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სარედაქციო საბჭო 

ორგანიზაციულ-ადმინისტრაციული საბჭო: 

ლაშა კანდელაკიშვილი (თავმჯდომარე, ევროპის უნივერსიტეტი); გოჩა 

თუთბერიძე (თავმჯდომარის მოადგილე, ევროპის უნივერსიტეტი); 

ვახტანგ ქავთარაძე (თავმჯდომარის მოადგილე, ევროპის უნივერ

სიტეტი); გივი ბედიანაშვილი (თავმჯდომარის მოადგილე, ევროპის 

უნივერსიტეტი); თამარ ზარგინავა (ევროპის უნივერსიტეტი); მაია 

ხურცილავა (ევროპის უნივერსიტეტი); ნინო გადილია (მდივანი, ევროპის 

უნივერსიტეტი). 

სარედაქციო კოლეგია: 

პროფესორი რამაზ აბესაძე (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის სახელობის 

ეკონომიკის ინსტიტუტი); პროფესორი იური ანანიაშვილი (ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი); 

ასოცირებული პროფესორი მაია აზმაიფარაშვილი (პასუხისმგებელი 

მდივანი, ევროპის უნივესიტეტი); პროფესორი ალექსანდრე აპლაკოვი 

(მთავარი რედაქტორის მოადგილე, ევროპის უნივესიტეტი); პრო

ფესორი, თამილა არნანიაკეპულაძე (აკაკი წერეთლის სახელობის 

ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი); პროფესორი იოსებ არჩვაძე 

(ქუთაისის უნივერსიტეტი); ასოცირებული პროფესორი გივი ბაქრაძე 

(ევროპის უნივერსიტეტი); პროფესორი გივი ბედიანაშვილი (მთავარი 

რედაქტორი, ევროპის უნივერსიტეტი); პროფესორი თეიმურაზ 

ბერიძე (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი); პროფესორი რევაზ გველესიანი (ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი); ასოცირებული 

პროფესორი ბადრი გეჩბაია (ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის 

სახელმეიფო უნივერსიტეტი); ასოცირებული პროფესორი ნინო 

დამენია (ანდრია პირველწოდებულის სახელობის საქართველოს 

საპატრიარქოსთან არსებული ქართული უნივერსიტეტი); პროფე

სორი ეკა დევიძე (მთავარი რედაქტორის მოადგილე, ევროპის 

უნივერსიტეტი); პროფესორი ნათელა დოღონაძე (შავი ზღვის 

საერთაშორისო უნივერიტეტი); პროფესორი ცისკარა ზარანდია 

(სამცხეჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი); პროფესორი ლია 

ელიავა (ქუთისის უნივერსიტეტი); პროფესორი გოჩა თუთბერიძე 

(ევროპის უნივერსიტეტი); ასოცირებული პროფესორი გოჩა თოდუა 

(ევროპის უნივერსიტეტი); პროფესორი თეა თოდუა (მთავარი 

რედაქტორის მოადგილე, ევროპის უნივერსიტეტი); პროფესორი ნუგზარ 

თოდუა (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი); პროფესორი მიხეილ თოქმაზიშვილი (ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის საქართველოს საპატრიარქოსთან 

არსებული ქართული უნივერსიტეტი), ასოცირებული პროფესორი 

გივი ლემონჯავა (საქართველოს უნივერსიტეტი); პროფესორი 

ელგუჯა მექვაბიშვილი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი); ასოცირებული პროფესორი თეა 

მუნჯიშვილი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი); ასოცირებული პროფესორი ეკატერინე ნაცვლიშვილი 

(ევროპის უნივერსიტეტი); ასოცირებული პროფესორი მურად 

ნარსია (საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი); პროფესორი, 

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი 

ვლადიმერ პაპავა (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი); პროფესორი ვახტანგ სართანია (ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის საქართველოს საპატრიარქოსთან 

არსებული ქართული უნივერსიტეტი); პროფესორი, საქართველოს 

მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი ავთანდილ 

სილაგაძე (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი); პროფესორი თეიმურაზ სტურუა (ევროპის უნივერ

სიტეტი); მოწვეული პროფესორი ინგა ქონიაშვილი (ევროპის 

უნივერსიტეტი); ასოცირებული პროფესორი შოთა შაბურიშვილი (ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი); 

პროფესორი ლია ჩარექიშვილი (ევროპის უნივერსიტეტი); ე.ა.დ., 

პროფესორი ელენე ჩიქოვანი; პროფესორი ნიკოლოზ ჩიხლაძე 

(ქუთაისის უნივერსიტეტი); პროფესორი გივი ფიფია (ევროპის 

უნივერსიტეტი); ასოცირებული პროფესორი ლოიდ ქარჩავა (კავკასიის 

საერთაშორისო უნივერსიტეტი); ასოცირებული პროფესორი ნათია 

ხორგუაშვილი (ევროპის უნივერსიტეტი); პროფესორი თორნიკე 

ხოშტარია (ევროპის უნივერსიტეტი); პროფესორი ჯამლეტ ჯანჯღავა 

(საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი); ასოცირებული პროფე

სორი ჩარიტა ჯაში (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი); პროფესორი მიხეილ ჯიბუტი (ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის საქართველოს საპატრიარქოსთან 

არსებული ქართული უნივერსიტეტი); ასისტენტპროფესორი ხათუნა 

ჯინჭარაძე (ქართულევროპული უნივერსიტეტი); ასისტენტპროფე

სორი ვასილ ხუციშვილი (ევროპის უნივერსიტეტი); ასისტენტ

პროფესორი მარიამ ჩაჩუა (ევროპის უნივერსიტეტი). 

სარედაქციო კოლეგიის უცხოელი წევრები: 

ასოცირებული პროფესორი ლიუდმილა ალექსეიევა (დაუგავპილსის 

უნივერსიტეტი, ლატვიის რესპუბლიკა); პროფესორი მოშე ბარაკი 

(ნეგევის ბენგურიონის უნივერსიტეტი, ისრაელი); ასოცირებული 

პროფესორი მარინა ბარანოვსკაია (ოდესის ეროვნული ეკონომიკური 

უნივერსიტეტი, უკრაინა); ასოცირებული პროფესორი ფიტიმ დიარი 

(სამხრეთაღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი, ჩრდილოეთ მაკე

დონიის რესპუბლიკა); ასოცირებული პროფესორი ლიუდმილა 

დემიდენკო (ტარას შევჩენკოს სახელობის კიევის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. უკრაინა); პროფესორი ვლადიმერ მენშიკოვი (დაუგავ

პილსის უნივერსიტეტი, ლატვიის რესპუბლიკა); პროფესორი ტატიანა 

ბორზდოვა (ბელორუსიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მენეჯმენ

ტისა და სოციალური ტექნოლოგიების სახელმწიფო ინსტიტუტი, 

ბელარუსის რესპუბლიკა); მიწვეული პროფესორი გორდონ ლ. ბრედი 

(ჩრდილოეთ კაროლინის უნივერსიეტი, გრინსბოროში, აშშ); ე.მ.დ. 

ელიტა ერმოლაევა (ლატვიის სოფლის მეუნეობის უნივერსიტეტი, 

ლატვიის რესპუბლიკა); დოცენტი ინტა ოსტროვსკა (დაუგავპულსის 

უნივერსიტეტი, ლატვიის რესპუბლიკა); პროფესორი ლინა პილელინე 

(ვიტაუტას მაგნუს უნივერსიტეტი, ლიეტუვა); პროფესორი რიმა 

ტამოსიუნიენე (ვილნიუსის ეკონომიკისა და მიზნესის ინსტიტუტი, 

ლიეტუვა); პროფესორი მანუელა ტვარონავიციენე (ვილნიუსის 

გედიმინასის სახელობის ტექნიკური უნივერსიტეტი, ლიეტუვა); 

ასოცირებული პროფესორი რეგინა დემიანიუკი (სედლცეს საბუნების

მეტყველო და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი, პოლო

ნეთი); პროფესორი მარინა ოჩკოვსკაია (მ. ლომონოსოვის სახელობის 

მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მარკეტინგის განყოფილება, 

რუსეთის ფედერაცია); პროფესორი ტატიანა პაიენტკო (ვადიმ გეტმანის 
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INTRODUCTION

Issues of economic growth have been paid attention 
even in ancient times. For instance, Mesopotamian brick 
plates contained inscriptions devoted to the calculation 
of the barley surplus product as the difference between 
the total output (gross collection of barley) per year in 
the condition of “normal harvest” and expenditures re-
lated to the provision of seed fund, consumption of labor 
and other costs measured in barley units, It has been con-
sidered as a primitive system of social accounting (Kurz, 
Salvadori).

During last two millennia the world’s GDP has increased 
497 times, GDP per capita - 17 times, which corresponded 
to 29 times population growth according to Angus Maddison 
(Maddison, 2001). Thus, income gap between the poorest 
and richest regions of the world, which at the beginning of 
the second millennium was 1.1: 1, at the beginning of the 
third millennium comprised 18: 1 (Maddison, 2005).

Throughout the history of world economic development, 
the periods of rapid economic growth have been replaced by 
periods of recession. Thus, the countries that demonstrated 
high growth rates over the long term, in the future had wors-
ened welfare due to wars, natural  disasters etc.

Although it should be noted that in developed countries, 
the growth rate is characterized by greater stability over the 
long term than in the poorer ones, which are characterized by 
sudden unexpected changes in economic growth, mainly due 
to political instability or military action (Lucas, 1988).

Due to up-to-date economic growth models, it is mainly 
determined by scientific and technological factors.

Thus, this paper is devoted to the research of innova-
tions influence on economic growth in advanced economies. 
The level of innovations is likely to be determined by quantity 
of researchers in R&D (per million people) and research and 
development expenditure (% of GDP).

THE ROLE OF INNOVATIONS IN DRIVING ECONOMIC 
GROWTH: CASE OF ADVANCED ECONOMIES

GLOBALIZATION AND BUSINESS #7, 2019გლობალიზაცია და ბიზნესი #7, 2019

JEL Classification: E17, O47, C01 https://doi.org/10.35945/gb.2019.07.001

OKSANA ZHYLINSKA
 
D. Sc., Professor,
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
zhylinska@ukr.net

OLEKSANDR CHERNYAK
 
D. Sc., Professor,
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
chernyak@univ.kiev.ua

OLENA BAZHENOVA

D. Sc., Associate Professor, 
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
olenabazhenova@univ.net.ua

KEYWORDS: ECONOMIC GROWTH, INNOVATION, ECONOMETRIC MODELLING, PANEL DATA MODELS.

For citation: Zhylinska O., Chernyak O., Bazhenova O. (2019),  The Role Of Innovations In Driving Economic Growth: Case Of 
Advanced Economies, Globalization And Business, #7, pp. 11-15.  https://doi.org/10.35945/gb.2019.07.001

11



გლობალიზაცია და ბიზნესი #7, 201912

Oksana Zhylinska|Oleksandr Chernyak|Olena Bazhenova

ANALYSIS OF RECENT RESEARCH AND PUBLICATIONS

Nowadays economic growth is considered to be de-
termined mainly by the scientific and technological factors, 
among which there are innovations, accumulation of physical 
and human capital, external effects etc.

For instance, in Grossman and Helpman’s model (Gross-
man, Helpman, 1991, 1994) the rate of economic growth is 
determined by the rate of innovation and the index of spe-
cialization in intermediate consumption goods sector (Guar-
ini, 2009).

Agion and Howitt included uncertainty into the endoge-
nous growth model (Aghion, Howitt, 1992). The main factor 
of economic growth in model is considered to be technolog-
ical progress, which is stimulus for firms engaged in research 
activities that produce innovations to compete. The model 
includes vertical innovation when new inventions result in 
the aging of existing ones. For example, innovations repre-
sents inventions of intermediate goods and inventions that 
promote the productivity of intermediate goods in the pro-
duction of final goods. 

Model of Lukas focuses on the relationship between the 
rate of growth of the economy and the productivity of train-
ing its individuals (Lucas, 1988). On the one hand, higher pro-
ductivity of teaching contributes to increasing the marginal 
product of labor and wages and, accordingly, increasing in-
centives to study. On the other hand, the less individuals will 
prefer current consumption in comparison with the future, 
the more time they will be ready to devote to training, which 
will lead to acceleration of economic growth.

RESEARCH METHOD

For testing the innovations influence on economic 
growth in advanced economies we constructed panel vector 
model of autoregression.

In the reduced form the developed panel vector model 
of autoregression has the following form:

Given the shock to system, variables of model deviate 
from the equilibrium state and should return to it (Chernyak, 
2014). The trajectory of returning to equilibrium state is an 
impulse response.

The analysis of the decomposition of the prediction er-
rors variances of modelled variables allows determining the 
sources of their volatility.

RESULTS

In the paper we have examined the hypothesis of impact 
of research and development factors on economic growth of 
advanced economies.

For this purpose it has been taken such indicators as GDP 
per capita, PPP (constant 2011 international $), researchers 
in R&D (per million people) for advanced countries in peri-
od 1996-2017. This group of economies due to International 
Monetary Fund includes such countries as Australia, Austria, 
Belgium, Canada, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, 
Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong SAR, Iceland, 
Ireland, Israel, Italy, Japan, Korea, Latvia, Lithuania, Luxem-
bourg, Macao SAR, Malta, Netherlands, New Zealand, Nor-
way, Portugal, Puerto Rico, Singapore, Slovak Republic, Slove-
nia, Spain, Sweden, United States and United Kingdom.

The analyzed indicators are presented in Table 1.
Table 1.
Main characteristics of GDP per capita, PPP (constant 

2011 international $) and researchers in R&D (per million 
people) for advanced countries

Source: World Development Indicators and authors’ 
 calculations
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GDP per capita, PPP 
(constant 2011 inter-

national $)

Researchers in R&D 
(per million people)

Mean St. Dev. Mean St. Dev.

Australia 39148,56 4165.669 3889.61 471.22

Austria 39532.86 3337.00 4049.44 828.86

Belgium 37587.70 2788.83 3444.99 682.01

Canada 37822.47 3287.65 4050.43 608.60

Cyprus 29988.62 2673.71 842.97 262.67

Czech Republic 24303.53 4130.70 2293.32 867.88

Denmark 41771.84 2376.00 5648.53 1516.54

Estonia 21377.14 5428.78 2736.36 545.32

Finland 35317.69 3821.42 7377.34 383.78

France 34781.53 2035.02 3416.62 565.22

Germany 38007.48 3475.26 3663.02 3475.26

Greece 25258.18 3177.62 1972.14 638.37

Hong Kong SAR, 
China 40198.96 8521.25 2420.11 792.12

Iceland 38446.10 4857.55 6572.40 987.83

Ireland 40295.16 9569.33 3019.13 1042.42

Israel 26958.92 2790.17 7770.74 678.44

Italy 35102.25 1536.67 1527.42 345.74

Japan 34653.09 1768.17 5125.77 132.13

Korea, Rep. 23993.42 5941.84 4280.84 1793.77
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Latvia 16819.27 5218.50 1582.86 301.47

Lithuania 18903.10 6191.45 2471.76 332.23

Luxembourg 81523.17 9020.67 4610.90 386.75

Macao SAR, China 70280.47 31926.85 733.53 584.25

Malta 25350.42 4238.74 1425.42 445.96

Netherlands 41408.54 3371.27 3271.16 816.96

New Zealand 29472.67 3233.41 3223.25 668.29

Norway 57851.16 3595.61 5085.82 650.26

Portugal 25062.92 1313.04 2666.92 1082.30

Puerto Rico 31248.74 2770.57 290.45 42.71

Singapore 58926.28 13354.97 5005.43 1389.40

Slovak Republic 20307.19 5354.11 2228.88 419.07

Slovenia 26019.72 3675.19 3026.83 883.25

Spain 29848.00 2437.98 2306.93 538.02

Sweden 38383.43 4538.05 5615.74 864.86

Switzerland 51991.71 3631.58 3871.80 821.60

United States 46251.26 3703.33 3776.60 327.01

United Kingdom 33980.52 2925.96 3667.30 647.58

According to World Development Indicators data and 
authors’ calculations, the mean of researchers in R&D (per 
million people) is more than 5000 in such countries as Den-
mark, Finland, Iceland, Israel, Japan, Norway, Singapore and 
Sweden. Moreover, for example, in Finland this indicator is 
maximal (7377.34). Although the number of researches in 
Finland now is declining. Puerto Rico, Macao, Cyprus have 
minimal values of mean of researchers in R&D despite high 
values of their GDP per capita. For instance, Puerto Rico has 
the lowest level of this indicator (290.45) with not so small 
mean of GDP per capita (31248.74).

In Denmark, Germany, Ireland, Korea, Portugal and Singa-
pore the number of researches engaged in R&D sector is more 
volatile (more than 1000). For instance, in Denmark this indi-
cator has increased by more than 236%, in Germany - by 73%. 

The variables have been tested for a unit root using tests 
for panel data models such as Lewin, Lina, and Chu and Brei-
tung criteria for common process of a unit root and Ima, Pe-
saran, and Tina criteria, criteria based on the use of ADF and 
PP statistics that include individual processes of unit root.

Testing for the presence of a unit root has indicated that 
almost all variables are first order integrated. Thus, in the 
panel VAR model the first differences of variables have been 
considered (there is no cointegration between modelled var-
iables).

The number of lags in panel VAR model has been cho-
sen based on values of information criteria such as Akaike, 
Schwarz, Hannan-Quinn information criteria (chosen number 
of lags is 3).

Commenting the results of estimation, it should be not-
ed that increasing in number of researches in R&D sector 
causes the rising gross domestic product per capita beginning 
in the first period (figure 1).

Fig. 1. Impulse response function for gross domestic 
product per capita

Source: authors’ calculations

Moreover, obtained results have shown the significant 
impact of researchers in R&D sector on GDP per capita in ad-
vanced economies.

CONCLUSIONS

Summing up the results of the research, we should note 
that innovations production really has significant impact on 
GDP per capita in advanced economies. Moreover, innova-
tions really determines the economic growth in advanced 
economies. Besides that, investments in human capital cre-
ate a reliable basis for economic development in the future. 
Ignoring these facts may lead to the loss of economy’s poten-
tial in the aspect of its economic development.

Constructed panel data model for estimating the effect 
of number of researchers in R&D sector on GDP per capita 
in advanced economies has shown that increasing in number 
of researches in R&D sector causes the rising gross domestic 
product per capita beginning in the first period.

Future direction of research is considered to be the ex-
amining of analyzed relationship for developing countries, 
comparing the results with advanced ones and paving the 
way for converging of their economies.
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SUMMARY

The paper explores the impact of innovations on the 
cross-country income differences among advanced econo-
mies based on the economic and mathematical models con-
struction. As indicator that defines level of innovations pro-
duction in the country, we have used number of researchers 
in R&D sector (per million people). Therefore, it has been con-

structed panel data model to estimate the effect of number 
of researchers in R&D sector on GDP per capita in advanced 
economies. Results of estimation have shown the significant 
impact of researchers in R&D sector on GDP per capita for 
the group of advanced economies testifying that innovation 
really matters in driving economic growth.
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INTRODUCTION

Technological innovation, social and economic chan-
ges, and accelerating globalization are constraining the 
education system to prepare school graduates to integrate 
successfully into the rapidly changing world. The OECD 
(2018) report entitled The Future of Education and Skills 
2030 states that the future is uncertain and we cannot 
predict it; but we need to be open and ready for it. Children 
entering the education system today will be young adults by 
2030. Schools have to prepare them for jobs that have not 
yet been created, for technologies that have not yet been 
invented, and to solve problems that have not yet been 
anticipated. To navigate through such uncertainty, students 
will need to develop curiosity, imagination, resilience and 
self-regulation. They will need to respect and appreciate the 
ideas, perspectives and values of others, cope with failure 
and rejection, and move forward in the face of adversity. 

Heinrich, Bhattacharya, and Rayudu, (2007) emphasize 
that rapid technological change, increasing globalization 
and a changing world of employment with multiple roles 
during one›s professional life are necessitating a change 
from knowledge to learning societies. Full participation 
requires lifelong learning skills, meaning the ability to 
solve problems, work both independently and in a team, 
communicate effectively in different formats, and self-
direct one›s learning and professional development needs. 

What tools do schools have in order to deal with this 
challenge? In the past, technology education had often 
been associated with crafts or vocational education for 
low-achieving students. However, in recent years, leading 
countries at the forefront of science and technology around 
the world have been making efforts to include the teaching 
of innovative subjects in technology and engineering as 
an integral part of the curriculum for all students in K-12 
education. Along with teaching basic subjects such as 
the humanities, languages, mathematics and science, 
schools are expected to expose all students to new 
technologies, impart knowledge and skills to them to use 
these technologies effectively, and foster their motivation 
to integrate into the world of research and innovation in 
technology and engineering. 

The present paper aims at highlighting some directions 
for technology and engineering education in K-12 schooling 
intended to meet the challenges mentioned above based 
partially on the experience obtained in schools in Israel and 
in other countries.  

 
INTERDISCIPLINARY VIEW OF TECHNOLOGY AND 

ENGINEERING EDUCATION

Educators today are increasingly aware of the 
importance of imparting an interdisciplinary view of 
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technology and engineering to students, as illustrated in 
Figure 1. 

Figure 1: Interdisciplinary view of technology and 
engineering.

The five aspects illustrated in Figure 1 are not discrete 
but overlap one another to a certain extent. For example, 
technology is often described as the field of knowledge and 
experience through which people change the environment 
to meet their needs and desires. Engineering is the division 
of technology that uses science and mathematics for 
design and problem solving. Computing is a central aspect 
of developing new technological artefacts and services. 
These five components are often ‘hidden’ in projects that 
the students do, and it is necessary to guide the learners 
to address these aspects directly in their project design, 
construction, testing and documentation, as demonstrated 
in the following examples. 

Example 1: addressing aspects of mathematics, phy-
sics and computational thinking in robotics 

Robotics is one of the most common learning 
environments in technology and engineering. Barak and 
Assal (2018) present a case in which students explore the 
velocity of a robot by marking the distance the robot moves 
on the floor every five seconds. They use a spreadsheet to 
draw a graph of the distance X (Cm) depending on the Time 
(sec) and calculate the robot’s average velocity v (m/s), as 
illustrated in Figure 2. 

  
 

Figure 2: Robotics, STEM and computational thinking: 
students explore a robot’s velocity by measuring the distance 
X (Cm) the robot moves on the floor over Time (sec).

In the example described in Figure 2, the students deal 
with concepts of technology, physics, mathematics and 
computational thinking, including programming the robot 
and using the computer for data presentation and analysis. 
In the study from which this example was taken (Barak & 
Assal, 2018), the students liked this activity because it 
related to what they had learned in other subjects in school.

Technological aspects of projects in robotics include 
the concepts of feedback and control, sensing, amplification 
and optimization. According to Yadav, Hong and Stephenson 
(2016), computational thinking (CT) refers to exposing 
students to computing ideas and principles within the 
context of the subject areas they are already learning, 
for example, mathematics, science, technology or the 
humanities. Wing (2006) defined computational thinking as 
“solving problems, designing systems, and understanding 
human behavior by drawing on concepts fundamental to 
computer sciences.” It is important to note that the concept 
of CT is not just restricted to the teaching of computer 
science or programming, but also to the use of principles or 
tools from the computer world for investigation, planning or 
problem solving. For example, in a project on temperature 
control in a greenhouse, students can use a temperature 
sensor connected to a computer to store information 
on temperature changes in the greenhouse over 24 
hours and analyze these data to design an adequate air-
conditioning system. Let us see two additional examples of 
teaching engineering and technology focused on fostering 
computational thinking 

Example 2: teaching computer-controlled systems 
Hacker (2017) asserts that a sound pedagogical 

approach for fostering computational thinking would 
guide students in revisiting computer science (CS) and 
computational thinking (CT) concepts in both physical world 
contexts, for example, robotics and computer control, and 
virtual world contexts, for example, game design. In the 
past decade, we have witnessed the rapid development 
of advanced, easy-to-use inexpensive microcontrollers 
such as the Arduino, together with sensors and devices 
for measuring and controlling physical variables such as 
temperature, humidity, light and sound. This has made it 
possible for teachers and students to design sophisticated 
control systems with only basic electronics or programming 
knowledge. For example, Barak (2018) presented the case 
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of two Israeli high school students who developed a system 
to prevent forgetting a baby in a car. The system uses an 
ultrasonic sensor and Arduino microcontroller to identify 
whether there is a baby in the baby’s car seat. In case of 
emergency, the microcontroller: (1) opens the car windows 
automatically; (2) sounds an alarm; and (3) sends a signal to 
the car owner via a GSM cellular card. 

This example demonstrates remarkable options 
of experiencing problem solving through project work 
in a computerized environment, from choosing the 
conceptual solution to the problem, to troubleshooting 
specific problems in the system’s components or software. 
Students working on non-computerized electronics projects 
in contrast are more likely to progress along a linear path: 
planning, constructing, troubleshooting and improving. 

Example 3: learning with Lego Mindstorms robots 
A useful platform for fostering computational thinking 

in problem solving is robotics. Among the most popular 
educational robots is the Lego EV3 robot, which comes with 
a rich set of sensors, including a touch sensor, a light color 
sensor, an ultrasonic sensor and a gyro, as illustrated in 
Figure 3. 

Figure 3: Lego Mindstorms EV3 robot, including a light 
color sensor and an ultrasonic sensor.

The programming of the EV3 Logo robot consists of:
• Action blocks that control motor operation;
• Flow blocks, for example, loops and conditions; 
• Sensor blocks; 
• Data operation blocks. 

Figure 4 shows a typical EV3 robot program that 
includes two motor blocks, a sensor block and a loop. This 
is one of the most sophisticated and popular educational 
robotic educational systems, although it is quite expensive 
for schools. 

Figure 4: A typical Lego EV3 robot program. 

Example 4: learning programming and control 
concepts with Scratch

A common environment for teaching computational 
thinking and problem solving is the free Scratch educational 
programming language, which was developed at MIT and 
released in 2013. Scratch has been translated into 70+ 
languages and is used in homes, schools and after-school 
clubs in almost every country around the world. In its basic 
version, Scratch is oriented at controlling the movement of a 
virtual spirit, for example, a cat, on a working surface. There 
are many programming blocs, such as action, flow, control, 
sensing and mathematical operations, which are similar to 
the EV3 programming method. Recently, Scratch has been 
used increasingly to control objectives in the physical world, 
for instance, activating motors, reading data from sensors, 
controlling the Arduino microcontroller or the Lego EV3 
robot, as seen in Figure 5. 

Figure 5: Using Scratch to control a Lego NXT robot. 

Moshe Barak
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Example 5: robotic control by Python
Molins-Ruano, Gonzalez-Scaristan and Gracia-Saura 

(2018) point out that although Scratch is a great tool for 
new young learners, the design and default spirit of Scratch 
might be considered childish and could discourage high 
school or college students from using it. These researchers 
developed a sophisticated robot called Tortoise, shown in 
Figure 6.

 

Figure 6: The Tortoise robot.

According to the authors, Tortoise is based on the 
Arduino microcontroller and simple mechanical components 
that schools can produce themselves using a 3D printer. The 
total cost of Tortoise, including a set of sensors, is less than 
$100. The developers call this robotic system PHOGO and 
show that it can be controlled by the Python programming 
language, which was ranked the fourth most popular 
language after Java, C and C++. 

Programming the robot by Python is text-based, and 
the functions available to the students are similar to the 
ones in the historical Logo programming environment 
developed at MIT in the 1970s. For example:

Forward (units = 10)
Back (units = 10) 
Right (degrees = 90)
Left (degrees = 90)
Pen up
Pen down

The students can start learning to program the robot 
by writing a simple code in Python and gradually advance to 
coping with more sophisticated tasks. While working with 
Scratch or programming, the LEGO robots can be suitable 
for students from the age of 10; programming the PHOGO 

robot using Python may be suitable for older students, for 
example, those aged 14. 

Example 6: teaching concepts of digital image 
processing 

Image processing is one of the most fascinating 
subjects in the field of computer science and technological 
applications. Although professional image processing uses 
advanced mathematics and programming, we can teach 
basic concepts of image processing to young children (for 
example, junior high school students), as was observed in 
a course developed at Ben-Gurion University of the Negev 
(Barak & Asad, 2012).

Figure 7 shows that in presenting a black-and-white 
image, which is actually composed of gray levels, we can 
use a format of 8-bit digital data that distinguishes between 
256 brightening levels from 010 (full black) to 25510 (full 
white). 

Figure 7: Representation of 256 brightness levels from 
black (010) to white (25510).

Figure 8 shows an example of ‘digitizing’ a picture 
to 12 x 16 pixels, assigning a number (brightness level) to 
each pixel, and finally presenting the entire picture in a 
matrix of 12 x 16 numbers. In other words – the picture is 
represented by numbers! It is worth mentioning that in real 
life, for example, on a computer screen or a digital camera, 
we often use much higher resolution, such as 1440 x 1080 
pixels. 

 

Figure 8: Image representation by 12 x 16 pixels at 
brightness levels 0-255.
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So far we have seen the method of digitizing a black-
and-white image. How is a color picture digitized? In a color 
picture, each pixel gets a different color. From physics, we 
know that any color could be created by a composition of 
the three basic colors of red, green and blue (RGB). Figure 
9 illustrates an example of creating an orange pixel through 
the composition of red=255, green=178 and blue=102. A 
colored picture of n x m pixels is created by a composition 
of three matrixes of the same dimension representing the 
R, G and B colors. 

     

Figure 9: An orange pixel created by the red, green and 
blue (RGB) colors.

In summary, when we take a picture with our digital 
camera, we are actually saving a file of numbers, and 
computers can handle numbers very well. For example, if 
we want to increase the brightness of an entire image, we 
will add a number, for example, 20, to the brightness level 
of each pixel. 

FACIAL RECOGNITION

Facial recognition is one of the most interesting image 
processing applications (Midrak, 2018). However, how can 
we use a digital image to identify a person’s face? Following 
is a simple method for facial recognition that was learned 
successfully by junior high school students (Barak & Asad, 
2012). Figure 10 shows that for facial recognition, we can 
measure eight parameters from the picture of a face: 

be – distance between eyes

bn – distance between nostrils

mw – mouth width

en – distance between eyes and nose

nm – distance between nose and mouth 

mh – mouth width 

w – total width

h – total height

Figure 10: Eight parameters used for facial recognition.

Let us assume that we have values of the eight 
parameters for two faces: 

(1)
(2)

Since the faces could be of different sizes, we 
normalize the six parameters b1 to mh by dividing each one 
by total width w or total height h, respectively. We get six 
normalized parameters a, b, c, d, e and f for each picture, as 
seen in Equations 3 and 4.

 
(3)

(4)

In this process, a vector of parameters a-f represents 
each facial picture. 

The last step is calculating the difference D between 
the vectors of two faces by the formula presented in 
Equation 5. 

(5)

Equation 5 shows the calculation of the ‘Euclidean 
distance’ between two vectors of six dimensions each 
that can be explained as an extension of the Pythagoras 
theorem for calculating the diagonal in a straight triangle. 
Students can perform the process described above using a 
spreadsheet. 
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In class, the students worked in pairs, took photos of 
themselves, and manually measured the eight parameters 
be, bn, mw, en, nm, mh, w, h of their photos, as illustrated 
in Figure 11. They entered the data into a simple computer 
program that created a database of vectors for all students’ 
faces in the class. To identify a student, the program 
calculates the difference D between the ‘unknown’ picture 
and all the pictures stored in the class database. The case of 
the smallest D identifies the desired image. 

Figure 11: Measuring the eight facial parameters.

In an era when children are growing up with mobile 
phones, tablets and computers, technological education 
must be integrated into the digital environment and realize 
the inherent potential of computerized technologies to 
develop students› problem-solving and creative thinking 
abilities.

APPLYING PROJECT-BASED LEARNING IN SCHOOL:
THE P3 TASK TAXONOMY

In technology education, educators often use the term 
project-based learning, which implies that at the end of the 
learning process, students build a product or technological 
system that meets the needs and aspirations of human 
beings. Project-based learning (PBL) is a constructivist 
approach that requires a small student group to take 
responsibility for their learning. This instructional method 
aims at engaging students in solving reality-based problems, 
encouraging them to become active, independent and 
collaborative learners (Mioduser & Betzer, 2008; Blumenfeld 
et al., 1991; Savery, 2006). Project-based learning develops 
students’ critical thinking and problem-solving skills, and 
gives them experience in applying these skills to real-
world situations. Project-based learning is one of the tools 
education has in order to prepare students to integrate into 
a world in which the vast majority of business organizations 
are not bureaucratic but rely instead on work teams, shared 
decision making and a great deal of risk-taking in the effort 
to compete in the global market (Nordgren, 2002). The 

digital revolution that has been affecting all aspects of our 
lives, including education, has pushed forward efforts to 
introduce project-based learning into traditional schooling 
because students today have access to tremendous 
resources and tools on the network for investigating 
scientific and technological issues, suggesting solutions to 
problems and designing innovative technological systems. 

However, despite the wide consensus in the literature 
about the advantages of PBL over traditional schooling, 
educators are increasingly aware of the limitations of 
applying these methods within the regular school context. 
Kirschner, Sweller and Clark (2006) write about the failure 
of constructivist-oriented instructional methods such 
as discovery, problem-based and inquiry-based learning 
because the notion of minimal guidance during learning 
does not work. Minimal guided instruction is less effective 
and efficient than instructional approaches, which place 
strong emphasis on guiding the student learning process 
(Hushman & Marely, 2015). Some supporters of PBL 
(Hmelo-Silver, 2004; Hmelo-Silver et al., 2007; Savery, 
2006) address the limitations of this method, and mention 
that it is important to tailor the scope and complexity level 
of assignments to students’ prior knowledge and skills, 
and provide instruction and support in order to reduce the 
cognitive load and enable students to learn in a complex 
domain. Dolman et al. (2005) also writes that PBL curricula 
should consist more of tutor guidance at the beginning 
through shared guidance of both the students and the 
tutor, and move to more student guidance at the end. 

To address this issue, we developed the P3 Task 
Taxonomy (Barak & Assal, 2018), which distinguishes 
between three levels of student assignments: 

• Practice: exercises and closed-ended tasks in which 
learners know the final solution in advance and can check if 
they arrived at the correct answer;

• Problem solving: small-scale, open-ended tasks in 
which students might use different solution methods and 
arrive at different answers; 

• Projects: challenging open-ended tasks in which 
the students take part in defining the problem, setting 
objectives, identifying constraints and choosing the solution 
method;

 
CONCLUSIONS

The OECD (2018) report entitled The Future of 
Education and Skills 2030, mentioned in the Introduction 
to the present paper, raises two far-reaching questions 
countries will have to find answers to in order to prepare 
students to the rapidly changing world characterized by 
scientific and technological innovation and accelerating 
globalization: 
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• What knowledge, skills, attitudes and values will 
today’s students need to thrive and shape their world?

• How can instructional systems develop knowledge, 
skills and attitudes effectively?

