვენებელიძალიანდაბალიადასულ1-მარესპონდენტმაგანაცხადა,რომდარე-
გისტრირებულია ამჟამადამ საიტზე; 15რესპონდენტი ამბობსრომგაწეულიაქვს ხარჯი
DCFTAდაახლოებისპროცესში.ესთითქმისთანხვდებაიმბიზნესისრაოდენობას,რომლე-
ბიცექსპორტისპროცესშიარიანჩართული.საინტერესომონაცემია,რომექსპორტიორთა
გარდა,სხვაბიზნესისწარმომადგენლებმაციციანაკმაყოფილებსთუარამათიპროდუქ-
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ციასტანდარტებს−23რესპონდენტიამბობს,რომაკმაყოფილებსსტანდარტს,13ამბობს,
რომარა,30-ზემეტსკიამკითხვაზეპასუხიარაქვსანამბობსრომარიცის.ევროკავშირის
ბაზრისშესახებინფორმაციისფლობისმაჩვენებელიცკორელაციაშიაამციფრებთან(დი-
აგრამა11).

დიაგრამა11.ინფორმირებულობადაჩართულობაDCFTAდაახლოებისპროცესში

მათგან, ვინც ამბობს, რომ გაწეული აქვს ხარჯი DCFTA სტანდარტისდასაკმაყოფილებ-
ლად,ამხარჯისკლასიფიცირებისდროსსხვადასხვამიმართულებსგამოყოფს(დიაგრამა
12),ყველაზემეტიხარჯიორიმიმართულებით−ლიცენზიებისადასერტიფიკატებისმოსა-
პოვებლადდატექნიკურიგადაიარაღებისმიმართულებითარისგაწეული.

დიაგრამა12.ხარჯიDCFTAსტანდარტისდასაკმაყოფილებლად

 

როგორცდიაგრამა 11-დან ჩანს,რესპონდენტთა პასუხები ცხადყოფს,რომ მიუხედავად
საკმაოდაქტიურიკამპანიებისა,რომელსაცსხვადასხვამხარეებიახორციელებენბიზნე-
სისინფორმირებულობისგასაზრდელად,ცოდნისდონეამმიმართულებითკვლავდაბა-
ლია.კითხვაზე,თუვისმიერორგანიზებულიღონისძიებებიდან/ტრენინგებიდანიგებენინ-
ფორმაციასევროკავშირისბაზრისგახსნითშექმნილიშესაძლებლობებისადაDCFTA-ის
შესახებ,ყველაზედიდიწილიარასამთავრობოორგანიზაციებზემოდის(44%),შემდეგად-
გილზეასახელმწიფოსტრუქტურები(28%),ბიზნეს-ორგანიზაციები(16%),ასევესხვადასხვა
ბიზნეს-გაერთიანებები.

გამოკითხვისსაკმაოდსაინტერესოშედეგიიყო,რომგამოკითხულმცირედასაშუალომე-
წარმეთანახევარზემეტიიყოინფორმირებულისახელმწიფოსმიერბიზნესისხელშეწყო-
ბისთვისგამოყოფილიდახმარებებისშესახებ(დიაგრამა13).
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დიაგრამა13.გისარგებლიათთუარასახელმწიფოდახმარებით?

58%

გამოკითხულიმეწარმეებისნახევარზემეტიამბობს,რომუსარგებლიასახელმწიფოსფი-
ნანსური (39,1%), ტექნიკური (5,8%) ან საინფორმაციო (8,7%)დახმარებით,რაც საკმაოდ
საინტერესომონაცემია.ესრეალურადმოწმობსსახელმწიფოაქტივობისმასშტაბზე,რაც,
როგორცჩანს,საკმაოდდიდია.საინტერესოა,რომხშირშემთხვევაშიმეწარმეებისახელ-
მწიფოდახმარებაზესაუბრისასგულისხმობენარამხოლოდმაგალითადპროგრამა „აწ-
არმოესაქართველოში“პროგრამებს,არამედდონორებისმიერგამოყოფილისაგრანტო
კომპონენტებისფარგლებშიგაწეულდაფინანსებებს(მაგალითადENPARD-ისპროგრამა,
Zrdaპროგრამებიდაა.შ).

