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შესავალი

2014 წელს, ევ რო კავ შირ თან გა ფორ მე ბულ მა ას ოც ირ ებ ის ხელ შეკ რუ ლე ბამ და მის მა შე მად-
გე ნელ მა ღრმა და ყოვ ლის მომ ცვე ლი თა ვი სუ ფა ლი სა ვაჭ რო სივ რცის შე სა ხებ შე თან ხმე ბამ 
(DCFTA) რო გორც წი ნა სა ხელ შეკ რუ ლე ბო, ას ევე შემ დგო მი პე რი ოდ ის გან მავ ლო ბა ში ქარ-
თუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური ან ალ იტ იკ ური, პო ლი ტი კუ რი თუ მე დია სივ რცის დამ სა ხუ რე ბუ ლი ყუ-
რადღე ბა და ოპ ტი მის ტუ რი მო ლო დი ნე ბი შექ მნა.

რა საკ ვირ ვე ლია, შე თან ხმე ბის თან მდე ვი სხვა დას ხვა ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბი სა და სა-
კა ნონ მდებ ლო ბა ზი სა თუ აღ სრუ ლე ბის მე ქა ნიზ მე ბის ევ რო კავ შირ თან ჰარ მო ნი ზე ბის შე-
სა ბა მი სი გეგ მის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ხელ შეკ რუ ლე ბის ხელ შე სა ხე ბი და რა ოდ ენ ობ რი ვად 
და თან ხობ რი ვად ას ახ ული შე დე გე ბის მიღ წე ვას წლე ბი სჭირ დე ბა. შე სა ბა მი სად, ხელ შეკ-
რუ ლე ბის გა ფორ მე ბი დან 3, 2 და მი თუ მე ტეს 1 წლის თავ ზე არ არე ალ ის ტუ რი იქ ნე ბო და ამ 
ხელ შეკ რუ ლე ბის რა იმე ხელ შე სა ხებ შე დე გებ ზე სა უბ არი. თუმ ცა, შე თან ხე ბის გა ფორ მე ბი-
დან უკ ვე 5 წლის პე რი ოდ ში, შე საძ ლებ ლია გარ კვე ული დას კვნე ბის გა კე თე ბა არ სე ბულ დი-
ნა მი კა ზე დაკ ვირ ვე ბით, პირ და პი რი და არ აპ ირ და პი რი, თან მდე ვი ეფ ექ ტე ბის ან ალ იზ ით.

გარ და DCFTA-ისა, ამ ავე პე რი ოდ ში, სა ქარ თვე ლომ თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე სა ხებ შე-
თან ხმე ბა (EFTA) გა აფ ორ მა ის ლან დი ას თან, ლიხ ტენ შტე ინ თან, ნორ ვე გი ასა და შვე იც არი-
ას თან, 2017 წლის მა ის ში - ჩი ნეთ თან. ამ ჟა მად კი მიმ დი ნა რე ობს მო ლა პა რა კე ბე ბი ინ დო-
ეთ თან თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე სა ხებ შე თან ხმე ბის თა ობ აზე.

იმ ის ათ ვის, რომ სა ქარ თვე ლომ შეძ ლოს DCFTA-ის ფარ გლებ ში მი ღე ბუ ლი უპ ირ ატ ეს ობ ებ ის 
გა მო ყე ნე ბა მე სა მე ქვეყ ნე ბი დან ინ ვეს ტი ცი ებ ის მო სა ზი დად, სა ჭი როა დე ტა ლუ რად გა ან-
ალ იზ დეს სხვა დას ხვა მსხვი ლი თუ სა შუ ალო, მწარ მო ებ ელი ქვეყ ნის სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო-
ბე ბი ევ რო კავ შირ თან და სა ქარ თვე ლო ში მა თი კონ კრე ტუ ლი წარ მო ებ ებ ის უპ ირ ატ ეს ობ ები. 
მსგავ სი კვლე ვა ჩა ტარ და ჩი ნეთ თან თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე სა ხებ შე თან ხმე ბის გა ფორ-
მე ბის შემ დგომ პე რი ოდ ში, რა თა გა მოკ ვე თი ლი ყო ევ რო კავ შირ ში ექ სპორ ტი რე ბა დი პრო-
დუქ ცი ის ის ჯგუ ფი, რომ ლის წარ მო ებ ის ჩი ნე თი დან სა ქარ თვე ლო ში გად მო ტა ნის შემ თხვე-
ვა ში, სა მი ვე მხა რე მო გე ბუ ლი დარ ჩე ბო და1.

1 USAID Governing for Growth (G4G) in Georgia policy paper: Opportunities from China-Georgia Free Tarde Agreement in the Context of DCFTA
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1. ექსპორტის ძირითადი მაჩვენებლების 
მიმოხილვა

წი ნამ დე ბა რე თავ ში წარ მოდ გე ნი ლია ექ სპორ ტის რო გორც წი ნა სა ხელ შეკ რუ ლე ბო, ას ევე 
მი სი შემ დგო მი პე რი ოდ ის ექ სპორ ტის მო ნა ცე მე ბი რომ ლებ მაც შე საძ ლე ბე ლი უნ და გა ხა-
დოს მსჯე ლო ბა DCFTA-ის შე საძ ლო გავ ლე ნა ზე. 

დი აგ რა მა 1-ზე მო ცე მუ ლია 2014-2018 წლე ბის ექ სპორ ტის დი ნა მი კა მთლი ან ობ აში, ევ რო-
კავ ში რის ქვეყ ნებ ში ჯა მუ რად, და ას ევე, ჩი ნეთ სა და ინ დო ეთ ში.

სა ქარ თვე ლო დან გან ხორ ცი ელ ებ ული ექ სპორ ტის მთლი ანი მო ცუ ლო ბა 2014-დან 2016 
წლის ჩათ ვლით კლე ბა დი ტრენ დით ხა სი ათ დე ბო და. კერ ძოდ, ექ სპორ ტის ცვლი ლე ბა წი ნა 
წელ თან შე და რე ბით 2014 წელს -1.7%-ს შე ად გენ და 2 861 მლნ აშშ დო ლა რის მო ცუ ლო ბით; 
2015 წელს -22.9%-ს 2 204 მლნ აშშ დო ლა რის მო ცუ ლო ბით, ხო ლო 2016 წელს ექ სპორ ტი ბო-
ლო ხუ თი წლის მი ნი მა ლურ ნიშ ნულ ზე იყო 4.2%-იანი კლე ბით და 2 113 მლნ აშშ დო ლა რის 
მო ცუ ლო ბით. 2017-2018 წლებ ში სა ქარ თვე ლო დან მთლი ან მა ექ სპორ ტმა ზრდა და იწყო და 
2017 წელს 2 735 მლნ აშშ დო ლა რის მაჩ ვე ნე ბელს მი აღ წია 29.5%-იანი ზრდის მაჩ ვე ნებ-
ლით. 2018 წელს კი სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის სამ სა ხუ რის წი ნას წა რი მო ნა ცე მე ბით, ექ-
სპორ ტის მო ცუ ლო ბამ 3 355 მლნ აშშ დო ლა რი შე ად გი ნა 22.6%-იანი ზრდის მაჩ ვე ნებ ლით.  
ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში ექ სპორ ტის მაჩ ვე ნე ბე ლი, მარ თა ლია, მცი რე დი, მაგ რამ მა ინც 
ზრდის ტენ დენ ცი ით ხა სი ათ დე ბო და 2014-2016 წლებ ში - 2014 წელს უმ ნიშ ვნე ლო, წლი ური 
2.8% ზრდით, 2105 წელს ას ევე მცი რე, 3.4%-იანი ზრდით და 2016 წელს 12.4%-იანი შემ ცი რე-
ბით. თუმ ცა, 2017 წლი დან აქ ტი ური ზრდის მაჩ ვე ნე ბე ლი ფიქ სირ დე ბა 15.8%-ის ოდ ენ ობ ით, 
ხო ლო 2018 წელს კი ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში ექ სპორ ტის ზრდამ 11.5% შე ად გი ნა.

დიაგრამა 1. ექ სპორ ტი, ცვლი ლე ბა 2014-2018 წლებში
(მლნ აშშ დოლარი)



6

აქ ვეა მო ცე მუ ლი ექ სპორ ტის ცვლი ლე ბის დი ნა მი კა ჩი ნეთ თან, რო მე ლიც 2018 წლამ დე 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზრდით ხა სი ათ დე ბო და და შე სა ბა მი სად, 2014 წელს 166.2% შე ად გი ნა, 2015 
წელს - 39.2%, 2016 წელს 38.6%, ხო ლო 2017 წელს შე და რე ბით შე ნელ და და 15.7% შე ად გი ნა. 
2018 წელს კი ეს მაჩ ვე ნე ბელ მა კლე ბა და იწყო და წი ნა წელ თან შე და რე ბით 1.8%-ით შემ-
ცირ და.

ინ დო ეთ ის შემ თხვე ვაც გარ კვე ულ წი ლად გან სხვა ვე ბუ ლია ექ სპორ ტის სრუ ლი სუ რა თი სა-
გან და მის ტრენ დს არ იმე ორ ებს. კერ ძოდ, 2014-2016 წლებ ში, ის ევე, რო გორც ჩი ნეთ ში ექ-
სპორ ტი, აქ აც ზრდის მა ღა ლი, ორ ნიშ ნა ტემ პით ხა სი ათ დე ბო და. შე სა ბა მი სად, 2014 წელს 
ინ დო ეთ ში ექ სპორ ტი წი ნა წელ თან შე და რე ბით 69.1%-ით გა იზ არ და, 2015 წელს 33.2%-ით, 
2016 წელს კი 55%-ით.  2017 წლი დან სუ რა თი დრა მა ტუ ლად შე იც ვა ლა, ინ დო ეთ ში ექ სპორ-
ტის კლე ბა ორ ნიშ ნა მაჩ ვე ნებ ლით და ფიქ სირ და და -59.6% შე ად გი ნა. 2018 წელს ას ევე შე-
ნარ ჩუნ და კლე ბა -36.6%-იანი მაჩ ვე ნებ ლით.

ზე მოთ აღ წე რი ლი მო ნა ცე მე ბი ცხად ყოფს, რომ ექ სპორ ტის მაჩ ვე ნე ბე ლი ევ რო კავ ში რის 
ქვეყ ნებ თან, მეტ ნაკ ლე ბად სტა ბი ლუ რო ბით გა მო ირ ჩე ვა და მნიშ ვნე ლო ვან რყე ვებს არ გა-
ნიც დის, გან სხვა ვე ბით ექ სპორ ტის მთლი ანი მაჩ ვე ნებ ლის გან, რო მე ლიც 2015-2017 წლებ ში 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ვარ დნით გა მო ირ ჩე ოდა. აქ ვე, საკ მა ოდ რა დი კა ლურ ცვლი ლე ბებს გა ნიც-
დის ჩი ნეთ თან და ინ დო ეთ თან ეს პორ ტის მაჩ ვე ნე ბე ლი. 