Throughout this article, we have seen several examples 
of teaching technology and engineering that could provide 
partial answers to these questions. One common feature of 
the examples we have seen is the interdisciplinary approach 
in teaching science and technology, which combines the 

learning of concepts in technology, engineering, science, 
mathematics and computing. A second common feature 
of these examples is the transition from the traditional 
chalk-and-board teaching approach to the constructivist-
oriented project-based learning approach. The challenge 
for educators is how to gradually make these changes in the 
subjects we teach and in the instruction method, adapting 
to the students› previous knowledge and their ability to 
cope with learning challenging interdisciplinary topics 
independently. 

REFERENCES: 

1. Barak, M. & Asad, K. (2012). Teaching image processing concepts in junior high school: boys’ and girls’ achievements 
and attitudes towards technology. Research in Science and Technological Education, 30(1), 81-105.

2. Barak, M. (2018). Teaching electronics: from building circuits to system thinking and programming. In: M. De Vries 
(Ed.), Handbook of Technology Education, Cham, Switzerland: Springer, 337-360. 

3. Barak, M., & Assal, M. (2018). Robotics and STEM learning: students’ achievements in assignments according to the P3 
Task Taxonomy – Practice, Problem solving, and Projects. International Journal of Technology and Design Education, 
28(1), 121-144, doi:10.1007/s10798-016-9385-9.

4. Blumenfeld, P. C., Soloway, E., Marx, R. W., Krajcik, J. S., Guzdial, M., & Palinscar, A. (1991). Motivating project-based 
learning: sustaining the doing, supporting the learning. Educational Psychologist, 26(3 & 4), 369-398.

5. Dolmans, D. M., de Grave, W., Wolfhagen, I. P., & van der Vleuten, C. M. (2005). Current perspectives: problem-based 
learning: future challenges for educational practice and research. Medical Education, 39(7), 732-741.

6. Hacker, M. (2017). Integrating computational thinking into technology and engineering education. Technology and 
Engineering Teacher, 77(4), 8-14. 

7. Heinrich, E., Bhattacharya, M., & Rayudu, R. (2007). Preparation for lifelong learning using ePortfolios. European 
Journal of Engineering Education, 32(6), 653–663. https://doi-org.ezproxy.bgu.ac.il/10.1080/03043790701520602

8. Hmelo-Silver C. E., Duncan, R. G., & Chinn, C. A. (2007). Scaffolding and achievement in problem-based and inquiry 
learning: a response to Kirschner, Sweller, and Clark 2006. Educational Psychologist, 42(2), 99-107. 

9. Hmelo-Silver, C. E. (2004). Problem-based learning: what and how do students learn? Educational Psychology Review, 
16(3), 235-266. 

10. Hushman C. J., & Marley S. C. (2015). Guided instruction improves elementary student learning and self-efficacy in 
science. Journal of Educational Research, 108(5), 371-381.

11. Kirschner, P. A., Sweller, J., & Clark, R. E. (2006). Why minimal guidance during instruction does not work: an analysis 
of the failure of constructivist, discovery, problem-based, experiential, and inquiry-based teaching. Educational 
Psychologist, 41(2), 75-86.

12. Midrak, R. L. (2018). What is facial recognition? Lifewire, September 3, https://www.lifewire.com/how-does-a-
computer-recognize-your-face-4154178

13. Mioduser, D., & Betzer, N. (2008). The contribution of project-based-learning to high-achievers’ acquisition of 
technological knowledge and skills. International Journal of Technology & Design Education, 18(1), 59-77. https://doi-
org.ezproxy.bgu.ac.il/10.1007/s10798-006-9010-4.

14. Molins-Ruano, P., Gonzalez-Sacristan, C., & Garcia-Saura, C. (2018). Phogo: A low-cost, free and “maker” revisit to 
Logo. Computers in Human Behavior, 80, 428-440.

15. Nordgren, R. D. (2002). Globalization and education: what students will need to know and be able to do in the global 
village. Phi Delta Kappan, 84(4), 318-321. 

16. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (2018). The Future of Education and Skills Education 
2030 https://www.oecd.org/education/2030/E2030%20Position%20Paper%20(05.04.2018).pdf

17. Savery J. R. (2006). Overview of problem-based learning: definitions and distinctions. Interdisciplinary Journal of 
Problem-Based Learning, 1(1):9-20.

18. Wing, J. M. (2006). Computational thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33-35.
19. Yadav, A., Hong, H., & Stephenson, C. (2016). Computational thinking for all: pedagogical approaches to embedding 

21st century problem solving in K-12 classrooms. Tech Trends, 60(6), 565-568. doi:10.1007/s11528-016-0087-7.

Moshe Barak



23

ABSTRACT

Technological innovation, social and economic chan-
ges, and globalization are forcing the education system 
to prepare school graduates to integrate successfully into 
the rapidly changing world. Along with teaching basic 
subjects such as the humanities, languages, mathematics 
and science, schools should expose all students to new 
technologies, impart knowledge and skills to them to use 
these technologies effectively, and foster their motivation 
to integrate into the world of research and innovation in 
technology and engineering. Schools need also to prepare 
students to integrate into a world in which the vast 
majority of business organizations are not bureaucratic 
but rely instead on work teams, shared decision making 
and a great deal of risk-taking in the effort to compete 
in the global market. One of the main tools available to 

schools to achieve these goals is the teaching of subjects 
in technology and engineering as an integral part of the 
curriculum from kindergarten to high school. One challenge 
for technological education worldwide is to change what 
we have been teaching in the technological class. While in 
the past, technology education dealt with teaching subjects 
such as crafts, auto-mechanics or electronics, technology 
studies today have to focus more on developing students’ 
computational thinking, for example, in the context of 
computerized control systems and robotics. A second 
challenge to technological education today is to change how 
we teach in the technological classroom. We must move 
from the traditional chalk-and-board teaching method to 
teaching that develops students’ learning skills, for example, 
project-based learning. In this article, I will elaborate on 
these issues and present examples of the implementation 
of these ideas in the Israeli education system.

GLOBALIZATION AND BUSINESS #7, 2019გლობალიზაცია და ბიზნესი #7, 2019

PREPARING SCHOOL GRADUATES TO INTEGRATE INTO 
THE WORLD OF TECHNOLOGICAL INNOVATION, SOCIAL 
AND ECONOMIC CHANGES, AND GLOBALIZATION: THE 
ROLE OF TEACHING TECHNOLOGY AND ENGINEERING

JEL Classification: I21; F69; O34 

For citation: Barak M. (2019), Preparing School Graduates To Integrate Into The World Of Technological Innovation, Social 
And Economic Changes, And Globalization: The Role Of Teaching Technology And Engineering, Globalization And Business, #7, 
pp. 16-23. https://doi.org/10.35945/gb.2019.07.002

MOSHE BARAK

D. Sc., Professor
Ben-Gurion University of the Negev, Israel
mbarak@bgu.ac.il

KEYWORDS: COMPUTATIONAL THINKING, PROJECT-BASED LEARNING, TECHNOLOGY AND ENGINEERING EDUCATION.

https://doi.org/10.35945/gb.2019.07.002



24

საქართველოს სასაქონლო პროდუქციით ვაჭრობის 

ბალანსის ქრონიკული დეფიციტი ყოველთვის წარმო

ადგენდა საქართველოს ხელისუფლებების წუხილის საგანს. 

საქართ ველოს დამოუკიდებლობის პირობებში ყველა ხელის 

უფლება აყენებდა საგარეო სავაჭრო გახსნილობის ამო

ცანას. სხვადასხვა ეტაპებზე სახელდებოდა ამ პრობლემის 

გადაწყვეტის სხვადასხვა გზები, კერძოდ ახალი ბაზრების 

გახსნა, რეექსპორტის ზრდა, ტრადიციულ ბაზრებზე რე

ორიენტაცია და ა.შ. ეს საკითხი ასევე წარმოადგენდა მეცნი

ერეკონომისტების კვლევის საგანს, მრავალი საინტერესო 

კვლევა ჩატარდა ამ მიმართულებით. იხ. ბიბლიოგრაფია.

აღნიშნულ კვლევაში შევეცდებით, გავაანალიზოთ 

ყველა ეს მიმართულება და გამოვკვეთოთ ყველაზე უფრო 

სერიოზული პრობლემები, რომლებიც აფერხებენ ექსპორ

ტის ზრდას, ამავდროულად მიზანშეწონილი იქნება ახალი 

მიმართულებების გამოკვეთა და ექსპორტის ზრდის ახალი 

შესაძლებლობების დადგენა.

1. რე-ექსპორტის ზრდა ობიექტური პირობები 

და რეალური შესაძლებლობები

გარკვეული პერიოდის განმავლობაში რეექსპორტის 

ზრდა მიჩნეული იყო საექსპორტო პოტენციალის ზრდის 

ერთერთ ძირითად მიმართულებად. უნდა აღინიშნოს, 

რომ რეექსპორტი მცირე ზომის სახელმწიფოებისათვის 

მიჩნეულია ერთერთ ძირითად ბერკეტად სავაჭრო ბალან სის 

დეფიციტის აღმოსაფხვრელად. რეექსპორტი მცირე ზომის 

სახელმწიფოსათვის არ ზღუდავს საკუთარი საექსპორტო 

პოტენციალის განვითარებას, ეფუძნება მოქნილ საგადასა

ხადო და სავაჭრო პოლიტიკას, ასრულებს სოციალურ ფუნქ

ციას, ვინაიდან ამ პროცესში ჩართულია მცირე ზომის საწარ

მო ები და ამდენად იზრდება დასაქმებულთა რაოდენობა. 

ქარ თულ რეალობაში ამ ობიექტურ ხელისშემწყობ პირობებს 

ემატე ბოდა ქვეყნის ხელსაყრელი გეოსტრატეგიული მდება

რეობა, რაც საშუალებას იძლეოდა და იძლევა საქართ

ველო ჩამოყალიბდეს რეგიონალურ სავაჭრო ცენტრად, 

ერთგვარ ლოგისტიკურ ჰაბად. შესაბამისად ამ ობიქტური 

უპირატესობების გამყენებისათვის აუცილებელი იქნებოდა 

მაქსიმალურად გახსნილი სავაჭრო პოლიტიკა და, როგორც 

შედეგი, თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმები ბევრ პარტ

ნიორ სახელმწიფოსთან. ამ მიმართულებით საქართველოს 

ხელისუფლებებმა მიაღწიეს გარკვეულ წარმატებას, კერ

ძოდ კი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ევროკავშირ თან 

და დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში გა

წევრია ნებულ სახელმწიფოებთან, თავისუფალი ვაჭრობის 

რეჟიმი თურქეთთან, ჩინეთთან, მოლაპარაკებები თავის

უფალი სავაჭრო რეჟიმის ჩამოყალიბებაზე ინდოეთთან, 

პრეფე რენციების გენერალიზებული სისტემა ვაჭრობაში 

ამერი კის შეერთებულ შტატებთან (აშშ). ამავდროულად 

არსე ბობს ობიექტური ხელისშემშლელი გარემოებები. სა

ქარ თ ვე ლოს მდებარეობიდან გამომდინარე აუცილებელი 

ხდება ტრანსპორტის სხვადასხვა სახეობების კომბინირება 

(სახმელეთო, საზღვაო), რაც ობიექტურად ზრდის გადაზიდვის 

ხარჯებს, ღრმაწყლიანი პორტის არარსებობა, რაც ასევე 

გიორგი ღაღანიძე

ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, საქართველო
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შემაფერხებელი ფაქტორია. საქართველოს სახმელეთო 

მეზობლების მიერ გატარებული მკაცრი საბაჟო პოლიტიკა, 

რაც განსაკუთრებით მძიმე პირობებს ქმნის ევრაზიულ 

საბაჟო კავშირში გაწევრიანებული ქვეყნების შემთხვევა

ში რეექსპორტის განხორციელებისათვის. ამავდროულად 

ერთ ერთ უდიდეს სახმელეთო მეზობელთან არსებობს მძიმე 

პო ლი ტიკური ურთიერთობები, ხოლო მეორე,  თურქეთი, გაცი

ლე ბით უკეთეს მდგომარეობაშია ევროკავშირთან მიმარ თებაში 

ვიდრე საქართველო. ზოგადად რეექსპორტის შემთხვევაში 

უნდა მოხდეს გარკვეული ტიპის პროდუქციაზე ფოკუსირება 

და მაქსიმალური უპირატესობის მიღწევა კონკრეტული 

მიმართულებით. ამის ნათელი მაგალითია ავტომობილების რე

ექსპორტი საქართველოდან. იხ. ცხრილი N 1

ცხრილი 1 

ავტომობილების ექსპორტი და იმპორტი, ათას აშშ 

დოლარებში

წყარო: საერთაშორისო სავაჭრო ცენტრი

ცხრილის მარტივი ანალიზი ცხადყოფს, რომ მხოლოდ 

ერთხელ 2013 წელს ექსპორტი მიუახლოვდა იმპორტის 

მაჩვენებელს და შემდეგ დაიწყო კლება. რეექსპორტის 

შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია იმ სახელმწიფოებში, 

სადაც რეექსპორტი უნდა განხორციელდეს სტაბილური და 

განჭვრეტადი სავაჭრო პოლიტიკის არსებობა. სამწუხაროდ 

ჩვენ სამეზობლოში, ასეთი პოლიტიკით არ გამოირჩევა არც 

ერთი სახელმწიფო.

რეექსპორტის გარკვეული პოტენციალი აქვს სამკურ

ნალო საშუალებებს, კერძოდ კი იხ. ცხრილი 2

ცხრილი 2 სამკურნალო საშუალებების ექსპორტი და 

იმპორტი, ათას აშშ დოლარებში

წყარო: საერთაშორისო სავაჭრო ცენტრი

რეექსპორტის განვითარების ხელშეწყობა უნდა გა

მო ცხადდეს ერთერთ პერსპექტიულ მიმართულებად, 

თუმცა იმედის დამყარება იმ ფაქტზე რომ რეექსპორტის 

ზრდა გადა წყვეტს სავაჭრო ბალანსის დეფიციტის პრობ

ლემას ნაკლებად უნდა გვქონდეს. ამ მიმართულებით გა

და დგმულია რამდენიმე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, კერძოდ 

საქართველოს კანონმდებლობაში არსებობს სპეციალური 

სავაჭრო კომპანიის სტატუსი, რაც აძლევს რეექსპორტის 

განმახორციელებელ კომპანიას მნიშვნელოვან შეღავათებს.

მიუხედავად ამ ფაქტორებისა, მხოლოდ რეექსპორტის 

მეშვეობით სავაჭრო ბალანსის დეფიციტის პრობლემის 

გადაწყვეტა ნაკლებად სავარაუდოა, რადგან განსხვავება 

ექსპორტსა და იმპორტს შორის ძალიან მაღალია, ამდენად 

რეექსპორტი განხილული უნდა იყოს როგორც დამატებითი 

ხელშემწყობი ღონისძიება და არა როგორც განვითარების 

ძირითადი მიმართულება.

მიუხედავად ამისა მიზანშეწონილია რეექსპორტის 

პოტენციალის მაქსიმალურად გამოყენების მიზნით გარ

კვეული ნაბიჯების გადადგმა. კერძოდ მიზანშეწონილია 

უახლოესი სახმელეთო მეზობლების იმპორტის სტრუქტუ

რის დეტალური ანალიზი და ერთგვაროვნების აღმოჩენის 

შემთხვე ვაში საიმპორტო შეკვეთის პარტიების გამსხვილე

ბით ერთ ეულზე დანახარჯების მინიმიზაცა, რაც შექმნის 

გარკვეულ საფუძველს კონკურენტული უპირატესობი სა

თვის. ამ მიმართულებით ასევე მნიშვნელოვანი იქნება თანა

მედროვე სასაწყობო სიმძლავრეების აგება, რაც საშუალებას 

მოგვცემს, მსხვილი სასაქონლო პარტიების დასა წყობება 

განხორციელდეს. მიზანშეწონილი იქნება ასეთი ტიპის სასა

წყობო სიმძლავრებისათვის დენის, წყლის და კომუ ნალური 

მომსახურების ტარიფების დაწევა, რაც ხელს შეუწყობს 

სასაწყობო სიმძლავრეების განვითარებას. მიზან შეწონილი 

იქნება სხვადასხვა ხელშემწყობი პროგრამე ბის გა ერთია

ნება და სასაწყობო სიმძლავრეების შექმნის პრიორი  ტე

ტად გამოცხადება. ასეთი მიდგომა გააუმჯობესებს საქართ 

ველოს ლოგისტიკურ ჰაბად ჩამოყალიბების პოტენ ციურ 

შესაძლებლობებს.

რამდენად შესაძლებელია რეექსპორტის ზრდის ხარჯზე 

სასაქონლო ბალანსის დეფიციტის აღმოფხვრა? აღნიშნული 

საკითხის რაოდენობრივი ანალიზისათვის გამოვიყენოთ 

რეგულირების თეორიის ზოგადი ფორმულა. ჩამოყალი

ბებული ჰიპოთეზა შემდეგია: საქართველო, როგორც ღია 

ეკონომიკა, მოიხმარს დიდი რაოდენობით იმპორტს, რომე

ლიც ასევე გამოიყენება ექსპორტის განხორციელებისათვის. 

ექსპორტის ზრდა: ახალი საექსპორტო პროდუქციის შექმნის აუცილებლობა
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არსებული მთლიანი შიდა პროდუქტი განიხილება რო გორც 

რეგულირებადი სისტემა, იმპორტი შემავალი ცვლა დია, ხოლო 

ექსპორტი გამომავალი. რეგულირების ზოგადი ფორმულის 

მიხედვით არსებული მთლიანი შიდა პრო დუქტის, ექსპორტისა 

და იმპორტის მაჩვენებლების სა ფუძველზე გამოვთვალოთ 

რეგულირების მაჩვენებელი დღევანდელი მდგომარეობისა

თვის. რეგულატორის არსე ბული მაჩვენებლის გამოყენებით 

გამოვთვალოთ, თუ მთლიანი სამამულო პროდუქტის (GDP) 

(Papava, Silagadze, 2019) რა მნიშვნელობისათვის მიაღწევს 

ექსპორტი იმპორტის ტოლობას. ამდენად მოგვეცემა შე

საძლებლობა შევაფასოთ ექსპორტის ზრდის პერსპექტივა.

ამდენად გვექნება შემდეგი საერთო ფორმულა, 

Y=S/(1SXR)X,

Y ექსპორტი

X იმპორტი

S მთლიანი შიდა პროდუქტი

R რეგულატორი

აღნიშნულ ფორმულაში შესაბამისი მონაცემების ჩას

მით (იმპორტი 9,1 მლრდ; ექსპორტი 3,4 მლრდ, მთლიანი 

სამამულო პროდუქტი 14,6 მლრდ, მონაცემები აღებულია 

2018 წლისათვის) ვიღებთ რეგულატორის მნიშვნელობას 

2,6. ამის შემდეგ ისმება ამოცანა, რომ ამ რეგულატორის 

პირობებში როდის გაუტოლდება ექსპორტი იმპორტს. 

გამოთვლები აჩვე          ნებენ 625 მლნს (არსებული მთლიანი 

სამამულო პროდუქტი 14,6 მლრდ), ანუ ექსპორტი იმპორტს 

ვეღარ გაუტოლდება. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ასეთი 

რეგულატორის პირობებში საქართველოსათვის ექს პორტი 

ვერასოდეს გაუტოლდება იმპორტს. ამდენად აუცი ლებელია 

რეგულატორის ცვლილება ანუ ახალი საექს პორტო პრო

დუქტების გამოშვება. რეგულატორის მნიშვნე ლობის ზრდა 

განხორციელდება, თუ საქართველოში შეიქმნება მაღალი 

დამატებული ღირებულების მქონე სა ექსპორტო პროდუქცია. 

თეორიული დაშვების დონეზე დადას ტურებულია შემდეგი 

ჰიპოთეზა: დაბალი დამატებული ღირებულების მქონე სა

ექსპორტო პროდუქციის რეალი ზაციით შეუძლებელი იქნება 

საგარეო სავაჭრო ბალანსის გაუმჯობესება. ამდენად აუცილე

ბელია ახალი საექსპორტო პროდუქტების შექმნა, რომლებსაც 

ექნებათ მაღალი დამატებული ღირებულება.

2. საექსპორტო პოტენციალის ზრდა ახალი 

საექსპორტო პროდუქციის საფუძველზე

ექსპორტის ზრდა შესაძლებელია, რამოდენიმე მექანი

ზმის მეშვეობით: ა) არსებული საექსპორტო პროდუქციის 

ექსტენსიური ზრდით ანუ ახალ ბაზრებზე გატანით; ბ) 

არსებული საექსპორტო პროდუქციის არსებულ ბაზრებზე 

ინტენსიური ზრდით ანუ უფრო მაღალ საფასო ნიშაში 

ფოკუსირებით; გ) ახალი საექსპორტო პროდუქტების შექ

მნით. ბოლო მიმართულება ყველაზე უფრო პერსპექტიულია, 

ვინაიდან ორი სხვა მიმართულების ზრდის პოტენციალი 

პრაქტიკულად ამოიწურა.

ახალი საექსპორტო პროდუქციის განხილვისას გავა

ანალიზოთ არსებული მდგომარეობა.

საერთაშორისო სავაჭრო ცენტრის მონაცემებით სა

ქართ ვე ლოდან განხორციელებული ექსპორტის მონაცემები 

შემდეგია:

 ვნახოთ ანალოგიური მაჩვენებლები იმპორტისათვის.

რა დასკვნები შეგვიძლია გავაკეთოთ არსებული ფაქ

ტობ   რივი ინფორმაციიდან?

• საექსპორტო პროდუქციის ნომენკლატურა შეზღუ 

დულია;

• საექსპორტო პროდუქცია ზედმეტად კონცენტრი რე

ბულია რამოდენიმე დასახელებით, ხოლო საექსპორტო 

ბაზრები ნაკლებად კონცენტრირებულია;

• საიმპორტო პროდუქციის მაჩვენებლები კი პირიქით, 

ნაკლებად დივერსიფიცირებულია ბაზრების მხრივ და კარ 

გად დივერსიფიცირებულია პროდუქციის მხრივ.

ახალი საექსპორტო პროდუქციის შექმნა მნიშვნელოვ

ნად უკავშირდება პირდაპირი უცხოური ინვესიტიციების 

ზრდის საკითხებს. ვინაიდან საქართველო არაა ბუნებრივი 

რესურსებით მდიდარი, არ ჰყავს დაბალფასიანი კვალიფი

ციური სამუშაო ძალა აქცენტი გადატანილი უნდა იქნას 

საექსპორტო ბაზრების გახსნილობაზე. ამ მიმართულებით 

გადადგმული ნაბიჯები აშკარად მისასალმებელია და მათი 

პოზიტიური შედეგი საკმაოდ მალე უნდა გამოჩნდეს. რაც 

გიორგი ღაღანიძე
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შეეხება სხვა შემაფერხებელ ფაქტორებს აქ მნიშვნე

ლოვანია სწორი მიდგომის ფორმირება პრობლე მების 

იდენტიფიცირებისა და მათი გადაჭრის გზების ძიება ში. 

პირველ რიგში უნდა გაანალიზდეს მსოფლიო ეკონომი

კაში მიმდინარე პროცესები. ინდუსტრიული რევოლუციის 

მე4 ტალღა თვისებრივად ახალ მოთხოვნებს აყალიბებს. 

აუცილებელია კარგად გავერკვეთ ამ მოთხოვნებში და 

შესაბამისი გადაწყვეტილებები ისე მივიღოთ. ამდენად 

მნიშვნელოვანი იქნება ისეთი პროდუქციის წარმოების 

წახალისება, რომელიც ჯდება ახალი ინდუსტრიული რევო

ლუციის ჩარჩოებში. 

ცალკე უნდა გამოვყოთ მაღალი დამატებული ღირებუ

ლების სამრეწველო პროდუქცია, ვინაიდან როგორც ადრე 

ჩატარებულმა გათვლებმა აჩვენეს ტრადიციულ პროდუქციაზე 

ორიენტაცია არ მოიტანს სასურველ შედეგს. უნდა მოხდეს 

ერთის მხრივ დამღის “დამზადებულია საქართველოში” 

ბრენდირება და მეორეს მხრივ მისი კომერციალიზაცია. 

აშშ, გფრ, იაპონიის, საფრანგეთის და დიდი ბრიტანე თის, 

ისევე როგორც საბერძნეთის, პორტუგალიის, ხორვატიის, 

ბულგარეთისა და დანიის1 საექსპორტო პროდუქციის სასა

ქონლო ანალიზი (ოთხნიშნა დონეზე) ცალსახად აჩვენებს 

ისეთი სასაქონლო ჯგუფების ექპორტს რომლებიც მთლიანად 

უკავშირდება მაღალ ტექნოლოგიებს (სასაქონლო ჯგუფები 

მოცემულია დანართ 1ში). ამ სასაქონლო ჯგუფებიდან 

საქართველოს საექსპორტო პროდუქციაში შედის სააქონლო 

ჯგუფი 8703 მსუბუქი ავტომობილები 408.3 მლნ. აშშ დოლარი 

(მთლიანი ექსპორტის 12,2% 2018 წელს) და სასაქონლო 

ჯგუფი 8705 სპეციალური დანიშნულების ავტომობილები 24.5 

მლნ აშშ დოლარი (2018 წლის ექსპორტის 0,7%). ცხადია, 

რომ ეს მაჩვენებლები მოდის რეექსპორტის ხარჯზე.

ასეთ ვითარებაში მიზანშეწონილია სპეციალური პროგ

რამის დამუშავება მაღალი დამატებული ღირებულების 

სამრეწველო პროდუქციის წარმოების ხელშესაწყობად. 

შესაძ ლე ბელია განვიხილოთ საქართველოში გაეროს სპე

ცია ლი ზირებული სააგენტოს  ინდუსტრიული განვითარების 

ორგანიზაციის (UNIDO) ოფისის გახსნა. ხაზი უნდა გაესვას იმ 

ფაქტს, რომ აუცილებელი იქნება ყველა აქტივობების ერთი 

ქუდის ქვეშ გაერთიანება, ამდენად მიზანშეწონილია ასევე 

ექსპორტზე ორიეტირებული სპეციალური პროგრამების 

ამოქმედება ისეთ ავტორიტეტულ ორგანიზაციებთან, როგო

რიცაა საერთაშორისო სავაჭრო ცენტრი.

მნიშვნელოვანია იმის გააზრება, რომ ინდუსტრიული 

რევოლუციის მე4 ტალღა ქმნის აბსოლუტურად უნიკა

ლურ ვითარებას კონკურენციის გამწვავების თვალსაზრისით. 

1 აღებულია წამყვანი საექსპორტო სახელმწიფოები და სახელმწიფოები, 

რომლებსაც აქვთ საქართველოს მსგავსი მაჩვენებლები (ტერიტორია, 

მოსახლეობა და ა.შ.)

ამდე ნად აუცილებელი ხდება წარმადობისა და კონკურენ

ტული უპირატესობის შექმნისა და მოპოვების მნიშვნელოვანი 

კვლევების ჩატარება. სამწუხაროდ საქართველოში არ 

არსებობს ერთიანი ცენტრი, სადაც აკუმულირებული იქნე

ბოდა კონკურენტუნარიანობის კვლევისა და შესაბამისი 

გადაწყვეტილებების მიღების მექანიზმები. აბსოლუტურად 

მცდარია წარმოდგენა, რომ ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის 

კვლევა ესაა რამოდენიმე ექსპერტის საქმიანობის შედეგი. 

აუცილებელია ამ პროცესის მაქსიმალურად გაფართოება, 

რათა წარმოდგენილი იქნეს სამეცნიერო წრეების, ბიზნე

სის, არასამთავრობო სექტორის მოსაზრებები. კონკურენტ

უნარიანობის საბჭოში უნდა მოხდეს ყველა მნიშვნელოვანი 

იდეების აკუმლირება, ჩატარდეს აუცილებელი კვლევები და 

შემუშავდეს რეკომენდაციები.

2. ტრადიციული საექსპორტო 

პროდუქციის ზრდა

ანალიზის სისრულისათვის ასევე უნდა განნვიხილოთ 

ტრადიციული საექსპორტო პროდუქტები და მათი ექსპორ

ტის ზრდის შესაძლებლობები. ამ მხრივ მნიშვნელოვანია 

განვიხილოთ ისეთი საექსპორტო პროდუქცია, როგორიცაა 

ელექტრო ენერგია, ერთის მხრივ საქართველოს გააჩნია 

მნიშვნელოვანი ჰიდრო რესურსები, მეორეს მხრივ კი 

ქვეყანაში მუდმივად მიმდინარეობს დისკუსია ახალი 

ჰიდროელექტრო სადგურების აშენების საკითხებზე. გან

ვიხი ლოთ ბოლო 5 წლის ელექტრო ენერგიით (ჰარმონიზე

ბული სისტემის სასაქოლო კოდი 2716) საგარეო ვაჭრობის 

ბალანსი. ცხრილი 3.

ცხრილი 3 

საქართველოს ელექტროენერგიით საგარეო ვაჭრობის 

ბალანსი ათას აშშ დოლარებში

წყარო: საერთაშორისო სავაჭრო ცენტრი

მნიშვნელოვანია კარგად გავერკვეთ ფუნდამენტურ 

საკითხებში: რა განაპირობებს ელექტრო ენერგიის ექსპორ

ტის თავისებურებებს, რა ახდენს ზეგავლენას მსოფ ლიო 

განვითარების ტრენდებზე? ცხადია, რომ ელექტრო ენერგიის 

ექსპორტის ზრდა: ახალი საექსპორტო პროდუქციის შექმნის აუცილებლობა
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მოხმარება არ შემცირდება, რაც არ უნდა ენერგო დამზოგავი 

ტექნოლოგიები გამოვიყენოთ. ელექტრო ენერგიის მოხმა

რება მუდმივად მზარდი ტრენდით იქნება წარმო დგენილი. 

ელექტროენერგიაზე ერთ გარკვეულ რეგიონში ჭარბი 

წარმოება, გეოგრაფიულად დაშორებულ, ხმელეთით არა

დაკავშირებულ რეგიონებში დეფიციტს ვერ აღმოფხვრის. 

ელექტროენერგიის წარმოება და მოხმარება ერთდროული 

პროცესია და ამდენად მისი მიწოდება ტექნოლოგიურად 

საკმაოდ რთულია. თავისთავად ცხადია საქართველოს 

შემთხვევაში ელექტროენერგიის ექსპორტის თვალსაზრისით 

პირველ რიგში უნდა განვიხილოთ საქართველოს სახმელეთო 

მეზობლების  ელექტროენერგიით ვაჭრობის ბალანსი.

როგორც მარტივი ანალიზი ადასტურებს, ჩვენ სახმე      

ლეთო მეზობლებს უახლოეს პერიოდში ელექტრო ენერგიის 

დეფიციტის პრობლემა არა აქვთ, თუმცა გასათვალის

წინებელია ასვე ელექტროენერგიის წარმოებისა და მოხმა

რების სეზონური თავისებურებები. ანუ სავსებით დასაშვე

ბია, რომ ერთ გარკვეულ პერიოდში კონკრეტული ქვეყანა 

ახდენდეს ელექტროენერგიის ექსპორტს, ხოლო სხვა 

სეზონში იმპორტს. ამ პრაქტიკას საქართველოც მიმართავს 

და ამდე ნად შესაძლებელია არსებობდეს ელექტროენერგიის 

სახმე ლეთო მეზობლებზე ექსპორტის გარკვეული პოტენცი

ალი. ასევე შესაძლებელია არა სახმელეთო მეზობლებზე 

ექსპორტი. ამ შემთხვევაში დაცული უნდა იქნას რამოდე ნიმე 

პირობა, მიმღები ქვეყანა არ უნდა იყოს ძალიან დაცილებული 

ექსპორტიორ ქვეყანას, ქვეყნებს შორის არსებული გადამცემი 

ხაზები უნდა პასუხობდეს საჭირო ტექნიკურ მოთხოვნებს, 

ქვეყნებს შორის არსებულ სატრანზიტო ქვეყნებში უნდა იყოს 

პოლიტიკური სტაბილურობა და ზოგადად ამ ქვეყნებს უნდა 

ჰქონდეთ კარგი სახელმწიფოთაშორისი ურთიერთობები.

2010 წელს საქართველოს მაშინდელი მთავრობა საკ

მაოდ ფართო პროპაგანდას უწევდა საქართველოდან ხორ ვა

ტიაში ელექტროენერგიის ექსპორტს. თავისთავად ეს ფაქტი 

ძალიან დადებითია და აჩვენებს, რომ ზემოთაღნიშნული 

 პირო ბე ბის შემთხვევაში ელექტროენერგიის ექსპორტი, საკ

მაოდ დაცი ლე ბულ მანძილებზე შეიძლება განხორციელდეს. 

ხორვატია, შესაძლებელია ამ თვალსაზრისით ძალიან 

საინტერესო პარტნიორი აღმოჩნდეს, კერძოდ 2018 წელს 

ხორვატიის ელექტროენერგიის საგარეო ვაჭრობის ბალანსი 

დეფიციტური იყო 345,418.0

 ათასი აშშ დოლარი, შედარებისათვის იმავე პერიოდში 

საბერძნეთის ანალოგიური მაჩვენებელი იყო 249,753.0 

ათასი აშშ დოლარი. 

შევაჯამოთ მოკლედ ის შედეგები, რაც ანალიზმა აჩვენა.

1. ელექტროენერგიის როგორც საექსპორტო პროდუქ

ტის განვითარებას, გარკვეული პერსპექტივა გააჩნია.

2. ამ პროდუქციის კონკურენტუნარიანობა მნიშვნე

ლოვნად იქნება დამოკიდებული არა მხოლოდ საწრმოო 

დანახარჯებზე, არამედ სატრანზიტო ქვეყნებთან შეთანხმე

ბებზე.

3. კონკრეტულ გეოგრაფიულ არეალში მიწოდებისას 

უნდა გავითვალისწინოთYიქ მოქმედი ტარიფების თავისებუ

რებები და ტექნიკური სირთულეებიდან გამომდინარე (უფრო 

შორი მანძილიდან მოწოდება) აქცენტი ავიღოთ უფრო დაბალ 

ფასებზე. სამწუხაროდ ამ პროდუქციაში უფრო მაღალი 

ხარისხით კონკურენცია გამორიცხულია.

4. მიწოდება გაცილებით უფრო მოწყვლადია, ვინაიდან 

მწარმოებელი და მიმღები ქვეყნების კლიმატურ პირობებს 

ემატება სატრანზიტო ქვეყნებში კარგი კლიმატური პირობების 

აუცილებლობა.

ყველა ეს პირობა ცხადია არ იძლევა ცალსახად დადე ბით 

სურათს და არ გვაძლევს ძალიან სანუგეშო პროგნოზს, თუმცა 

ამ მიმართულების განვითარება ზოგადი ტენდენციიდან 

(ელექტროენერგიის მოხმარების მზარდი ტენდენცია) გამო

მდინარე აუცილებელია.

განვიხილოთ ელექტროენერგიის, როგორც ექსპორტის 

ხელშემწყობი პირობის განვითარების შესაძლებლობები.