ასევე,საკმაოდპოზიტიურიასააგენტოს„აწარმოესაქართველოში“მიერჩატარებულგამო-
ფენებშიმონაწილეობისგამოხმაურება.საქართველოშიჩატარებულიასეთიგამოფენების
მონაწილეთარაოდენობა გამოკითხულთადაახლოებით მეოთხედია (16,1%),რაც შესაძ-
ლოაარარისძალიანმაღალიმაჩვენებელი,თუმცამნიშვნელოვანია,რომმონაწილეთა
უმრავლესობა(78%)გამოფენისშედეგსპოზიტიურადაფასებს−შედეგებიდანყველაზემა-
ღალიმაჩვენებელიჰქონდამოსაზრებას,რომგამოფენისშედეგადმონაწილემმოახდინა
საკუთარიპროდუქციის/მომსახურებისპოპულარიზაცია (50%), 11,1%კიამბობს,რომმო-
იპოვაახალიპარტნიორები.დაახლოებითიგივემაჩვენებელიაგაყიდვებისგაზრდისადა
ახალიდაფინანსებისმოპოვებისმაჩვენებელი.ჯამურადმხოლოდ22%ამბობს,რომგამო-
ფენაშიმონაწილეობასმისთვისარჰქონიაშედეგი.

მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელთა გამოკითხვის ერთ-ერთი მიზანი მათი
საჭიროებებისგანსაზღვრაციყო,ექსპორტისზრდისპრიზმიდან.ამთვალსაზრისით,რო-
გორცმოსალოდნელიიყო,მთავარგამოწვევებადდაფინანსება,ანუინვესტიციები(38რეს-
პონდენტი)დაწარმოებისმცირემასშტაბი(31რესპონდენტი)(დიაგრამა14).

დიაგრამა14.შემაფერხებელიფაქტორებითქვენიპროდუქციისექსპორტისთვის

1

9

26

27

31

38

პრობლემაა ტრანსპორტირება 

…მხოლოდ საქართველოს ბაზარზე ვარ 

…არ ვფლობ საკმარის ინფორმაციას ბაზრის და 

ვსაჭიროებ დახმარებას პარტნიორის …

მაქვს წარმოების მცირე მასშტაბი

ვსაჭიროებ დამატებით ინვესტიციებს 
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ბიზნესისმოლოდინები

ბიზნესისმოლოდინი,ცხადია,ყოველთვისარდავერშეესაბამებასახელმწიფოსრეალურ
შესაძლებლობებსადაუფლებამოსილებებს, ზოგშემთხვევაში კი მთლიანადქვეყნისსა-
ჭიროებებს,რომელიცსაქართველოსექსპორტისგანვითარებისხელშემწყობიშეიძლება
იყოს.თუმცა,იგიიძლევაწარმოდგენასიმსურვილებსადააღქმებზე,რომელიცბიზნესის
წარმოამდგენლებსაქვთხელისუფლებისდასახელმწიფოსმიმართ.

გამოკითხვისშედეგადგამოკვეთილბიზნეს-მოლოდინებსშორისშემდეგირამდენიმეჯგუ-
ფიშეიძლებაგამოვყოთ:

■ ფინანსებზეხელმისაწვდომობა−რესპონდენტებიპირველრიგშიაქცენტსაკეთებენ
ფინანსებზედამიაჩნიათ,რომხელისუფლებამხელიუნდაშეუწყოსმცირედასაშუ-
ალო ბიზნესისთვისფინანსებზე წვდომის გაუმჯობესებას. ამ მიმართულებით უფრო
მეტიმოლოდინიარისგრანტებისდაფინანსურიდახმარებებისმიმართულებით,თუმ-
ცაასევეგვხვდებამოსაზრებებიშეღავათიანიკრედიტებისხელშეწყობასთანდაკავ-
შირებით.

 ამ მიმართულებით რესპონდენტები საუბრობენ, როგორც კონკრეტული ბიზნესების
საგრანტომხარდაჭერისაუცილებლობაზე,ასევე−მაგალითადთაფლისშემთხვევაში
იყომოსაზრებებიიმასთანდაკავშირებით,რომსახელმწიფოშესყიდვებშისაექსპორ-
ტოპოტენციალისმქონეპროდუქტისადგილწარმოშობაშეიძლებაპრიორიტეტულად
იქნასმიჩნეულიდაამითსახელმწიფომამდარგებშიფინანსებისჩადებასირიბადაც
შეუწყოსხელი;