აქ ვე აუც ილ ებ ელია აღ ინ იშ ნოს, რომ 2015-2016 წლებ ში ექ სპორ ტის მკვეთ რი შემ ცი რე ბა უკ-
ავ შირ დე ბა რუ სეთ-უკ რა ინ ას შო რის და ძა ბულ პო ლი ტი კურ ვი თა რე ბას და რუ სეთ-თურ ქეთს 
შო რის ას ევე და ძა ბულ ურ თი ერ თო ბას, რა მაც თა ვის თა ვად იქ ონია გავ ლე ნა ამ ქვეყ ნე ბის 
ეკ ონ ომ იკ აზე და შე სა ბა მი სად - სა ქარ თვე ლოს თან მათ სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბებ ზე. ამ ის მი-
ზე ზი კი ცხა დია - უკ რა ინა, თურ ქე თი და რუ სე თი სა ქარ თვე ლოს მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა ვაჭ რო 
პარ ტნი ორ ებია. სა მი ვე ქვეყ ნის წი ლი სა ქარ თვე ლოს სა ექ სპორ ტო ქვეყ ნებს შო რის 2014 
წელს ჯა მუ რად 23% იყო (იხ. დი აგ რა მა 2). ამ გავ ლე ნის მე ტი სიცხა დით წარ მოდ გე ნის თვის 
დი აგ რა მა 3-ზე ნაჩ ვე ნე ბია რუ სეთ ში, უკ რა ინ ასა და თურ ქეთ ში ექ სპორ ტის დი ნა მი კა 2014-
2018 წლებ ში.

დი აგ რა მა 2. სა ქარ თვე ლოს მთა ვა რი სა ექ სპორ ტო პარ ტნი ორ ები, 2014

წყა რო: სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ერ ოვ ნუ ლი სამ სა ხუ რი
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დი აგ რა მა 3. ექ სპორ ტის დი ნა მი კა რუ სეთ ში, უკ რა ინ ასა და თურ ქეთ ში 2014-2018 წლებ ში

წყა რო: სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ერ ოვ ნუ ლი სამ სა ხუ რი
* - 2018 წლის წი ნას წა რი მო ნა ცე მი.

ქვე მოთ წარ მოდ გე ნილ დი აგ რა მა 4-ში მო ცე მუ ლია ევ რო კავ შირ ში, ჩი ნეთ სა და ინ დო ეთ ში 
2011-2018 წლებ ში გან ხორ ცი ელ ებ ული ექ სპორ ტის წი ლი სა ქარ თვე ლო დან გან ხორ ცი ელ ებ-
ულ მთლი ან ექ სპორ ტში, თი თოეული ქვეყ ნის თვის(ჯგუ ფი სათ ვის) ინ დი ვი დუ ალ ურ ად.

დი აგ რა მა ზე ნათ ლად ჩანს, რომ ევ რო კავ შირ ში გან ხორ ცი ელ ებ ული ექ სპორ ტის წი ლი მნიშ-
ვნე ლო ვან ად გილს იკ ავ ებს ექ სპორ ტის მთლი ან მაჩ ვე ნე ბელ ში. ას ოც ირ ებ ის ხელ შეკ რუ ლე-
ბის გა ფორ მე ბამ დე, კერ ძოდ, 2011, 2012 და 2013 წლებ ში, სა ქარ თვე ლო დან ევ რო კავ შირ ში 
გან ხორ ცი ელ ებ ული ექ სპორ ტის წი ლი მთლი ან ექ სპორ ტში შე სა ბა მი სად, 19.4%, 14.9% და 
20.9% იყო. ხო ლო ხელ შეკ რუ ლე ბის გა ფორ მე ბის შემ დგომ, ბო ლო ხუ თი წლის გან მავ ლო ბა-
ში სტა ბი ლუ რად, 20%-ზე მეტს შე ად გენს. თუმ ცა, აქ აც მცი რე დი მერ ყე ობ ით. კერ ძოდ, 2014 
წელს ევ რო კავ შირ ში გან ხორ ცი ელ ებ ული ექ სპორ ტის წი ლი მთლი ან ექ სპორ ტში 21.8%-ს შე-
ად გენ და (2.8%-იანი ზრდის პი რო ბებ ში), 2015 წელს - 29.3%-ს (ზრდა 3.4%-იანი ზრდის პი რო-
ბებ ში), 2016 წელს 26.8%-ს (12.4%-იანი კლე ბის პი რო ბებ ში), 2017 წელს 23.9%-ს (15.8%-იანი 
ზრდის პი რო ბებ ში), ხო ლო 2018 წელს კი 21.8% შე ად გი ნა (11.5%-იანი ზრდის პი რო ბებ ში).  

რაც შე ეხ ება ჩი ნეთს, მი სი წი ლი შე და რე ბით მცი რეა სა ქარ თვე ლო დან გან ხორ ცი ელ ებ ულ 
ექ სპორ ტში, თუმ ცა აშ კა რაა, რომ 2011 წლი დან არ ის სა ქარ თვე ლო-ჩი ნე თის ეკ ონ ომ იკ ური 
ურ თი ერ თო ბას თან და კავ ში რე ბით პო ზი ტი ური მო ლო დი ნი; შე დე გად 2011-2018 წლე ბის გან-
მავ ლო ბა ში ჩი ნეთ ში გან ხორ ცი ელ ებ ული ექ სპორ ტის წილს მთლი ანი ექ სპორ ტის მო ცუ ლო-
ბა ში ერ თნიშ ნა მაჩ ვე ნებ ლის თვის არ გა და უჭ არ ბე ბია. თუმ ცა, აქ ვე, აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ამ 
მაჩ ვე ნებ ლი თაც კი, სა ქარ თვე ლოს ტრა დი ცი ულ სა ექ სპორ ტო ბაზ რებს გა უტ ოლ და, მა გა ლი-
თად, 2016 წელს, ოდ ეს აც ჩი ნეთ ში გან ხორ ცი ელ ებ ული ექ სპორ ტის წილ მა (8.3%) თურ ქეთ ში 
(8.2%), სომ ხეთ ში (7.1%) და აზ ერ ბა იჯ ან ში (7.2%) გან ხორ ცი ელ ებ ული ექ სპორ ტის წილ საც 
გა და აჭ არ ბა2.

2011 წელს ჩი ნეთ ში ექ სპორ ტის წი ლი მთლი ან ექ სპორ ტში 1.3% იყო, 2012 წელს 1.1%, 2013 
წელს 1.2%; 2014 წელს ჩი ნეთ ში გან ხორ ცი ელ ებ ული ექ სპორ ტის წი ლი მთლი ან ექ სპორ ტში 
3.2% იყო, 2015 წელს 5.7%, 2016 წელს 8.3%, 2017 წელს 7.4%, ხო ლო 2018 წელს 5.8% შე ად-
გი ნა.

2 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები
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მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი ერ თნიშ ნაა, რო გორც უკ ვე ვთქვით, ჩი ნეთ მა ბო-
ლო წლებ ში სა ექ სპორ ტო 10-ეულ ში სტა ბი ლუ რად მო იპ ოვა ად გი ლი და 2018 წელს ის ეთ 
სტა ბი ლურ სა ექ პორ ტო ბა ზარ საც კი გა უს წრო (190 მლნ აშშ დო ლა რი), რო გო რი ცაა უკ რა ინა 
(156 მლნ აშშ დო ლა რი). 

გა ცი ლე ბით უმ ნიშ ვნე ლო წი ლი უჭ ირ ავს ინ დო ეთ ში გან ხორ ცი ელ ებ ულ ექ სპორ ტს მთლი ან 
ექ სპორ ტში და 1%-იან ნიშ ნულს ზე მოთ თით ქმის არ ფიქ სირ დე ბა. კერ ძოდ, 2011 წელს ინ-
დო ეთ ში გან ხორ ცი ელ ებ ული ექ სპორ ტის წი ლი მთლი ან ექ სპორ ტში 0.9% იყო, 2012 წელს 
0.6%, 2013 წელს სულ რა ღაც 0.2%, 2014 წელს 0.4% იყო, 2015 წელს 0.6%, 2016 წელს 1.1%, 
2017 წელს 0.3%, ხო ლო 2018 წელს ის ევ მი ნი მა ლუ რი მო ცუ ლო ბა, 0.2% შე ად გი ნა.  შე სა ბა მი-
სად, ინ დო ეთ ში გან ხორ ცი ელ ებ ული ექ სპორ ტის თუნ დაც რა დი კა ლუ რი, ორ ნიშ ნა ცვლი ლე-
ბე ბი გავ ლე ნას ვერ ახ დენს ქარ თუ ლი ექ სპორ ტის მთლი ან მაჩ ვე ნებ ლებ ზე.

დი აგ რა მა 4. ევ რო კავ ში რის, ჩი ნე თი სა და ინ დო ეთ ის წი ლი სა ქარ თვე ლო დან
მთლი ან ექ სპორ ტში, 2011-2018 წლე ბი

წყა რო: სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ერ ოვ ნუ ლი სამ სა ხუ რი
* - 2018 წლის წი ნას წა რი მო ნა ცე მი
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2. მთა ვა რი სა ვაჭ რო პრო დუქ ტე ბი ჩი ნეთ თან 
და ინ დო ეთ თან

მე სა მე ქვეყ ნე ბი დან, კერ ძოდ კი ჩი ნე თი დან და ინ დო ეთ იდ ან სა ინ ვეს ტი ციო პო ტენ ცი ალ ის 
უკ ეთ შე სა ფა სებ ლად, სა ინ ტე რე სოა გა ან ალ იზ ებ ული იქ ნას ამ ორ ქვე ყა ნას თან ვაჭ რო ბა. 
კერ ძოდ კი ის ტოპ პრო დუქ ტე ბი, რომ ლე ბიც ამ ქვეყ ნე ბის ვაჭ რო ბა ში ფი გუ რი რე ბენ.

ჩი ნე თი სა ქარ თვე ლოს სი დი დით მე სა მე სა იმ პორ ტო ქვე ყა ნაა და საქ სტა ტის 2018 წლის მო-
ნა ცე მე ბით მი სი წი ლი მთლი ან იმ პორ ტში 9%-ია (იხ. დი აგ რა მა 5), ხო ლო 2019 წლის 2 თვის 
მო ნა ცე მე ბით კი მე ორე ად გილ ზეა 11.5%-იანი წი ლით.