ა) ელექტროენერგია – როგორც საერთო რესურსი. 

ქართველი ექსპორტიორების, განსაკუთრებით სამრეწველო 
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ტარიფის შეთავაზება ძალიან მნიშვნელოვანი სტიმული 

იქნება პროდუქციის ნომენკლატურის და შესაბამისად 

ექსპორტის ზრდის ხარჯზე. მიზანშეწონილია ეს საკითხი 

განხი ლული იქნას კომპლექსში სხვა საკითხებთან ერთად, 

კერძოდ იმ სფეროებში სადაც ასევე არსებობს სხვა ბუნებრივი 

პოტენციალი. მაგ. სამშენებლო მასალების წარმოება, სადაც 

საქართველოს აქვს ობიექტური უპირატესობები. განვიხი

ლოთ აღნიშნული საკითხი ასევე იაფი ელექტროენერგიის 

მიწო დების გათვალისწინებით და საწყის ეტაპზე საკმაოდ 

მიმზიდველი პერსპექტივა გამოჩნდება.

ბ) ელექტროენერგია – როგორც სპეციფიური რე

სურსი. ამის ნათელი მაგალითია ნებისმიერი მეტალების 

დნობის ტექნოლოგიები, სადაც აღნიშნული დნობა ელექტრო 

ღუმელებში ხორციელდება. აქ ელექტროენერგია უკვე ხდება 

კონკურენტული უპირატესობის მიღწევის უმნიშვნელო

ვანესი ფაქტორი. ამ თვალსაზრისით შესაძლებელია 

გამო  ინახოს ძალიან ენერგოტევადი ტექნოლოგიები და 

ამ ტექნოლოგიებით წარმოებულ პროდუქციას მიენიჭოს 

უპირატესობა. ცხადია მხოლოდ დაბალი ტარიფით ელექტრო

გიორგი ღაღანიძე
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ენერგიაზე გართულდება ინვესტორთა დაინტერესება, შესაძ

ლე ბელია განხილული იქნას დაბალი ტარიფი ელექტრო

ენერგიაზე და სპეციალური საგადასახადო შეღავა  თების 

ერთობლივი გამოყენების მექანიზმები. ამ შემთხვე

ვაში ძალიან მნიშვნელოვანია, განისაზღვროს ამ ტიპის 

შეღავათების მინიჭების შემდეგ რა ეფექტს მიიღებს საქართ

ველო. როგორც წესი ტექნოლოგიები, რომლებიც ენერგო

ტევადია მოითხოვს მაღალკვალიფიცირებულ მუშა ხელს 

და ამავდროულად საკმაოდ მცირე რაოდენობით. ასეთ 

შემთხვევებში უნდა განისაზღვროს როგორც პირდა

პირ ამ წარმოებებში დასაქმებულთა რაოდენობა, ასევე 

სხვა სფეროებში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის 

პერსპექტივა.

გ) ელექტროენერგიის მოხმარების ზრდა იმ დარგებში, 

რომლებიც ხელს უწყობენ მომსახურეობის ექსპორტს ან 

რეექსპორტს. ამ თვალსაზრისით, განსაკუთრებით მნიშვნე

ლოვანია ინფრასტრუქტურის იმ ობიექტების განვითარება, 

რომლებსაც ელექტროენერგია დიდი რაოდენობით სჭირ

დებათ. ასეთია საზღვაო პორტები და სარკინიგზო ინფრა

სტრუქტურის განვითარება.
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SUMMARY

In this article, the author tries to prove the advantag-
es of exporting the export price. It is proposed to evaluate 
export growth based on the common formula of regulation. 

The chronic shortage of balance of trade in commodity 
products of Georgia was always the subject of concerns of 
Georgian authorities. Under the independence of Georgia all 
governments have set a goal of foreign trade openness. At 
different stages, different ways of solving this problem, name-

ly opening new markets, increasing re-export, re-orientation 
in traditional markets, etc. This issue was also a subject of 
research for scientists and researchers, and many interesting 
researches were conducted in this direction. See  Bibliography.

All these directions are distinguished in this study and 
are considered to be the most serious problems that impede 
 export growth, at the same time it is expedient to identify new 
directions and establish new opportunities for export growth.
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შესავალი

ეკონომიკური პოლიტიკა ორიენტირებულია დასახული 

მიზ ნების მიღწევაზე. ასეთ მიზნებს კი ეკონომიკური სი

ტუა ცია და უამრავი ნორმატიული პოზიცია (ძირითადი 

ღირებულებები) განაპირობებს. მიზანთა ერთი ნაწილის 

შესახებ განვითარებული ქვეყნების უმრავლესობას შორის 

ერთგვარი თანხმობა სუფევს. მთავრობების მიერ მიღებულ 

დადგენილებებსა და კანონებში ხშირად გამოყოფილია ისეთი 

ეკონომიკური მოვლენები, როგორიცაა: მნიშვნელოვანი 

ეკონომიკური ზრდა, დასაქმების მაღალი დონე, ეროვნული 

ვალუტის მსყიდველობითუნარიანობის ამაღლება, როგორც 

ფასების დონის სტაბილურობის მაჩვენებელი, საგარეო 

ეკონომიკური ურთიერთობები, საგარეო ეკონომიკური 

წონასწორობა ან შემოსავლებისა და ქონების სამართლიანი 

განაწილება. ეს მიზანთა ძალზე არასრული კატალოგია, 

მაგრამ იგი საკმარისია იმის საჩვენებლად, რომ მიზნები 

მხოლოდ საშუალებაა (ინსტრუმენტია) ძირითადი საზოგა

დოებრივი ღირებულებების ყოვლისმომცველი ნორმების 

რეალიზებისათვის (Streit, 2005, გვ.273).  

რევაზ გველესიანი

ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველო
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პოლიტიკის მიზნები, ეკონომიკური ინტერესები, გადაწყვეტილების მიღების თეორიები, 
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JEL Classification: E6, E7
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ციტირებისთვის:  გველესიანი რ. (2019) ძირითად საზოგადოებრივ ღირებულებებთან ეკონომიკური პოლიტიკის მიზნებისა 

და მათ განსა ხორციელებლად მიღებული გადაწყვეტილებების თავსებადობის პრობლემა, გლობალიზაცია და ბიზნესი, #7, 

გვ. 32-38. https://doi.org/10.35945/gb.2019.07.004

ეკონომიკური პოლიტიკის მიზნებსა და 

ძირითად საზოგადოებრივ ღირებულებებს 

შორის ურთიერთდამოკიდებულება 

    ეკონომიკური პოლიტიკის მიზნებსა და ძირითად 

საზოგადოებრივ ღირებულებებს შორის ურთიერთ დამო

კიდებულება შესაძლებელია შემდეგნაირად ჩამოვაყალი

ბოთ: ა) ეკონომიკური ზრდა, როგორც ინსტრუმენტი, 

პროგრესს უკავშირდება. სოციალური პროდუქტის ზრდით 

უმჯობესდება მოსახლეობის კეთილდღეობის დონე. იგი 

სიღატაკესთან ბრძოლის საუკეთესო საშუალებასაც წარმო

ადგენს და ამდენად მატერიალური თავისუფლების ზრდის 

გამო ხატულებადაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. პროგრესი ამ 

შემთხვე ვაში ნიშნავს გაუმჯობესებას, რომლის სიდი დე 

სხვა მიზნებთან დამოკიდებულებაში დგინდება. ეს მდგომა

რეობა შესაძლებელია სამართლიანობის თვალსაზრისი თაც 

გავიაზროთ, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ თავისუფ

ლე ბიდან გამომდინარე შესაძლებლობები და უფლე ბები 

არა თანაბრადაა განაწილებული. ბ) დასაქმების ნორმა 

შესაძ ლე ბელია სხვა მაჩვენებლით ჩავანაცვლოთ და იძულე

https://doi.org/10.35945/gb.2019.07.004



GLOBALIZATION AND BUSINESS #7, 2019 33

ბითი უმუშევრო ბის შესახებ ვიმსჯელოთ, ანუ როდესაც 

ინდივიდი მოკლებულია გარკვეულ სოციალურ პროდუქტს, 

ეს აღიქმება, როგორც მატერიალური თავისუფლების 

შეზღუდვა. ამასთან, აშკარაა ის საფრთხე, რაც მატერიალურ 

თავისუფლებას ექმნება. სხვა მხრივ, ვინაიდან დასაქმების 

შესაძლებლობები იძულებითი უმუშევრობის პირობებში 

არათანაბრადაა განაწილებული, ამდენად ამ ვითარებას 

სამართლიანობის პრობლემის ასპექტითაც უნდა შევხედოთ. 

გ) ფულის ღირებულების ცვალებადობა ზეგავლენას ახდენს 

ალოკაციის (რესურსების განაწილების) ხარისხზეც, რადგან 

ფული, როგორც წესი, არ არის ნეიტრალური ეკონომიკური 

ციკლის ცვალებადობის (რყევების) მიმართ. ეფექტიანობის 

შემცირების გამო მოსახლეობის საქონლით უზრუნველყოფის 

დონე ეცემა, რაც ზღუდავს მატერიალურ თავისუფლებას. 

ფულის ღირებულების ცვალებადობა იწვევს ცვლილებებს 

შემოსავლებისა და ქონების განაწილებაში, რაც არ არის 

შესაბამისობაში სამართლიანობასთან. გარდა ამისა, იგი 

უსაფრთხოების რისკს ზრდის მისი ნეგატიური ზემოქმედების 

ქვეშ მყოფი ინდივიდებისათვის. დ) საგარეო ეკონომიკური 

ურთიერთობების ასპექტით გასათვალისწინებელია შრომის 

დანაწილების ის პროცესი, რომელიც მსოფლიო ეკონომი კაში 

მიმდინარეობს. ის სარგებელი, რომელიც ამ პროცესს მო აქვს, 

ზრდის მატერიალურ თავისუფლებას. აქ ისეთივე ვითა რებაა, 

როგორიც შიგა ბაზრის შემთხვევაში: შრომის დანაწი ლება 

მეტი დამოკიდებულებისა და დიდი რისკის მომტანია. განსხვა

ვება კი ის არის, რომ ეკონომიკური პოლიტიკის კორექტი

რება ამ შემთხვევაში (ანუ საერთაშორისო დონეზე) აღარ 

არის დამოკიდებული ეკონომიკური პოლიტიკის ადგილობრივ 

გამტარებლებზე. საგარეო ეკონომიკურმა ურთიერთობებმა 

შესაძლებელია ხელი შეუწყოს ან საფრთხე შეუქმნას შიგა 

ბაზრის წონასწორობას. ე) რაც შეეხება შემოსავლებისა 

და ქონების განაწილების სამართლიანობასთან კავშირის 

პრობლემას, ჩვენ უნდა მივუთითოთ განაწილებასთან დაკავში

რებული კონფლიქტების არსებობის შესახებ, რამაც შესაძლე

ბელია საფრთხე შეუქმნას საზოგადოებრივ სიმშვი დესა და 

უსაფრთხოებას (გველესიანი, გოგორიშვილი, 2018, გვ.8586). 

ფიქსირებული მიზნების შემთხვევაში გადაწყვეტილების 

მიღების პრობლემა გამარტივებულია, რადგან შესამოწ

მებელია მხოლოდ ის, თუ რა მოქმედებით მიიღწევა მოცე

მული მიზანი, როგორც მოქმედების წინასწარ განსაზ

ღვრული შედეგი. კითხვები არ ჩნდება მოქმედების სხვა 

შესაძლებლობებისა და მათი შედეგების მიმართ. ამგვარი 

შესაძლებლობების შეფასებისა და არჩევის საკითხი არც 

გადაწყვეტილების მიღების წესის მიხედვით დგას. ფიქსი

რებული მიზნების მოცემული კომბინაცია არ არის ოპტიმა

ლური შედეგის საწინდარი. იგი შესაძლებელია განვმარტოთ, 

როგორც შეზღუდული რაციონალურობის გამოხატულება. 

ყოველ შემთხვევაში ძნელია იმის უარყოფა, რომ ასეთი მიდ

გომა რეალობასთან ახლოსაა (Streit, 2005, გვ.379380). 

ეკონომიკური პოლიტიკის მიზნების ოპტიმიზაცია  

მაქსიმალური შედეგის მიღწევა  მხოლოდ მკაცრი რაციო

ნა ლუ რობის საფუძველზეა შესაძლებელი. ერთი მხრივ, 

ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველა მოქმედების დროს გასათვა

ლისწინებელია ის მიღწევები, რომლებიც შედეგების მატრი

ცაში წინასწარ არის მოცემული. მეორე მხრივ კი, საჭიროა 

შეფასების ფუნქცია გამოვიყენოთ. იგი საშუალებას მოგვ

ცემს სხვადასხვა შედეგი მათი მახასიათებლების მიხედ ვით 

შევაფასოთ და მოქმედებები სასურველი წესრიგის ფარგლებში 

მოვაქციოთ. მოვლენათა მახასიათებლების შეჯა მება მაშინ 

არის შესაძლებელი, როცა ასეთი მახასიათებლე ბის სახეობა, 

გვარი, ხარისხი, ხანგრძლივობა და სანდოობა ერთმანეთისგან 

დამოუკიდებელია. ამასთან ერთად შეფასე ბასაც – პრაქტი  კული 

მიზნებიდან გამომდინარე – საფეხუ რებრივი ხასიათი აქვს. 

ყოველი მომდევნო საფეხური შედეგთა მატრიცის გამარტივებას 

გულისხმობს. ასეთი პროცედურის ბოლოს ჩვენს წინაშეა ისეთი 

გადაწყვეტილების ფორმირე ბის შესაძლებლობა, რომელიც 

ყველა ქმედებას მნიშვნელობას ანიჭებს ანდა მის ვექტორად 

გვევლინება. იგი ხელს უწყობს ოპტიმა ლური გადაწყვეტილების 

მიღებას (Streit, 2005, გვ.380). 

შეფასების ფუნქციასთან მრავალი პრობლემაა დაკავ

ში რებული. საქმე იმაშია, რომ შეფასების ფუნქცია გადაწყვე 

ტილების წესთან ერთად განსაზღვრავს იმას, თუ ინსტრუ

მენტების რომელი ვარიანტის გამოყენებას უნდა მიენიჭოს 

უპირატესობა. ასეთი ფუნქციები და წესები, უპირველს 

ყოვლისა, გადაწყვეტილების პრობლემის გადაჭრის შესაძ

ლებ  ლობაზეა ორიენტირებული. ისინი გადაწყვეტილების 

მომზადების პრაქტიკული სიტუაციებისგან განსხვავებით, გადა

წყვეტილების ერთადერთ მიმღებს ითვალისწინებენ. გადაწყვე

ტილების მომზადების წესის ცოდნა უკიდურესად ფრაგმენ ტულია. 

იგი დროში არასტაბილურია. ეს ნიშნავს, რომ ინსტრუ მენტების 

მნიშვნელობის (ღირებულების) შესა ხებ ინფორმაცია, როგორც 

წესი, არასრულია. რაც შეეხება ინსტრუმენტთა გამოყენებას, 

ისიც არასრულყოფილადაა შეფასებული. 

ზოგადად მოკლებული ვართ გადაწყვეტილების მომზა

დების პრაქტიკულ მეთოდებს, რომელიც აუცილებელია 

გაურკვევლობის პირობებში ეკონომიკურპოლიტიკურ მოქ

მე დებათა დასაგეგმად. ერთი მხრივ, ამის მიზეზი ისიცაა, 

რომ გადაწყვეტილების ველზე არსებული ურთიერთ კავ

შირების შესახებ საკმარისი ცოდნა არ გაგვაჩნია. მეორე 

მხრივ, არ ვიცით მოსალოდნელ შედეგთა არც რაოდენობა 

და არც სახეობა. გადაწყვეტილების მომზადების პრობლემის 

კომპლექსურობასა და მისი ანალიტიკური და სიღრმისეული 

წვდომის რეალურ შესაძლებლობებს შორის გარკვეული 

შეუსაბამობა არსებობს. ამავე დროს ნაჩქარევია (ამიტომ 

ძირითად საზოგადოებრივ ღირებულებებთან ეკონომიკური პოლიტიკის მიზნებისა და მათ განსახორციელებლად 
მიღებული გადაწყვეტილებების თავსებადობის პრობლემა
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უარსაყოფია) დასკვნა იმის შესახებ, რომ სისტემური და 

თეორიულად დასაბუთებული მოქმედება პრობლემას 

აუცილებლად გაამარტივებს. ლოგიკურია კითხვა იმასთან 

დაკავშირებით, თუ რომელია სისტემური და გადაწყვეტილების 

მიხედვით თეორიულად დასაბუთებული მოქმედება, რომელიც 

ინტუიციის გვერდით უნდა დავაყენოთ. გარდა ამისა, ასეთი 

მოქმედება არ ემყარება რაოდენობრივ ანალიზს, რომელიც 

პრობლემის მთელ კომპლექსურობას მოიცავს. აქედან გამომ

დინარე, ყოველთვის გასათვალისწინებელია იან ტინბერ

გენის კვლევის ტრადიცია, რომელიც ეკონომიკური პოლი

ტიკის რაოდენობრივ თეორიას ვიწრო საზღვრებს უწესებს. 

იგი ანგარიშს უწევს გადაწყვეტილების რეალური პრობ

ლემის კომპლექსურობას და მისი თეორიული თუ პრაქტი

კული გადაწყვეტის შესაძლებლობებს შორის განსხვავებას 

(Tinbergen, 1964/1975). ეს გაფრთხილებაა იმისათვის, რომ 

მართვის ღონისძიებათა წარმატების შანსი გადაჭარბებით 

არ შევაფასოთ. გარდა ამისა, აუცილებელია იმ პრინციპული 

პირობების დაკმაყოფილებაც, რომლებსაც წესრიგის პოლი

ტიკა აყენებს. 

თუ გადაწყვეტილების მიკროთეორიულ შედეგებს გავი

თვალისწინებთ, ჩვენთვის გადაწყვეტილების მიღების ზოგი

ერთი აბსტრაქტული დებულება ცხადი გახდება (იგულისხმება 

ინდივიდებისა და ეკონომიკური ჯგუფების ფაქტობრივი 

ქცევა). ამ შემთხვევაში შემეცნების საგანს პრობლემის გა

და წყვეტასთან დაკავშირებული „კოგნიტიური პროცესები“ 

(Kirsch, 1970, გვ.68) წარმოადგენს, რომლებიც აღქმის, მსჯე

ლობისა და წარმოდგენების სხვადასხვა ასპექტებს მოიცავს.  

ეკონომიკური პოლიტიკის პრობლემის წარმოჩენა 

მხო ლოდ იმას არ ნიშნავს, რომ გადაწყვეტილების მიმღები 

ითვალის წინებს განსხვავებას ორ რამეს შორის: რაც არსე

ბობს და რაც სასურველია, რომ არსებობდეს. ხშირ შემთხვე

ვაში (თუ არა, როგორც წესი) კი, პირიქით, პრობლემის 

გაცნობიერებისათვის გარედან ბიძგია საჭირო. ამ მხრივ 

ანგარიშ გასაწევია მაგ., საბანკო კომპანიების კოლაფსი, 

საბანკო ზედამხედველობისა და ინვესტორთა დაცვის მექანი

ზმე ბის არარსებობა, კვების პროდუქტებზე ფასების განუ

ხრელი ზრდა, გრძელვადიანი უზრუნველყოფის პრობლემა 

და სხვა. იგივე უნდა ითქვას გარემოს დაცვის სამოქალაქო 

ინიციატივებზე, რომლებიც ეკონომიკური პოლიტიკის ადრე 

მეორეხარისხოვნად მიჩნეულ პრობლემას დღეს მაღალ 

პრიორიტეტს ანიჭებს.  

ღირებულებათა სისტემა - გადაწყვეტილებების 

მიღების საერთო საფუძველი 

პრესკრიფციული ანუ გადაწყვეტილების ნორმატი ული 

თეორია ემყარება წანამძღვარს, რომ გადაწყვეტი ლების 

მიმღები ღირებულებათა სრულყოფილ, არაწინააღმდეგობ

რივ და სტაბილურ სისტემას ფლობს. ამ სისტემის სა

ფუძველზე იგი ასარჩევი პროგრამის შესაძლო შედეგებს 

აფასებს. სრულყოფილი წესრიგის პოლიტიკისათვის კი ერთ

მნიშვნე ლოვანი შეფასებაა საჭირო. სწორედ ეს განაპირო

ბებს ოპტიმალური არჩევანის გაკეთების შესაძლებ ლობას 

და აუცილებლობასაც. რაც შეეხება დესკრიფ ციულ ანუ გადა

წყვეტილების პოზიტიურ თეორიას, იგი ამ პოზიციას შემ დეგ 

მოსაზრებებს უპირისპირებს: ღირებუ ლებათა სისტემა არ 

არის სრულყოფილი, წინააღმდეგობებს მოიცავს და ცვალება

დობას განიცდის; გადაწყვეტილების მიმღები უმეტეს  წი

ლად კოლექტივი ან/და ორგანიზაციაა, რომელიც განსხვა

ვებული ინტერესების კოალიციას წარმოადგენს. ამიტომაც, 

ღირებულებათა სისტემის (როგორც გადაწყვეტილების 

საერთო საფუძვლის) ჩამოყალიბება და ცვლილება ღირებუ

ლებათა შესახებ სუბიექტურ წარმოდგენებს შორის კონკუ

რენციის ფორმას იძენს; პროგრამის შეფასებისა და გადა

წყვეტილების მიღებისას შიგა ორგანიზაციულ ურთიერთო ბებს 

გარედან ზეგავლენაც ემატება. ამას ბიუროკრატიული ქვე

სტრუქტურები და საზოგადოებრივი აზრი ახორციელებს; 

ოპტიმალური მოქმედების ძიება ხშირად სასურველ შედეგს არ 

გვაძლევს. ყოველთვის უნდა ვითვალისწინებდეთ, როგორც 

ინფორმაციის მოცულობას, ისე გადაწყვეტილების მიმღებთა 

უნარის შეზღუდულობასაც, რომელიც მათ ამ ინფორმაციის 

დამუშავებისათვის მოეთხოვებათ; პრობლემის მასშტაბური 

და გლობალური გადაწყვეტის გზების ძიებისას მიზანზე 

ზემოქმედებები და თანმხლები შედეგები ძალზე ბუნდოვანია. 

ამიტომ, უპირატესობა მოქმედების ისეთ შესაძლებლობებს 

ენიჭება, რომლებიც სტატუსკვო პროგნოზთან შედარებით 

უმნიშვნელო და ადვილად შესამჩნევ ცვლილებებს გულის

ხმობს (Lindblom, 1958). 

პრესკრიფციული თეორიის მიხედვით პროგრამის არჩე

ვით გადაჭრილია გადაწყვეტილების მომზადების პრობლემა. 

რაციონალურობის პრინციპთან შესაბამისობაშია მხოლოდ 

შედეგების კონტროლი, როგორც ეკონომიკური პოლიტიკის 

„გამოცდილების“ სისტემატური ძიება. ამით დესკრიფციული 

თეორიიდან გამომდინარე, უპირველეს ყოვლისა, უგულ

ვებელ ყოფილია ის, რომ გადაწყვეტილების მომზადება არის 

პროცესი, რომელიც თავდაპირველი მოქმედების შესწორე

ბისა და შევსების შესაძლებლობას აუცილებლობად მიიჩნევს. 

ამასთან, იგი ანგარიშს არ უწევს იმას, რომ ორგანიზაციის 

ფარგლებში პროგრამის განხორციელება იძულებასაც გუ

ლის ხმობს. ამ დროს შესაძლებელია წინასწარ მომზადე ბულ 

და შემდგომში რეალიზებულ მოქმედების ფორმებს შორის 

განსხვავება წარმოიშვას. და ბოლოს, გადაწყვეტილების 

მიმღებს ხშირ შემთხვევაში შედეგების გაკონტროლების 

მოტივაცია არ აქვს. ამდენად, ჩნდება ვარაუდი იმის თაობაზე, 

რევაზ გველესიანი
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რომ გაკეთებული არჩევანის სისწორე საეჭვოა. იგი მით უფრო 

დიდია, რაც უფრო ნაკლებადაა შეფასებული განსხვავება 

მოქმედების არჩეულსა და უარყოფილ ფორმებს შორის. ეს ეჭვი 

გადაწყვეტილების მიმღებს უბიძგებს, რომ წინასწარ შერჩეული 

თეორიის მიხედვით (Festinger, 1997) მოიძიოს და შეაფასოს 

ინფორმაცია, რომელიც მის არჩევანს გაამართლებს. 

პრესკრიფციული თეორიისგან განსხვავებით გადაწყვე

ტილების ველის მიზნები და მათ შესახებ წარმოდგენები არ 

მიიღება მხოლოდ შედეგების კონტროლით. დესკრიფციულ 

თეორიაში შედეგების კონტროლიც სხვაგვარადაა გააზრე

ბული, ვიდრე პრესკრიფციულ თეორიაში. ამ პოზიციიდან 

პრესკრიფციულ თეორიაში გაბატონებული მოსაზრება, რომ 

გადაწყვეტილების მიმღები სუბიექტის (ანდა კოლექტივის) 

შემთხვევაში არჩევანის ყველა ფაზა ინტერნალიზებულია 

(შიგა განსაზღვრულობით ხასიათდება), მხოლოდ აბსტრაქ

ციაა. უფრო რეალისტურია დაგეგმვისა და გადაწყვე ტილების 

კომპეტენციების დეცენტრალიზება, რაც იწვევს ურთიერთო

ბათა ქსელის ჩამოყალიბებას. მის კანონზომიერებებს კი 

არჩევანის გაკეთების პროცესში ანგარიში უნდა გავუწიოთ. 

გადაწყვეტილების მიღების პრესკრიფციული თეორია 

არსებითად ინდივიდუალური გადაწყვეტილების მიმღების 

პოზიციიდან ამოდის. ამასთან, ცდილობს თავის საკუთარ 

ინტერესებს ანგარიში არ გაუწიოს (რაც რეალობაში ერთობ 

საეჭვოა). პოლიტიკურ კონტექსტში მისი ქცევა წარმო

მადგენლობით დემოკრატიას მოგვაგონებს. იგი მიისწრაფვის 

ეკონომიკური კეთილდღეობის მიღწევაში ყველას დახმარების 

ფუნქცია თავის თავზე აიღოს. 

ეკონომიკურ პოლიტიკაში გადაწყვეტილების მიღების 

დესკრი ფციულ თეორიას დემოკრატიის კონკურენტუნა რია

ნობის თეორია უდევს საფუძვლად. ამ შემთხვევაში გადაწყვე

ტილების მიმღები საკუთარი ინტერესების და ასევე იდეო

ლოგიური მიზნების განხორციელებას ცდილობს. ამავე დროს 

პოლიტიკური თანამდებობის დასაკავებლად ანდა შესა ნარ

ჩუნებლად მას ამომრჩევლის მხარდაჭერა ესაჭიროება. 

ეკონომიკური პოლიტიკის დესკრიფციული თეორია 

მიკრო და მაკროთეორიულ მიდგომებს იყენებს. უპირველეს 

ყოვლისა, მიკროთეორიული ორიენტირები აქვს საწარმოო 

და არასაწარმოო პროცესების რეგულირების პრაქტიკის 

ანალიზს [Stigler, 1975; Peltzman, 1976]. ამავე დროს, 

პრაქტიკაში დადასტურებულია მიზნის ისეთი ცვლადების 

არსებობა, რომლებიც გადაწყვეტილების მიმღებთა საკუთარ 

ეგოისტურ ინტერესებზე მიგვანიშნებენ (ხელისუფლებისა და 

ადგილობრივი ადმინისტრაციის სახელფასო სტრუქტურა და 

პრემიები, მათი წევრების საერთო ეკონომიკური ინტერესები 

და სხვა.). ამ მდგომარეობას ეკონომიკურ პოლიტიკაში 

მონაწილე სუბიექტების ქცევის განსაზღვრისას ანგარიში 

უნდა გავუწიოთ. 

მაკროეკონომიკური მიდგომის განხილვისას მთავრო ბის 

(როგორც კოლექტიური გადაწყვეტილების მიმღების) ქცევა 

წინა საფეხურზე გამოდის. ამ შემთხვევაში ტიპურია შემდეგი 

ვარაუდები:

• ამომრჩეველი არჩევანის გაკეთებისას უპირატესო

ბას ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების მიღწეულ დონეს 

ანიჭებს და ამით ხელმძღვანელობს;

• ეკონომიკური განვითარების პრობლემებში იგი 

ყოველთვის მთავრობას ადანაშაულებს;

• მთავრობას ახალი ვადით არჩევნების ჩატარება 

სურს და იგი შეეცდება, თუკი მის ახალი ვადით არჩევას 

საფრთხე დაემუქრა, ეკონომიკური განვითარების შესახებ 

ამომრჩევლის წარმოდგენაზე ზემოქმედება მოახდინოს. 

ასეთი მიდგომების (Frey, 1975, გვ.708) ძირითადი 

სტრუქტურა მეცნიერთა უმრავლესობის მიერ შემდეგნაირად 

არის წარმოდგენილი:

• მთავრობის მიზანია აჩვენოს, რომ მის მიერ სწორი 

ეკონომიკური პოლიტიკის რეალიზებისათვის აუცილებელია 

მხოლოდ ერთი პირობის შესრულება  მისი ახალი ვადით 

არჩევა; 

• ამის შესაძლებლობა კი დამოკიდებულია მოსახ

ლეობაში მთავრობის პოპულარობის დონეზე, რის შესახებაც 

წარმოდგენა საზოგადოებრივი აზრის საფუძველზე შეიძლება 

შეგვექმნას; 

• უნდა ვივარაუდოთ, რომ მთავრობის პოპულარობასა 

და ეკონომიკურ ცვლადებს შორის(რომლებიც ეკონომიკური 

პოლიტიკის მიზნების რეალიზების დონეს გამოხატავენ) ისეთი 

ურთიერთკავშირი (პოპულარობის ფუნქცია) არსებობს, რო

მელსაც რეალობაში მკაფიოდ გამოხატული სახე აქვს;

• მთავრობამ საკმარისად კარგად იცის თუ რომელი 

ინსტრუმენტები უნდა გამოიყენოს იმ ეკონომიკურ ცვლადებ

ზე ზეგავლენისათვის, რომლებსაც პოპულარობის ფუნქცია 

გააჩნიათ; 

• მთავრობა უპირატესობას სხვა მიზნებთან შედარე

ბით თავის პოპულარობას ანიჭებს და თუ მისი ახალი ვადით 

არჩევა არ არის საკმარისად გარანტირებული, მაშინ არსე

ბულ სიტუაციაზე ეკონომიკური პოლიტიკის ღონისძიებე ბით 

რეაგირებს. სავარაუდოდ გარკვეული ურთიერთკავშირი 

არსებობს მთავრობის პოპულარობასა და ეკონომიკური 

პოლიტიკის ინსტრუმენტების გამოყენებას შორის. 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესის ეს ვარიანტი გვი

ხსნის გადაწყვეტილების მიმღების ქცევას, მაგრამ დაკვირ

ვებისათვის გადაწყვეტილების უამრავ მიმღებს არ წარ

მო გვიდგენს. გადაწყვეტილების მიმღები აქტიორად უნდა 

მივი ჩნიოთ მაშინაც კი, როცა საქმე გადაწყვეტილების 

მიმღებ ორგანოსთან და შესაბამისად კოლექტიურ გადაწყვე

ტილე ბასთან გვაქვს. ასეთ აბსტრაქციებს პრესკრიფციულ 

ძირითად საზოგადოებრივ ღირებულებებთან ეკონომიკური პოლიტიკის მიზნებისა და მათ განსახორციელებლად 
მიღებული გადაწყვეტილებების თავსებადობის პრობლემა
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თეორიაშიც ვხვდებით. ეკონომიკურ პოლიტიკაში ქცევის 

განსაზღვრის თვალსაზრისით მათ უფრო ნაკლები მნიშვნე

ლობა ენიჭება, ვიდრე ოპტიმალური გადაწყვეტილების 

ძიების შემთხვევაში. ეკონომიკური პოლიტიკის პრობლემე

ბის გაცნობიერების მოტივებიდან ხდება მხოლოდ მთავრო

ბის პოპუ ლარობაზე მოქმედი ფაქტორების (ცვლილებების) 

ანალიზი. ისინი პარტიული და იდეოლოგიური მიზნების რეალი

ზებას აფერხებს. ეს იმას ნიშნავს, რომ იდეოლოგიური მიზნების 

დასახვას და მათი განხორციელების მცდელობას მაშინ აქვს 

აზრი, როდესაც პოპულარობა ახალი ვადით არჩევის საკმარის 

შანსს გვაძლევს (მაგ., Frey, Schneider, 1979). 

დასკვნა

ეკონომიკური პოლიტიკის თეორიულ მოდელებში ჯერ 

კიდევ არ არის გათვალისწინებული ის ზეგავლენა, რომელსაც 

მმართველი პარტია, ინტერესთა ჯგუფები და სახელმწიფო 

ბიუროკრატია საკუთარი ინტერესებით გადაწყვეტილებათა 

მომზადებაზე ახდენს. ღირებულებათა სისტემა, რომელიც 

გადაწყვეტილებათა თვალსაზრისით არსებითია, მხოლოდ 

ნაწილობრივ არის გამოვლენილი. ამავე დროს ეს არ ნიშნავს 

იმას, რომ საზოგადობრივი კეთილდღეობის ფუნქციაც ასევე 

ნაწილობრივ არის წარმოდგენილი. პირიქით, აქ საქმე 

ეხება მიზნის იმ ფუნქციას, რომელიც მნიშვნელოვანია 

გადაწყვეტილების მიმღებისათვის. თანმიმდევრულ ანალიზს 

გარკვეული მიზნები ექვემდებარება. მათი რეალიზების 

ხარისხს კი ადასტურებს ის განმარტებები, რომლებიც პოპუ

ლარობის ცვლილების გაცნობის მიზნით ხორციელდება. 

ასეთი მიდგომების მიხედვით მაქსიმალურად რეალიზდება 

და შემოწმებას ექვემდებარება წესრიგის პოლიტიკასთან 

დაკავშირებული კვანტიფიცირებული მიზნები. 

ეკონომიკური პოლიტიკის პროგრამის არჩევასა და 

მისი შეფასების დონეს მხოლოდ შედეგი გვიჩვენებს. გადა

წყვეტილების მიმღების პრიორიტეტები კი მის რეაქციებში 

გამოიხატება. ყოველ შემთხვევაში შესაძლებელია ვივარა

უდოთ, რომ გადაწყვეტილების მიმღების შეფასებითი წარმო

დგენები გარკვეული ინტენსივობით ვლინდება. იგი გან

პირობებულია გადაწყვეტილების მიმღების მისწრა ფებით, 

რომელიც ეკონომიკური პოლიტიკის მიზანთა განხორ

ციელებასა და ღონისძიებათა დოზირებაში ჩნდება. ამ შემ

თხვე ვაში გადაწყვეტილების მიღების წესი სუბიექტის ახალი 

ვადით არჩევის პირობითაა განსაზღვრული. ამისათვის 

არ არის აუცილებელი ხმების მაქსიმალური რაოდენობა, 

როგორც ამას პარტიული კონკურენციის კლასიკური მოდე

ლები მოითხოვს. აუცილებელია მხოლოდ, რომ ახალი ვადით 

არჩევის შანსი საკმარისად დიდი იყოს. აქედან გამომდინარე, 

ეკონომიკურ პოლიტიკაში პროგრამების წარმატებასთან 

დაკავშირებული პრეტენზიები შეზღუდულია. 