 დაფინანსებებთანმიმართებაშიასევერესპონდენტებმახაზიგაუსვეს,რომმათსჭირ-
დებათ ხარისხიანი ბიზნეს-გეგმების შექმნაშიდახმარება, რომელიც გაუიოლებდათ
ბანკებთანურთიერთობას;

 იყომოსაზრებებიიმასთანდაკავშირებითაც,რომსახელმწიფომსაექსპორტოპრო-
დუქციისსუბსიდირებაუნდამოახდინოს;

 ასევეიყომოსაზრებები,რომმნიშვნელოვანიაფინანსურიმხარდაჭერათანამედრო-
ვეშეფუთვის,ბოთლისდამსგავსიწარმოებებისთვის,რათაპროდუქტისთანამედრო-
ვედასტანდარტულიშეფუთვანაკლებპრობლემასთანიყოსდაკავშირებული.

■ დახმარებალაბორატორიულიკვლევებისჩატარებასადასერტიფიცირებაში−ერთ-
ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება ბიზნესის მოლოდინებში, განსაკუთრებით ეს
ეხებასოფლისმეურნეობისსფეროსწარმომადგენლებს,არისსახელმწიფოსგანმო-
ლოდინი,რომსახელმწიფოშექმნისთანამედროვესტანდარტისლაბორატორიების
და/ანდაეხმარებაბიზნესსფინანსურადანტექნიკურადლაბორატორიულიმომსახუ-
რებისუფრომეტხელმისაწვდომობაში,ასევე−სერტიფიცირებისპროცესისგავლაში.

■ მიწისსაკუთრება−რესპონდენტთანაწილმაინტერვიუებისდროსწამოჭრამიწისპრი-
ვატიზებისთემა,თუმცაგანსხვავებულიაქცენტებით:ზოგიერთმათგანსმიაჩნია,რომ
ბიზნესის წარმოებისდა ინვესტიციისგანხორციელების შემთხვევაში სახელმწიფომ
მიწა ბიზნესს უნდა გადასცეს უფასოდ ან შეღავათიანფასად; ზოგიერთ შემთხვევა-
შისაუბარიიყოგამარტივებულპრივატიზებისპროცესზე;იყოგამოთქმულიქართული
ბიზნესისმეტიპროტექციონიზმისმოლოდინიც.

■ მეწარმეთასაჭიროებებისდაპრიორიტეტულიდარგებისკვლევა−ბიზნესისნაწილი
თვლის,რომსახელმწიფომუკეთუნდაგამოიკვლიოსბიზნესისსაჭიროებებიექსპორ-
ტის მიმართულებებითდა საექსპორტო პოტენციალის მქონედარგები. მაგალითად
იყომოსაზრება,რომსასურველიასაექსპორტობაზრებზესახელმწიფომგამოიკვლი-
ოს,საქართველოდანრატიპისპროდუქტისექსპორტიიქნებაამბაზარზეკონკურენ-
ტუნარიანი,რადგანმსგავსიმარკეტინგულიკვლევებისშესაძლებლობამცირედასა-
შუალობიზნესსთავადარაქვს.ამკვლევებისსაბოლოოშედეგთანდაკავშირებული
მოლოდინიისევფინანსებამდედასახელმწიფოპროექტებისდაგეგმვასადაგანვი-
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თარებამდემიდის;მაგალითადერთ-ერთრეკომენდაციაშიაღნიშნულია,რომსახელ-
მწიფომ სასურველია დაუკვეთოს კვალიფიციური კვლევები, ანალიზი საექსპორტო
ბაზრებზედაშესაბამისიპროდუქციისსაქართველოშიწარმოებისშესაძლებლობაზე,
მისთვითღირებულებაზე,ხარისხისგაუმჯობესებისათვისკიგასცესახალიტექნოლო-
გიებისდანერგვისათვისფინანსურისუბსიდიები.

■ დახმარებაპარტნიორებისმოძიებაში−მცირედასაშუალობიზნესისწარმომადგენ-
ლები თვლიან, რომ მნიშვნელოვანია სახელმწიფომ გაუწიოს დახმარება პარტნი-
ორების მოძიებაში ექსპორტის განსახორციელებლად. ამ მიმართულებით დასახე-
ლებულიაროგორცსაერთაშორისოდაადგილობრივიგამოფენებშიმონაწილეობის
ხელშეწყობა, ასევე სპეციალური ბაზის შექმნა, გამოცდილების გაზიარების მიზნით
მსოფლიოშისხვადასხვაცნობილმეწარმეებთანშეხვედრა,მათიგამოცდილებისგა-
ზიარება,მათიკანონმდებლობისცოდნაშიმხარდაჭერადაა.შ.