დი აგ რა მა 5.  ჩი ნე თი დან იმ პორ ტის წი ლი მთლი ან იმ პორ ტში, 2014-2018 წლე ბი

წყა რო: სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ერ ოვ ნუ ლი სამ სა ხუ რი
* - 2018 წლის წი ნას წა რი მო ნა ცე მი

დი აგ რა მა 6. 2014-2018 წლებ ში ჩი ნე თი დან იმ პორ ტი რე ბუ ლი ტოპ 10 პრო დუქ ტი

წყა რო: სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ერ ოვ ნუ ლი სამ სა ხუ რი
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ჩი ნე თი დან სა ქარ თვე ლო ში იმ პორ ტი რე ბუ ლი პრო დუქ ცია 1000-ზე მე ტი და სა ხე ლე ბას მო-
იც ავს. უკ ან ას კნე ლი ხუ თი წლის გან მავ ლო ბა ში (2014-2018)  ჩი ნე თი დან სა ქარ თვე ლო ში იმ-
პორ ტი რე ბუ ლი ტოპ 10 პრო დუქ ტი ჯამ ში მთლი ანი იმ პორ ტის 21%-ს შე ად გენს (იხ. დი აგ რა მა 
6) და ეს ენია: გა მომ თვლე ლი მან ქა ნე ბი და მა თი ბლო კე ბი (5%), ბრტყე ლი ნაგ ლი ნი ნახ შირ-
ბა დი ანი ფო ლა დი სა გან სი გა ნით 600 მმ ან მე ტი (4%), რე ზი ნის პნევ მა ტუ რი სალ ტე ები და 
სა ბუ რა ვე ბი (3%), აპ არ ატ ურა მიმ ღე ბი სა ტე ლე ვი ზიო კავ ში რი სათ ვის (2%), მოწყო ბი ლო ბე-
ბი ჰა ერ ის კონ დი ცი რე ბი სათ ვის (2%), ნა თუ რე ბი და გა მა ნა თე ბე ლი მოწყო ბი ლო ბე ბი (2%), 
ფეხ საც მე ლი რე ზი ნის ან პო ლი მე რუ ლი მა სა ლის ძი რი თა და ზე და პი რით (2%), ძრა ვე ბი და 
ტურ ბი ნე ბი (1%), პო ლი აც ეტ ალ ები (1%-მდე) და სა ტე ლე ფო ნო აპ არ ატ ები (1%-მდე).

ინ ფოგ რა ფი კა 1-ზე ნაჩ ვე ნე ბია უკ ან ას კნე ლი ხუ თი წლის გან მავ ლო ბა ში ჩი ნე თი დან ტოპ 10 
პრო დუქ ტის იმ პორ ტის დი ნა მი კა:

ინ ფოგ რა ფი კა 1. ჩი ნე თი დან ტოპ 10 პრო დუქ ტის იმ პორ ტის დი ნა მი კა 2014-2018 წლებ ში

წყა რო: სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ერ ოვ ნუ ლი სამ სა ხუ რი

რაც შე ეხ ება სა ქარ თვე ლო დან ჩი ნეთ ში ექ სპორ ტს, აქ პრო დუქ ცი ის ნო მენ კლა ტუ რა ნაკ ლე-
ბად დი ვერ სი ფი ცი რე ბუ ლია და ძი რი თა დად რამ დე ნი მე და სა ხე ლე ბის პრო დუქ ტში კონ ტენ-
ტრირ დე ბა.  შე სა ბა მი სად, ტოპ 10 სა ექ სპორ ტო პრო დუქ ტის მო ცუ ლო ბამ ბო ლო ხუ თი წლის 
გან მავ ლო ბა ში ჩი ნეთ ში გან ხორ ცი ელ ებ ული ექ სპორ ტის მთლი ანი მო ცუ ლო ბის 99% შე ად-
გი ნა, ხო ლო ყვე ლა ზე ექ სპორ ტი რე ბა დი პრო დუქ ტი, სპი ლენ ძის მად ნე ბი და სპი ლენ ძის 
ჯარ თი მთლი ანი ექ სპორ ტის 84%-ს შე ად გენს (იხ. დი აგ რა მა 7). მე ორე ად გილ ზე ყურ ძნის 
ნა ტუ რა ლუ რი ღვი ნო ებია ექ სპორ ტის 9%-იანი წი ლით, მე სა მე-მე ოთხე ად გილ ზე კი მან გა-
ნუ მის მად ნე ბი და კონ ცენ ტრა ტე ბი (2%) და სა მე დი ცი ნო ხელ საწყო ები და მოწყო ბი ლო ბე-
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ბია (2%). მსუ ბუ ქი ავ ტო მო ბი ლე ბი სა და ალ უმ ინ ის ჯარ თის ექ სპორ ტი მთლი ანი ექ სპორ ტის 
თი თო პრო ცენ ტია, ხო ლო ეთ ილ ის სპირ ტი/სპირ ტი ანი სას მე ლე ბი, სხე ულ ის ხე ლოვ ნუ რი 
ნა წი ლე ბი და თხი ლი/კა კა ლი  თი თოეული 1%-მდეა. ყვე ლა და ნარ ჩე ნი ექ სპორ ტი რე ბუ ლი 
პრო დუქ ტი ჯა მუ რად, ჩი ნეთ ში 2014-2018 წლებ ში გან ხორ ცი ელ ებ ული მთლი ანი ექ სპორ ტის 
მხო ლოდ 1%-ს შე ად გენს.

დი აგ რა მა 7. ტოპ 10 სა ექ სპორ ტო პრო დუქ ტი ჩი ნეთ ში 2014-2018 წლებ ში

წყა რო: სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ერ ოვ ნუ ლი სამ სა ხუ რი

მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ სა ექ სპორ ტო ათე ულ ში მე ორე ად გილ ზეა ღვი ნის პრო დუქ ცია, ჩი-
ნე თის ბაზ რის გახ სნამ ამ მი მარ თუ ლე ბით სა ექ სპორ ტო ქვეყ ნე ბის ჯგუფ ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ცვლი ლე ბა გა მო იწ ვია და ჩი ნეთ მა  ღვი ნის ექ სპორ ტში სა მე ულ ში მო იპ ოვა ად გი ლი; 

ინ დო ეთ იდ ან სა ქარ თვე ლო ში იმ პორ ტი რე ბუ ლი პრო დუქ ცია 2018 წლის მო ნა ცე მე ბით 
მთლი ანი იმ პორ ტის მხო ლოდ 0.5%-ს შე ად გენ და. ინ დო ეთ იდ ან იმ პორ ტი ჩი ნეთ თან შე და-
რე ბით ნაკ ლე ბად დი ვერ სი ფი ცი რე ბუ ლია და ამ შემ თხვე ვა ში 2014-2018 წლებ ში იმ პორ ტი-
რე ბუ ლი ტოპ 10 პრო დუქ ტი მთლი ანი იმ პორ ტის 51%-ს შე ად გენს (იხ. დი აგ რა მა 8). ინ დო ეთ-
იდ ან იმ პორ ტი რე ბუ ლი პრო დუქ ტე ბის სი ის სა თა ვე ში მე დი კა მენ ტე ბია მთლი ანი იმ პორ ტის 
24%-იანი წი ლით. მე ორე ად გილ ზე მას მოს დევს შა ვი ლი თო ნის მე ტა ლო კონ სტრუქ ცი ები 
6%-იანი წი ლით, შემ დეგ ჰიდ რო ტურ ბი ნე ბი და ალ უმ ინ ის გვარ ლე ბი თი თოეული 4%-4% წი-
ლით და ხუ თე ულ ის ბო ლოს ბრინ ჯი 3% წი ლით. მე ორე ხუ თე ულს თა ნა ბა რი, 2%-2% წი ლე ბით 
ინ აწ ილ ებ ენ ქა ღალ დი და მუ ყაო, მსხვილ ფე ხა რქო სა ნი პი რუტყვის გა ყი ნუ ლი ხორ ცი, ჰერ-
ბი ცი დე ბი, პო ლი აც ეტ ალ ები (პლას ტმა სი) და თუ ჯის მი ლე ბი.
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დი აგ რა მა 8. ინ დო ეთ იდ ან იმ პორ ტი რე ბუ ლი ტოპ 10 პრო დუქ ტი 2014-2018 წლებ ში

წყა რო: სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ერ ოვ ნუ ლი სამ სა ხუ რი

სა ქარ თვე ლო დან ინ დო ეთ ში სა ექ სპორ ტო ტოპ 10 პრო დუქ ტი 2014-2018 წლებ ში მთლი ანი 
ექ სპორ ტის 96%-ს შე ად გენს, ხო ლო მთლი ანი ექ სპორ ტის 46% სხვა დას ხვა ლი თო ნის ჯარ-
თია (იხ. დი აგ რა მა 9). ამ პე რი ოდ ის გან მავ ლო ბა ში აზ ოტ ოვ ანი სა სუ ქე ბი ყვე ლა ზე დი დი 
ოდ ენ ობ ით გა ვი და ინ დო ეთ ში და ექ სპორ ტის 48% შე ად გი ნა. მას მოს დევს ალ უმ ინ ის ჯარ-
თი 31%-იანი წი ლით, სპი ლენ ძის ჯარ თი (8%), თუ თი ის ჯარ თი (4%), შა ვი ლი თო ნე ბის ჯარ თი 
(2%), მატყლი (1%), ტყვი ის ჯარ თი (1%), ტყვია (1%), ვულ კა ნი ზე ბუ ლი რე ზი ნი (1%-მდე) და 
ელ ექ ტრო ნუ ლი სქე მე ბი (1%-მდე).

დი აგ რა მა 9. ინ დო ეთ ში ექ სპორ ტი რე ბუ ლი ტოპ 10 პრო დუქ ტი 2014-2018 წლებ ში

წყა რო: სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ერ ოვ ნუ ლი სამ სა ხუ რი
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3. ინ ვეს ტი ცი ებ ის მი მო ხილ ვა

სა ერ თა შო რი სო სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბე ბის გან ვი თა რე ბამ და სხვა დას ხვა თა ვი სუ ფა ლი სა-
ვაჭ რო რე ჟი მის შე მო ღე ბამ შე სა ბა მი სად გა აჩ ინა მო ლო დი ნე ბი, რომ ქვე ყა ნა ში ინ ვეს ტი-
ცი ებ ის შე მო დი ნე ბა გა იზ რდე ბო და კონ კრე ტუ ლად ამ სა ვაჭ რო რე ჟი მე ბით სარ გებ ლო ბის 
მიზ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე. 