ეკონომიკური პოლიტიკის თეორიული მოდელებით 

მხოლოდ იმის დასაბუთება მოხერხდა, რომ თუ მთავრობას 

ხელახალი ვადით არჩევის მცირე შანსი მაინც აქვს, იგი 

ცდილობს საარჩევნო ვადაში ექსპანსიური პოლიტიკა გაატა

როს (Paldam, 1979). შედეგების მიმართ ეჭვი რჩება მაშინაც, 

როდესაც ესა თუ ის მოდელი ეკონომიკური პოლიტიკის 

თეორიაზეა ორიენტირებული. პრობლემაა ისიც, რომ მაკრო

თეორიულად ახსნილი მოვლენა მიკროთეორიული ასპექ ტით 

სუსტად ან არადამაჯერებლადაა დასაბუთებული (Stigler, 

1973; Locksley, 1980). მიწოდების პოლიტიკის თვალ

საზრისით გათვალისწინებული არ არის კერძო ინტერესებზე 

ორიენ ტირება, მაშინ როდესაც ისინი დაკვირვების ობიექტს 

წარ მო ადგენს. რაც შეეხება მოთხოვ ნის ასპექტს (პოპულა

რობის ფუნქცია), უმუშევრობისა და ინფლაციის მაჩვენე

ბელთა კრიტიკული ცვლადები მხო ლოდ საუკეთესო შემთხვე

ვაშია ამომრჩეველთა მიერ კომ პლექსურად აღქმული და 

დადე ბითად შეფასებული. ჩვეულებ რივ კი მათ ეკონომიკური 

მდგომარეობის ინდიკატორებად განვიხილავთ. 
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SUMMARY

Economic policy related decisions are very complex 
in their logical structure because of the multilateral 
interdependence of the Social-economic events. Every 
decision includes some kind of vagueness. It is either clear 
or vague whether economic-political situation and results of 
discussed actions are analyzed well. The logical structure of 
decisions is the objective of the theory of the decision making. 
This theory helps to assess and overcome the problems in 
economic policy related decision making.

Economic policy is oriented on achieving the predefined 
goals. These goals are determined by economic situation 

and many normative attitudes (basic values). There is an 
agreement on one part of the goals among the majority of 
developed countries. The laws and resolutions issued by 
different governments often include economic indicators, 
including: significant economic growth, high level of 
employment, appreciating the currency as an indicator 
of stability of prices, foreign economic relations, foreign 
economic equilibrium or fair distribution of the income and 
the property. This is the partial list of the goals, but it is enough 
to demonstrate that goals are the only means (instruments) 
for realizing all-inclusive norms of basic public values.

COMPATIBILITY PROBLEM OF BASIC PUBLIC VALUES 
WITH ECONOMIC POLICY GOALS AND DECISIONS 
FOR THEIR IMPLEMENTATION
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ცხრილი 1. საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ განხორციელებული ვიზიტები საქართველოში (2011-2018 წლები)

წყარო: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინი სტრაცია

პრობლემის აქტუალობა და შესწავლის დონე. საქარ

თ ველოს ეკონომიკის განვითარებაში დიდ როლს ასრუ ლებს 

ტურიზმი, რომელიც ქვეყანაში ერთერთ ყველაზე სწრა ფად 

მზარდ ინდუსტრიას წარმოადგენს. ბოლო წლების გან მავ

ლობაში საქართველოში საერთაშორისო მოგზაურების ვიზი

ტების რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა (იხ. ცხრილი 1). 2018 

წელს ამ რიცხვმა რეკორდულ მაჩვენებელს   8679544ს 

მიაღწია, რაც წინა წელთან შედარებით 9,8%ით მეტია. 

საერთაშორისო მოგზაურების ვიზიტების რაოდენობა მოიცავს 

ტურისტულ (82%) და არატურისტულ (18%) ვიზიტებს. 

საერთაშორისო ვიზიტების 66,1% (4756820) საქართველოში 

ღამისთევას მოიცავდა, რაც ტურიზმის სტატისტიკის საერთა

შორისო რეკომენდაციის თანახმად, ტურისტულ ვიზიტს 

ნიშ ნავს, ხოლო 33,9% (2446530) ერთდღიანი ვიზიტები 

იყო. საერთაშორისო ვიზიტების 76% განმეორებით ვიზიტს 

წარმოადგენდა საქართველოში, ხოლო 24% კი პირველადს. 

საერთაშორისო ვიზიტების 50% საქართველოს დედაქალაქში, 

თბილისში განხორციელდა, მას მოჰყვება ბათუმი  30%ით. 

დანარჩენ ქალაქებსა და ადგილებში შედარებით ნაკლები 

ვიზიტები დაფიქსირდა (საქართველოს ტურიზმის ეროვნული 

ადმინისტრაცია, 2018). 2018 წელს საქართველოში უცხო

ური ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 3,2 

მლრდდოლარი (ზრდა +19%). ამასთან, ტურიზმის წილი 

საქართველოს მთლიან შიდა პროდუქტში 2018 წელს, წინა 

წელთან მიმართებით, გაიზარდა 6,9%დან 7,6%მდე 

(საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2018).

საერთაშორისო ტურისტების მოზიდვაში უმნიშვნელო

ვანესი როლი ენიჭება დესტინაციის მარკეტინგს. ტურისტული 

სისტემის უმთავრეს ელემენტს წარმოადგენს ტერიტორია, 

რომელიც იზიდავს ტურისტს მოგზაურობისათვის და სადაც 

ვიზიტის ტიპი 2011 წელი 2012 წელი 2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი

ტურისტული ვიზიტი 1832788 2459794 2884295 2938892 3011663 3297275 4069354 4756820

ერთდღიანი ვიზიტი 878909 1646080 2070153 2065439 2244336 2095541 2413476 2446530

სულ 2711697 4105874 4954448 5004331 5255999 5392816 6482830 7203350
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იგი გარკვეულ დროს ატარებს (Pike, 2008). მსოფლიო 

ტურისტული ორგანიზაცია ტურისტულ დესტინაციას განიხი

ლავს, როგორც ტურპროდუქტების ფორმირებისა და მიწო

დების პროცესის ძირითად შემადგენელს (WTO, 2007). 

ტურისტული დესტინაცია, როგორც კომპლექსური მოვლენა, 

ძირითადად, მოიცავს ტურისტულ ატრაქციებს, ტურისტულ 

ინფრასტრუქტურას და თანმხლებ მომსახურებას (Pike 

and Page, 2014). მკვლევარები ტურისტული დესტინაციის 

კონცეფციას უფრო ფართო, დესტინაციის მარკეტინგის 

კონცეფციის ნაწილად მიიჩნევენ. ამ თვალსაზრისით, დესტი

ნაცია, როგორც გეოგრაფიული ერთეული, რომელ საც 

სტუმრობს ტურისტი, განიხილება ტურისტული პროდუქ ტის 

სახით (Alhroot, 2014). შესაბამისად, ადგილი ან დესტი ნა ცია 

შეიძლება კონცეპტუალიზებული იქნეს, რო გორც პროდუქტი, 

რომელიც მოიხმარება (Hausteinova, 2013; Nguyen, 

2014). ასეთ კონტექსტში იგი მოითხოვს მარკეტინგულ 

ღონისძიებებს, რათა შეიფუთოს ისეთნაირად, რომ 

პოტენციური მომხმარებლების მოთხოვნილებები დააკმაყო

ფილოს (Benckendorff, and Black, 2005).

დესტინაციის მარკეტინგი, როგორც კონცეფცია, სულ 

უფრო ფართოდ გამოიყენება მრავალი ქვეყნის მთავრო

ბებისა და ტურისტული ორგანიზაციების მიერ. სხვადასხვა 

ქვეყნები, ითვალისწინებენ რა ტურიზმის მნიშვნელობას 

ეკონომიკაში, ცდილობენ, მსოფლიო ტურისტულ ბაზარზე 

წარმო ჩინდნენ, როგორც საუკეთესო ტურისტული დესტი

ნაცია (Fyall et al., 2009). მე20 საუკუნის ბოლოს გლობა

ლიზაციის პროცესების გაძლიერებამ გამოიწვია ის, რომ 

დესტინაციის მარკეტინგი გახდა საკმაოდ რთული სფერო, 

რომელიც თანამედროვე მკვლევარების განსაკუთრებულ 

დაინტერესებას იწვევს (Baker and Cameron, 2008). მსოფ

ლიოში ტურიზმის აქტიური განვითარების ერთერთ შედეგს 

წარმოადგენს ის, რომ ტურისტებისათვის ხელმისაწვდომი 

დესტინაციების რაოდენობა იზრდება, რაც ტურისტული 

მომსა ხურების კომპანიებს შორის კონკურენციას სულ უფრო 

ამძაფრებს (Kotler et al., 2002). დესტინაციის მარკე

ტინგი უზრუნველყოფს ცალკეული ქვეყნის ან ქალაქის, 

როგორც კონკურენტუნარიანი ადგილის პრომოციას სხვა 

ადგილებ თან შედარებით, რომლებიც ანალოგიურ პრო

დუქტს ან მომსახურებას სთავაზობენ (Mutinda, 2013). 

ამიტომ დესტინაციის მარკეტინგი შეიძლება განვიხილოთ, 

როგორც ტურისტული დესტინაციის კონკურენტუნარიანო

ბის ამაღლებისა და ჰოლისტიკური განვითარების საშუალება 

(Wanjala, 2015).

თანამედროვე ეტაპზე დესტინაციების განვითარება 

წარმო უდგენელია სოციალური ქსელების გარეშე. დღეისა

თვის მომხმარებლები სულ უფრო მეტ დროს ატარებენ 

სოციალურ ქსელებში და ინფორმაციის დიდ ნაწილს მათი 

საშუალებით ღებულობენ (Khan and Jan, 2015). ამიტომაც 

სოციალური მედია კომპანიებისათვის კლიენტთა მოზიდვისა 

და კონკურენტული ბრძოლის მძლავრი იარაღია (Safko, 

2010). სოციალური მედიასივრცის გაფართოებასთან ერთად 

იზრდება მარკეტინგული შესაძლებლობები (Lee, 2010). 

შესა ბა მისად, ბიზნესისათვის აუცილებელი ხდება სოცია  ლუ რი 

მედია მარკეტინგული სტრატეგიების შემუშავება, რომელიც 

უზრუნველ ყოფს მიზნობრივი აუდიტორიისათვის ინფორ

მაციის მინი მალური დანახარჯებით მიწოდებას (Barker et al., 

2012). უნდა აღინიშნოს, რომ სოციალური მედიის მარკეტინ

გული პოტენციალი ფართოდაა შესწავლილი (Safko, 2010; 

Zeng and Geristen, 2014). სოციალურ ქსელებთან დაკავში

რებული საკითხებში აქცენტი გაკეთებულია როგორც ორგა

ნი ზაციებზე, ასევე მომოხმარებლებზე. ამასთან, ცხადია, 

რომ სოციალური მედია მარკეტინგის ძირითადი სუბიექტი 

არის მომხმარებელი. ამიტომ სოციალური მედიის წარმატე

ბული კომუნიკაციური სტრატეგიის შემუშავებაში მკვლევა

რები განსა კუთრებულ ყურადღებას აქცევენ მომხმარებელთა 

მოსმე ნას, გათვითცნობიერებას, დაინტერესებას და მათთან 

ურთი ერთობას (Sweeney and Craig, 2011). 

სოციალური მედია მარკეტინგის გამოყენება განსაკუთ

რებით პოპულარულია ტურიზმის ინდუსტრიაში (Zeng 

and Geristen, 2014; Evangelos, 2012). მასობრივი მედიის 

საშუალე ბებში მიმდინარე ტექნოლოგიური ცვლილებები 

ტურიზ მის სფეროში ინფორმაციის სწრაფად გავრცელების 

საშუალე ბას იძლევა (Zarella, 2013). სოციალური ქსელების 

გონივ რული გამოყენება ტურიზმში მოითხოვს შემოქმე დებით 

მარკე ტინგულ მიდგომებს, რაც უზრუნველყოფს მიზ ნობ

რივი აუდიტორიის მაქსიმალურ მოცვას (Zeng and Geristen, 

2014). სოციალური მედიის ვებსაიტები სულ უფრო პოპუ

ლარული ხდება ტურიზმის ინდუსტრიაში და, სავარაუდოდ, 

შეიძლება გადაიქცეს ინფორმაციის მიღების პირველ წყა

როდ დესტინაციების მართვის ორგანიზაციებისათვის 

(Jalilvandet al., 2012). ასეთი ორგანიზაციები სოციალური 

მედიის სივრცეს აღიქვამენ ბაზარზე გასვლის ახალ მექანიზ

მად, რომელიც საშუალებას აძლევს ტურისტებს, მეტი 

გაიგონ დესტინაციის შესახებ (Boulin, 2008). ამასთან, უნდა 

აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ დღეისათვის მარტო ტურის

ტული დესტინაციების ფუნქციური ატრიბუტები აღარ ეხმა

რება დესტინაციებს მოგზაურების მოზიდვაში, ვინაიდან 

დესტინაციების პროდუქტების მსგავსება და ურთიერთ

ჩანაცვლება თანდათანობით იზრდება (Pike and Ryan, 

2004; Usakli and Baloglu, 2011). ამიტომ დესტინაციის პოზი

ციონირება, რომელიც ეფუძნება მის უნარს, ვიზიტორებს 

შეს თავაზოს უნიკალური გამოცდილება, ურთიერთობები 

და თვით გამოხატვა, წარმოადგენს ძლიერ კონკურენტულ 

უპირატე სობას (Papadimitriou et al., 2013). ეს კი ტურისტების 

ნუგზარ თოდუა
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ემოციური გამოცდილების გაგებისადმი კომპლექსურ მიდგო

მას მოითხოვს (Garcia et al., 2012; Blain et al., 2005).

აღნიშნულიდან გამომდინარე, სოციალური მედია ხელს 

უწყობს ტურიზმის ინდუსტრიაში მარკეტინგის განვითარე

ბას. ლიტერატურული წყაროების ანალიზი გვიჩვენებს, 

რომ ტურისტული მომსახურების მომხმარებლები, როგორც 

წესი, ენდობიან ონლაინ ინფორმაციებს და თავიანთი 

მოგზაურობის დაგეგმვის დაწყებამდე სტუმრობენ ფორუმებს 

და ონლაინ მიმოხილვებს, აგრეთვე სპეციალიზებულ ბლო

გებს (Evangelos, 2012). თანამედროვე მომხმარებლების 

უმეტესობა ეყრდნობა სოციალური ქსელის საიტებს, რათა 

მოიპოვოს ინფორმაცია და უფრო მეტი გაიგოს ახალი 

ტურისტული დესტინაციების შესახებ, რაც მათ მოგზაურობის 

დაგეგმვის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებაში ეხმარება. 

მომხმა რებლების საკმაოდ დიდი რაოდენობა დარწმუნე

ბულია, რომ არსებობს მჭიდრო კავშირი სოციალური ქსელის 

საიტე ბის ჩართულობასა და მომხმარებელთა ქცევის ცვლი

ლებას შორის (Minazzi, 2015). მოგზაურობისა და დაჯავშნის 

საიტების ონლაინ მიმოხილვები სულ უფრო პოპულარული 

ხდება მოგზაურობის დაგეგმვისათვის. ზოგიერთი ტურის

ტული სააგენტოს თვალსაზრისით, საკმაოდ მნიშვნელო

ვანია მომხმა რებელთა კმაყოფილებაზე სოციალური მედიის 

გავლე ნის გაზომვა, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება 

თითო ეული სოციალური არხის ეფექტიანობა და მდგრადობა 

(Schaefer, 2014).

მედიის ტექნოლოგიური განვითარება და გლობალი

ზაცია ქმნის ახალ შესაძლებლობებს, რომელიც უზრუნველ

ყოფს ტურისტულ მომხმარებლებს შორის ინფორმაციის 

გაცვლას ბლოგების, ვებ გვერდების ან დესტინაციის საიტე

ბის მეშვეობით (Zarella, 2013). დესტინაციებს სჭირდებათ 

კრეატიული და ძლიერი სოციალური მედია მარკეტინგული 

სტრატეგიები, რათა მიიზიდონ პოტენციური ვიზიტორები. 

სოციალური მედია ხელს უწყობს დესტინაციებს, შედარებით 

დაბალი დანახარჯებით და უფრო მაღალი დონის ეფექტია

ნობით დაუკავშირდნენ ვიზიტორებს, ვიდრე ეს შეიძლება 

მიღწეული იქნეს კომუნიკაციის ტრადიციული მეთოდების 

მეშვეობით (Kaplan and Haenlein, 2010). სოციალური 

მედია, როგორც სტიმულირების ინსტრუმენტი, გამოიყენება 

ინტერაქტიული მარკეტინგის მიზნით, მაგრამ აღსანიშ ნავია ის 

ფაქტი, რომ ბოლო ხანებში მუდმივად იზრდება იმ ვიზი ტორთა 

რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ სოციალური მედიის 

აპლიკაციებით, რაც ქმნის ახალ გამოწვევებს მთლიანად 

ტურიზმის ინდუსტრიაში (Schmalleger and Carson, 2008; 

Heinonen, 2011; Carrand Hayes, 2015). 

სოციალური მედია მარკეტინგის კონცეფციას აქტი

ურად იყენებენ წარმატებული ქართული კომპანიები. თუმცა, 

შეიძლება ითქვას, რომ ბევრი ქართული ტურისტული კომ

პა ნია სოციალური მედია მარკეტინგის არასწორ პოლი

ტიკას ახორციელებს, რაც მათ განვითარებას აბრკო

ლებს. არსებობს უამრავი ფაქტორი, რომლებიც ხელს 

უშლის საქართვე ლოს დესტინაციებში სოციალური მედია 

მარკეტინ გის განვითარებას. ესენია: ტურისტულ პრო დუქტზე 

არსებული მაღალი ფასები, ტურიზმის სფეროში დასაქმე

ბულთა დაბალი პროფესიონალიზმი და სოციალურ მედიაში 

მომხმარე ბელთა კმაყოფილების დონის დასადგენად მონი

ტო რინგის ნაკლებობა. ამასთან, ხაზი უნდა გაესვას იმ 

გარემოებას, რომ საქართველოში სოციალური მედიის 

პლატ ფორმის არასაკმარისი გაგება და მისი დაკავშირება 

ტურიზმის ინდუსტრიასთან განსაკუთრებით საგრძნობია. 

ამის ერთ ერთი მიზეზია ის, რომ საქართველოს ტურიზმის 

ინდუსტრიაში შესაფერისი მარკეტინგული კვლევების ჩატა

რება დაბალ დონეზეა. აღნიშნულიდან გამომდინარე, სოცია

ლური მედია მარკეტინგის როლის შესწავლა ქართული 

ტურისტული ბიზნესის ერთერთი აქტუალური პრობლემაა. 

მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელ ხანებში საქართვე ლოში 

მომხმარებელთა ქცევის მიმართულებით შესრულებულია 

გარკვეული სამუშაოები (Apil, et al., 2009; Todua, 2012; Jashi 

and Todua, 2013; Todua et al., 2013; Todua and Dotchviri, 

2015 a; Todua and Dotchviri, 2015 b; Todua and Jashi, 2015; 

Todua et al., 2015; Todua and Jashi, 2016; Todua et al., 2016; 

Mghebrishvili and Urotadze, 2016; Todua et al., 2017; Todua 

and Gogitidze, 2017; Todua, 2017 a; Todua, 2017 b; Seturi 

and Urotadze, 2017). დღემდე ნაკლებადაა შესწავლილი 

საქართველოს ტურისტულ ბაზარზე უცხოელი ტურისტების 

ქცევის საკითხები, რაც სათანადო მეცნიერულ დამუშავებას 

მოითხოვს. ამიტომ აუცილებელია კვლევების ჩატარება, 

რათა ხელი შეეწყოს უცხოელ ტურისტებთან ურთიერთო ბების 

გაუმჯობესებას ეფექტიანი სოციალური მედია მარკეტინ

გის პლატფორმის საფუძველზე. აღნიშნულიდან გამომდი

ნარე, წინამდებარე ნაშრომის მიზანს წარმოადგენდა ქარ

თული ტურისტული დესტინაციების მიერ განხორციელე ბული 

სოციალური მედია მარკეტინგული აქტივობების მიმართ 

უცხო ელი ტურისტების დამოკიდებულების დადგენა, რისთვი

საც ჩატარებულია მარკეტინგული კვლევა.

კვლევის მეთოდოლოგია. კვლევა განხორციელდა 

ორ ეტაპად, რომელიც თვისებრივი და რაოდენობრივი 

კვლევის მეთოდებს დაეფუძნა. პირველ ეტაპზე ჩატარდა 

თვისებ რივი კვლევა, რომელშიც გამოყენებულია ფოკუს 

ჯგუფის მეთოდი (Malhotra, 2004). ფოკუს ჯგუფის მონაწი

ლეები შეირჩა ისე, რომ მოგვეცვა ტურისტული პროდუქტის 

მომხმარებელთა სხვადასხვა კატეგორია. ამ ეტაპზე მოხდა 

ჰიპოთეზების ფორმულირება და შემდგომი კვლევისათვის 

პრიორიტეტების დადგენა. მეორე ეტაპზე ვისარგებლეთ 

მომხმარებელთა გამოკითხვის მეთოდით, ხოლო კვლევის 

სოციალური მედია მარკეტინგის გამოყენება საქართველოს დესტინაციებში უცხოელი ტურისტების 
მოსაზიდადმიღებული გადაწყვეტილებების თავსებადობის პრობლემა
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ინსტრუმენტად შევარჩიეთ ანკეტა, რომელიც რამდენიმე 

სტრუქ ტუ რიზებული კითხვისგან შედგებოდა. ანკეტა თავდა

პირველად შედგა ქართულ ენაზე და შემდგომ ითარგმნა 

ინგლისურად, რათა გამოგვეკითხა უცხოელი ტურის ტები. 

ანკეტა მოიცავდა ინფორმაციას რესპონდენტის თანხმო

ბისა და კონფიდენციალობის შესახებ, აგრეთვე კვლე ვის 

განმარტებებს და შევსების ინსტრუქციებს. ანკეტაში გამო

ყე ნებულია ლიკერტის ხუთბალიანი სკალა. გამო კი თხვა ჩა

ტარდა პირისპირ ინტერვიუს მეთოდით. შერჩე ვის ფორმი

რება მოვახდინეთ ისეთნაირად, რომ იგი რეპრეზენტა ციული 

ყოფილიყო. გამოკითხვის არეს წარმოადგენდა თბილისი, 

სადაც რესპონდენტები საალბათო პრინციპით შეირჩა. 

95%იანი სანდო ალბათობისა და 4%იანი ცდომილების 

გათვალის წინებით, სულ გამოიკითხა 600 უცხოელი ტუ

რისტი, რომლე ბიც განთავსებულნი იყვნენ თბილისის სხვა

და სხვა სასტუმროებში. კვლევის ობიექტად შეირჩა თბილისში 

მდებარე 43 სასტუმრო. მათ შორის 5 ვარსკვლავიანი 5 

სასტუმრო (სასტუმრო ამბასადორი, სასტუმრო რედისონ ბლუ 

ივერია, ჰოტელს & პრეფერენს ჰუალინგ თბილისი, სასტუმრო 

გალერი პალასი, სასტუმრო მარიოტი), 4 ვარსკვლავიანი 

21 სასტუმრო (სასტუმრო მერკური, სასტუმრო ქორალი, 

სასტუმრო ვინოტელი, სასტუმრო კოსტე, სასტუმრო მირო

ბელე, სასტუმრო ტიფლის პალასი, სასტუმრო ჰოლიდეი 

ინ, სასტუმრო ლაერტონ თბილისი, სასტუმრო ურბან ბუტიკ 

ჰოტელი, სასტუმრო ოლდ თბილისი, სასტუმრო ტერასა, 

სასტუმრო მუზეუმ ჰოტელი, სასტუმრო პრიმავერა, გოლდენ 

პალასი, სასტუმრო ვერე პალასი, სასტუმრო კოპალა, 

სასტუმრო დალიდა, სასტუმრო ასტორია თბილისი, სასტუმრო 

ციტადელ ნარიყალა, სასტუმრო ფუნდ ჰოტელი, სასტუმრო 

ბუმბული) და 3 ვარსკვლავიანი 17 სასტუმრო (სასტუმრო იბის 

სტაილი, სასტუმრო ეთმეტრო, სასტუმრო ჰოტელ შარდენი, 

სასტუმრო ორიონ თბილისი, სასტუმრო ჰოტელ რუსთა

ველი, სასტუმრო ოლდ მეიდანი, სასტუმრო ალიანს ჰოტელ 

თბილისი, სასტუმრო რივერ საიდი, სასტუმრო N12 ბუტიკ 

ჰოტელი, სასტუმრო პიაცა, სასტუმრო დ’პლაზა, სასტუმრო 

ლაით ჰაუსი, სასტუმრო დიპლომატ ჰოტელი, სასტუმრო 

სქუარელ ჰოტელი, სასტუმრო გრანდ პალასი, სასტუმრო 

ისტანბულ ჰოტელი, სასტუმრო ინნ). მიღებული შედეგები 

დამუშავდა სტატისტიკური პროგრამა SPSSისსაშუალებით.

ლიტერატურული მასალების ანალიზის საფუძველზე შეიძლება 

შევიმუშავოთ კვლევის კონცეპტუალური მოდელი, რომე ლიც 

საქართველოს დესტინაციების მიერ განხორციელებული 

სოცია ლური მედია მარკეტინგული აქტივობების მიმართ 

უცხო ელი ტურისტების სამომხმარებლო ქვევას უკავშირდება 

(იხ. ნახ. 1). 

კონცეპტუალური მოდელისა და ზემოთ ჩამოყალი

ბებული მოსაზრებების გათვალისწინებით ქვემოთ ფორმუ

ლირებულია შემდეგი ჰიპოთეზები:

H1: საქართველოს ტურისტული დესტინაციების მიერ 

განხორციელებული სოციალური მედია მარკეტინგული აქტი 

ვობა დადებით გავლენას ახდენს უცხოელი ტურისტების კმა

ყოფილებაზე;

H2: საქართველოს ტურისტული დესტინაციების მიერ 

განხორციელებული სოციალური მედია მარკეტინგის მი

მართ დაინტერესება დადებით გავლენას ახდენს უცხოელი 

ტურისტების კმაყოფილებაზე;

H3: საქართველოს ტურისტული დესტინაციების მიერ 

განხორციელებული სოციალური მედია მარკეტინგის მიმართ 

სანდოობა დადებით გავლენას ახდენს უცხოელი ტურისტების 

კმაყოფილებაზე;

H4: საქართველოს ტურისტული დესტინაციების მიერ 

განხორციელებული სოციალური მედია მარკეტინგის მიმართ 

კმაყოფილება დადებით გავლენას ახდენს 

უცხოელი ტურისტების მყიდველობით ქცევაზე.

კვლევის შედეგები. ჩვენ მიერ ჩატარე

ბული მარკეტინგული კვლევის შედეგად 

გამოვლინდა შერჩევაში მონაწილე რესპონ

დენტების მახასიათებლები, რომლებიც და

ჯგუფთა სხვადასხვა ნიშნის მიხედვით (იხ. 

ცხრილი 2). კვლევამ აჩვენა, რომ რესპონ

დენტთა უმეტესობა (26,8%) მიეკუთვნება 

25დან 34 წლამდე ასაკობრივ კატეგორიას, 

ხოლო უმცირესობა (3,5%) 65 წლის ან მეტი 

ასაკისაა. აღმოჩნდა, რომ გამოკითხულ ტუ

რისტთა უმრავლესობას (13,8%ს) რუსეთის 

მოქალა ქეები წარმოადგენს (იხ. ცხრილი 3). 

შემდეგ მოდის ტურისტები ჩინეთიდან (9,3%), 

აზერბაიჯანიდან (8,2%), ემირატებიდან (7%), 

ნახ. 1. კვლევის კონცეპტუალური მოდელი

ნუგზარ თოდუა
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მახასიათებლები % მახასიათებლები %

ასაკი დასაქმება

   1824 16,7
მეწარმე/

მფლობელი
13,4

    2534 26,8 მენეჯერი 27,8

    3544 22,3 სპეციალისტი 39,4

    4554 18,7 სტუდენტი 12,7

    5564 12,0 სხვა 6,7

    65 წელზე მეტი  3,5
ოჯახური 

მდგომარეობა

სქესი მარტოხელა 41,4

    ქალი 56,8 დაოჯახებული 58,6

    მამაკაცი 43,2
ვიზიტის 

ხანგრძლივობა

განათლება 13 დღე 29.8

საშუალო 12,0 45 დღე 34,6

პროფესიული 21,5 1 კვირა 21,2

ბაკალავრი 29,3 1 კვირაზე მეტი 14,4

მაგისტრი 34,1
თვიური 

შემოსავალი

დოქტორი 3,1
  1000 აშშ 

დოლარამდე
5,6

ვიზიტი
1001 – 2000 აშშ 

დოლარი
8,7

პირველი სტუმრობა 51
2001 – 3000 აშშ 

დოლარი
23,8

განმეორებითი 
სტუმრობა

49
3001 – 4000 აშშ 

დოლარი
17,4

ტურისტული 
პარტნიორები

4001 – 5000 აშშ 
დოლარი

13,9

მარტო 19,5
5000ზე მეტი აშშ 

დოლარი
12,1

მეუღლე 34,8 უარი პასუხზე 18,5

ოჯახი 5,7

მეგობრები 26,7

 კოლეგები 13,3

ცხრილი 2. შერჩევის მახასიათებლები ცხრილი 3. უცხოელი ტურისტების განაწილება ქვეყნების მიხედვით

უკრაინიდან (6,8%), ინდოეთიდან (6,5%), დიდი 

ბრიტანეთიდან (4,5%), სომხეთიდან (4,2%), აშშ

დან (4%), თურქეთიდან (3,8%), გერმანიიდან 

(2,7%), ირანიდან (2,3%), იტალიიდან (2,1%), 

ისრაელიდან (2%) და საუდის არაბეთიდან (1,7%). 

შერჩევაში დანარჩენი ქვეყნებიდან ჩამოსული 

ტურისტების ხვედრითი წილი შედარებით მცირეა, 

რაც ასახავს კიდეც საქართველოში უცხოელი 

ტურისტების საერთო საერთო რაოდენობისა თვის 

დამახასიათებელ ტენდენციებს.

გამოკითხული ტურისტების უმეტე სობა (51%) 

საქართველოში პირველად იმყოფე ბოდა, ამიტომ 

N ქვეყანა

რესპონდენტების 
რაოდენობა N ქვეყანა

რესპონდენტების 
რაოდენობა

სიხშირე % სიხშირე %

1 რუსეთი 83 13,8 26 ჩეხეთი 4 0,7

2 ჩინეთი 56 9.3 27 იაპონია 4 0,7

3 აზერბაიჯანი 49 8,1 28 ნიდერლანდები 4 0,7

4
არაბთა 

გაერთიანებული 
საემიროები

42 7,0 29
ახალი 

ზელანდია
4 0,7

5 უკრაინა 41 6,8 30 პორტუგალია 4 0,7

6 ინდოეთი 39 6,5 31 ესპანეთი 4 0,7

7
დიდი 

ბრიტანეთი
27 4,5 32 დანია 3 0,5

8 სომხეთი 25 4,1 33 ნორვეგია 3 0,5

9 აშშ 24 4,0 34 შოტლანდია 3 0,5

10 თურქეთი 23 3,8 35 სერბეთი 3 0,5

11 გერმანია 16 2,7 36 შვედეთი 3 0,5

12 ირანი 14 2,3 37 მალაიზია 2 0,3

13 იტალია 13 2,2 38 მიანმარი 2 0,3

14 ისრაელი 12 2,0 39 ომანი 2 0,3

15 საუდის არაბეთი 10 1,7 40 პაკისტანი 2 0,3

16 ბელარუსი 9 1,5 41 ფილიპინები 2 0,3

17 ეგვიპტე 8 1,3 42 სამოა 2 0,3

18 ავსტრია 7 1,2 43 უზბეკეთი 2 0,3

19 საფრანგეთი 7 1,2 44 ბანგლადეში 1 0,2

20 ინდონეზია 7 1,2 45 კანადა 1 0,2

21 შვეიცარია 7 1,2 46 იამაიკა 1 0,2

22 ლიეტუა 6 1,0 47 კუვეიტი 1 0,2

23 პოლონეთი 6 1,0 48 ტაილანდი 1 0,2

24 იორდანია 5 0,8 49 ზამბია 1 0,2

25
სამხრეთ აფრ. 
რესპუბლიკა

5 0,8 სულ 600 100

მნიშვნელოვანია მათი შთაბეჭდილებების და შეფასებების გაგება, 

რადგან ისინი ტურისტული ორგანიზაციების პოტენციურ ლოიალურ 

მომხმარებლებად შეიძლება მოვიაზროთ. საინტერესო ფაქტია ისიც, 

რომ რესპონდენტთა 29% მეორედ სტუმრობდა საქართვე ლოს, 14%  

მესამედ, ხოლო 6%ისათვის უკვე მეოთხე და მეტი ვიზიტი აღმოჩნდა. 

რესპონდენტთა 62%მა საკუთარი მოგზაურობა თვითონ დაგეგმა და 

პირდაპირი დაჯავშნა მოახდინა, ხოლო 38%მა ორგანიზები სათვის 

მიმართა ტურისტულ სააგენტოებს ან ტუროპერატორებს (მათ შორის 

67%მა ქართულს, ხოლო 33%მა უცხოურს).

უცხოელი ტურისტების მოტივაციის შესწავლისას საკმაოდ 

მნიშვნელოვანია დავადგინოთ იმ ადამიანების ჯგუფი, ვისთან ერთადაც 

ისინი მოგზაურობენ საქართველოში. როგორც კვლევა გვიჩვენებს, 

სოციალური მედია მარკეტინგის გამოყენება საქართველოს დესტინაციებში უცხოელი ტურისტების 
მოსაზიდადმიღებული გადაწყვეტილებების თავსებადობის პრობლემა
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ნახ. 2

საქართველოს ტურისტული დესტინაციების მიერ შემო

თავაზებული სოციალური მედია მარკეტინგის მიმართ უცხო

ელი ტურისტების დაინტერესების, სანდოობისა და კმაყო

ფილების დონეები

ნახ. 3

სოციალურ მედიაში ტურისტული დესტინაციების 

 მდგო  მა  რეობისა და მათ  მიერ განხორციელებული აქტივობის 

გავლე ნის დონეები

რესპონდენტების უმეტესობა (34,8%) საქართველოს სტუმ

რობს მეუღლესთან ერთად, 26,7%  მეგობრებთან ერთად, 

19,5%  მარტო, 13,3%  კოლეგებთან ერთად და 5,7%  

ოჯახთან ერთად. ასეთი მოგზაურობისას გაწეული ხარჯების 

სტრუქტურა შემდეგნაირად გამოიყურება: ხარჯების 34,2% 

მოდის სასტუმროს მომსახურებაზე, 17,9%  ექსკურსიებზე, 

14,5%  გართობებზე, 13,6%  კვებაზე, 11,5%  სუვენირების 

შეძენაზე და 8,3%  შოპინგებზე.