■ მაქსიმალურადსაჭიროაქვეყნისრეკლამირება−ერთ-ერთიმნიშვნელოვანიმოლო-
დინიუკავშირდებათავადქვეყნისსაექსპორტოპოტენციალისცნობადობისგაზრდას
− გამოითქვა მოსაზრება, რომ საქართველოს არ იცნობენ, ეს კი დიდ პრობლემას
ქმნისახალბაზარზე.

■ ბიზნესისკოორდინირებისხელშეწყობა−გამოკითხვისდროსერთ-ერთმნიშვნელო-
ვანპრობლემადგამოიკვეთაერთგვაროვანიპროდუქციისსიმცირე.ამპრობლემის
აღმოსაფხვრელადგამოთქმულიიყომოსაზრებები,რომსახელმწიფომხელიუნდა
შეუწყოსერთგვაროვანიპორდუქციისმწარმოებელიკომპანიებისკოორდინაციას.

■ ტრანსპორტირებაშიდახმარება,ევროპაშიერთიანისასაწყობეპუნქტისშექმნა−გა-
დაზიდვებისსიძვირეექსპორტისთვისერთ-ერთშემაფერხებელფაქტორადიყოდა-
სახელებული.ბიზნესიხაზსუსვამსამპრობლემას,თუმცაგადაჭრისგზებსნაკლებად
ხედავს. ერთ-ერთი რეკომენდაცია უკავშირდებოდა სახელმწიფოს მიერ ევროპაში
სასაწყობეინფრასტრუქტურისმოწყობას,საიდანაცუფროადვილადმოხდებატრან-
სპორტირებასხვადასხვაქვეყანაში.

■ ინფორმირებადაგანათლება−არცთუმცირეადგილიუკავიაბიზნესისმოლოდინებში
ბაზრებისშესახებინფორმირებისადაგანათლებისსურვილს.არისსაუბარიროგორც
კონკრეტულიბაზრებისშესახებინფორმაციაზე,ასევებიზნეს-უნარების,საექსპორტო
ბაზრებისკანონმდებლობების,სტანდარტების,ბიზნეს-გეგმებისდასხვათემებისშე-
სახებცოდნისმიღებისსურვილზე.

მიუხედავადიმისა,გაზიარებადიათუარაბიზნესისმოლოდინებიდაშეესაბამებათუარა
ყოველთვისხელისუფლებისროლსადასახელმწიფოსშესაძლებლობებს,ესმოლოდინები
ქმნიანგარკვეულწარმოდგენასიმსაჭიროებებისშესახებ,რომელიცბიზნესსექსპორტის
მიმართულებითგააჩნია.
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დასკვნებიდარეკომენდაციები

■ 2014წლიდან2018წლამდესაქართველოსმთლიანიექსპორტი100მილიონიაშშდო-
ლარით გაიზარდა. 2018 წელი იყო პირველი წელი, როცა განხორციელებულმა ექ-
სპორტმაგადააჭარბა2014წლისმაჩვენებელს.შესაბამისად,ექსპორტისზრდისზო-
გადიმაჩვენებელისაკმაოდდაბალია;

■ წმინდაექსპორტიევროკავშირშიდროისიგივემონაკვეთში214მილიონითარისგაზ-
რდილი,რაცმნიშვნელოვანიმაჩვენებელიადათითქმისორჯერაღემატებაექსპორ-
ტისჯამურიზრდისმაჩვენებელს;

■ იზრდებაექსპორტდამოკიდებულებარუსეთზე−მიუხედავადექსპორტისდივერსიფი-
ცირებისმიმართულებითგადადგმულინაბიჯებისა(მაგალითად,ჩინეთისბაზრისწი-
ლისგაზრდაექსპორტშიდაევროკავშირისექსპორტისფინანსურგამოხატულებაში
ზრდა)2018წელსევროკავშირსწილისაქართველოსექსპორტშიიყოჯამურიექსპორ-
ტის22%,ისეთივე,როგორც2014წელსდანაკლებივიდრე2006წელს.სამაგიეროდ,
მნიშვნელოვნადარისგაზრდილირუსეთისწილიექსპორტში− 2018წელსესწილი
13%ს,2019წლისპირველკვარტალშიკი−ბოლო20წლისმანძილზეუპრეცედენტოდ
მაღალ−16%-საღწევს;