ქვე მოთ მო ცე მულ დი აგ რა მა 10-ზე წარ მოდ გე ნი ლია სა ქარ თვე ლო ში გან ხორ ცი ელ ებ ული 
ინ ვეს ტი ცი ები 2011-დან 2018 წლის ჩათ ვლით და მა თი ცვლი ლე ბის დი ნა მი კის მაჩ ვე ნე ბე ლი. 
2012-2013 წლებ ში პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ები მცირ დე ბო და, 2014 წელს 78%-იანი 
ზრდა იყო, ხო ლო 2015-2016 წლებ ში, პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ იც, ის ევე რო გორც 
ექ სპორ ტის მაჩ ვე ნებ ლე ბი  ის ევ კლე ბით ხა სი ათ დე ბა. უფ რო კონ კრე ტუ ლად, 2011 წელს 
პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის მო ცუ ლო ბა 1 130 მლნ აშშ დო ლა რამ დე იყო, 2012 
წელს 1 023 მლნ აშ შდო ლა რამ დე,  9.5%-ით შემ ცირ და, 2013 წელს ის ევ შემ ცი რე ბა გა ნაგ რძო  
0,2%-ით და 1 020 მლნ აშშ დო ლა რამ დე და ვი და. 2014 წელს ქვე ყა ნა ში გან ხორ ცი ელ ებ ულ მა 
პირ და პირ მა უცხო ურ მა ინ ვეს ტი ცი ებ მა 1 817 მლნ აშშ დო ლა რი შე ად გი ნა, რაც წი ნა წლის 
მაჩ ვე ნე ბელ თან შე და რე ბით 78.1%-ით მე ტი იყო. 2015 წელს ინ ვეს ტი ცი ებ ის შე მო დი ნე ბა შემ-
ცირ და 8.4%-ით და 1 665 მლნ აშშ დო ლა რი შე ად გი ნა. 2016 წელს პირ და პი რი უცხუ რი ინ ვეს-
ტი ცი ებ ის შე მო დი ნე ბა კვლავ შემ ცი რე ბას გა ნაგ რძობ და, ამ ჯე რად 6%-ით და 1 565 მლნ აშშ 
დო ლა რი შე ად გი ნა. 2017 წელს ინ ვეს ტი ცი ებ ის ოდ ენ ობა გა იზ არ და მნიშ ვნე ლოვ ნად, 21%-
ით და ბო ლო ხუ თი წლის გან მავ ლო ბა ში ყვე ლა ზე მა ღალ ნიშ ნულს, 1 894 მლნ აშშ დო ლარს 
მი აღ წია. 2018 წელს კი ქვე ყა ნა ში გან ხორ ცი ელ ებ ული პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ები 
კვლავ მნიშ ვნე ლოვ ნად შემ ცირ და 34.9%-ით და ხუ თი წლი ანი პე რი ოდ ის ყვე ლა ზე და ბა ლი 
მაჩ ვე ნე ბე ლი, 1 232 მლნ აშშ დო ლა რი შე ად გი ნა.

დი აგ რა მა 10. 2011-2018 წლებ ში გან ხორ ცი ელ ებ ული ინ ვეს ტი ცი ები

წყა რო: სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ერ ოვ ნუ ლი სამ სა ხუ რი
* - 2018 წლის წი ნას წა რი მო ნა ცე მი
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ამ პე რი ოდ ის გან მავ ლო ბა ში ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბი დან გან ხორ ცი ელ ებ ული პირ და პი რი 
ინ ვეს ტი ცი ებ ის ტრენ დი თით ქმის იმე ორ ებ და პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის დი ნა მი-
კას. 2011 წელს ევ რო კავ ში რი დან შე მო სუ ლი პირ და პირ მა ინ ვეს ტი ცი ებ მა წი ნა წელ თან შე-
და რე ბით 110.8%-ით მე ტი შე ად გი ნა, 2012 წელს 7.2%-ით შემ ცირ და, 2013 წელს კი 7.9%-ით. 
2014 წელს ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბი დან შე მო სუ ლი პირ და პი რი ინ ვეს ტი ცი ები წი ნა წელ თან 
შე და რე ბით 99.1%-ით გა იზ არ და, 2015 წელს 6.5%-ით შემ ცირ და, 2016 წელს 49%-ით გა ნაგ-
რძო კლე ბა, 2017 წელს 91.5%-ით გა იზ არ და, ხო ლო 2018 წელს 25.7%-ით შემ ცირ და. 

შე სა ბა მი სად, თუ 2014 წლის შემ დგომ სა ინ ვეს ტი ციო შე მო დი ნე ბე ბის დი ნა მი კას გა სუ ლი 
წლე ბის დი ნა მი კას შე ვა და რებთ, სა ხე ზეა ტენ დენ ცია, რომ ევ რო კავ შირ თან თა ვი სუ ფა ლი 
ვაჭ რო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის გა ფორ მე ბის მო მენ ტის თვის პო ზი ტი ური სა ინ ვეს ტი ციო მო ლო-
დი ნი და ინ ვეს ტი ცი ებ ის მაჩ ვე ნებ ლე ბიც პიკ ზე იმ ყო ფე ბო და. მას შემ დეგ სა ინ ვეს ტი ციო რყე-
ვე ბის მი უხ ედ ავ ად, ინ ვეს ტი ცი ებ ის ჯა მუ რი მაჩ ვე ნე ბე ლი 2014 წლის მაჩ ვე ნე ბელ ზე ქვე მოთ 
არ ჩა მო სუ ლა. მე ორ ეს მხრივ, გან სა კუთ რე ბუ ლი გარ ღვე ვა, რა საც 2014 წლის მო ლო დი ნი 
გა ნა პი რო ბებ და და მაჩ ვე ნებ ლე ბიც იმ ედს იძ ლე ოდა, არ გაგ რძე ლე ბუ ლა.     

აქ ვე უნ და გა ვით ვა ლის წი ნოთ, რომ სა ინ ვეს ტი ციო კლი მატს არ ქმნის მხო ლოდ თა ვი სუ-
ფალ სა ვაჭ რო ხელ შეკ რუ ლე ბებ თან და კავ ში რე ბუ ლი მო ლო დი ნე ბი. მათ ზე მრა ვა ლი სხვა 
ფაქ ტო რი და გა დაწყვე ტი ლე ბა აის ახ ება, მა გა ლი თად ის ეთ ები, რო გო რო ცაა მი წის პრი ვა-
ტი ზე ბის, სა ვი ჟო რე ჟი მე ბის და სხვა თე მე ბი, რაც ცალ კე გან ხილ ვი სა და შეს წავ ლის სა გა ნი 
გახ ლავთ. რაც შე ეხ ება კონ კრე ტუ ლად ქვეყ ნე ბის - ჩი ნე თი სა და ინ დო ეთ ის ინ ვეს ტი ცი ებს, 
მა თი ჯა მუ რი მო ცუ ლო ბა სა ინ ვეს ტი ციო პორ ტფელ ში საკ მა ოდ და ბა ლია. 

ჩი ნე თი დან გან ხორ ცი ელ ებ ულ პირ და პირ ინ ვეს ტი ცი ებ ის მაჩ ვე ნე ბე ლი შე და რე ბით მცი რე 
წი ლით არ ის წარ მოდ გე ნი ლი პირ და პირ უცხო ურ ინ ვეს ტი ცი ებ ში და, შე სა ბა მი სად, შე და რე-
ბით ნაკ ლებ ზე გავ ლე ნას ახ დენს მთლი ან მაჩ ვე ნე ბელ ზე. 2011 წელს ჩი ნე თი დან გან ხორ-
ცი ელ ებ ული ინ ვეს ტი ცი ებ ის წი ლი 2.7%-ს არ აღ ემ ატ ებ ოდა, 2012 წელს 6.9% შე ად გი ნა, ხო-
ლო 2013 წელს 9.9%. 2014 წელს ჩი ნე თი დან გან ხორ ცი ელ ებ ული პი რა და პი რი ინ ვეს ტი ცი ები 
10%-იან ნიშ ნულს აც და და მთლი ანი პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის 12.1%-ს შე ად-
გი ნა, 2015 წელს - 4%- შე ად გი ნა, 2016 წელს 1.6%, 2017 წელს 2.1%, ხო ლო 2018 წელს 5.3%. 
(დი აგ რა მა 11)

ინ დო ეთ იდ ან გან ხორ ცი ელ ებ ული პირ და პი რი ინ ვე სა ტი ცი ებ ის წი ლი სა ქარ თვე ლო ში გან-
ხორ ცი ელ ებ ულ პირ და პირ უცხო ურ ინ ვეს ტი ცი ებ ში მი ზე რუ ლია და ძი რი თა დად მაქ სი მუმ 
0.01%-ს აღ წევს (დი აგ რა მა 11). შე სა ბა მი სად, პირ და პირ უცხო ურ ინ ვეს ტი ცი ებ ზე ინ დო ეთ-
იდ ან შე მო სუ ლი ინ ვეს ტი ცი ებ ის გავ ლე ნის შე სა ხებ რა იმე მსჯე ლო ბა ამ ეტ აპ ზე ნა ად რე ვია. 

ამ ას თან, თუ ჩი ნე თის შემ თხვე ვა ში ზრდა უფ რო თვალ ში სა ცე მია, ინ დო ეთ ის ინ ვეს ტი ცი ები 
მკვეთ რი ნახ ტო მი სე ბუ რი ტენ დენ ცი ით ხა სი ათ დე ბა: 

ჩი ნე თის შემ თხვე ვა ში ინ ვეს ტი ცი ებ ის ზრდის ზრდის ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 2011 
წელ ზე მო დის და შემ დგომ წლებ ში გრძელ დე ბა 2015 წლამ დე, შემ დეგ კი ვარ დნას იწყებს.  
: 2011 წელს ჩი ნე თი დან შე მო სუ ლი ინ ვეს ტი ცი ებ ის ზრდა 2010 წელ თან შე და რე ბით მკვეთ-
რად, 485.5%-ით გა იზ არ და, 2012 წელს ის ევ ზრდა გა ნაგ რძო 130.9%-ით, ხო ლო 2013 წელს 
44.1%-ით. 2014 წელს ჩი ნე თი დან მი ღე ბუ ლი პირ და პი რი ინ ვეს ტი ცი ები 2013 წელ თან შე და-
რე ბით 117.6%-ით, ის ევ  გა იზ არ და, 2015 წელს კი ინ ვეს ტი ცი ები ჩი ნე თი და ნაც მცირ დე ბო და, 
69.6%-ით, 2016 წელ საც ას ევე შემ ცირ და 62%-ით, 2017 წელს გა იზ არ და 58.5%-ით, ხო ლო 
2018 წელს, სა ერ თო ტრენ დი სა გან გან სხვა ვე ბით, ჩი ნე თი დან მი ღე ბუ ლი პირ და პი რი ინ ვეს-
ტი ცი ები ზრდას გა ნაგ რძობ და 62.1%-ით. შე სა ბა მი სად, არ შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ ევ რო კავ-
შირ თან სა ვაჭ რო ხელ შეკ რუ ლე ბის და დე ბამ გან სა კუთ რე ბით პო ზი ტი ურ ად იმ ოქ მე და ჩი ნუ-
რი ინ ვეს ტი ცი ის ზრდა ზე სა ქარ თვე ლო ში. 