ვინაიდან სოციალური მედია მნიშვნელოვან როლს 

ასრულებს ტურისტული სააგენტოების საქმიანობაში, მიზან

შეწო ნილად მივიჩნიეთ, დაგვედგინა სოციალურ მედიაში 

ქარ თული ტურისტული კომპანიების აქტივობებით უცხოელი 

ტურის ტების კმაყოფილების დონე. მარკეტინგულმა კვლე  ვამ 

აჩვენა, რომ სოციალური მედიის პლატფორ მები დან საქართ

ვე ლოში ჩამოსულ უცხოელ ტურისტებში ყველაზე მეტად 

გავრცელებულია Facebook. მას მოიხმარს რესპონ დენტე

ბის 85,1%. შემდეგ მოდის YouTube (54,7%), Instagram 

(32,4%), Google+ (31,1%), LinkedIn (29,9%), Twitter 

(27,2%) და MySpace (15,5%). სხვა დანარჩენ სოციალურ 

ქსელებს (Pinterest, Tumblr, Flickr, Reddit, Ask.fm, 

Vkontakte, Odnoklassniki) მოიხმარს გამოკითხულთა 14%. 

კვლე ვამ გამოავლინა საქართველოს ტურისტულ დესტინა

ციებ  თან დაკავშირებული გვერდების მიერ მოწოდებული 

ინფორ მაციის მიმართ რესპონდენტების დაინტერესება, სან

დოობა და კმაყოფილება. რესპონდენტებმა თავიანთი შეფა  

სე ბები წარმოადგინეს ლიკერტის ხუთბალიანი სკალის გამო 

ყე  ნებით. ისინი აფიქსირებდნენ 1დან 5მდე შეფასებებს 

მნიშვნე  ლო ბების ზრდადობის მიხედვით (იხ. ნახ. 2). ანალიზი 

ცხად  ყოფს, რომ რესპონდენტები მეტნაკლებად კმაყოფილნი 

არიან საქართველოს ტურისტული დესტინაციების მიერ 

შემოთავაზებული სოციალური მედია მარკეტინგის მიმართ, 

თუმცა, დაინტერესებას საკმაოდ ამჟღავნებენ.

საქართველოს ტურისტულ ბაზარზე სოციალური მედია 

მარკეტინგის როლის დასადგენად აუცილებელია იმის 

გარკვევა, თუ როგორ აღიქვამენ უცხოელი მომხმარებლები 

სოციალურ მედიაში ტურისტული დესტინაციების მიერ გან

ხორციელებულ აქტივობებს. ზემოთ აღწერილი ლიკერ ტის 

ხუთბალიანი სკალის გამოყენებით ჩატარებული მარკეტინ

გული კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ უცხოელი 

მომხმარებლებისათვის სოციალურ მედიაში ტურისტული 

დესტინაციების აქტივობები საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფაქტო 

რია ყიდვის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას. რესპონ

დენ ტების უმეტესობა კი სოციალურ მედიაში ტურის ტული 

დესტინაციების მდგომარეობას საშუალო დონეზე აფასებს 

(იხ. ნახ. 3). 

ზემოთ ჩამოყალიბებული H1 ჰიპოთეზის დასამტკიცებ

ლად გამოვიყენეთ One Way ANOVA FTest. პირველ 

რიგში დავადგინეთ, თუ რამდენად მოქმედებს საქართ

ველოს დესტინა ციების მიერ განხორციელებული სოცია

ლური მედია მარკეტინგული აქტივობა უცხოელი ტურის

ტების კმაყოფილებაზე (იხ. ცხრილი 4). დისპერსიულმა 

ანალიზმა გვიჩვენა, რომ საქართველოს დესტინაციების მიერ 

განხორციელებული სოციალური მედია აქტივობა მნიშვნე

ლოვან როლს თამაშობს უცხოელი ტურისტების კმაყოფი

ლებაზე (F=1,930;P=0,007).

დისპერსიულმა ანალიზმა ასევე გვიჩვენა, რომ საქართ

ველოს დესტინაციების მიერ განხორციელებული სოცია  ლური 

მედია მარკეტინგის მიმართ დაინტერესება მნიშვნე ლო ვან 

როლს თამაშობს უცხოელი ტურისტების კმაყოფილებაში 

(F=1,869;P=0,011)(იხ. ცხრილი 5).

ნუგზარ თოდუა
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დამოკიდებული ცვლადი: უცხოელი ტურისტების კმაყოფილება

კვის ჯამი df
საშუალო 
კვადრატი

F p

საქართველოს დესტინაციების 
მიერ განხორციელებული 

სოციალური მედია 
მარკეტინგის მიმართ 

დაინტერესება

9,930 5 1,986 1,869 011

ცდომილება 868,343 817 1,063

ცხრილი 5

უცხოელი ტურისტების კმაყოფილებაზე საქართვე

ლოს დესტინაციების მიერ განხორციელებული სოციალური 

მედია მარკეტინგის მიმართ დაინტერესების გავლენის 

დისპერსიული ანალიზი 

დამოკიდებული ცვლადი: უცხოელი ტურისტების კმაყოფილება

კვის ჯამი df
საშუალო 
კვადრატი

F p

საქართველოს 
დესტინაციების მიერ 
განხორციელებული 
სოციალური მედია 

მარკეტინგის მიმართ 
სანდოობა

8,166 5 1,633 1,316 008

ცდომილება 1014,087 817 1,241

აღმოჩნდა სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი კავშირი 0.05 

დონეზე, რითაც ზემოთ ჩამოყალიბებული ოთხივე ჰიპოთეზა 

დამტკიცდა.

დასკვნები. ჩვენ მიერ ჩატარებული მარკეტინგული 

კვლევის შედეგად შეიძლება დავასკვნათ, რომ საქართ

ველო უცხოელი ტურისტებისათვის მიმზიდველ დესტინა

ციას წარმოადგენს. ამიტომაც საქართველოში ხელ მეორედ 

ჩამომსვლელთა რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება.

ქართული ტურისტული დესტინაციების არჩევისას უცხოელი 

ტურისტები, ინტერესდებიან სოციალურ ქსელში გან თავ

სებული ინფორმაციით. მიუხედავად ამისა, ქართული 

ტურის ტული კომპანიების მიერ განხორციელებულ მედია 

მარ კეტინ გულ ქმედებებს უცხოელი ტურისტები საშუალო 

დონეზე აფასებენ, რაც სოციალურ ქსელებში ადგილობრივი 

ტურისტული კომპანიების არასათანადო აქტივობაზე მეტყვე

დამოკიდებული ცვლადი: მყიდველობითი ქცევა  

კვის ჯამი df
საშუალო 
კვადრატი

F p

საქართველოს 
დესტინაციების მიერ 
განხორციელებული 
სოციალური მედია 

მარკეტინგის მიმართ 
კმაყოფილება

6,160 5 1,232 1,023 006

ცდომილება 983,439 817 1,204

დამოკიდებული ცვლადი: უცხოელი ტურისტების კმაყოფილება

კვადრატების 
ჯამი

df
საშუალო 
კვადრატი

F p

საქართველოს 
დესტინაციების მიერ 
განხორციელებული 
სოციალური მედია 

აქტივობა

6,155 3 2,052 1,930 007

ცდომილება 868,343 817 1,063

ცხრილი 4

უცხოელი ტურისტების კმაყოფილებაზე საქართველოს 

დესტინაციების მიერ განხორციელებული სოციალური მედია 

აქტივობის  გავლენის დისპერსიული ანალიზი

ცხრილი 5

უცხოელი ტურისტების კმაყოფილებაზე საქართვე

ლოს დესტინაციების მიერ განხორციელებული სოციალური 

მედია მარკეტინგის მიმართ დაინტერესების გავლენის 

დისპერსიული ანალიზი 

ცხრილი 6

უცხოელი ტურისტების კმაყოფილებაზე საქართველოს 

დესტინაციების მიერ განხორციელებული სოციალური მედია 

მარკეტინგის მიმართ სანდოობის გავლენის დისპერსიული 

ანალიზი 

შემდგომ ეტაპზე გამოვიკვლიეთ, თუ რა გავლენას 

ახდენს უცხოელი ტურისტების კმაყოფილებაზე საქართველოს 

დესტინაციების მიერ განხორციელებული სოციალური მედია 

მარკეტინგის მიმართ სანდოობა (იხ. ცხრილი 6). აღმოჩნდა, 

რომ ასეთი სანდოობის გავლენა საკმაოდ მნიშვნელოვანია 

(F=1,316; P=0,008).

საბოლოოდ, დავადგინეთ, მოქმედებს თუ არა საქართ

ველოს დესტინაციების მიერ განხორციელებული სოცია

ლური მედია მარკეტინგის მიმართ კმაყოფილება უცხოელი 

ტურისტების მყიდველობით ქცევაზე. აღმოჩნდა, რომ ასეთი 

გავლენა საკმაოდ მნიშვნელოვანია (F=1,023; P=0,006) (იხ. 

ცხრილი 7).

როგორც ანალიზიდან ჩანს, ოთხივე განხილულ შემ

თხვევაში სტატისტიკური მნიშვნელოვანების დონე P არ 

აღემატება 0.05ს.შესაბამისად, განხილულ ცვლადებს შორის 

სოციალური მედია მარკეტინგის გამოყენება საქართველოს დესტინაციებში უცხოელი ტურისტების 
მოსაზიდადმიღებული გადაწყვეტილებების თავსებადობის პრობლემა
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ლებს. ამიტომ, კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე, სა

ჭიროა უცხოელი ტურისტებისათვის სოციალურ ქსელებში 

მეტი ინფორმაციის მიწოდება ქართული დესტინაციების 

შესახებ. საქართველოს ტურისტულ ბიზნესში დასაქმებულმა 

კომპანიებმა კი კარგად უნდა გააცნობიერონ არსებული 

სიტუაცია და უცხოელი ტურისტებისათვის განახორციელონ 

ისეთი სოციალური მედია აქტივობები, რაც მათ კმაყოფი

ლების უფრო მაღალ დონეს მიანიჭებს და შესაბამისი 

დესტინაციების მიმართ ლოიალურობის სურვილს გაუჩენს. 

წინამდებარე გამოკვლევა წარმოადგენს საფუძველს 

საქართველოს ტურისტულ ბაზარზე უცხოელი ტურისტების 

მოზიდვისა და შესაბამისი სამომხმარებლო ქცევის შემ

დგომი შესწავლისათვის. კვლევის შედეგები დაეხმარება 

საქარ თველოს ტურისტულ ბიზნესში დასაქმებულ ადამია

ნებს დესტინაციების მიმართ უცხოელი მომხმარებლების 

დამოკიდებულების შესახებ გლობალური ხედვის ჩამოყა

ლიბებაში, რომელიც საშუალებას მისცემს მათ, განსაზღვრონ 

ადგილობრივი ბაზრის განვითარების ძირითადი ტენდენციები.
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SUMMARY

At current stage business development cannot be imagined 
without social networks. The customers spend more and more 
time in social networks and get most part of the information 
from them.  Therefore, for the companies, the social media is 
a powerful tool for attraction of clients and for competition. 
Usingthe social media marketing is particularly popular in 
tourism industry.  Technological changes in mass media allow 
immediate distribution of information in the sphere of tourism.   
Reasonable using of social networks in tourism requires creative 
marketing approaches ensuring coverage of the target audience 
to maximal possible extent. Sites of social media became the 
primary source of information for the destination management 
organizations.  Usually the tourists trust online information and 
before commencement of travel they visit the forums and online 
reviews, as well as specialized blogs. Hence, there is a close 
relationship between involvement of tourists’ social network 
sites and change in their behavior.  Technological development 
and globalization of media creates new opportunities providing 
sharing the information between tourist consumers through 
blogs, web sites or destination sites.   The destinations need 
creative and powerful social media marketing strategies to 
attract potential visitors.  Social media helps the destinations to 
communicate with the visitors at relatively low costs and higher 
effectiveness than traditional communication methods.   Social 
media, as an instrument for stimulation is used for the purposes 
of interactive marketing. Though, it is notable that there is a 
growing number of visitors, who use social media applications, 
creating new challenges in entire tourism industry.  

As social media plays a significant role in the activities of 
travel agencies, we found reasonable to find out the level of 
satisfaction of the foreign tourists with the activities of Georgian 
tourist companies in social media. Market research showed 

that of social media platforms, among the foreign tourists 
the most widespread is Facebook. 85.1% of the respondents 
use it. It is followed by YouTube (54.7%), Instagram (32.4%), 
Google+ (31.1%), Linkedin (29.9%), Twitter (27.2%) and 
MySpace (15.5%). 14% of the respondents use the other social 
networks (Pinterest, Tumblr, Flickr, Reddit, Ask.fin, Vkontakte, 
Odnoklassniki). Study demonstrated interest of the respondents 
to the information provided by the sites related to tourism, their 
trust and satisfaction. Analysis shows that the respondents are 
satisfied with the social media marketing offered by Georgian 
travel agencies to certain extent.

As a result of our market study we can conclude that 
Georgia is an attractive destination for the foreign tourists. 
Therefore, the number of repeated visits to Georgia increases 
from year to year. In making choice of Georgian travel agencies, 
the foreign tourists basically rely on the information in social 
networks and word-of-mouth marketing. Though, interest, 
trust and satisfaction of the foreign customers to social media 
marketing offered by Georgian travel companies are at the 
average level. Therefore, foreign tourists evaluate media 
marketing activities conducted by Georgian tourist companies 
as average and this underlines insufficient activity of Georgian 
tourist companies in social networks.

With the help of marketing research obtained levels 
of interest, reliability and satisfaction of foreign tourists  in 
relationto social media marketing provided by Georgian 
destinations.On the basis of   analysis of the research results 
statistically significant values were obtained that show influence 
of the activity, interest and reliability regarding to social media 
marketing provided by Georgian destinations on the foreign 
tourists’ satisfaction.In the work statistically significant value is 
also received reflecting the influence of the social media activity 
provided by Georgian destinations on buying behavior of foreign 
tourists’.
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INTRODUCTION

The impact of globalization on international development 
is one of the most controversial issues of today’s development 
discourse. Many studies come to different conclusions about 
this issue depending on how the questions are asked, and which 
data series are used. Broadly speaking, there are two distinct 
accounts about whether globalization brings international 
economic equality or not. The neoliberal school of thought or 
optimists argue that globalization creates an integrated world 
market in which prosperity, wealth and power are being diffused 
around the globe so that the globalization brings international 
equality in the long run. Particularly the rise of contemporary 
globalization both as a social process and a political project 
has brought about a considerable optimism concerning the 
role of global market forces in promoting growth, reducing 
poverty, and achieving economic development and prosperity 
particularly in developing countries. In this respect, the period 
from the late 1970s to the early 1990s witnessed a marked 
upsurge of highly optimistic neoliberal discourse both in 
development theory and practice (Ruckert, 2006). 

However, probing into the empirical evidence, a growing 
intellectual doubt has been cast on the fundamental claim of the 
optimistic development discourse that globalization and full-
scale market liberalization based on the neoclassical principle 
of comparative advantages leads to successful economic 
performance and overall growth in the world economy. In 
contrast so-called ‘radical’ school or pessimistic view argues 
that with the impact of globalization, the world is becoming 
more fragmented that income gap between the developed and 

developing countries is widening. For the pessimistic accounts, 
the development that the world economy experienced in the 
period from the early 1970s to the late 1990s, which could be 
termed the age of globalization, was considerably lower and 
unstable compared to the earlier period from the late 1940s 
to the early 1970s, which has been described as “the golden 
age of capitalism” (Kiely, 2005 and Nayyar, 2006). Moreover, 
not only has overall growth been lower, but also the degree of 
inequality in the world economy has also increased during the 
same period (see inter alia, UNCTAD, 1997 and Wade, 2001). 

Rather than taking sides with either of these two camps, 
this study embraces a middle ground approach to the matter 
of globalization and development. Overall the study argues 
that globalization causes complex patterns of convergence 
and divergence across regions and between countries that its 
impacts cannot be observed at the same degree and effect in all 
ages and economies of the world. In this sense, it is argued that 
some countries benefit from it whereas some face economic 
losses, and so despite the relative industrial convergence 
and economic growth in developing countries inequality in 
international development is still persistent. In the light of this 
argument, this study aims to explore the impact of globalization 
on inequality in international development through two main 
stages. In the first stage, the study critically discusses the nexus 
between globalization and development by putting special 
emphasis on the complex patterns of development in the global 
economy, Particularly drawing on the works of Milanovic (2003) 
and Arrighi, Silver and Brewer (2003), the conceptualization of 
contemporary globalization either as a win-win situation or as a 
zero-sum game will be questioned based on the uneven, limited 
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and asymmetric nature of economic globalization. In the second 
stage, the impact of globalization on international inequality 
is later explained through a long-term historical perspective. 
To this end, the relationship between globalization and 
development is situated in the wider historical context of the 
international capitalist system which has been in a phase of far-
reaching structural transformation for a long time. In doing so, 
the implications of globalization for development are explored 
in retrospect, focusing on the questions of uneven development 
in diverse industrialization processes.  Finally, the last section 
concludes with a review of the arguments and key findings, 
and provided a broad view on the matter of Globalization and 
development.

GLOBALIZATION AND INTERNATIONAL DEVELOPMENT: 
AN ECONOMIC OUTLOOK

The buzzword globalization has been defined in many 
ways throughout the years1.  In economic terms, globalization 
refers to the expansion and deepening of international trade, 
technology, capital and information. In other words, economic 
globalization means the flow of goods, services, investment, 
production, and technology across nations. This flow is 
inevitably associated with the liberalization of the markets, 
and international trade (Global Policy Forum, 2006). Another 
economic aspect of globalization is the integration of financial 
and commodity market, internationalization of production 
and increasing competitiveness. (Callaghan, 2002). In this 
regard, Globalization cannot be understood separately from 
the capitalist economic system of the world and should not be 
regarded as a driving force of international development per se.

Globalization creates an economic interdependence 
between countries on a global scale by increasing the volume 
and variety of cross-border transactions in terms of goods, 
services, capital and technology (Bhagwati, 2004). Within 
this explanation of globalization, free trade, capital mobility 
and technology transfer can be regarded as major economic 
dimensions of globalization which can be found in a greater 
or lesser degree all over the world. Each dimension has 
negative or positive economic impacts on both developed and 
developing countries depending on the case of each country. 

1 How to define and measure globalization is a quite controversial 
issue in development studies literature. As a multifaceted concept, 
globalization has economic, social, political aspects that move be-
yond basic indicators such as FDI movements and trade openness. 
Thus, given its multifaceted character, several indices have been de-
veloped to measure divergent aspects of globalization; for example, 
the CSGR Globalization Index (Lockwood and Redoano, 2005), the 
Maastrict Globalization Index (Martens and Raza, 2009), the KOF In-
dex, (Dreher et al., 2008). Among them, the most often used index 
is the KOF Globalization index which see globalization as a process 
of creating networks through a variety of flows including capital, 
goods, people, information, ideas and etc.

According to neo-liberal point of view, international trade, as 
a one of the major economic dimensions of globalization, is 
more beneficial for poor economies because of three main 
reasons. First of all, free trade brings technology transfer which 
enables lower income economies to grow faster than higher 
income economies. (Weeks Gerschenkron 1962) Secondly, 
open trade policies have a bigger effect on the terms of trade 
of the countries integrating world economy than on countries 
already integrated (Lindert and Williamson, 2003). The third 
line of argument is that trade liberalization can facilitate the 
diffusion of knowledge and increase the steady-state income 
of lower income economies to a higher level.

In contrast, the globalization process and free trade have 
not shown their impacts at the same degree in all economies 
of the world. Contrary to what the international trade theory 
emphasizes, income distribution in developing countries 
is not improved with the rise in the volume of international 
trade. Depending on data derived from household surveys, 
Milanovic (2003) asserts that in poor countries upper income 
groups in social stratification are better off with open trade 
policies whereas lower income groups do not benefit from it 
adequately which leads to unequal income distribution within 
country. As the income level of poor countries increases, lower 
and middle-income groups begin to benefit from international 
trade. Therefore, initial income level of countries is a decisive 
factor in understanding to what extend will a country and 
social class benefit from open trade policies. In other words, 
with open trade policies, income distribution within poor 
countries could worsen, eventually leading to losses in overall 
income level of country. Therefore, it seems that countries 
having relatively abundant factors of production may benefit 
from free trade, whereas those having scarce factors may 
encounter problems in their economies.

The Capital mobility is another important dimension of 
globalization process. Both developed and developing countries 
benefit from foreign direct investment (FDI) and portfolio 
investments. FDI is a long term of investment in physical assets 
that creates employment opportunities whereas portfolio 
investments are short-term investments in financial assets 
which is more prone to create speculative impacts. Especially 
capital mobility in the form of portfolio investment might trigger 
the financial crises in vulnerable developing economies which 
do not have the stable financial market and well-established 
capital accumulation to handle potential crises. In this context, 
Woepking (2009) underlines that increasing liberalization 
of capital flow in developing countries makes their financial 
markets more liable to volatility and the crisis that brings along 
an increase in foreign debts and credits. By the same token, as 
Fischer (2003) further puts forward, integration of developing 
economies to global markets should be materialized gradually 
and with the establishment of necessary infrastructures. 
Otherwise their economies would be open to capital flow 
volatility, which might lead to an economic crisis, loss of output 
and unemployment.
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Over the past four decades, with the liberalization of 
international trade and capital flow, and the accompanying 
technological transfer, there has been a widespread 
convergence in the degree of industrialisation between rich 
and poor countries. However, over the same forty years there 
was virtually no income convergence between these states 
so that historical inequality in international development 
seems persistent. In fact, there is no doubt that as two of the 
most widely accepted aspects of the global economy, the 
restructuring of production and trade on a global scale has 
reshaped international divisions of labour to a considerable 
extent. Contrary to the post-war expansion of world capitalism 
in the 1950s and 1960s, the dismantling of production 
processes accompanied by dynamic growth in world trade has 
narrowed the gap between core and peripheral countries in 
terms of industrialization. The global spread of manufacturing 
capabilities to developing economies makes dichotomous 
denominations such as ‘industrialized’ and ‘non-industrialized’ 
increasingly untenable. Moreover, production is increasingly 
taking place in the framework of global value chains through 
which capital-, technology- and knowledge-intensive 
processes are dispersed to a greater number of countries, 
including developing ones. All these structural shifts become 
more obvious as time goes by. However, the question still 
remains: whether all these changes have brought economic 
and technological convergence between peripheral and core 
countries, and diminished the income gap between them in 
socio-spatial terms.

In response to this question, Arrighi et al. (2003, pp.12-
16) suggest that despite widespread convergence in levels of 
industrialization, the development gap and income disparity 
between the global south and global north have not been 
diminished but reproduced. Their findings reveal that the 
south as a whole converged with and even in some cases 
overtook the north in terms of industrialization levels. While 

the north’s manufacturing sector comprised 28.9% of GDP 
in 1960, it later incrementally descended to 24.5% by 1980 
and to 19.8% by 1999. On the other hand, the percentage of 
manufacturing in the south’s GDP exhibits an opposite trend, 
ascending from 21.6% in 1960 to 24.3% in 1980, with a slight 
fall to 23.3% in 19992. Thus, the global south’s percentage of 
GDP in manufacturing as a percentage of the global north’s 
rose from 74.6% in 1960 to 99.4% and 118% in 1980 and 
1998, respectively. However, Arrighi et al. empirically prove 
that the convergence in industrialization levels has not 
been accompanied by convergence in levels of income. As a 
proportion of the north’s GNP per capita, GNP per capita in the 
global south has remained almost stagnant, with very slight 
changes from 4.5% in 1960 to 4.3% and 4.6% in 1980 and 1998, 
respectively (Arrighi et al., 2003, pp.12-16).

Thus it is fair to discuss that the persistence of north-
south income disparity, despite apparent industrial 
convergence, reveals that the polarizing tendency of the 
world capitalist system is still at work and continuing to 
reproduce economic disparities between different socio-
spatial entities. Despite the bifurcation within the global 
south – due to conspicuous cases such as South Korea, 
Taiwan and more recently China – geographical asymmetries 
in income levels remain among the premier issues informing 
today`s global inequalities. In fact, the industrial convergence 
between rich and poor states has not been followed by 
convergence in the levels of income. The industrialization 
in Third World countries after 1980 increased the disparity 
of development levels and unevenness within the region. 
In this period, Sub-Saharan African and Latin American 
countries experienced major deterioration whereas East 

2 The United Nations Industrial Development Organization’s report 
reveals very similar figures regarding the period between 1980 and 
2000. See UNIDO (2004, p.137).

Figure 1
Average per capita daily incomes of regions, 1960, 1980, and 2000 (1993 PPP dollars)

Regions are separated as 
follows: 1. Asia, 2. Sub-Saharan Africa, 
3. Middle East and North Africa, 4. 
Latin America, 5. Developing world, 
6. Developing world, excluding China 
and India, 7. China and India, 8. 
Eastern Europe, 9. Non-industrialized 
world, 10.Industrialized world, 11. 
World. The developing world is the 
world excluding the industrialized 
world and Eastern Europe, and the 
non-industrialized world is the world 
excluding the developed (indus tria-
lized) world.

Source: World Bank, World 
Development Indicators.  CD-ROMs, 
2001.
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Figure 2
Global Output Growth Rate between 1951 and 2015
 

Source: UNCTAD (2016a) secretariat calculations, based on The Conference Board, Total Economy Database.

Asian ones developed considerably. Development disparities 
and rising unevenness created a bifurcation within Third 
World countries which creates a need to redefine historical 
North-South division. Nevertheless, despite the industrial 
convergence in Third World the structural North-South 
division maintains its importance as being a significant 
phenomenon in international development of global world.  

The income divergence between developed and 
developing world can be retrospectively observed by assessing 
the average per capita daily incomes of regions between the 
years 1960 and 2000. As can be seen in World Bank global 
indicator of average per capita daily incomes, people of the 
industrialized countries earn the highest level of daily income 
in the world by comparison with the rest of the world. 
Although, Eastern Europe, Latin America, the Middle East, 
and North Africa have experienced a relative increase in their 
incomes, there is an ongoing income gap between developed 
and developing countries. Moreover, the income level of the 
industrialized world in 1960 still exceeds the other regions 
income levels in 2000.  

In contrast the ongoing income gap, by giving weight 
to between country inequality rather than within country 
inequality in their measurement, Firebaugh and Goesling 
(2004) states that with the spread of industrialization 
throughout populous poor regions, globalization has 
decreased the inequality of income in the world. Their findings 
indicate that rapidly developing economies of China and South 
Asia are the major equalizing force in decreasing income 
inequality. However, Milanovic’s (2002) study depending 
on household surveys indicated an increase in income 
inequality throughout the world. He stated (2005a) that 
rapidly developing economies of China and India may lead to 
misleading conclusions in measuring the effect of globalization 

on the world income inequality. To Milanovic the between and 
within income inequality of several countries should be taken 
into consideration in order to improve the reliability of results 
about the impact of globalization on world income inequality. 
Moreover, the impact of globalization and open economic 
policies implemented by developing countries naturally 
generate different outcomes in each case. Some countries 
which have been able to govern globalization can benefit from 
it and others can face economic losses (Stiglitz, 2006).

Thus, the overall economic and social gains derived from 
the current wave of globalization have not presented simpler 
pattern for generalisations. First of all, with the exception of 
the 2000s, global growth rate shows a downward trend since 
the late 1960s (See, Figure 2). In fact, it is quite hard to reach 
a common view why this slowdown has occurred in the global 
economy, but it is fair to say that it has mostly originated from 
the overall economic slowdown in the developed economies. 
Probing into further empirical evidence reveals that over 
the last three decades, the slowdown of economic growth 
in developed world has been accompanied by an upward 
trend of growth in the developing world (See Table, 1).3 Thus, 
considering the overall growth trends both in the developed 
and developing economies, one might easily jump into the 
conclusion that the current phase of globalization has led 
to global convergence not only in terms of industrialisation 
but also in terms of global income. However, taking a closer 
look to the regional and country level indicators can help to 
gain further insight into the matter. In fact, looking into the 
recent data of the last three and half decades, two main 
feature stands out from the Table 1: first, there are varying 

3 The 1970s could also be considered as a period of convergence as 
the growth in the developed economies considerably decelerated 
due to the series of financial turmoil in global economy.
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Table 1 
Growth of Real GDP Per Capita for Selected Regions and Countries, 1951–2018, (Average annual growth, per cent at PPP)

Source: Authors calculation, based on the UNCTAD (2018) database.

periods of convergence and divergence between developed 
and developing economies and second, there is a growing 
bifurcation and disparity within the developing world as some 
regions and countries has grown much faster than others. As 
the Table 1 reveals, the first decade of the 2000s distinguished 
itself as a period of rapid and widespread growth in almost 
all developing world. However, a quick look to the current 
decade rather reveal that this might have been something 
anomaly since average annual growth rates in many parts of 
the developing world dropped down to the growth rates of 
the 1960s and the 1970s or even lower. More importantly, 
considering the period 1981-2018 in its entirety, developing 
regions and countries have presented divergent trajectories. 
Whereas East Asian economies, particularly China, exhibits a 
steady pattern of convergence, many parts of the developing 
world, namely West Asia and Latin America, have fallen 

At this juncture, as most commonly used indicator of 
economic growth and welfare, GDP per capita could help 
us to assess the expansion of economies across and within 
regions but it remained limited when it comes to account for 
the well-being of nations and the quality of life of the world 
population. Thus, despite the relative improvements in overall 
growth indicators there remains in fact more work to be done 
in order to ensure more inclusive economic growth globally. 
Although extreme poverty has been declining globally thanks 
to the achievements in China and India, as the most populous 
countries in the world, poverty reduction has been quite 
unequal across regions and countries. Today, more than 830 
million people live below the extreme poverty line of $1.90 
a day. When the poverty line is adjusted to the moderate 
poverty threshold from $1.90 to $2.50 a day, 1.8 million 
people- around 25 percent of the world population- fall below 

behind in terms of GDP per capita growth. Thus, looking into 
the overall data, it is fair to argue that only certain part of the 
developing world - mostly confined to the East and South 
East Asian countries- has made noticeable strides in terms of 
narrowing the income gap with the developed economies.

Figure 3 Extreme Poverty Around the world (Percentage of population) 2016
 

Sources: Derived from World Bank, Poverty and Equity Database.

the poverty line (UNCTAD, 2016b, p.4). Again when two most 
populous countries in the developing world, namely China and 
India, are excluded, the extreme poverty still pose a global 
problem and strikes many parts of developing world including 
Asia, the Caribbean and in particular Sub-Saharan Africa. It is in 

GLOBALIZATION AND ITS IMPACTS ON INTERNATIONAL DEVELOPMENT: A LONG-TERM HISTORICAL PERSPECTIVE



გლობალიზაცია და ბიზნესი #7, 201954

Table 2
Levels of GDP per capita and Interregional Spreads, 1000-1998

Source: Maddison, The World Economy. A Millennial Perspective. Development Centre Studies, OECD, (2001).

fact hard to get up-to-date data covering all these regions, but 
according to the latest available, extreme poverty remains as a 
dire issue in Southern Asia and sub-Saharan Africa, with 80 per 
cent of population in these regions live less than $1.25 a day. 
When examining the developing world as a whole, extreme 
poverty is not exclusively African and South-Asian problem: in 
the rest of the developing world such as Madagascar, Haiti and 
the Micronesian Island, the people living in extreme poverty 
constitutes the majority of the population (see, Figure 3)

GLOBALIZATION AND INTERNATIONAL DEVELOPMENT: 
A HISTORICAL OUTLOOK

Globalization is not a new phenomenon in world history. 
Historical origins of modern globalization can be traced 
back to the second half of the 19th century. Therefore, 
the effect of globalization on international development 
should be considered with the historical perspective in order 
to comprehend the ongoing disparities in international 
development. Broadly, globalization process can be divided 
into three main historical periods.

The first wave of globalization or liberal era covers 
the period between 1870 and 1913.It was characterized by 
increasing international trade, unrestricted capital mobility 
under the gold Standard and international migration between 
Europe and the New World. The second period (1914-
1950), covering two world wars, can be denominated as de-
globalization era because of increasing restrictive practices 
toward international trade and capital with a widespread 
inflation and instability in Europe.  The last period of 1950-
2000 covers the golden age of capitalism (1950-1973) and the 
second wave of globalization or neo-liberal era (1973-2000 and 
onwards) which is characterized by more open trade regimes, 
increasing international financial flow, and more market-
oriented economic policies in both industrialized, post-socialist 
and developing countries.

Since 1870, the globalization process has caused complex 
patterns of economic convergence and divergence across 
regions of the world. For example, Maddison (2001) indicates 
that interregional disparities of GDP per capita between 
the Western Europe and the poor regions increased in the 
first wave of globalization period. As can be seen in Table 1, 
interregional disparities of GDP per capita between richest and 
poorest region increased from 5:1 in 1870 to 9:1 in 1913. The 
economic convergence of the first wave of globalization in fact 
occurred between the countries of Western Europe and the 
New World, but peripheral regions such as East Europe, Asia, 
and Latin America were left behind this process. (O’Rourke 
and Williamson, 2000). Therefore, the first period of modern 
globalization witnessed a convergence of GDP per capita and 
a decrease in international inequality across nations within 
the Atlantic Economy which underpinned the historical North-
South division of world economy.

The following period of “de-globalization” (1913-1950), 
characterized by two world wars, high inflation, instability 
and restrictive policies, reverted the trend of convergence 
between Atlantic Economy that had observed during the first 
wave of globalization. In this period global disparity between 
the richest and the poorest regions widened by the negative 
effects of the two world wars and the turbulence of the 
interwar period. (Solimano 2001) (also see table 2)

The next period of 1950-1973 which is labelled as the 
golden age of capitalism brought rapid growth, relative stability 
and declining inequality based on the regulated economy. Post 
world war economy was characterized by the balance of payment 
adjustment mechanism and Keynesian policies. During this period 
GDP in per capita gap between the poorest and the richest 
regions fell from 15:1 in 1950 to 13:1 in 1973 (see Table 2). Post 
world war period also witnessed a considerable convergence 
among western European Economies. Japan became a member 
of advanced capitalist economies. Some Asian countries such as 
Taiwan, South Korea, Hong Kong, Singapore experienced rapid 
growth rate in terms of GDP per capita (Salimano 2001).
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Hey day of golden age of capitalism was shaken by 
the collapse of the Bretton Woods system and the two 
international oil shocks of the 1970s which was followed by 
a slowdown in growth rates and an acceleration in inflation in 
the OECD countries. The second wave of globalization (1973-
2000 and onwards) is characterized by pro-market economic 
policies and an increase in global financial flows. These policies 
were accompanied by a rise in global inequalities and regional 
disparities (Madison 2001). However, this period witnessed a 
convergence in Asia due to the high growth rate in Taiwan, Hong 
Kong, China and India (Salimano 2001). It can be also claimed 
that in the second wave of globalization period, weighted 
international inequality (weighted Gini coefficient for world) 
has decreased considerably with the rapid economic growth 
in China and India. However, it seems misleading to calculate 
international inequality in this way because the equalizing 
impact of rapid growth in these two countries, which possess 
the 45% of world population, do not enable us to understand 
the international inequalities rightly. 