■ ფაქტობრივიდა სტატისტიკური ინფორმაციის ანალიზი აჩვენებს,რომფორმალური
თვალსაზრისით,ასოცირებისდღისწესრიგისსამოქმედოგეგმაექსპორტისხელშეწყო-
ბისმიმართულებითსაკმაოდაქტიურადხორციელდება.ექსპორტისსტატისტიკისმაჩ-
ვენებლებისგათვალისწინებით,კითხვებიძირითადადთავადამგეგმისდაშეფასების
ინდიკატორების ეფექტიანობასთანდაკავშირებითდგება −რამდენად ადეკვატურია
იგიდასახულიმიზნების;არისთუარასაკმარისიდა,ზოგადად,ეფექტიანიგზაექსპორ-
ტისხელშესაწყობადექსპორტისხელშეწყობისდღესარსებულიმექანიზმები.

■ ამიტომმიგვაჩნია,რომუნდამოხდესგეგმისმექანიზმებისეფექტიანობისშეფასება
ექსპორტის კომპონენტის მიმართულებით (მაგალითად „აწარმოე საქართველოში“
საგრანტოკომპონენტისპროგრამებისდაა.შ)დამოხდესშედეგებისმიხედვითმათი
კორექტირება;

■ ფინანსურიხელმისაწვდომობაექსპორტზეორიენტირებულიბიზნესისმთავარიპრობ-
ლემაა−ერთეულისაგრანტოდადახმარებისპროექტები,როგორიაქტიურიცარუნ-
დაიყოსისინი,ვერმოახდენსბიზნეს-გარემოზეგადამწყვეტზემოქმედებასდამათი
მასშტაბისასახვაექსპორტისმთლიანმონაცემებზეარარეალისტურია.ამტიპისაქ-
ტივობებიუფრომეტადემსახურებაცალკეულიქეისებისშექმნას,ასევეახალისაექ-
სპორტოპროდუქტებისადასფეროებისაღმოჩენას,რომელიცუფროგრძელვადიანი
ეფექტისმატარებელიადაექსპორტისჯამურმაჩვენებლებშივერაისახება.ამიტომ,
ექსპორტისმიმართულებითრეალურიძვრებისმოსახდენად,დაფინანსებისკუთხით
მნიშვნელოვანია,რომქვეყანაშიფინანსურიპოლიტიკაემსახურებოდესბიზნეს-სეს-
ხებისხელმისაწვდომობისზრდასდამათგაიაფებას.ამისთვისკიაუციებელიაიაფი
საკრედიტოხაზებისმოძიება,ქვეყნისსაკრედიტორეიტინგისზრდაზემუშაობა,ასევე
− საზოგადოებისდა მათშორის ბიზნესისფინანსურიგანათლების ზრდა (არა მხო-
ლოდტრენინგების,არამედსაგანმანათლებლოსფეროშიამკურუკულუმებისინტეგ-
რაციით);

■ საექსპორტოპროდუქციისსიმცირე−ფინანსებისხელმისაწვდომობისპრობლემაწა-
მოიჭრაისეთისაჭიროებებისდასაძლევად,როგორიცაა−ტექნიკურიგადაიარაღება,
ერთგვაროვანი პროდუქციისწარმოებადაასეშემდეგ. ანუ,ფაქტობრივადგამოიკ-
ვეთა,რომექსპორტისზრდისდაბალიმაჩვენებლისმთავარიწინაპირობაისაა,რომ
ქვეყანასარაქვსშესაბამისიმოცულობისდაშესაბამისისტანდარტისსაექსპორტო
პროდუქცია;

■ ერთგვაროვანი პროდუქციის პრობლემის დაძლევის ერთ-ერთი გზა, ბიზნესის გამ-
სხვილებისგარდა,კოოპერატივების,სხვადასხვადარგობრივიასოციაციებისდა/ან
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მაგალითადექსპორტიორიკომპანიებისგანვითარებაა−თანამედროვემსოფლიოში
ექსპორტსმცირედასაშუალომეწარმედამოუკიდებლადარახდენს;