რაც შე ეხ ება ინ დო ეთ იდ ან გან ხორ ცი ელ ებ ულ პირ და პირ ინ ვეს ტი ცი ებს, აქ აც დი ნა მი კა 
შე და რე ბით კი დევ უფ რო მკვეთ რი ცვლი ლე ბე ბით ხა სი ათ დე ბა. კერ ძოდ: 2011 წელს 2010 
წელ თან შე და რე ბით, ინ დო ეთ იდ ან შე მო სუ ლი ინ ვე ტი ცი ები 3.7%-ით შემ ცირ და, 2012 წელს 
გა ნაგ რძო შემ ცი რე ბა 68.3%-ით, ხო ლო 2013 წელს 344.2%-ით.  2014 წელს  ინ დო ეთ იდ ან 
შე მო სულ მა ინ ვეს ტი ცი ებ მა ზრდა და იწყო 102%-ით და 2015 წელს ის ევ ზრდა შე ნარ ჩუნ და 
114.5%-ის ოდ ენ ობ ით. თუმ ცა, 2016 წელს რა დი კა ლუ რად შემ ცირ და 229.6%-ით, 2017 წელს 
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ნახ ტო მი სე ბუ რად გა იზ არ და 1441.6%-იანი მაჩ ვე ნებ ლით, ხო ლო 2018 წელს ის ევ შემ ცირ და 
26.3%-ით.

ქვე მოთ მო ცე მულ დი აგ რა მა 11-ზე წარ მოდ გე ნი ლია პირ და პირ უცხო ურ ინ ვეს ტი ცი ებ ში ევ-
რო კავ ში რის, ჩი ნე თი სა და ინ დო ეთ ის წი ლი. ის ევე, რო გორც ექ სპორ ტის შემ თხვე ვა ში, აქ აც, 
ევ რო კავ ში რი დან გან ხორ ცი ელ ებ ული პირ და პი რი ინ ვეს ტი ცი ები მნიშ ვნე ლო ვან ად გილს 
იკ ავ ებს და ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში გან ხორ ცი ელ ებ ული ინ ვეს ტი ცი ებ ის მი ნი მუმ მე-
ოთხედს შე ად გენს. კერ ძოდ: 2011 წელს ევ რო კავ ში რი დან გან ხორ ცი ელ ებ ული ინ ვეს ტი ცი-
ები მთლი ანი პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის 43.6%-ს შე ად გენ და, 2012 წელს 44.7%-
ს, 2013 წელს კი 41.3%-ს; 2014 წელს ევ რო კავ ში რი დან გან ხორ ცი ელ ებ ული ინ ვეს ტი ცი ები 
მთლი ანი პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის 46.1%-ს შე ად გენ და, 2015 წელს 47.1%-ს, 2016 
წელს 25.6%-ს, 2017 წელს 40.5%-ს, ხო ლო 2018 წელს 46.2%-ს. 

დი აგ რა მა 11. ევ რო კავ ში რის, ჩი ნე თი სა და ინ დო ეთ ის წი ლი პირ და პირ
უცხო ურ ინ ვეს ტი ცი ებ ში

წყა რო: სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ერ ოვ ნუ ლი სამ სა ხუ რი
* - 2018 წლის წი ნას წა რი მო ნა ცე მი

2018 წელს უცხო ელი ინ ვეს ტო რე ბი სათ ვის სა ინ ტე რე სო დარ გე ბი დან აღ სა ნიშ ნა ვია სა ფი-
ნან სო სექ ტო რი, რო მელ ზეც გა სუ ლი წლის გან მავ ლო ბა ში გან ხორ ცი ელ ებ ული ინ ვეს ტი ცი-
ებ ის 22% მო დი ოდა (დი აგ რა მა 12). ას ევე, აღ სა ნიშ ნა ვია მშე ნებ ლო ბი სა და უძ რა ვი ქო ნე ბის 
სექ ტო რი 16%-იანი წი ლით. მას მოს დევს ტრან სპორ ტი სა და კავ შირ გაბ მუ ლო ბის სექ ტორ ში 
გან ხორ ცი ელ ებ ული ინ ვეს ტი ცი ები, სრუ ლი მო ცუ ლო ბის 14%-ის ოდ ენ ობ ითა და ას ევე ენ ერ-
გე ტი კა - 13%-იანი წი ლით. გან ხორ ცი ელ ებ ული ინ ვეს ტი ცი ებ ის ოდ ენ ობ ით მე ხუ თე ად გილ-
ზე კი და მა მუ შა ვე ბე ლი მრეწ ვე ლო ბაა, მთლი ანი მო ცუ ლო ბის 12%-იანი წი ლით. ყვე ლა სხვა 
და ნარ ჩენ სექ ტორ ში გან ხორ ცი ელ ებ ული ინ ვეს ტი ცი ებ ის ოდ ენ ობა კი ჯამ ში 23%-ს შე ად-
გენს, მათ შო რის 6%-იანი წი ლით - სას ტუმ რო ები და რეს ტორ ნე ბი

.
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დი აგ რა მა 12. 2018 წელს გან ხორ ცი ელ ებ ული პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის
დე კომ პო ზი ცია სექ ტო რე ბის მი ხედ ვით

წყა რო: სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ერ ოვ ნუ ლი სამ სა ხუ რი.

დი აგ რა მა 13. პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ები სა ქარ თვე ლო ში
სექ ტო რე ბის მი ხედ ვით, 2014-2018 წლე ბი

წყა რო: სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ერ ოვ ნუ ლი სამ სა ხუ რი.
* -2018 წლის წი ნას წა რი მო ნა ცე მი

2014-2018 წლებ ში სა ქარ თვე ლო ში გან ხორ ცი ელ ებ ული პირ და პი რი ინ ვეს ტი ცი ებ ის დე კომ-
პო ზი ცია დი ნა მი კა ში, სექ ტო რე ბის მი ხედ ვით ევ რო კავ ში რი დან მეტ ნაკ ლე ბად იმე ორ ებს 
მთლი ანი პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის სუ რათს და ყვე ლა სექ ტორ შია წარ მოდ გე ნი-
ლი (იხ. დი აგ რა მა 13 და დი აგ რა მა 14).
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დი აგ რა მა 14. 2014-2018 წლებ ში გან ხორ ცი ელ ებ ული უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ები
ევ რო კავ ში რი დან

წყა რო: სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ერ ოვ ნუ ლი სამ სა ხუ რი.
* -2018 წლის წი ნას წა რი მო ნა ცე მი

რაც შე ეხ ება ჩი ნე თი დან გან ხორ ცი ელ ებ ული პირ და პი რი ინ ვეს ტი ცი ებ ის დე კომ პო ზი ცი ას 
დი ნა მი კა ში, აქ სუ რა თი გან სხვა ვე ბუ ლია. ჩი ნე ლი ინ ვეს ტო რე ბი სათ ვის სა ქარ თვე ლო ში 
ყვე ლა ზე სა ინ ტე რე სო სა ინ ვეს ტი ციო სექ ტო რე ბი მშე ნებ ლო ბა და უძ რა ვი ქო ნე ბა, სა ფი ნან-
სო სექ ტო რი და და მა მუ შა ვე ბე ლი მრეწ ვე ლო ბაა (იხ. დი აგ რა მა 15). ამ ას თან, აღ სა ნიშ ნა ვია, 
რომ სა ფი ნან სო სექ ტორ ში გან ხორ ცი ელ ებ ული ინ ვეს ტი ცი ებ ის მო ცუ ლო ბა 2016 წლი დან 
მკვეთ რად გა იზ არ და.

დი აგ რა მა 15. ჩი ნე თი დან სა ქარ თვე ლო ში გან ხორ ცი ელ ებ ული პირ და პი რი
ინ ვეს ტი ცი ები 2014-2018 წლე ბი

წყა რო: სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ერ ოვ ნუ ლი სამ სა ხუ რი.
* -2018 წლის წი ნას წა რი მო ნა ცე მი

ინ დო ეთ იდ ან გან ხორ ცი ელ ებ ულ პირ და პირ ინ ვეს ტი ცი ებ ში 2014-2017 წლებ ში და მა მუ შა ვე-
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ბე ლი მრეწ ვე ლო ბა ლი დე რობ და. თუმ ცა ინ დო ელი ინ ვეს ტო რე ბის თვის უკ ან ას კნე ლი ორი 
წლის გან მავ ლო ბა ში მშე ნებ ლო ბა და უძ რა ვი ქო ნე ბა გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ალ ური გახ და 
და ას ევე ინ ტე რე სის ქვეშ მო ექ ცა სას ტუმ რო ებ ისა და რეს ტორ ნე ბის სექ ტო რი (იხ. დი აგ რა მა 
16).

დი აგ რა მა 16. ინ დო ეთ იდ ან სა ქარ თვე ლო ში გან ხორ ცი ელ ებ ული პირ და პი რი
ინ ვეს ტი ცი ები, 2014-2018 წლე ბი

წყა რო: სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ერ ოვ ნუ ლი სამ სა ხუ რი.
* -2018 წლის წი ნას წა რი მო ნა ცე მი
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4. DCFTA-ის შე საძ ლო გავ ლე ნა სა ინ ვეს ტი ციო 
უპ ირ ატ ეს ობ ებ სა და იმ პორტ-ექ სპორ ტზე

რო გორც ზე მოთ უკ ვე აღ ინ იშ ნა, 2014 წელს, ევ რო კავ შირ თან გა ფორ მე ბულ მა ღრმა და ყოვ-
ლის მომ ცვე ლი თა ვი სუ ფა ლი სა ვაჭ რო სივ რცის შე სა ხებ შე თან ხმე ბამ (DCFTA) ოპ ტი მის ტუ-
რი მო ლო დი ნე ბი შექ მნა. ამ ას თან, აღ სა ნიშ ნა ვია რომ ქარ თუ ლი მხა რე თან მიმ დევ რუ ლად 
ას რუ ლებს შე თან ხმე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბულ ვალ დე ბუ ლე ბებს და მეტ ნაკ ლე ბად მიყ ვე ბა სა-
მოქ მე დო გეგ მე ბით გა წე რილ გრა ფიკს. 

მი უხ ედ ავ ად ქარ თუ ლი, ევ რო პუ ლი და სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ებ ის მი ერ გა წე ული ძა-
ლის ხმე ვი სა, ზე მოთ აღ წე რი ლი სა ექ სპორ ტო და სა ინ ვეს ტი ციო სტა ტი სი კის  მი ხედ ვით,  ამ 
შთან ხმე ბის რა იმე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზე გავ ლე ნა ქარ თულ ეკ ონ ომ იკ აზე ამ ეტ აპ ზე არ გა მოკ-
ვე თი ლა. თუმ ცა გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია, რომ ყვე ლა ის ცვლი ლე ბა, რაც ხორ ცი ელ დე ბა 
DCFTA-ით ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბის შე სა ბა მი სად, უფ რო გრძელ ვა დი ან, სა მო მავ ლო შე დე-
გებ ზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი. შე სა ბა მი სად, ამ ეტ აპ ზე, მი უხ ედ ავ ად სხვა დას ხვა პრო დუქ ტზე უკ-
ვე არ სე ბუ ლი სა ექ სპორ ტო შე ღა ვა თე ბი სა, და წე სე ბუ ლი კვო ტე ბის ათ ვი სე ბაც ვერ ხერ ხდე ბა 
გა სა გე ბი მი ზე ზე ბის გა მო.