Milanovic (2001) has computed the weighted inter-
national inequality (1950-1998) with and without taking these 
two countries into account. As can be seen in Figure 4 since the 
1960’s there has been a decline in the weighted international 
Gini coefficient (a 10% decline, from 55.6 in 1965 to 50.1 in 
1998). 

However, the decline in the Gini reverses if China and 
India are excluded from the calculation. (see figure 5) With the 
exclusion of India and China, the weighted international Gini 
coefficient shows an increase since the 1980’s which means 
that international inequality has been rising since the 1980’s. 
Therefore, the rapid growth in Chinese and Indian economies 
which are faster than the growth rate of both world economy 
and economies of rich countries may mislead us. In fact, in the 
second wave of globalization period world witnessed a rapid 
economic growth in Asia which was accompanied by reduction 
in poverty. However, inequality has increased in Latin America, 
post-socialist Eastern Europe and former Soviet Union and the 
importance of these regions in world economy has relatively 
declined. (Salimano 2001)

To sum up when we consider the overall globalization 
process from 1870 to 2000, it can be claimed that globalization 
brings remarkable improvements in living conditions and 
human development (IMF, 2000). However, it has also caused 
complex patterns of economic convergence and divergence 
across regions of the world. It has generated different outcomes 
for each country that some countries have benefited from it 
and some faced economic losses. Since 1870, the world has 
witnessed unprecedented increase in material wealth, growth 
and experienced dramatic technical development. However, 
this was also a period of large disparities in income per head 

Figure 4
Weighted International Inequality 
1950-1998

Source: Milanovic, B. World Income 
Inequality in the Second Half of the 
Twenty Century mimeo, World Bank, 
(2001).

Figure 5
Weighted International Inequality 
without China and India 1950-1998
 
Source: Milanovic, B. World Income 
Inequality in the Second Half of the 
Twenty Century mimeo, World Bank, 
(2001).
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and living standards across countries and regions of the world 
and despite the economic growth in the developing regions 
of the world, inequality in international development is still 
persistent that today one billion people living in developed 
countries earn 80 percent of the world domestic product 
whereas the remaining 20 percent is distributed between five 
billion people who live in developing countries (Rizvi, 2005, p. 2)

CONCLUSION

Overall globalization process (second stage) and its 
impact on international development (first stage) shows 
that globalization causes complex patterns of convergence 
and divergence across regions and between countries that 
its impacts cannot be observed at the same degree in all 
economies of the world. In the first wave of globalization, 
economic convergence occurred within Atlantic Economy 
(Europe and the New World) and it did not extend to Central, 
Eastern European, Asian and Latin American countries. 

After the rapid growth in golden age of capitalism, regional 
convergence was observed within Asia due to the economic 
growth in South Korea, Taiwan, Hong Kong, India and China. 
Despite the claims of narrowing international income gap 
with the equalizing effect of two rapidly growing Asian giant 
economies India and China weighted international Gini 
coefficient indicates an ongoing increase since the 1980’s. 

Moreover, despite the industrialization of Third World 
with market friendly economic policies, industrial convergence 
between developed and developing countries has not been 
followed by an income convergence (first stage). Therefore, 
expected positive impacts of open economic policies and 
globalization on international inequalities did not materialize 
adequately on a global scale. Whereas East Asian countries 
experienced high growth rates Sub-Sahara African and Latin 
American countries suffered from economic deterioration. 
Despite the growth and the improvement of living conditions 
in developing countries, uneven development and ongoing 
international economic inequality continues to be a persistent 
phenomenon of international development.
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SUMMARY

The nexus between globalization and international 
development is one of the most debatable issues in today’s 
development literature. Broadly, there are two camps: the 
diffusionist accounts of neoliberal school of thought or what 
we might call optimists and the so-called radical school of 
thought or pessimists. Rather than taking sides with either 
of these two camps, this study embraces a middle ground 
approach to the matter of globalization and development. 
Overall, it argues that globalization causes complex patterns 
of convergence and divergence across regions and between 
countries that its impacts cannot be observed at the same 
degree and effect in all ages and economies of the world. 
In the light of this argument, this study aims to explore the 
impact of globalization on the unevenness of international 

development through two main stages. In the first stage, the 
study critically discusses the nexus between globalization and 
development by putting special emphasis on the complex 
patterns of development in the global economy, To that end, 
the conceptualization of contemporary globalization either 
as a win-win situation or as a zero-sum game is questioned 
based on the uneven and asymmetric nature of economic 
globalization. Later in the second stage, the relationship 
between globalization and development is situated in a wider 
historical context of the international capitalist system which 
has been in a phase of far-reaching structural transformation 
for a long time. In doing so, the implications of globalization 
for development are explored in retrospect, focusing on the 
question of uneven development throughout the history. 
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1. INTRODUCTION AND DEFINITION OF THE PROBLEM

Investing either on short or long-term securities is not 
an easy decision. Decision makers are in the front of many 
alternatives in which money can be invested. In the princi-
ple, decision making process has to study the relationship be-
tween risks and returns. Higher risks should be compensated 
by higher returns and thus different investors will prefer dif-
ferent investments. While some will prefer a combination of 
higher risk-return, other will prefer a combination of lower 
risk-return. But, both face with the same problem: how to 
distribute investing funds among selected alternatives? With 
other words, what are investing proportions per each alter-
native, i.e. security? 

Let’s consider an investor that has 10,000 Euros availa-
ble to invest among two alternatives: (1) Agilent Technolo-
gies, Inc. (hereafter A) and (2) Barnes Group Inc. (hereafter 
B). Investor required 10% return from the overall investment, 
which is 1,000 Euros. Composition of an optimal portfolio 

means that 10% return will be realized on one hand and on 
other hand risk will be minimized. The problem with which an 
investor faces in this case is how to share 10,000 Euros: how 
much to invest on A and B. Thus, the study tries to present ef-
fects that weight has on overall risk and return (portfolio risk 
and return). Moreover, the correlation coefficient between A 
and B should also be considered and lower coefficient pro-
vides better effect from diversification. 

The rest of this paper is organized as following: 2. Data 
and methodology; 3. Analysis, results and discussion; 4. Con-
clusions; and 5. References.

2. DATA AND METHODOLOGY

Time-series data covers the period from March 2010 
to February 2018 downloaded from Yahoo Finance (https://
finance.yahoo.com/). For an experimental purpose Agilent 
Technologies, Inc. (A) and Barnes Group Inc. (B) are random-
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ly selected. From downloaded data we kept just adjusted 
prices, whereas other data as: open, high, low, close and vol-
ume we are not examined in this study. Data are selected on 
monthly terms and thus stock’s returns are calculated. Data 
and analysis are performed using Excel. Totally 95 observa-
tions are examined. 

Stock’ return is calculated as: 

and adjusted prices are used. 
Another calculation would be: 

and for more see: Benninga (1997).
Covariance and correlation between stock A and B, and 

the portfolio variance are calculated as following and for 
more see: Bundo (2009):

3. ANALYSIS, RESULTS AND DISCUSSION

In this section performed analysis and related discussion 
are presented. Table 1 presents selected summary statistics 
for both stocks. As it can be noticed stock B offers higher re-
turn than stock A, but both have almost the same sample 
variance (0.6%). On average, per each 100 Euros invested 
on stock A, there is 1.5 Euros return, respectively 1.7 Euros 
on stock B. Stock A reached higher maximum than stock 
B, whereas almost both have similar minimum points. This 
makes stock A to have range of 0.412 in comparison with B of 
0.381. In other words, based on this measure stock A seems 
to be more risky than B. But, on the other hand stock B has 
higher variance than stock A, i.e. 0.59% versus 0.55% (see on 
Table 1, results are presented as rounded numbers rather 
than percentages).  

Table 1: Summary statistics

View as trend line, less or more stock A and stock B are 
moving on the same direction as it’s presented on Figure 1.

Fig. 1. Historical returns

Table 2 presents correlation between stock A and stock 
B, whereas Table 3 presents covariance. There is a positive 
correlation between selected stocks.

Table 2: Correlation

As usual, investors would chose stocks or securities in 
general from companies in different business industries due 
to lower correlation coefficients. Lower return from one busi-
ness industry is supposed to be compensated with higher 
return from another one. Thus, the target return or overall 
return is important, i.e. portfolio return to be achieved under 
the accepted risk rate. 

Table 3: Covariance

Moreover, totally five simulations are performed as pre-
sented on Table 4. From first to fourth simulation there are 
presented cases in which arbitrary are given weights, 30% of 
funds are invested on stock A and 70% on stock B. In the first 
simulation, using the actual correlation coefficient of 0.5, cal-
culated portfolio variance is 0.5%, respectively standard devi-
ation 6.8%. In the second simulation, correlation coefficient 
is 0.0 (neutral correlation) and thus portfolio standard devia-
tion is 5.8%. In the third simulation, correlation coefficient is 
1.0 (perfect positive correlation) and thus portfolio standard 
deviation is 7.6%. In the fourth simulation, there is a perfect 
negative correlation, i.e. -1.0 and calculated portfolio stand-
ard deviation is 3.1%.

Description Return-Stock A Return-Stock B
Mean 0.015 0.017

Standard Deviation 0.074 0.077
Sample Variance 0.006 0.006

Kurtosis 0.850 0.239
Skewness 0.298 0.158

Range 0.412 0.381
Minimum -0.175 -0.172
Maximum 0.237 0.209

Count 95 95

Return-Stock A Return-Stock B
Return-Stock A 1.000
Return-Stock B 0.532 1.000

Return-Stock A Return-Stock B
Return-Stock A 0.005
Return-Stock B 0.003 0.006
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Table 4: Simulation of correlation and weight

Results denote clearly that as the correlation coefficient 
is lower, the portfolio risk is measured by variance and the 
standard deviation becomes lower too. Theoretically, there 
is no benefit from the diversification when correlation is +1 
as it evidenced here and better result is obtained when cor-
relation is -1. In the condition of perfect negative correlation, 

portfolio standard deviation is 3.1%, which is smallest from all 
other simulations. 

Finally, the fifth simulation presents the case that with 
actual data the best solution is to invest 53.6% on stock A and 
46.4% on stock B for an investor which attempts to minimize 
risks. These percentages are optimal weights or proportions 
how to share funds among both selected stocks. With opti-
mal weights, overall return will be 1.56%, whereas on other 
cases will be 1.60%. Thus, in this case an investor gets some-
thing lower return from portfolio since the risk is slightly de-
creased comparing with the first simulation. Optimal weights 
are found using Excel Solver. Otherwise, optimal weight on 
stock A (then investing on stock B is: 1 – wA) can be found 
using Lagrange function (multiplier) (see for example: Bundo, 
2009; Deari, 2015) or other calculation ways (see for exam-
ple: Bodie, Kane, Marcus, 2002; Roychoudhury, 2007).

Figure 2 presents all simulations performed based on 
correlation coefficients. 

Fig. 2. Portfolio risk and return

CONCLUSION

This study applied an experimental analysis showed that 
the risk and the return from a portfolio is influenced by the 
correlation coefficient and respectively investing weights. Se-
lecting securities with lower correlation coefficients should 
be an element in the decision making process, as well how to 
share funds in an optimal way.    

Initial data and simulation 1
Description A B

Weight 0.300 0.700
Correlation coefficient 0.532

Portfolio variance 0.005
Portfolio standard deviation 0.068

Simulation 2
Weight 0.300 0.700

Correlation coefficient 0.000
Portfolio variance 0.003

Portfolio standard deviation 0.058
Simulation 3

Weight 0.300 0.700
Correlation coefficient 1.000

Portfolio variance 0.006
Portfolio standard deviation 0.076

Simulation 4
Weight 0.300 0.700

Correlation coefficient -1.000
Portfolio variance 0.001

Portfolio standard deviation 0.031
Simulation 5

Optimal weight 0.536 0.464
Correlation coefficient 0.532

Portfolio variance 0.004
Portfolio standard deviation 0.066
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SUMMARY

In this study we try to demonstrate mainly from the 
methodological and pedagogical perspective how investment 
weights and the correlation between securities are manifest-
ed on the portfolio risk and return. Empirical data are exam-
ined from 2010 to 2018 and for experimental purpose two 

companies are randomly selected. Totally five simulations are 
performed using Excel. 

The fifth simulation presents the case of optimal propor-
tions for an investor which efforts to minimize the portfolio 
risk.
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INTRODUCTION

The concept of social entrepreneurship, hybrid business-
es are relatively new in economic research, but such forms of 
social benefit–oriented entrepreneurs, associations, philan-
thropic movements and other market players have long been 
seen. The development of the social economy sector, which 
can be described as non-commercial mass business sector. It 
is based on democratic values and seeks to improve social, 
economic and environmental conditions of society, often fo-
cusing on disadvantaged members of society. It also devel-
ops awareness of the third sector in the economy by carrying 
out its activities between the private sector and the business 
sector, or between the public sector and government. New 
organizations are arising, initiatives and research that defined 
a new type of business- social entrepreneurship. 

THEORETICAL INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

This concept appeared for the first time in scientific litera-
ture in the 20th century. In the 60’s and 70’s, more visibility was 
gained thanks to the active functioning of the ‘’Ashoka’’ organ-
ization and basic social entrepreneurship concepts which were 
stated by founders such as Mr.Young, Mr.Dreiton, Mr.Durands, 
Mr.Silbert, Mr.Junus and others. (Alter, Dawans, Miller, 2007)

During various periods of time, young social enterpris-
es developed to deal with socio-economic problems through 
market mechanisms for the non-governmental sector repre-
sentatives and entrepreneurs, performing functions that the 
public or private sector was unable to address. Social enter-
prises of these different forms are characterized by ethical 
values and responsibilities, local public interests, social and 
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economic opportunities and a primary social and/or environ-
mental objective rather than profit making. In many coun-
tries, such social private or partnership companies (hybrid 
companies) have long been known and have many common 
features, but in each country, they are called and governed by 
completely different departments and laws. Hybrid enterpris-
es include the competences of private (economic), national 
(political) and environmental (ecological) areas, developing 
new ways of engaging society to meet existing needs (Schief-
fer and Lessem 2009). These types of companies are mainly 
developing in countries where legislation has not provided 
for a clear framework for the implementation of social entre-
preneurship. Therefore, through the maximum flexibility of 
private, non-profit and public sector borders, they form new 
forms of activity, which seek to maximize the integration and 
convergence of sectoral boundaries, with a high contribution 
to social benefits for economic activities. In the same way 
as social innovation, social entrepreneurship worldwide has 
raised the need for a common concept in order to promote the 
smooth development of such businesses across the European 
Union at the end of 2011, the European Commission approved 
and made public Social Entrepreneurship initiative that updat-
ed the concept of new social enterprises and hybrid business-
es. The document clarifies their substance and seeks to estab-
lish a common approach in the style of their management and 
economic activities and sets out measures that will contribute 
to the development of the sector. This document defines a so-
cial enterprise as a member of the social economy, which is a 
company whose main objective is to exercise social influence 
and not to create benefits for its owners or partners. It oper-
ates in a market, in a business specific and innovative way of 
producing goods and services; it uses income mostly for social 
purposes. These undertakings are managed responsibly and 
transparently, namely by involving its employees, customers 
and stakeholders in the economic activities of the undertaking. 
(Social Business Initiative, 2011).

Social welfare can be a catalyst for the smart growth of 
the area, even though as the theoretical findings indicate, 
debates on smart development are still young (Steiner and 
Mossbock, 2014). However, significant changes in paradigms 
of regional development policy already have occurred (Van-
thillo and Verhetsel, 2012). Experts in this field highlight 
that possible ignorance of regional and sectoral peculiarities 
(Steiner and Mossbock, 2014), necessity in restructuring of 
economy (OECD, 2013), and creating new jobs (EPA, 2015a) 
are the main challenges for smart development. (see more 
Šipilova, Ostrovska, Aleksejeva et al., 2017) 

Rural areas are particularly important for ensuring sustain-
ability and smart development of a state as a whole. The pres-
ent study reflects the quantitative and qualitative assessment 
of smart growth challenges in the region of Latgale (Latvia) at 
the level of 19 districts. This is worked out within the frame-
work of the Latvian National Research Programme EKOSOC-LV. 
The present study focuses on smart growth as a tool for risk pre-

vention and the use of opportunities in regional development 
within the framework of the concept of smart specialization. 
The aim is to estimate the risk factors that influence the forma-
tion of a smart territory and to analyze the interrelationship of 
quantitative indicators and expert opinions. By analyzing the 
theoretical principles, the regional actors’ recommendations, 
taking into account the research group participants’ and re-
gional experts’ findings, the authors characterize the processes 
and the risks of smart development, as well as make assump-
tions about the development of the desired situation. The sig-
nificant risk in the development of Latgale region is the decline 
in its population. At the same time, the results of the research 
show that the population is the most important cornerstone of 
smart growth of the rural territories in Latgale region. Both the 
objective data processing (statistical analysis) and the subjec-
tive point of view (the results of the expert survey) highlight a 
number of significant risk factors for promoting smart regional 
space and the growth of knowledge-based economy: the in-
sufficient development of the population’s economic activity 
particularly in the knowledge-based segment, and the small 
population size. The assessment of various challenges and risks 
in the regional development of Latvia, as well as the integrated 
application of quantitative and qualitative approaches allows 
for the elaboration of a comprehensive vision of the smart 
growth processes in Latgale region of Latvia. The quantitative 
assessment is based on the establishment and testing of the 
integrated index (Smart Development Index). The qualitative 
assessment is based on the regional experts’ opinions summa-
rized by using the Analytic Hierarchy Process methodology. The 
research results have both scientific and practical applicability 
in promoting smart development in rural areas. Firstly, the re-
sults of the study offer a possible methodological solution for 
the assessment of smart development. Secondly, the obtained 
scientific experience can be used for solving practical problems 
at the level of the districts of Latgale region. (Aleksejeva, Šipi-
lova et al., 2018) 

The greatest challenge in Latgale region is related to the 
loss of human capital and the sluggish development trends 
in entrepreneurship (e.g., ‘’Latgale’s Region of Planning’’, 
2010a, 2010b). The programme and the strategy of the re-
gion’s development (e.g., ‘’Latgale’s Region of Planning’’, 
2010a, 2010b) envisage a set of measures aimed at mitigat-
ing the negative trends. These measures are based on rais-
ing efficiency of the use of local resources, on activating the 
cooperation between the parties involved in the process of 
development, and in strengthening the business sector (e.g., 
‘‘’Latgale’s Region of Planning’’, 2010a, 2010b). From an eco-
nomic perspective, a significant contribution to the develop-
ment of Latgale region is ensured by the relatively successful 
operation of the high technology sector of manufacturing, 
and the use of rich natural resources (e.g., ‘’Latgale’s Region 
of Planning’’, 2010a, 2010b). However, it should be noted 
that the potential of rich natural resources of Latgale region, 
due to the low economic activity, is mostly used with low add-
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ed value (e.g., ‘’Latgale’s Region of Planning’’, 2010a, 2010b). 
The low growth of labour productivity is obvious not only in 
Latgale region and it is one of the main reasons for overall 
worsening of external competitiveness of Latvian economy 
(e.g., Baldi, Šipilova, 2014). (see more Oļehnovičs, Ostrovska, 
Šipilova et al., 2017) As far as paradigm of smart development 
is new for Latvia and regions, possibilities of small municipal-
ities are limited not only with their socio-economical capabil-
ities, but also due to the lack of visible example, knowledge 
and experience in this area. However, such a problem is not 
topical only for Latvia. 

NATIONAL EXPERIENCE IN SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

Social enterprises are not artificially newly created forms 
of economic activity, nor do they have a future vision of the 
only right model for the implementation of economic ac-
tivities, which has been developed over time by companies 
which consider the promotion of social value and its align-
ment as an alternative to the profits generated by the compa-
ny for business owners. Regardless of the above factors and 
other characteristics, global practice has shown that coun-
tries where social entrepreneurship is part of the market are 
more stable, because during the global economic crises the 
social usiness sector acts as a stabiliser of the situation, based 
on activity in local markets and therefore, is less affected by 
economic fluctuations in the world. Especially in countries 
where social enterprises are found in all sectors and spheres 
such as the Netherlands and Belgium.(Leikuma, 2012)

In Georgia, the social entrepreneurship is evolving. The 
Center for Social Entrepreneurship is a structural unit of The 
Center for Strategic Research and Development of Georgia. 
Center′s long term goal is establishment of the concept and 
promoting practical activities linked to the Social Entrepre-
neurship in Georgia. The Center for Social Entrepreneurship 
is engaged in the development of Social Entrepreneurship in 
Georgia. To achieve this goal, Center developed a module of 
trainings for interested organizations and provides thematic 
consultations. In order to assist beginning Social Entrepre-
neurs, Center announces grants competitions and provides 
periodical consultations to the winner organizations in organ-
izational, financial, marketing and legislative issues. In order 
to better adapt Social Entrepreneurship with the Georgian 
reality, Center works with various State agencies on the local 
and central levels. (The center for social., 2019) 

The Russian experience in this field is increasing. Diffi-
culties with self-determination of social entrepreneurs show, 
that there is a problem with the legislation. The documents 
and laws from the Ministry of Economic Development of the 
Russian Federation identify the subject of “social entrepre-
neurship” as a small and medium-sized business, not NGO. 
Secondly, due to the lack of significant privileges and encour-
agement, there is no reason for such identification. Also there 

is no motivation to unite such people into the professional 
community. When a professional community starts an activi-
ty (for example, on the basis of Center for Innovations in the 
Social sphere), it causes situations when more enterprises 
start to identify themselves as social ones. Thirdly, the reluc-
tance to be self-defined as a social entrepreneur arises due 
to the fact that often “purely business” projects, which have 
no social component, call themselves “social entrepreneurs”. 
The vast majority of the registered enterprises work in the 
sphere of socially oriented NGOs (they are social enterprises 
classifying themselves as NGO). Education, services sector, 
social services for citizens and health care are popular among 
entrepreneurs. The brightest projects of social entrepreneur-
ship are successful projects notwithstanding their sphere. In 
other words, we can infer that it is difficult to speak about 
existence of certain “niche” where social entrepreneurship 
would be successful or demanded for sure. So, it is impossible 
to say that social entrepreneurship needs for some “niche” 
orientation. In general, common principles of effective busi-
ness models and niches, could be applied for social entrepre-
neurship. (Social entrepreneurship in ..., 2018) 

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN LATVIA

In recent years, there has also been a public debate in 
Latvia about social enterprises, their meaning, relevance and 
the need for a regulation of such a type of economic activity, 
which would ensure equal competitiveness with other com-
panies, as well as enabling them to compete in the market 
on similar terms by attracting investments and customers, 
etc. Such initiatives are witnessed by organised social entre-
preneurship forums, blogs, media articles and other public 
initiatives. There are a number of events that could ensure 
faster development of the social entrepreneurship sector and 
would be able to combine the pursuit of economic activities 
and social objectives within the same organisation, by reduc-
ing operational costs and red tape, thereby directly contrib-
uting to the development of the sector. Support for social en-
terprises should focus on the following measures: common 
sectoral components for the implementation of public policy; 
legislative development governing sector action; promotion 
of social entrepreneurship support programmes and incen-
tive programmes to attract private investment; use of social 
enterprises as tools for rural development and integration 
programmes for vulnerable groups of urban communities; 
experimental social activities; establishment of companies, 
analysis and research of the indicators of these companies. 
The following overall social enterprise activity model is pro-
posed in Latvia. (see Figure 1)

One of the challenges is the sector’s weakness in many 
and different forms of its expression, where synergies be-
tween the various elements are needed with a view to 
strengthen social entrepreneurship and the social economy 
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as a whole. One of the necessary measures: promoting vis-
ibility, this element would ensure that these companies are 
identified and that they are aware of their operational ob-
jectives and social benefits. Another element to boost the 
sector’s visibility is to promote more and better quality sec-
tor research, as well as systematic data collection on the in-
dicators, welfare and quality of life of existing companies and 
their links to the number of social enterprises. Better sector 
research would also improve skills and capacity building in 
social economy organizations, starting with specialized high-
er education programmes to promote awareness and diverse 
characteristics of social enterprises, and partly address the 
third challenge the lack of specialized training, practices and 
education. Social economy organizations operate under un-
fair competition compared to traditional forms of business. 
More research into social enterprises, analysis of laws, meth-
ods and generally accepted strategies would increase the 
advantages of social enterprises competing in the market. 
Education has a direct impact on advancing new processes 
and promoting specific initiatives, including the direct impact 
on the development of the social entrepreneurship sector on 
education in the development and implementation of sector 
related research and training programmes. The increase of 
informative resources would facilitate the formation of social 
enterprises, as well as support would be given to enthusiasts 
with rich ideas, driven by social benefits to start a business, 

the right training and preparation to work in a traditional 
business-oriented environment, which would improve the 
sustainability of social enterprises. Such developments would 
also improve the provision of available support networks and 
infrastructure for the provision of suitable business develop-
ment services to third sector players.

On April 1st 2018, the Social Business Act came into 
force, which aims to create a favourable environment for so-
cial entrepreneurship. Representatives of the Latvian Social 
Business Association also actively participated in the forma-
tion of the Law for three years. (Full text of the law is available 
here: https://likumi.lv/ta/id/294484-social-networking-law)

Important regulations related to Cabinet of Ministers.:
• rules on the procedures for the granting, registration 

and monitoring of social enterprise status of population 
groups at risk of social exclusion;

• rules on the Social Business Commission;
• rules on conditions for granting commercial support to 

social enterprises and procedures for granting aid.
The new law aims to promote the quality of life of the 

society and to promote the employment of people at risk of 
social exclusion. The law provides a legal framework for both 
the criteria for obtaining the status of a social enterprise and 
the procedures for the state to support this type of business.

The Ministry of Welfare is responsible for the promotion 
and development of social entrepreneurship. The status of a 

Figure 1. Generalised business model of social enterprise in Latvia (Leikuma-Rimicāne, 2013)
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social enterprise is granted by the Ministry of Welfare on the 
basis of an evaluation of specifically established Social Enter-
prise Commission. The Ministry also maintains the Register of 
Social Enterprises by publishing it on their home page.

Latvian Social Entrepreneurship Association is an organ-
ization that combines social enterprises and, in various ways, 
cares about the development and awareness of the social en-
trepreneurship sector. We participated in the drafting of the 
law, many meetings with decision makers and municipal repre-
sentatives, the story of social enterprise work and the benefits 
that arise if we allow and help social enterprises to work. Also, 
we travel a lot around Latvia, telling the practical sides of social 
entrepreneurship: how to start such a company, how to find 
the right idea of building a business model, what the opportu-
nities to seek financing and investment are. We also maintain 
the www.socialauznemejdarbiba.lv homepage, which is the 
largest resource in Latvian for social entrepreneurship, where 
there are various kinds of interpretative materials available, 
which can help to understand the nature and the practical side 
of social entrepreneurship. (Johansone (Ikstena), 2018)

A fundamental problem is the financial availability. Social 
purpose-based organizations often find it difficult to access the 
same funding opportunities as traditional companies because 
of their specific characteristics, including social objectives, 
measurability of social benefits, return of profits, efficiency, 
etc. As a response to the market failure, new opportunities 
have been found for companies to follow the spotlight in the 
European Union, where a platform for attracting investment 
has been launched, which would be open to all social enter-
prises in the Union. Another potential development event 
“crowd funding”, which takes the form of using small scale 
capital from many independent individuals to fund new busi-
ness ideas. Crowd funding is easily available thanks to widely 
used social networks, which allow the idea to be found in a 
very broad spectrum and attract their investment to realize the 
idea. The principle has not yet gained popularity in Latvia, but 
it shows many features that suggest that this type of financial 
attraction would work directly in Latvia because of social enter-
prises and their public friendly objectives, because individuals 
are prepared to support ideas that are friendly and transparent 
to society as they are in social companies.

However, more financial attraction tools have been cre-
ated. For the development of social entrepreneurship, pro-
ject contests are often important for the development of en-
trepreneurship. Individual municipalities, for example, with 
varying degrees of regularity, organize project contests to 
be followed by the entrepreneurs themselves, for example, 
twice a year, the call for a “kick-off” grant contest. Also help-
ful for business development is the Business Ideas Cup.

In the second quarter, ‘’Second Breath’’ offers an oppor-
tunity to participate in a scholarship contest where the win-
ners of the scholarship are selected by the buyers when they 
are voted in favor. As one of the priorities, the development 
of social entrepreneurship is precise.

The most important support for the development of social 
entrepreneurship is the LM and ALTUM support measure, which 
includes the possibility of obtaining a financial grant for the de-
velopment of meaningful social entrepreneurship. The funding is 
available under the measure ranges from €5 to €200 thousand, 
depending on the company’s experience and current turnover.

The New Door is an accelerator for social entrepreneurship, 
helping to practically develop the idea of social entrepreneur-
ship, while Reach for change is a social entrepreneurship incuba-
tor that helps develop social entrepreneurship ideas related to 
improving the quality of life for children and young people. Calls 
to these organizations are once a year in the autumn.

Services provided by the Latvian Investment and Devel-
opment Agency are also available to social entrepreneurs. Re-
gional business incubators are particularly suitable for social 
entrepreneurs, who can help develop the business idea dur-
ing the pre-accession phase and support the business during 
the incubation phase. If the idea of social entrepreneurship 
is innovative, an appropriate programme is also supporting 
services for innovation vouchers.

 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN LATVIAN
REGIONS AND MUNICIPALITIES

The legal framework also provides the right of municipali-
ties to participate in the creation of a social enterprise. Howev-
er, municipalities in such companies cannot have the majority 
of votes, and the purpose of doing so must be the employment 
of the target group. This provision will be in force three years 
after the law comes into force (until 2021), but the legislator 
will have the possibility to extend this period when assessing 
the functioning of the law if social enterprises without the par-
ticipation of municipalities do not form a sufficient activity.

Municipalities can be important partners to promote the 
development of social enterprises. Local governments are 
announcing grants for business development, and they also 
tend to apply, for example, a property tax discount. Each mu-
nicipality operates at its discretion in this respect and grant 
tenders are mostly published at a given time.

On the other hand, if we look at the regional representa-
tion, it is noted (see Figure 2) that most social enterprises are 
registered in Riga and around Riga, which makes it possible 
to assume that the concept of social entrepreneurship is not 
yet known to a large part of the society, particularly in those 
regions (e.g. Latgale), where there are significant and diverse 
social problems and the tension they create.

Statistical data regarding the regional representation of 
social enterprises indicate further work, which should be per-
formed by both the Ministry of Welfare as the responsible Min-
istry for the policy area and the Latvian Association of Social 
Entrepreneurship - as an organization representing the sector. 
Only by telling and presenting examples of good practice will 
the concept of social entrepreneurship be able to reach further 
corners of Latvia and will find long-term solutions to various 
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societal challenges –unemployment, education quality issues, 
environmental challenges and others. https://sua.lv/pirmais-
year-with-social-awareness-law-secinajumi /

CONCLUSION

A merchant who conforms to the criteria specified in 
the Law may obtain the status of a social enterprise in Lat-
via. State social companies will be given a certain amount of 
support, but they will be prohibited from distributing profits 
between the owners of the company. It must be invested in 
achieving the objectives set out in the articles of association: 
creating public goods. In addition, certain areas in which a 
social enterprise is not entitled to operate, such as arms and 
ammunition, alcoholic beverages, tobacco products, gam-
bling and betting, and financial and insurance sectors.

Developing the increase in the number of social enter-
prises and hybrid organizations will not only result in a strong 
economically active sector, but also based on the experience 
of other countries, will improve the wellbeing of Latvian citi-
zens due to the social objectives of economic activity.

The research is supported by Daugavpils University pro-
ject “Public involvement in social entrepreneurship in Latgale 
to enhance smart growth of the region”

Figure 2. Social businesses in Latvian regions at the 
 beginning of 2019 (Frīdenberga 2019).
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SUMMARY

The essential definition of the promotion of smart re-
gional growth is local resource, potential, exploration of 
operational mechanisms. That is in order to develop the un-
derstanding of local resource feasibility and the community 
activities. It is important to develop cross-sectoral coopera-
tion, which is focused on non-technological, social and on the 
ecological innovation processes in connection with entrepre-
neurship. Social entrepreneurship is an essential mechanism 
in economic activity balancing, while creating social values 
that encourage the local community to participate in many 
areas and reduce socio-economic disparities. The ‘’Tradition-
al’’ entrepreneur whose main desire is to create a product, 

find their client and thus, earn money, differs from a social 
businessman. An entrepreneur who has chosen the social 
niche, firstly, solves a social problem. In Latvia, social entre-
preneurship is becoming more popular. Help and consulta-
tion at this point is provided by the Latvian entrepreneurship 
association (LEA), which has been in operation since the year 
of 2015. The region of Latgale is also becoming more popular 
in this field.

In order to evaluate social entrepreneurship feasibility 
and to determine factors in the region of Latgale, cross-dis-
ciplinary research has to be carried out. Moreover, research 
and development in this area involves the involvement of a 
wide variety of stakeholders: NGO (non-governmental organ-
isation), state, business, representatives of the public.
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One of the most sensitive reforms for Ukrainian 
citizens is fiscal decentralization reform. The results of the 
activities carried out in this area were the growth of local 
budgets by 3.4 times over the period 2014-2018 (from UAH 
68.6 billion to UAH 231 billion) (Monitoring of the process 
of decentralization, 2019). The monitoring of the process 
of decentralization of power and the reform of local self-
government as of February 10, 2019 emphasizes that it 
was created 838 amalgamated territorial communities 
(hereinafter ATCs), covering 9 million citizens for the period 
2015-2018 (Reporting of the State Treasury Service of 
Ukraine, 2019). Nevertheless, according to international 
experts, this reform is one of the most successful in Ukraine, 
many issues remain unresolved.

The object of this study is the process of fiscal 
decentra  lization in the context of amalgamated territorial 
communities.

The subject istheoretical and practical approaches to 
analysis of reforms in budgeting amalgamated territorial 
communities and ensuring their transparency under fiscal 
decentralization in Ukraine.