■ თანამედროვე სტანდარტის სამაცივრე და სასაწყობე მეურნეობების არსებობა და
მათი შექმნის ხელშეწყობა, ენერგოდამზოგავი ტექნოლოგიებით, მსხვილი, თუმცა
მცირეკამერიანიმაცივრებისშექმნაკიდევერთიმექანიზმიაექსპორტისხელშეწყო-
ბისთვის. ამ ეტაპზე სამაცივრე მეურნეობები ძირითადად უფრო მუშაობს როგორც
დამხარებიზნესი(საკუთარიპროდუქციისშესანახად)დამათიგამოყენებაარხდება
მცირედასაშუალობიზნესისწარმომადგენლებისმიერ,რაცმათიპროდუქციისმცი-
რემასშტაბითდასამაცივრემომსახურებისმაღალიფასითააგანპირობებული;

■ წარმოებისზრდისმთავარიწინაპირობახელსაყრელიბიზნესდასაინვესტიციოგა-
რემოსარსებობაა.მიუხედავადიმისა,რომსხვადასხვაბიზნეს-რეიტინგებშისაქარ-
თველოს მოწინავე ადგილები აქვს, საინვესტიციო შემოდინებების სტატისტიკა და
2018წელსპირდაპირიუცხოურიინვესტიციებისდაახლოებით35%ვარდნაადასტუ-
რებს,რომსაინვესტიციოპოლიტიკაქვეყანაშიგადასახედია.მაგალითად,სოფლის
მეურნეობასთუშევეხებით,წარმოებისმასშტაბებისგაზრდადატექნოლოგიურიგა-
დაიარაღებამიწებისგამსხვილებისპროცესისხელშეწყობისადაპრივატიზაციისლი-
ბერალურიპროცესისგარეშე,პრაქტიკულად,შეუძლებელია.

■ რაც შეეხება სახელმწიფო პროგრამებსა და დახმარებებს − თუ სახელმწიფო გა-
დაწყვეტს შეინარჩუნოს მსგავსიტიპის პროექტები, მნიშვნელოვანია,რომ ბიზნესის
ხელშეწყობისკომპონენტში(მათშორისმცირედასაშუალობიზნესისმხარდაჭერის
კომპონენტში) განსაკუთრებული აქცენტი სწორედ ექსპორტორიენტირებული ბიზნე-
სის ხელშეწყობაზე გაკეთდესდა ამ პროექტებს ნაკლებადქონდეს მხოლოდსოცი-
ალურიხასიათი.ამთვალსაზრისითმნიშვნელოვანიაროგორცსაგრანტოდაფინან-
სების„გამსხვილება“,ასევეკლასტერულიმიდგომა;ასევემნიშვნელოვანია,რომთუ,
მაგალითადგამოფენებისორგანიზებისდა/ანგამოფენებშიმონაწილეობისშედეგად
მიღწეულიიქნებაერთჯერადიშედეგები,შემდგომშიამერთჯერადიშედეგებისგამყა-
რებისმხარდაჭერისთანმიმდევრულიპროცესიდაშესაძლებლობები;ასევემნიშვნე-
ლოვანიაგათვალისწინებულიიყოსდახმარებისეფექტიანობისპერმანენტულიმონი-
ტორინგისმექანიზმისშექმნის;

■ პრობლემად რჩება ექსპორტზე ორიენტირებული კომპანიების ბაზის (მაგალითად
tradewithgeorgia.ge) ფორმირება, მასში კომპანიების სრულფასოვანი წარმომადგენ-
ლობითობისუზრუნველყოფადაგანსახორციელებელიაამბაზისაქტიურიპოპულა-
რიზაცია,როგორცსაქართველოსშიგნით(ბიზნესისწარმომადგენლებსშორის),ასევე
−საქართველოსგარეთ,მათშორისევროკავშირისქვეყნებში.ასევემნიშვნელოვანია
EEN-ისბაზაშიქართულიბიზნესისრეგისტრირებისდამატებითიქეისებისშექმნა.ამ-
ისათვისშეიძლებასაჭიროიყოსმეტირესურსისმობილიზებაამმიზნებისთვისსახელ-
მწიფოსდაასევემისპარტნიორორგანიზაციებში,ვისაცამევროპულბაზაზეწვდომა
აქვს.



სა ქარ თვე ლოს სა ექ სპორ ტო
პო ლი ტი კის შე დე გე ბი

ას ოც ირ ებ ის დღის წეს რი გის სა მოქ მე დო გეგ მის ექ სპორ ტის
ხელ შეწყო ბის კომ პო ნენ ტის შე ფა სე ბა