5. ჩი ნეთ თან თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე სა ხებ 
შე თან ხმე ბის შე საძ ლო გავ ლე ნა

 ინ ვეს ტი ცი ებ ზე და სა ერ თა შო რი სო
 ვაჭ რო ბა ზე

2017 წლის 13 მა ისს გა ფორ მდა სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბა სა და ჩი ნე თის სა ხალ ხო რეს-
პუბ ლი კის მთავ რო ბას შო რის თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე სა ხებ ხელ შეკ რუ ლე ბა, რო მე ლიც 
ამ ოქ მედ და 2018 წლის 1 იან ვრი დან. ამ ას თან, აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ სა ქარ თვე ლო ამ დრო-
ის ათ ვის ერ თა დერ თი ქვე ყა ნაა რე გი ონ ში, რო მელ საც ჩი ნეთ თან თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის 
ხელ შეკ რუ ლე ბა აქ ვს.

ამ ეტ აპ ზე, ჩი ნეთ თან თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე სა ხებ შე თან ხმე ბის რა მე კონ კრე ტულ ეკ ონ-
ომ იკ ურ ზე გავ ლე ნა ზე სა უბ არი ნა ად რე ვია, რაც ზე მოთ მო ცე მუ ლი სა ინ ვეს ტი ციო და სა ექ-
სპორ ტო სტა ტის ტი კი თაც დას ტურ დე ბა, თუმ ცა, მო ლო დი ნე ბი ამ შე თან ხმე ბის შე სა ხებ საკ-
მა ოდ ოპ ტი მის ტუ რია. 

შე თან ხმე ბის მი ზა ნი სა ექ სპორ ტო პო ტენ ცი ალ ის გა მო ყე ნე ბის გარ და სა ქარ თვე ლოს, რო-
გორც ეფ ექ ტუ რი სა ვაჭ რო პლატ ფორ მის ფორ მი რე ბაა. ჩი ნეთ თან გა ფორ მე ბუ ლი ხელ შეკ-
რუ ლე ბა ე.წ. „ახ ალი აბ რე შუ მის გზის“ ჯაჭ ვის ერთ-ერთ მნიშ ვნე ლო ვან რგო ლად მოიაზრება3. 
შე სა ბა მი სად, ევ რო კავ შირ თან არ სე ბუ ლი თა ვი სუ ფა ლი სივ რცის შე სა ხებ შე თან ხმე ბა და ჩი-
ნეთ თან თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე თან ხმე ბა ერ თგვარ ხიდს ქმნის, რომ ლის გა მო ყე ნე ბი-
თაც შე საძ ლე ბე ლი ხდე ბა ინ ვეს ტი ცი ებ ის მო ზიდ ვა ქვე ყა ნა ში და ექ სპორ ტის ზრდა ორ ივე 
მი მარ თუ ლე ბით. 

უშუ ალ ოდ ჩი ნეთ ში ექ სპორ ტის თვალ საზ რი სით, ყვე ლა ზე მე ტად, ექ სპერ ტე ბის შე ფა სე ბით, 
სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის პრო დუქ ცია, გან სა კუთ რე ბით კი ღვი ნო იქ ნე ბა წა მა ტე ბუ ლი. აღ სა-
ნიშ ნა ვია, რომ აღ ნიშ ნუ ლი შე თან ხმე ბით ჩი ნეთ ში ექ სპორ ტი რე ბუ ლი ქარ თუ ლი ღვი ნო 40%-
იანი სა ბა ჟო გა და სა ხა დის გან გა თა ვი სუფ ლდა, რაც თა ვის თა ვად დიდ შე საძ ლებ ლო ბებს 

3 საქართველო-ჩინეთის თავისუფალი ვაჭრობა, ირაკლი დანელია, 01 სექტემბერი, 2017, ფორბს ჯორჯია. http://forbes.ge/news/2712/Tav-
isufali-vaWroba
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და შე სა ბა მის მო ლო დი ნებს ქმნის4.

თა ვის თა ვად უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნი შე საძ ლებ ლო ბაა ის, რომ თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის 
შე თან ხმე ბა სა შუ ალ ებ ას აძ ლევს ჩი ნურ კომ პა ნი ებს სა კუ თა რი წარ მო ება სრუ ლად, ან ნა-
წი ლობ რივ გად მო იტ ან ონ სა ქარ თვე ლო ში და აქ ედ ან მო ახ დი ნონ ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე 
უკ ვე DCFTA-ით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პი რო ბე ბით ექ სპორ ტი. უდ ავ ოდა, რომ სა ქარ თვე ლო-
ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლო-ჩი ნეთს შო რის და დე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი სა ქარ თვე-
ლოს თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ღი რე ბუ ლე ბის მომ ტა ნია. აღ ნიშ ნუ ლი შე თან ხმე ბე ბის არ სე ბო ბა 
შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა, სა ქარ თვე ლო გახ დეს პლატ ფორ მა, სა დაც სა მი ვე მხა რე მო გე-
ბუ ლი დარ ჩე ბა: ჩი ნე ლი ინ ვეს ტო რე ბი, რომ ლე ბიც შეძ ლე ბენ სა ქარ თვე ლო ში წარ მო ებ ული 
პრო დუქ ცი ის ნაკ ლე ბი ან ნუ ლო ვა ნი ტა რი ფით შე ტა ნას ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე, ევ რო კავ-
ში რის ქვეყ ნე ბი, სა დაც პრო დუქ ცია, ნუ ლო ვა ნი ტა რი ფის გათ ვა ლის წი ნე ბით, შე და რე ბით 
და ბალ სა ბაზ რო ფა სად გა იყ იდ ება და რა თქმა უნ და, სა ქარ თვე ლო, სა დაც შე მო ვა უცხო-
ური (ამ შემ თხვე ვა ში კი ჩი ნუ რი) ინ ვეს ტი ცია, და საქ მდე ბა ად გი ლობ რი ვი მუ შა ხე ლი და გა-
იზ რდე ბა ბრუნ ვა ეკ ონ ომ იკ აში. 

 აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ჩი ნე თი და ევ რო კავ ში რი მსოფ ლი ოს ორი უმ სხვი ლე სი ექ სპორ ტი ორი 
ქვე ყა ნა და ერ თმა ნე თის უდ იდ ესი სა ვაჭ რო პარ ტნი ორია. ამ ას თან, 2015 წელს, მას შემ დეგ 
რაც მსოფ ლიო ბან კის კლა სი ფი კა ცი აში ჩი ნე თი,  სა შუ ალ ოზე მა ღა ლი შე მო სავ ლის მქო ნე 
ქვეყ ნე ბის სი აში შე ვი და, ევ რო კავ შირ მა მას GSP მო უხ სნა. ეს მო ცე მუ ლო ბა კი დევ უფ რო 
მიმ ზიდ ველს ხდის სა ქარ თვე ლოს ჩი ნუ რი ინ ვეს ტი ცი ებ ის თვის.5

იმ ის ათ ვის, რომ კონ კრე ტუ ლი სა ინ ვეს ტი ციო სფე რო ები გა ნი საზღვროს, სა ჭი როა დე ტა ლი-
ზე ბუ ლი, ჩაღ რმა ვე ბუ ლი კვლე ვე ბის გან ხორ ცი ელ ება, სა დაც გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იქ ნე ბა 
რო გორც ევ რო კავ შირ ში სა ექ სპორ ტო პო ტენ ცი ალი, ას ევე ჩვე ნი ქვეყ ნის პო ტენ ცი ალი (ბუ-
ნებ რი ვი რე სურ სე ბი და ხელ მი საწ ვდო მი ნედ ლე ული, შრო მის ბა ზა რი და სა კად რო რე სურ-
სე ბის მზა ობა, წარ მო ებ ის პო ტენ ცი ური და ნა ხარ ჯე ბი და და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბა და ა.შ.).  
ამ ას თან, გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია, რომ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ღი რე ბუ ლე ბის შექ მნი სათ ვის და 
კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ამ აღ ლე ბი სათ ვის ქარ თუ ლი ეკ ონ ომ იკა თან და თან გარ და იქ მნას 
ცოდ ნა სა და ტექ ნო ლო გი ებ ზე და ფუძ ნე ბულ ეკ ონ ომ იკ ად. ჩი ნეთ თან თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო-
ბის შე თან ხმე ბა და ევ რო კავ შირ ში ექ სპორ ტი სათ ვის მო ზი დუ ლი ჩი ნუ რი ინ ვეს ტი ცი ები  ამ 
მი მარ თუ ლე ბით გან ვი თა რე ბის კარგ შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა.

სა ქარ თვე ლო ში გან ხორ ცი ელ ებ ული ჩი ნუ რი ინ ვეს ტი ცი ებ იდ ან გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ ნა-
ვია „ჰუ ალ ინგ ჯგუ ფის“ პრო ექ ტე ბი, რო მე ლიც 2007 წლი დან შე მო ვი და ქარ თულ ბა ზარ ზე და 
ამ პე რი ოდ ის გან მავ ლო ბა ში 8 მსხვი ლი სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტი გა ნა ხორ ცი ელა ჯამ ში 500 
მლნ აშშ დო ლა რის მო ცუ ლო ბით6. გარ და ამ ისა, „ჰუ ალ ინგ ჯგუ ფი“ ბა ზის ბან კის აქ ცი ებ ის 
92.3%-ის მფლო ბე ლია7. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ჯგუ ფი აქ ტი ურ ად ვი თარ დე ბა და ჩარ თუ ლია ჩი-
ნეთ-სა ქარ თვე ლოს შო რის ეკ ონ ომ იკ ური ურ თი ერ თო ბე ბის გაძ ლი ერ ებ აში.