Theoretical and methodological basis of research 
isto analyze necessity of fiscal decentralization reform in 
the context of amalgamated territorial communities and 
explore advantages and disadvantages of steps provided 
by the government in this direction; assess the state of 
transparency of amalgamated territorial communities under 
fiscal decentralization in Ukraine.
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Statistical analysis - Different statistical data, obtained 
from an electronic service Open Budget and Monitoring of 
the process of decentralization of power and the reform of 
local self-government have been analyzed. The information 
obtained from the Ministry of Finance of Ukraine,the State 
Treasury Service of Ukraine, the Ministry of Economic 
Development and Trade of Ukraine, the Ministry of Regional 
Development, Building and Housing and Communal 
Services of Ukraine was analyzed, as well as the dynamics 
of amendments to Budget and Tax Codes of Ukraine were 
researched. 

The analysis of the official documentation - included the 
analysis and classification of the official data, documentation, 
decisions provided by the state departments.

The research is based on the Ukrainian works, the 
researches carried out and reports prepared by Ukrainian 
organizations, the official documentation of the state 
departments, various governmental and legislation 
documents (Concept of the Reform of Local Self-Government 
and Territorial Organization of Government, Budget and Tax 
Codes of Ukraine, laws such as “On Voluntary Association of 
Territorial Communities”, “About the State Budget of Ukraine 
for 2019”, “On Cooperation of Territorial Communities”, “On 
Local Self-Government); as well as the interviews and surveys 
of the business entities.

The reform of structure of tax revenues of local budgets 
took place in 2015. It found its legislative recognition in 
Budget and Tax Codes of Ukraine. Thus, the government 
introduced tax incentives for the voluntary amalgamation 
of territorial communities. Such communities began to 
receive 60% of personal income taxes paid on territories 
of communities. Moreover, an additional local retail excise 
tax on sale of alcoholic beverages and petroleum products 
was implemented. Regional budgets received 10% of tax 
on corporate profits for the first time. Thus, the financial 
autonomy of local governments began to grow. This trend 
is continuing in 2019: personal income taxes on lease of land 
plots to individuals or shares by a tax agent, as well as 5% 
of rent on mineral extraction of national significance are 
charged in addition to local budgets; 13.44% of excise tax on 
fuel to local budgets is retained (The Budget Code of Ukraine, 
2019; The Tax Code of Ukraine, 2019).

The transfer of significant funds to the local level 
exacerbates the problem of control over the targeted and 
efficient use of financial resources. In this context, it is 
important to comply with the requirements of the Law of 
Ukraine «About openness of the use of public means» (The 
Law of Ukraine on September 30, 2015), which requires the 
publication of information about size and direction of budget 
spending.

The Ministry of Regional Development, Building and 
Housing and Communal Services of Ukraine works quite 
successfully in this context: it accumulates and highlights 
information on rating of regions in the process of forming 

ATCs and publishes monitoring monthly. According to the 
method of assessing the success of the process, a set of 
indicators has been determined: the number of ATCs that 
have amalgamated in the region; coverage of the region by 
ATCs; amounts of the population of ATCs. In addition, an 
electronic service Open Budget was created on the portal 
of the Ministry of Finance of Ukraine and implemented in 
November 2018 (Open Budget, 2018). It contains open data 
on tax revenues, transfers of local budgets and directions for 
spending funds.

The authors analyzed the level of openness of data 
on the finance of ATC on the availability of information of 
the following parameters: program of the socio-economic 
development; draft budget for the current year; public 
budget (a simplified form of visualization of revenues and 
expenditures of budget of ATC), minutes of public hearings 
on the budget; adopted annual budget, annual budget 
performance report; quarterly budget execution reports, 
debt policy document; information about borrowing and 
repaying; information on the status of implementation of 
investment projects that are being implemented; reports on 
implementation of budget passports.

Today we can note the insufficient level of disclosure of 
information on key financial indicators. It has been possible 
to create only official sites at the level of amalgamated 
territorial communities that contain a limited amount of 
information. It means that the sites of most ATCs disclosure 
only certain documents, and the share of ATCs that have 
complete information does not exceed 10%. We can state the 
deep differentiation regarding the publication of information 
created on the sites of ATC and the importance of coordinating 
these processes by central authorities in organizing systematic 
work on ensuring transparency of local budgets.

The Government of Ukraine approved the Concept of the 
Reform of Local Self-Government and Territorial Organiza-
tion of Government in April 2014 (Cabinet of Ministers of 
Ukraine, 2014). The purpose of this document is to change the 
outdated administrative-territorial structure of the country, 
inherited from times of the Soviet Union. By the beginning of 
the reform, the number of territorial communities was about 
12 thousand; it means that the average size of the community 
was significantly less than 5 thousand people. The small 
average size of territorial communities led to the subsidization 
of most of them. Therefore, the amalgamation of territorial 
units was chosen as one of the most important directions of 
the decentralization policy in Ukraine. The Law of Ukraine 
“On Voluntary Association of Territorial Communities” 
created legislative grounds for the consolidation of territorial 
units. As of February 2019, 878 ATCs were formed and 
united 4,018 local councils; more than 9 million citizens live 
in them nowadays (Verkhovna Rada of Ukraine, 2015). The 
unification process is planned to be completed by the end of 
2020. To create a favorable environment for the unification 
of communities, the Government also allocated funds to 
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financially support the development of the infrastructure of 
the ATCs (UAH 1.94 billion in 2018). It should also be noted 
that UAH 2.1 billion are provided for the subvention for 
formation of the infrastructure of ATCs in 2019 (About the 
State Budget of Ukraine, 2019).

The Law of Ukraine «On Cooperation of Territorial 
Communities» has created a mechanism for solving general 
problems of ATCs − garbage collection and processing, the 
creation of a common infrastructure, etc. As of February 
2019, 1262 ATCs used the mechanisms proposed by this law 
by signing 325 agreements on co-operation.

In parallel with the amalgamation of communities, 
some changes in their budgets have been made. ATCs have 
received additional sources of income and new powers to 
meet the needs of the local population, which allows them to 
effectively manage local economic processes.

Budget decentralization is the transfer of significant 
powers and financial resources from state authorities to 
local self-government bodies, the transfer of new voluntarily 
amalgamated territorial communities in Ukraine to direct 
intergovernmental relations with the state budget. The main 
results of the reform of fiscal decentralization should be the 
following: improving the quality and accessibility of public 
services, creating safe and comfortable environment for 
human life, participation of public in solving local issues.

Fiscal decentralization is the denationalization of power, 
the expansion of the source base, the transfer of responsibility, 
rights and resources to the local level. It is accompanied 
by a complete transformation of the budget system in the 
process of creating amalgamated territorial communities in 
Ukraine. The main goal of the budget decentralization reform 
is to increase the well-being of all members of the territorial 
community, improve the quality of public services at the local 
level and reduce the level of corruption and distrust in local 
authorities.

The main objectives of the reform are to strengthen 
the legal, organizational and financial viability of the 
amalgamated territorial communities, to improve the 
motivation in increase of the revenue base of their budgets. 
But it is impossible without comprehensive steps in the 
conduct of decentralization in such areas as: education in rural 
areas, health care, land relations, provision of administrative 
services, architectural and construction control (Fig. 1).

Effective changes in these industries are based, on 
the one hand, on further transfer of large powers to local 
governments, as such power structures which are closer 
to people and they know educational, medical and other 
needs of members of their community and can better meet 
them. On the other hand, they need state aid - the provision 
of financial support to communities through the allocation 
of funds in the form of subventions from the state budget 
for the formation of appropriate infrastructure, material 
incentives for rural doctors, teachers and funds from the 
State Regional Development Fund.

Since 2014, in accordance with Articles 64, 66 of the 
Budget Code, income sources of territorial communities 
have been expanded significantly and consist of 60% of 
personal income tax, parts of excise tax, in particular excise 
tax on retail fuel, alcoholic beverages and tobacco products, 
ecological tax, rents.

The role of local taxation in formation of capable 
communities is growing in Ukraine. Budgets of ATCs receive 
two local taxes, in particular, property tax, which consists of 
real estate tax other than a land plot, transport tax, land fee 
and single tax, as well as local fees: parking fee, tourist fee. 
Local authorities more actively began to use their right to 
determine, within the limits of legislation, the rates of local 
taxes and fees.

The openness of budget information of the local 
government is the key to its effective activities under the 
control and with the participation of members of territorial 
administrative unit of the community. The laws of Ukraine 
clearly indicate the recognition of the basic principles of 
transparency in Ukraine, in particular publicity, as one of 
the basic principles of local self-government and publicity 
and transparency of the budget system. In particular, Art. 
7 of the Budget Code of Ukraine noted that “One of the 
important principles of the functioning of the budget system 
of Ukraine is informing the public on budget policy, drafting, 
reviewing, approving, executing the state budget and local 
budgets, and monitoring the implementation of the state 
budget and local budgets” [3]. The principle of transparency 
and openness is also listed among the main conditions for the 
voluntary association of territorial communities, as stated in 
the relevant Law of Ukraine.

Funds from local budgets, including financial resources 
of the ATC, are included in public funds and therefore they are 
subject to the main provisions of the Law of Ukraine «About 
openness of the use of public means». It specifies the criteria 
and standards for informing the public about the subjects 
and objects of control by the state and the public in the field 
of public funds. They include the following funds of local 
budgets: funds of managers and recipients of funds of local 
budgets, credit resources provided under local guarantees, 

Fig.1. Spheres of decentralization in Ukraine
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as well as funds of economic entities of municipal property 
received by them from their economic activities.

The process of creating the ATC and ensuring its 
transparency and objectivity is monitored by the Ministry of 
Finance of Ukraine, the Ministry of Economic Development 
and Trade of Ukraine, The Ministry of Regional Development, 
Building and Housing and Communal Services of Ukraine.

The Ministry of Regional Development together 
withBuilding and Housing and Communal Services of Ukraine 
is a leader in popularizing the process of creating the ATC 
and provides the public with qualitative information on the 
progress of this process. The ministry publishes data on the 
planned and actual use of funds of ATC for the period 2015-
2019 in the context of all regions of Ukraine on website1.

As our analysis shows, nevertheless general information 

1 https://decentralization.gov.ua

on the website of the Ministry of Regional Development, 
Building and Housing and Communal Services on the 
voluntary association of territorial communities is published 
quite fully, regularly and constantly updated, the disclosure 
of information on the functioning of ATCs is characterized 
by considerable fragmentation and depends on the desire 
and ability of the management of ATCs. More than half of 
all ATCs do not provide publicly available information on 
the revenues and expenditures of the budget, subsidies, 
subventions and loans. And although sites of ATC have been 
created and work, they lack financial content. Therefore, any 
member of the community or ordinary citizen cannot fully 
obtain financial information or learn about the prospects of 
the development of a separate ATC.

The achievement of decentralization is the growth of a large 
number of infrastructure projects where more than 11 million 
of them have already been implemented. Due to state support 

Table 1 shows the system of distribution of tax revenues and the procedure for the formation of incomes of the 
amalgamated territorial communities in Ukraine.

Source: Compiled by the authors based on The Budget Code of Ukraine
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and local budgets, new schools, kindergartens, dispensaries, 
stadiums, security centers have appeared in the communities.

Residents of ATCs have the opportunity to actually influence 
the local authorities, plan the development of their society, receive 
a new quality of educational, medical, social and administrative 
services, as a result, significantly reduce corruption.

Due to the state support from the State Regional 
Development Fund and the constant growth of their own 
incomes, communities have the opportunity to plan and 
implement priority projects. If we take the incomes of 
communities for comparison, we will achieve such results: 
they amounted to 70 billion UAH in 2014, UAH 234 billion in 
2018 and UAH 291 billion was planned for 2019. According to 
state support, UAH 0.5 billion was allocated to the local level 
in 2014, UAH 33 billion in 2018. These funds are transferred by 
state government to the regional level, and at the local levels 
in accordance with the improved development strategies, 
priority projects are defined. Thus, we achieve a synergy of 
the state regional policy and regional development strategies 
that are adopted locally. 

One should note here that some ATCs of Zaporizhzhya 
region (Veselovskaya and Shirokivska ATCs) are winners in 
the pilot project “Equal-to-equal», conducted within the 
working group «Committee of the EU-Ukraine Regions» to 
support decentralization. It is implemented with the support 
from the U-LEAD Program with Europe.Under this project 
Zaporizhzhya region and the communities will cooperate 
with the European ones.

In September 2018 an international study tour by the 
representatives from the Shirokovo ATC started as a part 
of the “Equal-to-equal” initiative in Barleben (Germany). 
The purpose of the visit is to study the best practices for 
strengthening the economic and institutional potential of 
the society. The program of the study visit includes various 
thematic events and meetings with the representatives of 
the local government and the business sector.

CONCLUSIONS AND PROSPECTS 
FOR FURTHER RESEARCH

To build an effective model of budget management, it 
is important to ensure continuous and systematic disclosure 
of information on the accumulation of financial resources of 
state and local budgets and the direction of their use. Budget 
transparency provides increased control of community 
representatives and civil society organizations over the 
financial and budgetary activities of local governments and 
contributes to increasing their responsibility for the use of 
public funds.

The creation of an ATC in Ukraine enhances public 
attention to the transparency of finances at the level of 
territorial communities and makes it necessary to make 
additional efforts by society and researchers on measures and 
mechanisms that can increase the degree of transparency of 
local finances, which is not yet sufficient.
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SUMMARY

In order to build an effective model of management 
of budget funds, it is important to ensure the constant and 
systematic disclosure of information on the accumulation 
of financial resources of the state and local budgets and 
the directions for their use. The first results of the process 
of fiscal decentralization in Ukraine are considered, which is 
accompanied by changes in the budget and tax legislation. 
Specifics of the formation of tax revenues of budgets of joint 
territorial communities are outlined. The state of disclosure 
of budget documents by the amalgamated territorial 
communities is highlighted and the need for coordination of 
the authorities in this area is indicated.

Understanding citizens› spending processes in the pu-

blic sector can significantly increase confidence in state 
institutions, provide conditions for the implementation of 
necessary reforms in all-important areas of the country. In the 
context of the fiscal decentralization reform launched in 2015, 
the issue of transparency of financial information at the local 
level in Ukraine is raised, as significant amounts of financial 
resources are transferred to local budgets. Strengthening the 
focus on local government action on effective management 
of budget funds should be a priority for public organizations 
and political parties. The implementation of the state policy 
aimed at increasing transparency and openness in the 
management of financial resources in the public sector will 
ensure the tangible results in the social and economic spheres 
that will be obtained by the citizens of the communities.
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საგადასახადო ტვირთი საკმაოდ მაღალი სიზუსტით 

ახასიათებს სახელმწიფოს მიერ ბიზნესსა და მოსახლეო

ბაზე ფისკალური ზეწოლის მასშტაბებს. გადასახადების 

ზომას, განაკვეთს, პერიოდულობას, ამოღების წესსა და 

საგადასახადო მექანიზმთან დაკავშირებულ სხვა ასპექტებს 

მნიშვნელოვანი როლი ეკისრება საზოგადოების წევრთა, 

სამეწარმეო სუბიექტთა ქმედებებისა და განზრახვათა მოტი

ვაციაში, შეუძლიათ საგრძნობლად დააჩქარონ ან პირი

ქით, შეანელონ ეკონომიკური ზრდის და შესაბამისად, სა

ზო გა დოებრივი კეთილდღეობის დინამიზმი. ამ ასპექტით, 

უაღრე სად დიდი მნიშვნელობა ენიჭება არა მარტო საგადა

სახადო ტვირთის ზომის დადგენას მაკროეკონომიკის დო

ნეზე1, არამედ მის განსაზღვრას ეკონომიკის ცალკეული 

სუბიექტებისა და ინსტიტუტების, გადასახადებისა და გადა

სახადების გადამხდელთა ტიპების, რეგიონებისა და მრავალი 

სხვა ასპექტის მიხედვით. ერთერთ ასეთ ასპექტად უნდა 

მივიჩნიოთ დაქირავებით დასაქმებულ ფიზიკურ პირთა 

საგა დასახადო ტვირთი. იმის გათვალისწინებით, რომ 

ევრო პის ქვეყნების უმრავლესობაში მოქმედებს პრო გრე

სიული საშემოსავლო გადასახადი, საფეხუროვანი საგა

დასახადო ტარიფების პირობებში განსაკუთრებული ინტე

რესის საგანს წარმოადგენს, თუ როგორია საშუალოდ 

აღნიშნული პროგრესიული გადასახადების თანაფარდობა 

1 საქართველოში ქვეყნის მთლიანი შიგა პროდუქტის მოცულობა 2018 წელს 

პირვანდელი შეფასებით, 41077 მლნ. ლარია, სახელმწიფო ბიუჯეტში გადასახადების 

მოცულობა კი  9.6490 მლრდ. ლარი. საგადასახადო ტვირთი 23.6 პროცენტია. 

ნაერთ ბიუჯეტში გადასახადების მოცულობა 10.5063 მლრდ. ლარია, ხოლო საგა

დასახადო ტვირთი  25.6 პროცენტი.

შემოსავლებთან, კერძოდ კი შემოსავლების კონკრეტულ 

სახეობასთან  დაქირავებით დასაქმებიდან მიღებულ შემო

სავლებთან (დარიცხულ, ე.წ. ბრუტოხელფასთან).

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მიხედვით, 

ფიზიკური პირები, რომლებიც შემოსავალს იღებენ საქართ

ველოში არსებული წყაროდან, იბეგრებიან პროპორციული 

გადასახადით 20 პროცენტის ოდენობით (საქართველოს 

კანონი 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ, მუხლი 6, პ. 

81). საშემოსავლო გადასახადი  ეს პირდაპირი გადასახადია. 

ამ ასპექტით, თითქოს ყველაფერი გარკვეულია  ხელფასი 

იბეგრება პროპორციული, 20პროცენტიანი საშემოსავლო 

გადასახადით. მაგრამ მოსახლეობა იხდის არაპირდაპირ 

გადასახადებსაც. თანაც თავიანთი მოცულობით, არაპირდა

პირი გადასახადების წილი სახელმწიფო ბიუჯეტის შემო

სავლებში თითქმის 1.5ჯერ აღემატება პირდაპირი გადა

სახა დებით მობილიზებულ შემოსავლებს. – 2018 წელს 

საქართველოს ნაერთ ბიუჯეტში მობილიზებული 10506.3 

მლნ. ლარის გადასახადებიდან პირდაპირი გადასახადების 

მოცულობა შეადგენდა 4424.9 მლნ. ლარს (42.1%), ხოლო 

არაპირდაპირი გადასახადებისა  6081.4 მლნ. ლარს (57.9%) 

(საქართველოს ხაზინის ანგარიში საქართველოს ნაერთი 

ბიუჯეტის შემოსულობები 2018 წელს, ფ. N1)2. 

დამატებული ღირებულების გადასახადი უმსხვილესია 

საქართველოში მოქმედ გადასახადებს შორის, მის წი

2 ევროკავშირში, პირდაპირი და არაპირდაპირი გადასახადების თანაფარდობა 

თითქმის თანაბარია  პროპორცია (2017 წ. მდგომარეობით) შეადგენს, შესაბამისად, 

49.1 : 50.9ზე [6]. 

იოსებ არჩვაძე

ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი 
ქუთაისის უნივერსიტეტი, საქართველო

daswreba@yahoo.com
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ლად მოდის, 2018 წლის ფაქტობრივი მდგომარეობით, 

გადასახადების დაახლოებით 42.1 პროცენტი3. ბოლო წლებში 

ასევე მკვეთრად იზრდება აქციზის აბსოლუტური სიდიდე და 

მისი წილი გადასახადებში (2018 წ. – 14.0%). დასახელებული 

გადასახადების ძირითადი გადამხდელები, როგორც წესი, 

ფიზიკური პირები არიან. 

აღნიშნულ გადასახადებზე აქცენტს ვაკეთებთ იმის გამო, 

რომ მათი განაკვეთი და სიდიდე უშუალო გავლენას ახდენს 

მოსახლეობის რეალურ მსყიდველობით უნარიანობაზე. 

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე 2018 წელს 

შეადგენდა 5892.5 მლნ. ლარს, საიდანაც დაახლოებით ¾ დღგ

ზე მოდის და ¼  აქციზზე. მათ საბოლოო ჯამში, მომხმარებელი 

იხდის საკუთარი შემოსავლებიდან. თუმცა მომხმარებლები 

შეიძლება იყვნენ როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირები.

თავის მხრივ, ფიზიკური პირების შემოსავლები შეიძ  ლება 

დავყოთ ორ ნაწილად: შემოსავლები შრომის ანაზღაურე

ბიდან (ხელფასებიდან) და ყველა სხვა სახის შემოსავალი.

იურიდიული პირები ასევე მასშტაბურად მოიხმარენ 

დღგისა და აქციზის შემცველ საქონელსა და მომსახურებას  

ავეჯი იქნება ეს, ავტომობილი, საწვავი თუ მრავალი სხვა. 

ამიტომ, არსებითი მნიშვნელობა აქვს დღგისა და 

აქციზის მოცულობაში ზემოხსენებულ ოთხი ჯგუფის წილს 

(1. ფიზიკური პირების მიერ მიღებულ ხელფასებში; 2. ფიზი

კური პირების ხელფასის გარდა სხვა ფულად შემოსავ ლებ

ში; 3. კერძო სტრუქტურების მიერ შეძენილი საქონ ლისა და 

მომსახურების ღირებულებაში; 4. საბიუჯეტო ორგანიზა

ციებისა და დაწესებულებების მიერ შეძენილი საქონლისა 

და მომსახურების ღირებულებაში). ამ სტრუქტურის გან

საზღვრით ჩვენ შევძლებთ დავადგინოთ, არაპირდაპირი 

გადა სახადების (დღგ + აქციზი) რა ნაწილი მოდის უშუალოდ 

დაქი რა ვებით დასაქმებული პირების ხელფასებზე.

შინამეურნეობათა ფულად შემოსავლებში ხელფასის 

სახით მიღებული შემოსავლების წილი დაახლოებით 

50 პროცენტია.  საქსტატის მონაცემებით, 2017 წელს 

940.9 მლნ. ლარის საშუალო თვიური შემოსავლებიდან 465 

მლნ. ლარი (49.4%) მოდიოდა ხელფასების წილად. იმის 

გათვალისწინებით, რომ ხელფასების ზრდა საგრძნობლად 

უსწრებს მთლიანი სამამულო პროდუქტის (GDP) (Papava, 

Silagadze, 2019) ზრდას, უნდა ვივარაუდოთ, რომ 2018 წელს 

აღნიშნული თანაფარდობა კიდევ უფრო მაღალი იქნება (შე

დარებისათვის: ხელფასების წილი შინამეურნეობათა ფულად 

შემოსავლებში: 2010 წ. – 43.8%, 2015 წ. – 49.0%). 

სხვაგვარად რომ ვთქვათ, მოსახლეობის მიერ გადა

3 2018 წლის მდგომარეობით, აბსოლუტური მოცულობით მხოლოდ ერთი, 

დამატებული ღირებულების გადასახადი, 2.0 მლნ. ლარით აღემატება ყველა სახის 

პირდაპირი გადასახადების ჯამს (შესაბამისად, 4426.9 მლნ. ლარი და 4424.9 მლნ. 

ლარი) (წყარო:www.mof.ge).

ხდილი დამატებული ღირებულების გადასახადისა და 

აქციზის ნახევარი ხელფასების ხარჯზე იფარებოდა, 

მეორე ნახევარი კი  სხვა სახის ფულადი შემოსავლებით. 

ეს ნიშნავს, რომ დაქირავებით დასაქმებულთა ხელფასების 

საგადასახადო ტვირთი დღგსა და აქციზის მოცულობის 

ნახევარით უნდა „დავამძიმოთ“.

მაგრამ ამის განხორციელებამდე დასადგენია, გადახ

დილ არაპირდაპირ გადასახადებში რა წილის იკავებენ 

ფიზიკური და იურიდიული პირები? 

სტატისტიკური მონაცემები მთლიანი სამამულო პრო

დუქტის მოხმარების სტრუქტურის მიხედვით იძლევა წარ

მო დგენას, რომლის მიხედვითაც შინამეურნეობათა წილი 

მოხმარებულ მთლიან სამამულო პროდუქტში 59.3%ია, 

სახელმწიფო ორგანოებისა  16.6%, ხოლო კერძო სექტორისა 

 24.1%. ჩვენც ასეთივე პროპორციით უნდა მივუდგეთ 

საქონლისა და მომსახურების განაწილებას აღნიშნული 

სექტორების მიხედვით.

დიაგრამა

აღნიშნული სტრუქტურა აბსოლუტურ განზომილებაში 

შემდეგ პარამეტრებს მიიღებს. 

იოსებ არჩვაძე

გადასახადი საქონელსა და მომსახურებაზე

საქართველოში 2018 წელს

მომხმარებელთა ინსტიტუციური

ჯგუფების მიხედვით

(პროცენტი)

შინამეურნეობები ხელფასი

შინამეურნეობები სხვა ფულადი შემოსავლები

შმაკო

კერძო სექტორი
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სულ

შინამეურნეობები

შმაკო
კერძო 

სექტორი
ხელფასი

სხვა ფულადი 
შემოსავლები

გადასახადები 
საქონელსა და 
მომსახურებაზე

5892.5 2227.4 2233.3 182.7 1249.2

ცხრილი 1

გადასახადი საქონელსა და მომსახურებაზე საქართველოში 

2018 წელს მომხმარებელთა ინსტიტუციური ჯგუფების 

მიხედვით (მლნ. ლარი)

აღნიშნულის საფუძველზე შესაძლებელია განისაზღვროს 

ხელფასის საგადასახადო ტვირთი, ანუ ყოველ ერთ ლარ 

დარიცხულ ხელფასზე რა რაოდენობის საშემოსავლო და დამა

ტებული ღირებულების გადასახადი, აგრეთვე აქციზი მოდის.

ხელფასის წლიური ფონდი 2018 წელს 11603.2 მლნ. 

ლარია, ანუ მისი 20 % (საშემოსავლო გადასახადი) შეადგენს 

2320.1 მლრდ. ლარს. 

ზემოთ მოტანილი ცხრილი 1 გვიჩვენებს, რომ შინა მეურ

ნეობათა ფულად შემოსავლებში ხელფასის წილის პროპორ

ციით გაანგარიშებული დამატებული ღირებულებისა და აქციზის 

მოცულობა, რომელიც ხელფასის პროპორციულად იფარება 

დაქირავებულთა ფულადი შემოსავლებიდან (ხელ ფასიდან), 

შეადგენს 2227.4 მლნ. ლარს. მთლიანობა ში, საქართ ველოში 

დაქირავებით დასაქმებულთა ხელფასის საგადასახდო ტვირთი 

იქნება: (2320.1 + 2227.4): 14471.8 = 39.2%ს.

გამოდის, რომ საქართველოში ხელფასის საგადა სა

ხადო ტვირთი 39.2 პროცენტია.

ბოლო წლებში გადასახადები საქონელსა და მო

მსახურებაზე უფრო სწრაფად იზრდებოდა, ვიდრე მოსახლე

ობის ხელფასის ტიპის შემოსავლები. – 2018 წელს ხელ

ფასის ფონდი, შინამეურნეობათა კვლევის საფუძველზე, 

გაიზარდა 49.7 პროცენტით, მაშინ როდესაც არა პირდაპირი 

გადასახადები (დღგ+აქციზი) გაიზარდა 73.6 პროცენტით. 

ეს ნიშნავს, რომ „ქართული ოცნების“ ხელის უფლებაში 

მოსვლის შემდეგ (2018 წელს 2012 წელთან შედარებით) 

ხელფასის მთლიანი საგადასახადო ტვირთი გაიზარდა 

36.9 პროცენტიდან 39.6 პროცენტამდე, ანუ 2.7 

პუნქტით. ეს საგადასახადო ტვირთის საკმაოდ საგრძნობი, 

7.3პროცენტიანი მატებაა ბოლო 6 წლის მანძილზე.

როგორია აღნიშნული ტვირთის დინამიკა და რამდენად 

მაღალი ან დაბალია აღნიშნული გადასახადი, თუკი მას 

ევროპულ დონეს შევადარებთ? 

სანამ შედარებაზე და ხელფასების საგადასახადო 

ტვირთის განსხვავების მასშტაბებზე ვისაუბრებთ, უნდა 

გვახსოვდეს, რომ ჩვენგან განსხვავებით, ევროპის ყველა 

ქვეყანაში მოქმედებს სოციალური გადასახადი (ჩვენ თან 

გაუქმე ბულია 2008 წლიდან), რომელსაც იხდიან დამქირავებ

ლები და დაქირავებულები. თანაც, გადასახადების მთლიან 

მოცულობაში პირდაპირ, არაპირდაპირ და სოციალურ 

გადასახადებს უკვე წლებია, თითქმის თანაბარი წილი  

დაახლოებით 1/31/3  უკავია [8;18]. ჩვენთან, როგორც უკვე 

ზემოთ აღინიშნა, სოციალური გადასახადის არასებობის 

პირობებში, პირდაპირ და არაპირდაპირ გადასახადებს 

შორის თანაფარდობა დაახლოებით 2/5 : 3/5ზეა. 

საქართველოში დასაქმებულთა შემოსავლების საგა

და სახადო ტვირთზე დიდ გავლენას ახდენს შემოსავლების, 

კეთილდღეობისა და, ზოგადად, ეკონომიკური განვითარე

ბის დონე, რომელთა მიხედვითაც იგი ევროპის ქვეყნებს 

მნიშვნელოვნად ჩამორჩება. 

დიაგრამა 3

დიაგრამა 2

დაქირავებით დასაქმებულ პირთა საგადასახადო ტვირთის შესახებ

საქართველოს ზოგიერთი ინდიკატორის თანაფარდობა

ევროკავშირის ანალოგიურ მაჩვენებელთან 2018 წელს

(პროცენტი; ევროკავშირი = 100)

დაქირავებით დასაქმებულთა ხელფასის საგადასახადო ტვირთი

საქართველოში 2017და 2018 წლებში

(პროცენტი)

მშპ მოსახლეობის
1 სულზე,

ოფიციალური
კურსით

მშპ მოსახლეობის
1 სულზე,
PPPით

საშუალო 
ხელფასი

ფასების
დონე
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საქართველო ევროკავშირის დონეს ჩამორჩება მო

სახლეობის ერთ სულზე წარმოებული მთლიანი სამამულო 

პროდუქტით; მყიდველობითი უნარიანობის პარიტეტით  3.6

ჯერ, ლარისა და ევროს ოფიციალური კურსით კი  7.8ჯერ. 

საშუალო ხელფასით ჩამორჩენაც თვალსაჩინოა  5.6ჯერ და 

მეტად. 

საშუალო ხელფასით ჯერადი ჩამორჩენა საქართველოში 

ევროპული ქვეყნების ანალოგიურ მაჩვენებლებთან შედარე

ბით გამოხატულებას მრავალ ასპექტში ნახულობს. კერ ძოდ, 

საქართველოში ყოველ დაქირავებით დასაქმებულის საშუალო 

ხელფასი უფრო ნაკლებია, ვიდრე: დამქირავებელთა მიერ 

ყოველ დაქირავებულზე გადახდილი სოციალური გადასახადი 

ევროპის 15 ქვეყანაში4, საშემოსავლო გადასახადი  

ევროკავშირის 11 ქვეყანაში5, დაქირავებით დასაქმებულთა 

მიერ გადახდილი სოციალური გადასახადი  9 ქვეყანაში6. 

რა ხელფასიც აქვს საქართველოში ყოველ დაქირავებით 

დასაქმებულს, იმდენს იხდიან ყოველ დასაქმებულზე: 

სოციალურ გადასახადს  დამსაქმებელი ირლანდიაში, 

საშე მოსავლო გადასახადს  

დაქირავებით დასაქმებული 

ესპანეთსა და სოციალურ 

გადა სახადს  დაქირავებით 

დასაქმე  ბული სლოვენიაში. 

იმის გამო, რომ საქართ

ველოში შრომის ანაზღაურება 

საშუალო ევროპულზე ჯერადად 

დაბალია და თვით ერთნაირი 

დონის საგადასახადო ტვირთის 

შემთხვევაში დაქირავებით და

საქ მე  ბუ ლების ხელთ დარჩე

ნილი შემოსავლების მყიდ  ვე 

ლო ბითი უნარიანობა კიდევ 

უფრო დაბალი იქნება. კერძოდ, 

საქართ ველოში 2018 წელს 

დაქირა ვებით დასაქმებულთა სა  შუა ლო საათობრივი 

ანაზღა   ურება მხოლოდ 2.4 ევროა, მაშინ როდესაც ევრო

კავ შირში ანალო გიური მაჩვენებელი 27.4 ევროა, ევრო

4 საფრანგეთი (დამსაქმებლის სოციალური გადასახადი ერთ დაქირავებით 

დასაქმებულზე აღემატება საქართველოში ერთი დაქირავებით დასაქმებულის 

საშუალო ხელფასს 4.7ჯერ), შვე დეთი (შესაბამისად, 3.5ჯერ), ბელგია და ავსტრია 

(3.43.4ჯერ), ფინეთი (2.5ჯერ), ნიდერლანდები (2.4ჯერ), გერმანია და იტალია  

(2.32.3ჯერ), ლუქსემბურგი (2.1ჯერ), ესპანეთი (2.0ჯერ), საბერძნეთი (1.3

ჯერ), გაერთიანებული სამეფო (1.2ჯერ), ესტონეთი (1.1ჯერ).

5 დანია (4.9ჯერ), შვედეთი (2.7ჯერ), ნიდერლანდები (2.4ჯერ), ლუქსემბურგი 

და გერმანია  (2.22.2ჯერ), ფინეთი (2.1ჯერ), ბელგია და ავსტრია (2.02.0ჯერ),  

იტალია (1.7ჯერ),  გაერთიანებული სამეფო (1.4ჯერ), ირლანდია (1.2ჯერ).

6 გერმანია (2.5ჯერ), საფრანგეთი (2.3ჯერ), ბელგია და ავსტრია (22ჯერ 

თითოეულში),  ლუქსემბურგი და ნიდერლანდები (1.71.7ჯერ), ფინეთი, სლოვენია 

და გაერთიანებული სამეფო (1.11.1ჯერ თითოეულში).

ზონაში კი კიდევ უფრო მაღალი  30.6 ევრო. [7; 27] გამოდის 

რომ დაქირავებით დასაქმებულთა შრომის სა შუალო 

საათობრივი ანაზღაურება საქართველოში საშუა ლო 

ევროპულ დონესთან შედარებით 11.5ჯერ, ხოლო ევრო

ზონის ქვეყნების საშუალო მაჩვენებელთან შედარებით  

თითქმის 12.9ჯერ დაბალია.

აღნიშნული სხვაობა განპირობებულია დასახელებულ 

ქვეყნებს შორის ეკონომიკური განვითარების განსხვავებული 

დონით და ეროვნული ვალუტის მყიდველობითი უნარია ნობის 

პარიტეტით. თუ მოვახდენთ ხსენებული განსხვავების ელი

მინი რებას სამომხმარებლო ფასებით (რომელთა მიხედვი თაც 

საქართველო საგრძნობლად ჩამორჩება საშუალოევრო პულ, 

ისევე როგორც, საშუალო მსოფლიო ფასებს)7, დავინა ხავთ, 

რომ საშუალო ხელფასებს შორის განსხვავება გაცილე    

ბით ნაკლები, თუმცა მაინც მნიშვნელოვანი იქნება. ამას

თან, სხვაობა უფრო მკვეთრად შემცირდება ევრო კავ ში რის 

ყველაზე მაღალშემოსავლიან ქვეყნებთან შედარებით, რაც 

მკაფიოდ ჩანს ქვემოთ მოტანილ დიაგრამაზე.