სხვა დას ხვა დროს, სა ქარ თვე ლო ში ინ ვეს ტი რე ბით სხვა დას ხვა მსხვი ლი ჩი ნუ რი ჯგუ ფი ინ ტე-
რეს ტე ბო და. მა გა ლი თად, 2014 წლის აგ ვის ტო ში, ეკ ონ ომ იკ ისა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის 
სა მი ნის ტროს მი ერ გა მოცხა დე ბულ ტენ დერ ში, ან აკ ლი ის ღრმაწყლო ვა ნი პორ ტის მშე ნებ-
ლო ბის თა ობ აზე, პირ ველ ეტ აპ ზე შერ ჩე ული 7 პრე ტენ დენ ტი დან, ერთ-ერ თი მსხვი ლი ჩი ნუ-
რი კომ პა ნია CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY LTD იყო, ხო ლო მე ორე - ქარ თულ-
ჩი ნუ რი კონ სორ ცი უმ ის წევ რი, ას ევე ჩი ნუ რი  POWER CHINA – HUBEI HONGYUAN POWER 
ENGINEERING CO., LTD. კო მი სი ის მი ერ მე ორე ეტ აპ ზე შერ ჩე ული ორი მსხვი ლი კონ სორ ცი-
უმ იდ ან სწო რედ ერთ-ერ თი იყო ANAKLIA PORT AND INDUSTRIAL ECO PARK, რო მელ შიც სხვა 
კომ პა ნი ებ თან ერ თად POWER CHINA – HUBEI HONGYUAN POWER ENGINEERING CO., LTD 
ერ თი ან დე ბო და. სა ბო ლო ოდ, აღ ნიშ ნუ ლი ტენ დე რი JSC Anaklia Development Consortium-მა 
მო იგო8. ჩი ნუ რი მხა რის ინ ტე რე სი ან აკ ლი ის მი მართ ამ ით არ დას რუ ლე ბუ ლა და 2018 წელს 

4 საქართველოსა და ჩინეთს შორის სავაჭრო და საინვესტიციო ურთიერთობები, ვახტანგ ჭარაია, 2017. https://www.gfsis.org/files/library/
opinion-papers/94-expert-opinion-geo.pdf
5 Opportunities from China-Georgia Free Tarde Agreement in the Context of DCFTA
6 კომპანიის ვებგვერდი http://hualing.ge/language/ka/
7 ბანკის ვებგვერდი http://www.basisbank.ge/ge/about_bank/history/bb_history/
8 „ვინ მიიღებს ანაკლიის პორტის მშენებლობის ნებართვას?“, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, 2015. https://www.transpar-
ency.ge/ge/content/stub-581
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უკ ვე სხვა ჩი ნურ მა კომ პა ნი ამ, China Railway International Group-მა გა მოთ ქვა ან აკ ლი ის პორ-
ტის პრო ექ ტში ინ ვეს ტი რე ბის სურ ვი ლი9.

ჩი ნუ რი კომ პა ნი ებ ის ინ ტე რე სი სა ქარ თვე ლო ში ინ ვეს ტი რე ბის შე სა ხებ ჩი ნე თის თვის სა-
ქარ თვე ლოს, გან სა კუთ რე ბით კი ან აკ ლი ის პორ ტის მნიშ ვნე ლო ბას უს ვამს ხაზს. ან აკ ლი ის 
პორ ტში ინ ვეს ტი რე ბით ჩი ნუ რი მხა რე მნიშ ვნე ლო ვან უპ ირ ატ ეს ობ ას მო იპ ოვ ებს ე.წ. „ერ თი 
სარ ტყე ლი - ერ თი გზა“, ანუ იგ ივე „ახ ალი აბ რე შუ მის გზის“ ინ იცი ატ ივ ის ფარ გლებ ში.  

6. ინ დო ეთ თან თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის
 პერ სპექ ტი ვე ბი 

2017 წლი დან აქ ტუ ალ ური გახ და სა ქარ თვე ლო სა და ინ დო ეთს შო რის თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო-
ბის შე სა ხებ შე თან ხმე ბის პერ სპექ ტი ვა. ჩა ტარ და მი ზან შე წო ნი ლო ბის კვლე ვა და უკ ვე 2019 
წლის და საწყი სი დან და იწყო მო ლა პა რა კე ბე ბი შე თან ხმე ბის გა ფორ მე ბის მიზ ნით. 

მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ინ დო ეთი 1.3 მი ლი არდ აშშ დო ლა რის სა ექ სპორ ტო ბა ზარს წარ-
მო ად გენს, ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი სტა ტის ტი კა ცხად ყოფს, რომ სა ქარ თვე ლოს ექ სპორ ტში მას 
ძა ლი ან მცი რე ნა წი ლი უჭ ირ ავს. შე სა ბა მი სად, მო მა ვა ლი სა ვაჭ რო შე თან ხმე ბა ექ სპორ ტის 
მნიშ ვნე ლო ვან პერ სპექ ტი ვებს ქმნის ქარ თვე ლი მწარ მო ებ ლე ბის თვის და ას ევე, სა ინ ტე რე-
სო სა ინ ვეს ტი ციო შე საძ ლებ ლო ბებს - პო ტენ ცი ური ინ ვეს ტო რე ბის თვის.

ერ თობ ლი ვი სა მუ შაო ჯგუ ფის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი მი ზან შე წო ნი ლო ბის კვლე ვის თა ნახ მად, 
ინ დო ეთ იდ ან სა ქარ თვე ლო ში ექ სპორ ტის პო ტენ ცი ალი 847 მლნ აშშ დო ლა რი დან 976 მლნ 
აშშ დო ლა რამ დე მერ ყე ობს, ხო ლო სა ქარ თვე ლო დან ინ დო ეთ ში ექ სპორ ტის პო ტენ ცი ალი 
კი 520 მლნ აშშ დო ლა რი დან 618 მლნ აშშ დო ლა რამ დე. ამ ავე კვლე ვის თა ნახ მად, სა ქარ-
თვე ლო დან ინ დო ეთ ში ექ სპორ ტის მა ღა ლი პო ტენ ცი ალ ის მქო ნე პრო დუქ ტებს შო რი საა  
მად ნე ბი, წი და და ნა ცა რი, მი ნე რა ლუ რი საწ ვა ვი, ფარ მა ცევ ტუ ლი პრო დუქ ტე ბი, რკი ნა და 
ფო ლა დი, ღვი ნო, ალ კო ჰო ლუ რი და სხვა სას მე ლე ბი, გა და მუ შა ვე ბუ ლი სა სოფ ლო-სა მე-
ურ ნეო პრო დუქ ტე ბი. ამ ას თან, კვლე ვა ში აღ ნიშ ნუ ლია, რომ ბიზ ნე სი სა და პრო ფე სი ული 
მომ სა ხუ რე ბე ბი, სა ტე ლე კო მუ ნი კა ციო მომ სა ხუ რე ბე ბი, ტუ რიზ მი, კვლე ვა და გან ვი თა რე ბა, 
კომ პი უტ ერ ული და და კავ ში რე ბუ ლი სერ ვი სე ბი, აუდიო-ვი ზუ ალ ური და გა რე მოს თან და კავ-
ში რე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბე ბი ას ევე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ორ მხრი ვი პო ტენ ცი ალ ის მა ტა რე ბე ლია.

ამ ას თან, მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე სა ხებ შე თან ხმე ბა მიმ ზიდ ველ 
სა ინ ტეს ტი ციო პი რო ბებს ქმნის ერ თობ ლი ვი ინ დურ-ქარ თუ ლი ინ ვეს ტი ცი ებ ის ათ ვის რო-
გორც ინ დუ რი, ას ევე ქარ თუ ლი მხა რი სათ ვის. აქ ვე გან საზღვრუ ლია მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა ინ-
ტე რე სო სა ინ ვეს ტი ციო სექ ტო რე ბი სა ქარ თვე ლო ში: სოფ ლის მე ურ ნე ობა, ფარ მა ცია, ფოლ-
დის წარ მო ება, ინ ფორ მა ცი ული ტექ ნო ლო გი ები, ტუ რიზ მი, სას ტუმ რო ები და რეს ტორ ნე ბი, 
გა ნათ ლე ბა, ჯან დაც ვა, აუდიო-ვი ზუ ალ ური სერ ვი სე ბი, ენ ერ გე ტი კა და გა რე მო.

9 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ვებგვერდი http://www.economy.ge/index.php?page=news&n-
w=551&s=anakliis-portshi-investirebit-chinetis-erterti-umsxvilesi-kompania-dainteresda
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კვლე ვის მთა ვა რი მიგ ნე ბე ბი და ძი რი თა დი 
ტრენ დე ბი

იმ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ DCFTA-ით ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბა წლებს მო-
ითხოვს, შე უძ ლე ბე ლია ეკ ონ ომ იკ ური ეფ ექ ტე ბის 3 ან 5 წე ლი წად ში მიღ წე ვა. რო გორც წე სი, 
გან ვი თა რე ბულ და გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებს შო რის გა ფორ მე ბუ ლი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის 
ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი სრუ ლი იმ პლე მენ ტა ცი ის თვის 10-დან 25 წლამ დე პე რი ოდს მო ითხოვს და 
სწო რედ ამ პე რი ოდ ის შემ დგომ აის ახ ება სრუ ლად გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ურ 
და სო ცი ალ ურ მდგო მა რე ობ აზე.

პო ზი ტი ურ მა მო ლო დინ მა, DCFTA-ის ხელ მო წე რის წი ნა და მომ დევ ნო წლებ ში გარ კვე ული 
ზე გავ ლე ნა მო ახ დი ნა ჩი ნეთ თან ვაჭ რო ბი სა და ეკ ონ ომ იკ ური თა ნამ შრომ ლო ბის ინ ტენ სი-
ვო ბის გაზ რდა ზე. პირ ველ რიგ ში აღ სა ნიშ ნა ვია ჩი ნეთ თან თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე სა ხებ 
ხელ შეკ რუ ლე ბის გა ფორ მე ბა (2017 წე ლი); შე თან ხმე ბა მნიშ ვნე ლო ვან სა ექ სპორ ტო და სა-
ინ ვეს ტი ციო პო ტენ ცი ალს ქმნის სა ქარ თვე ლოს თვის, ჩი ნუ რი ინ ვეს ტი ცი ებ ით სა ქარ თვე ლო-
ში წარ მო ებ ული პრო დუქ ცი ის ევ რო კავ შირ ში ექ სპორ ტის თვალ საზ რი სით. ამ ას თან, ჩი ნუ რი 
მხა რის ინ ტე რე სი სა ქარ თვე ლოს მი მართ მნიშ ვნე ლოვ ნად იზ რდე ბა. გან სა კუთ რე ბით ან აკ-
ლი ის ღრმაწყლო ვა ნი პორ ტის მი მართ, რო მე ლიც ჩი ნე თი სათ ვის „ერ თი გზა - ერ თი სარ ტყე-
ლი“ ინ იცი ატ ივ ის ერთ-ერ თი მთა ვა რი კომ პო ნენ ტი უნ და გახ დეს. 

გა სუ ლი 5 წლის ან ალ იზ მა აჩ ვე ნა, რომ ექ სპორ ტის ცვლი ლე ბის დი ნა მი კა ჩი ნეთ თან 2018 
წლამ დე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზრდით ხა სი ათ დე ბო და  (მა გა ლი თად 2014 წელს 166.2% შე ად გი-
ნა). მომ დევ ნო წლებ ში ზრდის დი ნა მი კა იკ ლებს, თუმ ცა ამ წლებ ში ჩი ნე თის წი ლი სა ქარ-
თვე ლოს ექ სპორ ტში 2011 წელს 1.3% -დან 2016 წელს მაქ სი მუ მამ დე გა იზ არ და (8.3%), ხო ლო 
2018 წელს 5.8% შე ად გი ნა. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ექ სპორ ტის მაჩ ვე ნე ბე ლი ერ თნიშ ნაა, 
2018 წელს ჩი ნეთ მა ის ეთ სტა ბი ლურ სა ექ პორ ტო ბა ზარს გა უს წრო (190 მლნ აშშ დო ლა რი), 
რო გო რი ცაა უკ რა ინა (156 მლნ აშშ დო ლა რი).

მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ ღვი ნის, ანუ სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის ერთ-ერ თი მთა ვა რი პრო დუქ ცი ის 
ექ სპორ ტში ამ წლებ ში ჩი ნე თის წი ლი მნიშ ვნე ლოვ ნად გა იზ არ და და ჩი ნე თი ღვი ნის სა ექ-
სპორ ტო ქვეყ ნე ბის 5-ეულ ში შე ვი და; ამ ას თან, ნა ტუ რა ლუ რი ღვი ნის ექ სპორ ტი სულ 9%-ია 
სა ქარ თვე ლოს ექ სპორ ტის ჯა მუ რი მო ცუ ლო ბი სა ჩი ნეთ ში;  

ინ დო ეთ თან ექ სპორ ტი, შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ მი ნი მა ლუ რია და ბო ლო წლე ბის გან მავ-
ლო ბა ში ჯა მუ რად ექ სპორ ტის 1%-იან წილს არ აღ ემ ატ ება, რაც სა ქარ თვე ლო-ინ დო ეთ ის 
ეკ ონ ომ იკ ური კავ ში რე ბის არა ინ ტენ სი ვო ბა ზე მი უთ ით ებს. 

რო გორც ჩი ნეთ ში, ისე ინ დო ეთ ში ექ სპორ ტის სტრუქ ტუ რის ან ალ იზი გვაჩ ვე ნებს, რომ სა-
ქარ თვე ლოს საკ მა ოდ შეზღუ დუ ლი აქ ვს სა ექ სპორ ტო პრო დუქ ცი ის ნუს ხა. ღვი ნის გარ და 
(9%), რო მე ლიც ტრა დი ცი ული სა ექ სპორ ტო პრო დუქ ცია, ექ სპორ ტში ვხვდე ბით სპირ ტს, სა-
მე დი ცი ნო ხელ საწყო ებს და მოწყობ ლო ბებს, ორ თო პე დი ულ მო წო ბი ლო ბებს, მცი რე რა-
ოდ ენ ობ ით თხილს, რომ ლე ბიც ჯა მუ რად მა გა ლი თად ჩი ნე თის შემ თხვე ვა ში 3%-ს არ აღ-
ემ ატ ება, და ნარ ჩე ნი ექ სპორ ტი კი წი აღ ისე ულ ზე, ჯარ თსა და ალ უმ ინ ზე მო დის. ინ დო ეთ ის 
შემ თხვე ვა ში ექ სპორ ტის 48%-ს აზ ოტ ოვ ანი სა სუ ქე ბი შე ად გენს, თუმ ცა თა ვად ექ სპორ ტის 
და ბა ლი წი ლის გა მო თან ხობ რივ გა მო ხა ტუ ლე ბა ში ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი მი ზე რუ ლია. 

ინ დო ეთ თან დაწყე ბუ ლი მო ლა პა რა კე ბე ბი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე სა ხებ შე თან ხმე ბა-
ზე მნიშ ვნე ლო ვან მო ლო დი ნებს ქმნის რო გორც ინ დო ეთ თან სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბე ბის 
თვალ საზ რი სით, ას ევე ინ დო ეთ იდ ან ინ ვეს ტი ცი ებ ის გან ხორ ცი ელ ებ ის თვი საც. ამ ას თან, 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია ინ დუ რი კომ პა ნი ებ ის ცოდ ნა და გა მოც დი ლე ბა კონ კრე ტულ დარ გებ ში, 
მათ შო რის სა ქარ თვე ლო ში უკ ვე გან ხორ ცი ელ ებ ული ინ ვეს ტი ცი ებ ის ჭრილ ში.

ინ ვეს ტი ცი ებ ის თვალ საზ რი სი თაც ჩი ნე თის წი ლი ინ ვეს ტი ცი ებ ში მცი რე, თუმ ცა გა ცი ლე ბით 
საგ რძნო ბია, ვიდ რე ინ დო ეთ ის შემ თხვე ვა ში. ამ ას თან, ჩი ნუ რი ინ ვეს ტი ცი ის ზრდის მაჩ ვე-
ნე ბე ლი 2014 წლამ დე ზრდით გა მო ირ ჩე ოდა: 2011 წელს ჩი ნე თის წი ლი 2.7%-ს არ აღ ემ ატ ებ-
ოდა, 2014 წელს კი ჩი ნე თი დან გან ხორ ცი ელ ებ ული პირ და პი რი ინ ვეს ტი ცი ები 10%-იან ნიშ-
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ნულს აც და და მთლი ანი პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის 12.1% შე ად გი ნა. ამ ის შემ დეგ 
ინ ვეს ტი ცი ები კლე ბას იწყებს და მი უხ ედ ავ ად ჩი ნეთ თან თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე სა ხებ 
ხელ შეკ რუ ლე ბის ხელ მო წე რი სა, და დე ბი თი ტენ დენ ცი ით არ ხა სი ათ დე ბა.  (2015 წელს - 4%, 
2016 წელს 1.6%, 2017 წელს 2.1%, 2018 წელს 5.3%). 

ინ დო ეთ იდ ან გან ხორ ცი ელ ებ ული პირ და პი რი ინ ვეს ტი ცი ებ ის წი ლი სა ქარ თვე ლო ში გან-
ხორ ცი ელ ებ ულ პირ და პირ უცხო ურ ინ ვეს ტი ცი ებ ში მი ზე რუ ლია და ძი რი თა დად მაქ სი მუმ 
0.01%-ს აღ წევს, შე სა ბა მი სად მი სი ნახ ტო მი სე ბუ რი გან ვი თა რე ბის  მი უხ ედ ავ ად, ამ ტენ დენ-
ცი ებ ის ან ალ იზი ამ ეტ აპ ზე აზ რს მოკ ლე ბუ ლია. 

სხვა დას ხვა მი მარ თუ ლე ბით გა ფორ მე ბუ ლი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე თან ხმე ბე ბი მსხვილ 
სა ერ თა შო რი სო მო თა მა შე ებ თან სა ქარ თვე ლოს თვის მნიშ ვნე ლო ვან სა ერ თა შო რი სო ვაჭ-
რო ბის პლატ ფორ მად ქცე ვის ხელ საყ რე ლი შე საძ ლებ ლო ბაა. რაც, თა ვის მხრივ მნიშ ვნე-
ლოვ ნად ზრდის ქვეყ ნის სა ინ ვეს ტი ციო პო ტენ ცი ალს. თუმ ცა, ფაქ ტია, რომ ამ მი მარ თუ ლე-
ბით პო ტენ ცი ალი დღე ვან დელ ეტ აპ ზე ათ ვი სე ბუ ლი არ არ ის და პო ზი ტი ური მო ლო დი ნე ბი სა 
და ძვრე ბის მი უხ ედ ავ ად, კონ კრე ტუ ლად ჩი ნეთ თან და ინ დო ეთ თან პო ზი ტი ური ეკ ონ ომ იკ-
ური ურ თი ერ თო ბის ზრდის მაჩ ვე ნებ ლის შე ნარ ჩუ ნე ბა სტა ბი ლუ რად ვერ ხერ ხდე ბა.

სტა ბი ლუ რი ზრდის მი საღ წე ვად და არ სე ბუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის უკ ეთ გა მო სა ყე ნებ ლად 
ხე ლი სუფ ლე ბამ, თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე სა ხებ ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის და დე ბის პა რა ლე ლუ-
რად, გან სა კუთ რე ბუ ლი აქ ცენ ტი უნ და გა აკ ეთ ოს ქვეყ ნის სა ინ ვეს ტი ციო მიმ ზიდ ვე ლო ბის 
გაზ რდა ზე. ამ ას თან, მი ზან მი მარ თუ ლად უნ და იმ უშა ოს სა ინ ვეს ტი ციო გა რე მოს გა უმ ჯო ბე-
სე ბის თვის, სა ინ ვეს ტი ციო ტენ დე რე ბის მე ტი გამ ჭვირ ვა ლო ბი სა და ინ ვეს ტო რე ბის მო ძი ება-
მო ზიდ ვი სათ ვის. წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში, რო გორც ბო ლო წლე ბის ტენ დენ ცი ებ ის ან ალ-
იზ მაც აჩ ვე ნა, წარ მა ტე ბე ბი და ზრდა ვერ იქ ნე ბა დრო ში მდგრა დი. 



24

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა და წყა რო ები

1. სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ერ ოვ ნუ ლი სამ სა ხუ რი: Geostat.ge 

2. სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ისა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტრო: economy.ge

3. USAID Governing  For Growth (G4G) in Georgia policy paper: Opportunities from China-Georgia 
Free Tarde Agreement in the Context of DCFTA

4. Joint Feasibility Study on Free Trade Agreement between India and Georgia

5. Stevens, C., Irfan, I., Massa, I. and Kennan, J. (2015) The Impact of Free Trade Agreements between 
Developed and Developing Countries on Economic Development in Developing Countries: A Rapid 
Evidence Assessment. London: Overseas Development Institute.

6. სა ქარ თვე ლო-ჩი ნე თის თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბა, ირ აკ ლი და ნე ლია, 01 სექ ტემ ბე რი, 2017, 
ფორ ბს ჯორ ჯია. http://forbes.ge/news/2712/Tavisufali-vaWroba

7. სა ქარ თვე ლო სა და ჩი ნეთს შო რის სა ვაჭ რო და სა ინ ვეს ტი ციო ურ თი ერ თო ბე ბი, ვახ ტანგ 
ჭა რაია, 2017. https://www.gfsis.org/files/library/opinion-papers/94-expert-opinion-geo.pdf

8. კომ პა ნია „ჰუ ალ ინგ ჯგუ ფის“ ვებ გვერ დი http://hualing.ge/language/ka/

9. „ბა ზის ბან კის“ ვებ გვერ დი http://www.basisbank.ge/ge/about_bank/history/bb_history/

10. „ვინ მი იღ ებს ან აკ ლი ის პორ ტის მშე ნებ ლო ბის ნე ბარ თვას?“, სა ერ თა შო რი სო გამ ჭვირ-
ვა ლო ბა სა ქარ თვე ლო, 2015. https://www.transparency.ge/ge/content/stub-581

11. სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ისა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტროს ვებ გვერ დი http://
www.economy.ge/index.php?page=news&nw=551&s=anakliis-portshi-investirebit-chinetis-erterti-
umsxvilesi-kompania-dainteresda



მე სა მე ქვეყ ნე ბის
შე საძ ლებ ლო ბე ბის
გა მო ყე ნე ბა სა ქარ თვე ლოს
ექ სპორ ტის გაზ რდის თვის