დიაგრამა 4 

როგორც მოტანილი მონაცემებიდან ჩანს, თუ საშუალო 

ხელფასს გავიანგარიშებთ ფასების რეალური დონის გათვა

ლისწინებით, მოწინავე ქვეყნებთან საქართველოს ჩამო

რჩენა საგრძნობლად შემცირდება (გერმანიასთან  2.2

ჯერ, იტალიასთან  2.0ჯერ, საბერძნეთთან  1.7ჯერ...); 

ამასთან, არსებითად არ შეიცვლება თანაფარდობა ყ. სსრკ

ის ქვეყნებთან (ესტონეთის გარდა) და ე.წ. სოციალისტური 

ბანაკის სახელმწიფოებთან. 

ამასთან, იმის გათვალისწინებით, რომ მოქმედი საშემო

7 ჩვენი გაანგარიშებებით, რომლებიც ეყრდნობა საერთაშორისო სავალუტო 

ფონდის მონაცემებს, 2018 წელს საქართველოში სამომხმარებლო ფასების დონე 

შეადგენდა აშშის ანალოგიური დონის 39 პროცენტს და საშუალო ევროპული დონის 

(ევროკავშირის) 47.9 პროცენტს.

საშუალო საათობრივი შრომის ანაზღაურების თანაფარდობა 

საქართველოსა და ევროპის ქვეყნებში ვალუტის ოფიციალური კურსით  

და მყიდველობითი უნარიანობის პარიტეტის გათვალისწინებით  

(საქართველოსთან ჯერადად; საქართველო = 1)

იოსებ არჩვაძე
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სავლო გადასახადი საქართველოში პროპორციულია, ხოლო 

ყველა ზემოხსენებულ ქვეყანაში  პროგრესიული, შემო

სავლებზე საგადასახადო ტვირთი ამ ქვეყნებში (სოციალური 

გადასახადის ჩათვლით) საქართველოს ანალოგიურ მაჩვე

ნებელზე გაცილებით მაღალია. მაგალითად, გერმანიაში 

ინდივიდუალური გადასახადის გადამხდელის წლიური შემო

სავალი, რომელიც აღემატება 2605233 ევროს, იბეგრება 45 

პროცენტით (გადასახადის გადამხდელ მეუღლეებზე იგივე 

განაკვეთი ვრცელდება წლიურ შემოსავალზე, რომელიც 

აღემატება 521065 ევროს) [9]. ეს კი მხოლოდ იმას ნიშნავს, 

რომ ჩვენი ქვეყნის ფაქტობრივი ჩამორჩენა მათთან, საშუალო 

ხელფასის რეალური მყიდველობითი უნარიანობით, კიდევ 

უფრო ნაკლები იქნება... 

აქ მხედველობაშია მისაღები ის გარემოებაც, რომ 

საქართველოში, როგორც უკვე ზემოთ ითქვა, უკვე მეთორ მეტე 

წელია, გაუქმებულია სოციალური გადასახადი (2008 წლის 1 

იანვრიდან), მაშინ როდესაც ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში 

სავალდებულო გადასახადებსა და შენატანებში სოციალური 

გადასახადის წილი დაახლოებით 40 პროცენტია. ამასთან, 

დასახელებული გარემოების გამო, ევროკავშირის ქვეყნებ

ში სამუშაო ადგილის ღირებულება და დასაქმებულის 

(ბრუტო) ხელფასი  განსხვავებული ცნებებია (მათ შორის 

„მურმანის ეკალივით“ დამსაქმებლის მიერ გაღებული 

სოციალური გადასახადია), მაშინ როდესაც საქართველოში 

ეს ცნებები (დამსაქმებლისათვის სოციალური გადასახადის 

არარსებობის გამო) იდენტურია. აღნიშნული გადასახადი 

ევროპის ქვეყნების უმრავლესობაში საკმაოდ მაღალია.

ცხრილი 2

დამსაქმებელთა სოციალური გადასახადის წილი 

სამუშაო ადგილის ღირებულებაში8 

ევროპის ქვეყნებში 2018 წელს

როგორც მოტანილი მონაცემებიდან ჩანს, მხოლოდ 

ერთ ქვეყანაში  დანიაშია დამქირავებლის სოციალური 

გადასახადი სიმბოლურ (0.5%იან) დონეზე; სხვა ქვეყნებში 

ის საკმაოდ მაღალია და მხოლოდ 2 ქვეყანაშია (ირლანდია, 

მალტა) 10 პროცენტზე დაბალი, საფრანგეთში კი იგი 

სამუშაო ადგილის ღირებულების 1/3ს იკავებს (დაქირავებით 

დასაქმებულის მიერ გადახდილი სოციალური გადასახადის 

ჩათვლით კი  თითქმის ნახევარს  49.4%ს). დანია კი, 

რომელიც მოკრძალებულად გამოიყურება დამსაქმებლის (და 

დასაქმებულის) სოციალური გადასახადის წილით სამუშაო 

ადგილის ღირებულებაში, ევროკავშირში პირველ ადგილზეა 

საშემოსავლო გადასახადის წილით მთლიან (ბრუტო) 

ხელფასში  35.5 პროცენტი. იმის გათვალისწინებით, 

რომ ამ ქვეყანაში, ისევე როგორც ევროპის ფაქტობრივად 

ყველა ქვეყანაში, მოქმედებს საშემოსავლო გადასახადების 

პროგრესიული შკალა, ყველაზე მაღალშემოსავლიანების 

დაბეგვრის განაკვეთი 56 პროცენტია. კიდევ უფრო მაღა

ლია საშემოსავლო გადასახადის ზედა განაკვეთი მაღალ

შემოსავლიანებისთვის შვედეთში  60%, გაერთიანებულ 

სამეფოსა და ფინეთში  6262%, ბელგიაში  64% [5]. 

ხელფასის ფონდში საშემოსავლო გადასახადის საქარ

თველოს მაჩვენებელზე (20%) მაღალი წილი ევროკავში

რის ქვეყნებში დანიის გარდა კიდევ მხოლოდ 2 სახელმწი

ფო შია  შვედეთსა (24.8%) და იტალიაში (22.7%). 

დანარ ჩენ ქვეყნებში საშემოსავლო გადასახადის წილი დარი

ცხულ ხელფასში საქართველოს ანალოგიურ მაჩვენებელზე 

დაბალია (მაგალითად, ბულგარეთში იგი მხოლოდ 8.6 

პროცენტია, საფრანგეთში  6.5%, ხოლო კვიპროსზე  

1.1%). ყოველივე ეს იმის გათვალისწინებით, რომ ყველა 

ამ ქვეყანაში მოქმედებს პროგრესიული საშემოსავლო 

გადასახადი, რომლის უმაღლესი განაკვეთი საქართველოში 

მოქმედ პროპორციულ განაკვეთზე მნიშვნელოვნად მაღალია. 

როგორც უკვე ითქვა, საქართველოში სოციალურ გადა

სახდს არ იხდის არც დამქირავებელი და არც დაქირავებული. 

ეს იმ დროს, როდესაც ევროპის ქვეყნების უმრავლესობაში 

ამ სახის გადასახადების წილი ერთეული სამუშაო ადგილის 

ღირებულებაში საარაკოდ მაღალია: მაგალითად, 

საფრანგეთში იგი შეადგენს 49.4 პროცენტს, პოლონეთში  

34.9 პროცენტს, ლიეტუვაში  31.4 პროცენტს, იტალიაში  30.3 

პროცენტს, ესტონეთში  27.5 პროცენტს და ა.შ  (Eurostat. 

Tax Revenue statistics:7). ამიტომ საქართველოსა და 

ევროპის ქვეყნების ხელფასებისა და სამუშაო ადგილის 

ღირებულების საგადა სახადო ტვირთის შედარებისას აღნიშ

ნული გარემოებაც უნდა გავითვალისწინოთ.

მეტი თვალსაჩინოებისათვის წარმოვიდგინოთ სამუშაო 

ადგილისა და მისი კომპონენტების სიმბოლური აღნიშვნები: 

% %
საფრანგეთი 33.0 ფინეთი 18.2

სლოვაკია 26.0 უნგრეთი 17.4
ჩეხეთი 25.4 პოლონეთი 17.1

ესტონეთი 24.8 გერმანია 16.2
ლიტვა 24.6 ბულგარეთი 16.1

შვედეთი 23.9 ნიდერლანდები 15.9
ბელგია 23.3 ხორვატია 14.7
ავსტრია 23.3 სლოვენია 13.9
ესპანეთი 23.0 ლუქსემბურგი 13.1
იტალია 23.0 კვიპროსი 10.3

საბერძნეთი 20.0 გაერთიანებული სამეფო 10.0
ლატვია 19.4 ირლანდია 9.7

პორტუგალია 19.2 მალტა 9.1
რუმინეთი 19.0 დანია 0.5

8 სამუშაო ადგილის ღირებულებაში იგულისხმება დარიცხულ (ბრუტო) ხელფასს 

დამატებული დამქირავებლის მიერ გადახდილი სოციალური გადასახადი.

დაქირავებით დასაქმებულ პირთა საგადასახადო ტვირთის შესახებ
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დების (საშემოსავლო გადასახადი + დღგ + აქციზი) წილს 

მთლიან ხელფასში, თუ ყველა გადასახადის წილს სამუ

შაო ადგილის ღირებულებაში (რომლის მიხედვით ევრო

პის ქვეყნებში საქართველოსაგან განსხვავებით, ასევე 

მონაწი ლეობენ დამქირავებლისა და დაქირავებულის სო

ცია ლური გადასახადებიც), ჩვენ საგადასახადო ტვირთის 

სიდი დით აღმოვჩნდებით ან ლიდერებში (პირველი პოზი

ციის მიხედვით) ან  აუტსაიდერებში (მეორე პოზიციის 

მიხედ ვით). კერძოდ, ევროკავშირისა და საქართველოს 

გაერთია ნებულ სიაში საშემოსავლო გადასახადისა და დღგ

ის ჯამის თანაფარდობით მთლიან დარიცხულ ხელფასთან 

საქართ ველო მეორე ადგილზე აღმოჩნდება (39.2%; პირ

ველ ადგილზე  დანია  40.7%), ხოლო სამუშაო ადგილის 

ღირებულების რეალური საგადასახადო ტვირთის მიხედვით 

 24ე ადგილზე (პირველ ადგილზე  საფრანგეთი 56.7%, 

ბოლოზე კი კვიპროსი  23.4%). 

აქვე კიდევ ერთხელ უნდა ხაზგასმით აღვნიშნოთ, რომ 

საუბარია დაქირავებით დასაქმებულთა შემოსავლების 

სა გა დასახადო ტვირთის განსაზღვრაზე და არა ყველა 

წყარო დან ყველა სახის შემოსავლების საგადასახადო 

ტვირთზე, რომელიც სხვა ფაქტორებით ყალიბდება და 

იზომება. 

აღსანიშნავია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართ

ველოში სოციალური გადასახადის გადახდისაგან გან

თავი სუფლებულია ბიზნესიც და სამუშაო ძალაც, ევროპის 

რამდენიმე ქვეყანაში რეალური საგადასახადო ტვირთი 

მაინც საქართველოზე დაბალია (კვიპროსი  23.4%, 

დიაგრამა 5

          სამუშაო ადგილის ღირებულება; 

         დამსაქმებლის სოციალური გადასახადი; 

         დაქირავებულის სოციალური გადასახადი; 

        დაქირავებით დასაქმებულის დარიცხული (ბრუტო) 

ხელფასი; 

    დაქირავებით დასაქმებულთა რეალური ნეტო 

ხელფასი; 

   დაქირავებით დასაქმებულის საშემოსავლო 

გადასახადი;

    დაქირავებით დასაქმებულის მიერ გადახდილი 

არაპირდაპირი გადასახადები შეძენილ საქონელსა და 

მომსახურებაზე.

მოტანილი აღნიშვნებიდან ჩანს, რომ                                

ხოლო                                                    

აღნიშნული ელემენტების მიხედვით საგადასახადო 

ტვირთი საქართველოსა და ევროკავშირში არაერთგვა

როვნადაა კომპონირებული. კერძოდ, 

საქართველოში: 

ევროკავშირში კი: 

ანუ, უფრო გამარტივების შემთხვევაში, საქართველოში:

ევროკავშირში:

იმისდა მიხედვით, საქართველოს მაჩვენებელს რას 

შევუდარებთ  პირდაპირი და არაპირდაპირი გადასა ხა

იოსებ არჩვაძე
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მალტა  27.4%, ირლანდია  31.5%, გაერთიანებული სამეფო 

 35.1%, ბულგარეთი  39.1%).

იმის გათვალისწინებით კი, რომ საქართველოში სა

შუალო ხელფასი ევროკავშირის შესაბამის მაჩვენებელს 

ჯერადად ჩამორჩება, შეიძლება ცალსახად ითქვას, რომ 

დაქირავებით დასაქმებულთათვის საგადასახადო ტვირთი 

არა მარტო აბსოლუტურად, არამედ შეფარდებითაც საქართ

ველოში გაცილებით მძიმეა, ვიდრე ევროკავშირში... 
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SUMMARY

Tax burden demonstrates very precisely the scope of 
fiscal pressure on business and population by the state. In 
Georgia physical persons are taxed as by direct taxes (income 
tax is 20%), as indirect taxes. In the end they have much 
influence on population’s purchasing power.

More than population’s cash income comes from 
the salaries, accordingly income tax, VAT and excise could 
be considered as the tax burden of salaries. According to 
the calculation by this principle, the salary tax burden in 
Georgia is 39.2 %. In the last 7 years (In comparison with the 
year 2012) because of the rapid growth of indirect taxes, the 
mentioned burden has been increased by 2.7 point.

To compare the salary tax burden with the European 
Union countries it is complicated, because since 2008 there is 
annulled social tax in Georgia, which is paid by employee and 

employer in Europe. There could be made the comparison 
if according to the European countries we compare the tax 
burden value with single workplace, which consists of social 
taxes paid by salary receivers and employers (contributions).

Accordingly, what we will compare with Georgian index-
the share of direct and indirect taxes in whole salaries, or all 
tax shares in workplace value, Georgia with tax size will be on 
leader position (according to the first position) or in outsiders 
(according to the second position). That means, that in joint 
list of the EU and Georgia, with the sum of income tax and 
VAT in comparison with accrued salary, Georgia will be on 
the second place (39.2%; on the first place is Dania-40.7%) 
and by the real tax burden of workplace value - on 24th 
place (On the first place is France-56.7%, on the last place is 
Cypros-23.4%).
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1. GREEN ECONOMY AND ACCESS TO FINANCE IN GEORGIA 
(GOING BEYOND THE COMMERCIAL BANKING SECTOR TO 

FINANCE BUSINESSES IN GEORGIA)

1.1 Green Bonds – International Practice

Huge efforts and financial resources are needed to 
ensure sustainable development and achieve climate and 
environmental objectives. It is estimated that total global 
investment needs are around USD 5-7 trillion per year. In 
particular, support of private finance is needed, with public 
finance serving to leverage such private capital. (Future we 
want. 2912. Outcome document of the United Nations 
Conference)

As a result of the analysis of the World Economic Forum, it is 
necessary to invest about $ 5.7 trillion in the Green Economy every 
year, from which 5 trillion funding should be directed directly to 
green infrastructure and business projects, and the remaining 700 
billion will be able to effectively manage these projects.

A large number of financial instruments can also be 
applied by the government to support the scaling-up of green 
investments.  These include, among others; 

• instruments that provide direct financing from the 
budget (at the national and sub-national level), such as equity, 
grants, government soft loans; 

• instruments that mitigate risks (e.g. guarantees, feed-in 
tariffs); 

• instruments that help raise additional private funds (e.g. 
green bonds) (Lindenberg, N., 2014). 

The concept of green bonds was launched almost 10 years 
ago, by leading development finance organizations such as 
the World Bank, the IFC and the EIB, together with pioneering 
investment banks. In little more than a decade, annual green 
bond issuance has grown from zero to nearly $170bn. 

• In 2019, global issuance is expected to reach a 
record $200bn. That growth is impressive — and a measure 
of investors’ eagerness to address the greatest development 
challenge of our time. 

• Yet green bonds remain a small sliver of the $100tn 
global bond market.

• In 2016, the Swedish Pension Fund (AP4) allocated 
21.8% of its global equity portfolio to low-carbon projects. 

• AP4 aims to decarbonize its entire global equity 
portfolio by 2020. 

• Similar initiatives are taking place in other OECD 
countries as well (e.g. the Portfolio DE carbonization Coalition 
in the USA embracing 28 institutional investors have pledged 
to gradually decarbonize a total of USD 600 billion by designing 
investment portfolios with a smaller climate change impact).

• Currently, Europe is leading the green bond market, 
with numerous Europe-based mutual funds focusing on green 
bonds. The EU is in the process of boosting the market for 
green bonds for infrastructure and SMEs. 

• Despite previous experience of some countries in the 
region with municipal bonds for water supply and sanitation 
infrastructure (e.g. Ukraine, Kazakhstan) none of the EaP 
countries and Central Asia seems to have issued green bonds 
so far to finance low-carbon investments.
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• However, Ukraine is considering the creation of a green 
bond market and have prepared “Green Bond Guidelines: 
Roadmap for Ukraine”. The introduction of green bonds is also 
being considered in Kazakhstan.

In the majority of developed countries, many specialized 
financial institutions that support green investment and 
support of energy efficient projects in developing countries, 
including Georgia, have been created to support green 
projects. One of the examples is the European «Green Growth 
Fund», which implements energy in the energy industry and 
reduces greenhouse gas emissions in up to 20 developing 
economies.

The foundation was founded in Luxembourg in 2009 
by the Development Bank of Germany and the European 
Investment Bank, which has financial support from other 
leading international financial institutions such as the Austrian 
Development Bank, the European Bank for Reconstruction and 
Development Bank, the International Finance Corporation, the 
Dutch Development Bank, etc.

The EU funded the new multinational program in the 
context of the Eastern Partnership (EU for Environment), 
which was implemented in Georgia in April 2019. 

The EU4ENVRM program aims at helping EU partner 
countries to maintain and utilize their natural capital to boost 
the ecological well-being of the population and use new 
opportunities for development. For instance, enterprises 
(particularly small and medium sizes) will receive further 
assistance in terms of saving energy, water and materials: 
leading international experts will consult environmental 
management. 

This new program will support Georgia›s efforts to 
improve the challenges in the development of green economy 
development. For all 6 countries of the Eastern Partnership, 
this program has a total of 20 million euros.  The results of 
the work carried out by the EU and local institutions are that 
within the 2019 exhibition Georgian companies have received 
more than 600 000 Euros order from international buyers.

1.2 Links between economic growth, green growth (e.g. 
clean energy), high living standards and capital markets

“Green” economy

The Rio Conference in June 2012 reflected a trend that 
focuses on the economic system. Term “green” economy was 
first used in 2013. The concept of green economy is transferred 
in the document of Rio de Janeiro conference dedicated to the 
sustainable development “future we want”. As United Nations 
Environment Program (UNEP) defines “green” Economy is an 
economy that provides growth of people›s well-being in the 
long term and reduces inequalities in order to enable future 
generations to avoid environmental and its impoverishment risks. 

The main focus in the definition on the growth of people›s 
welfare, because nature conservation, protection and in some 

cases, improvement by itself serves to increase people›s well-
being.  To be more specific a “green” economy means ecological 
needs’ that have been improving the social and economic 
situation of people through the rational use of resources, the 
preservation of the process of nature reproduction, ensuring 
the safety of living organisms and the growth of production.

“Green” economy goals also serve to provide resources 
for the future, due to the fact that non-renewable, exhausted 
resources will be replaced by renewable, environmentally 
friendly resources. Although the problem of providing 
resources in the future is much huger and global. The main 
sectors of the green economy are:

• Renewable energy (solar, wind, geothermal, marine, 
including waves, biogas and heat energy);

• Green buildings (green modifiers, green products and 
materials);

• Clean Transport (Alternative Fuel, Public Transport, 
Hybrid and Electric Vehicle);

• Water management (water and rain treatment systems, 
internal water landscape, water usage);

• Waste management (utilization, municipal waste, use 
of materials, soil fertility improvement, cleaning);

• Land management (organic agriculture, urban forests 
and parks, forest development)

«Green» Economy in Georgia

«Georgia-EU Association Agreement» focuses on sustai-
nable development and green economy. In particular, Article 
301 of the Agreement states that «the Parties will develop 
and strengthen cooperation on environmental issues, thus 
contributing to sustainable development and long-term goals 
of the green economy. 

Tbilisi City Hall is particularly active in the direction of a 
“green economy “that developed the Environmental Strategy 
on 2015-2020 and Green City Action Plan for 2017-2030.

According to the 2018 Global Green Economy Index 
(GGEI), Georgia is taking an intermediate position among world 
countries. On the other hand, according to the Environmental 
Performance Index (EPI), Georgia meets only in the second half 
of the world, but with improved indicators. Georgia is rich in 
natural resources and has the potential for rapid development.

The richness of Georgia has the potential for rapid 
development of natural resources. There are certain ways 
for developing countries to achieve global green growth. In 
many countries the green growth is understood as an inclusive 
economic development, which envisages the development 
and maintenance of environmental and social values. 

According to the data of 2018, Georgia occupies the 44th 
place among 130 countries (0,5183).  And the first five looks 
as follows:

• Sweden 0.7608
• Switzerland 0.7594
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• Iceland 0.7129
• Norway 0.7031
• Finland 0.6997
The last places were distributed: Guinea-Bissau, Bosnia-

Herzegovina, Benin, Haiti, Bahrain.
According to the data of 2018, Georgia ranked 94th in the 

ecological efficiency rating among 180 countries compared to 
2016 (111th place), improved by 17 points. In total, Georgia 
received 55.69 points from 100 points (2018).Among the 
neighbors is the best situation in Russia - 63.79 points (52nd 
place), Azerbaijan - 62.33 points (59th place), Armenia - 62,07 
points (63rd place). It is noteworthy that in 2016 this situation 
worsened in Turkey (108) and Ukraine (109th place).

1.3 Green Tourism As An Important Component Of The 
Transition To A Green Economy And Economic Growth

In the mid-2000 the tourism industry accounted for 5% 
of global GDP and provided about 8% of total employment. 
This industry ranked fourth in world exports (after the fuel, 
chemical and automotive industries). Since tourism is playing 
an important role in economy, a green tourism is a considerable 
component of the transition to a green economy. Thus, all types 
of tourism should become green and sustainable, namely:

• make optimal use of environmental resources, which 
are a key element for the development of tourism, support 
key environmental processes and promote the conservation 
of natural resources and biodiversity;

• respect the sociocultural identification of local commu-
nities, help preserve their cultural heritage and traditional 
values;

• to ensure sustainable long-term economic activities 
that provide socioeconomic equitable benefits for all parties 
involved, including tourist satisfaction, stable employment and 
income-generating opportunities, and social services to host 
communities.

2. Georgian non – traditional funding
(Capital Market in Georgia)

What is the present and the future for the stock and debt 
capital market in Georgia?

Here we have studied possible financial vehicles that 
go beyond traditional sources of private capital offered by 
commercial banks. 

2.1 Georgian Capital Market – On-going 
trends and development

Problem Statement

The mission of research proposal is to find out the real 
solution to rapidly develop countries like Georgia based on 
modern capital market tools. Economic progress and improving 

living standards of the population depends largely on the 
provision of high economic growth. That issue itself heavily 
depends on energy sources and mostly on green sources.

To attract capital into green energy objects, it is obligatory 
to have reliable and strong market foundation and its tools. 
One of the real levers, and the most acceptable and practical 
forms of investment are to invest in equities through the stock 
market. It is clear for the developed world how important the 
organized stock market is. This includes Western Europe, USA, 
Canada, Japan, China and other countries with powerful stock 
industries such as the New York Stock Exchange; Euronext; 
NASDAQ OMX; the London Stock Exchange and many others.  

The mediation business or brokerage/investment firms 
include Merrill Lynch; Morgan Stanley; Goldman Sachs; J.P. 
Morgan; Barclays Capital and many other investment banks.

Georgian corporate bonds eligible in Clearstream from 
September 2018. Clearstream Banking S.A. started offering 
settlement, custody and asset servicing for selected Georgian 
corporate bonds, which is in addition to the securities issued 
by the Government of Georgia and international financial 
institutions (the “IFIs”). By offering new services in Georgia, 
Clearstream further enhances the access to the Georgian 
capital market for international investors and is the sole 
international central securities depository (the “ICSD”) to offer 
such services. Non-resident corporate, non-resident individual 
and resident individual holders of Georgian listed corporate 
bonds issued prior to 2023 are exempt from capital gain and 
interest income (withholding) taxes. 

MORE THAN 2 BILLION GEL SUCCESSFUL PLACEMENTS OF 
IPO DONE in Georgia during the last five years:

• FMO (Nederlandse Financierings-Maatschappij voor 
Ontwikkelingslanden N.V)

• Black Sea Trade and Development Bank
• Bank of Georgia
• Liberty Bank
• M2 Real Estate 
• TBC BANK
• EBRD bonds
• ADB bonds
• Georgian Leasing Company 
• Nikora
• Zedazeni
• EVEX
• GWP (Georgian Water and Power)
• Lisi Lake
• Teliani Wine
• Silknet 
• Microfiance Organisation Crystal 

(source: www.gse.ge) 

June 28, 2019 Tbilisi, Georgia: TBC Capital has listed the 
largest Eurobond issue on the Georgian Stock Exchange. TBC 
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Bank has successfully priced a debut US$300 million 5-year 
5.75% (6% yield to maturity) senior unsecured notes issue (the 
«Notes“).

July 12, 2019 - The Asian Development Bank (ADB) raised 
60 million GEL (about $21m/€18.70m) from two new issues of 
local currency bonds. The proceeds of the bond issues will be 
on-lent to Credo Bank to launch new products including home 
improvement and mortgage loans to lower income households 
in rural areas and on the outskirts of Georgian capital, Tbilisi.

TEGETA MOTORS LTD - On May 22, 2019, GEL 30 million 
worth of 3-year bonds issued by the Tegeta Motors LTD have 
been admitted to the category A listing of the Georgian Stock 
Exchange. 

Research has ascertained that Georgia faces the problem 
between the two basic means of attracting monetary resources 
–Commercial Bank lending/loans and the stock market.   In 
financially successful and developed countries, these two 
mechanisms-bank loans and the stock market—are designed 
to attract money and create a mutually beneficial synergy.  
In Georgia, there is only one mechanism to attract money 
resources –the bank loan.  

In general, the Georgian commercial banking system 
tries its utmost to prevent the use of the second mechanism, 
the stock market, since it is considered a main competitor. 
The analysis of the structure of owners of Georgian Stock 
Exchange (source: securities registrar JSC Kavkasreestri – 
www.kavkasreestri.ge) shows that 58% of shares of the stock 
exchange is in hands of its competitor – Georgian commercial 
banks/holdings.  ((D Aslanishvili (2016) Market Foundation...)

There is another stock exchange - Tbilisi Stock Exchange, 
where owners are just commercial banks/holdings and 
Georgian Stock Exchange as minority shareholder itself (fully 
under control of Commercial Banks/holdings). 

It means that Georgian commercial banks will not allow 
the development of their competitor—the stock market--as it 
threatens their own preferential and successful financial position.

According to this analysis, Commercial banking and 
Stock Market have one mega regulator – the National Bank 
of Georgia.  It should be noted, that an essential attribute 
of the stock market – the National Securities Commission of 
Georgia (NSCG) – was abolished. The power of the NSCG was 
transferred to the regulator of Georgian commercial banks and 
lobbyist of their interests - the National Bank of Georgia.  

Simultaneously, very tough policies were enacted against 
non-commercial banking structures - brokerage firms, registrar 
companies and market participants. As the result—there 
are practically no non-commercial banking funding ability to 
attract finance in Georgia.

Fixation rule - unfortunately, there is no public trades 
and market price on Stock Exchange. Securities admitted to 
the stock exchange can be transferred by simple inscription 
on paper, without any auction or trading – it is enough simply 
to sign the paper document. ( (D Aslanishvili (2016) Market 
Foundation...) 

As the analysis shows, the management of joint stock 
companies (non-commercial banks) gradually lost any interest 
in equity trading in an open and transparent environment, 
once the law didn’t require it.  As the results – there is no de 
facto market price on any stock on Georgian Stock Exchange

• BROKERAGE FIRMS 
• Galt & Taggart JSC
• Caucasus Capital Group JSC
• Silk Road Bank JSC
• Heritage Securities JSC
• TBC Capital Ltd
• Cartu Broker LTD

(source: www.gse.ge )

Is there ANY real positive trend? – STOCK MARKET

In 2013, the country’s stock exchange turnover amounted 
to GEL 530,491 or 338-fold less compared to 2007

In the period from January 1, 2014 – July 14, 2019
Number of Trades - 667
Volume - 32,666,230
Total Value (GEL) - 2,770,069.42

(www.gse.ge) 

At average per year – 461,678 Georgian Lari turnover – 
Approximately all trades go on Banking stocks and affiliated 
companies

Is there ANY real positive trend? – BOND MARKET
In the period from January 1, 2014 – July 14, 2019:
Number of Trades -  140
Volume - 13,243
Total Value (USD) - 13,810,688.40

At average per year – 2,301,781 USD turnover – 
Approximately all trades go on Banking Bonds and affiliated 
companies

2.2. So, Where Is The Turnover And Market?

GRAY MARKET (OTC MARKET)
In the period from January 1, 2014 – July 14, 2019:
Number of Trades - 2,319
Volume - 6,031,596,962
Total Value (GEL) - 2,323,956,196.85

At average per year – 38,732,603 GEL turnover – Mostly 
turnover goes on Banking Stocks/Bonds and affiliated 
companies.

David Aslanishvili
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Presently, Georgia’s stock exchange has lost its key 
function as a foundation for price formation in the stock 
market. Therefore, any trading in shares or other securities 
publicly has become senseless.

Fixation of Deals out of Market (gray Market, OTC) 
represent the only way of funds attraction. As practice shows, 
Commercial Banks distribute the adopted offer of stocks/
bonds inside the banking/holding structure for own clients and 
submit the fulfilled IPO to Stock Exchange. Stock Exchange act 
as Notary, but not as Stock Exchange.

Any suggestion on legislative amendments as a solution 
in order to save and develop independent from Commercial 
bank’s Georgia’s stock exchange had been many times 
stopped and blocked by Georgian government, National Bank 
and Commercial Banks, working together to keep the current 
trend. ((D Aslanishvili (2016) Market Foundation...)

The only way to get finance in Georgia is to be loyal to 
Commercial Banks and its affiliated structure(s) and show the 
readiness to give them access to your company share structure 
and management to receive funding.

2.3 “THE ROAD TO HELL IS PAVED WITH GOOD INTENTIONS”

So the reality is simple:
MANY TALKS OF SECURITIES MARKET, ALTERNATIVE 

SOURCE OF COMMERCIAL BANK LENDING, IPO AND STOCK 
MARKET DEVELOPMENT, BUT REALITY IS OPPOSITE....

Georgia needs the REAL Glass Steagal/Dodd–Frank Act in 
action, not in paper.

Situation in Summary

• Commercial Banks/Holdings fully control non-com-
mercial source of funding – “Georgian Stock Exchange”- 58 
percent of Stake of GSE and 100 percent control of “Tbilisi 
Stock Exchange”;

• Supervisory Board and Management of Stock Exchange 
in hands of Commercial Banks/holdings;

• Commercial Banks and its affiliated structure mostly 
prefer to have IPO and trades OUT OF GEORGIA and its Stock 
Market (London Stock Exchange);

• Registrars (Transfer Agents) – the most developed are in 
hands of Commercial banks/holdings;

• Licensed by NBG and GSE Brokerage Companies – 
almost all in property of Commercial Banks/holdings;

• All emissions and successful placements of companies 
(Bonds/stocks) are done only by Commercial Banks and for 
their and affiliated companies;

• THERE IS NO ALTERNATIVE SOURCES OF FUNDING IN 
GEORGIA EXCEPT COMMERCIAL BANK LOAN DIRECTLY OR 
INDIRECTLY (via their “green light” to issue bonds/stocks for 
Banks of affiliated companies).

SOLUTION

• Georgia needs the REAL Glass Steagal/Dodd–Frank/The 
Gramm–Leach–Bliley Acts in action, not JUST in paper. 

• We need independent from Commercial Bank/Holdings 
the Supervisor and Stock Market structure

• Commercial Banks/Holding should be prohibited from 
Stock Market activity.

CONCLUSION

• Main sources of funding for SME green investments in 
Georgia are Commercial Banks and affiliated structures;

• Capital market – stock and bond markets in Georgia-
is not developed as alternative source of funding for any 
noncommercial banking structure; 

• There is a lot of real benefits of non-bank financing, 
including for clean energy projects and the SME sector (e.g. 
small hydro, energy efficiency);

• Government can use State Bonds/obligations, its 
affiliated structures (Partnership fund) to support SME finance 
in green economy;

• Government of Georgia should intervene and change 
the “rule of games” on Capital market and to introduce the 
REAL Glass Steagal/Dodd–Frank/The Gramm–Leach–Bliley 
Acts in action, not JUST in papers; 

• Georgia needs an independent from Commercial Bank/
Holdings and National Bank of Georgia the Supervisor and 
Stock Market structure - to have the Real alternative source 
of funding;

• Commercial Banks/Holding should be prohibited from 
Stock Market activity (depositors risk mitigation – international 
practice);

• International community (donors, IFIs, international 
organization) should supervise the REAL implementation of 
abovementioned steps in Georgian reality to support Georgia’s 
efforts to have the Real developed capital markets, available to 
finance business. 

3.POSSIBLE INVESTMENTS IN CLEAN ENERGY PROJECTS OF 
GEORGIA (E.G. SMALL HYDRO, ENERGY EFFICIENCY)

Georgia has the greatest potential to become an important 
exporter of electricity received from renewable energy 
transformation. This gives our country a significant advantage 
in the entire region. This advantage can be considered as two 
important aspects:

• Energy independence, which is of paramount impor-
tance to maintain political stability in the region,

• Economic benefits, after fully satisfying domestic 
consumption, export of electricity to neighboring countries.

The first place among the natural riches of Georgia is the 
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hydro-electrical. There are 26 060 rivers on the territory of 
Georgia, with total length of approximately 60 thousand km. 
The common stock of fresh water of Georgia, comprising 96,5 
km3 of glaciers, lakes and reservoirs of water reserves. 

From the total number of rivers, there are about 300 
rivers with energy value, the annual total potential capacity of 
15 thousand megawatts and average annual energy equivalent 
to 50 billion kWh. Georgia is a wealthy country with renewable 
energy resources, but it is a poor source of energy sources.

In 2016, 57.6 thousand terrestrial power plants were 
produced in Georgia, which is 1.4 million tons of oil equivalent. 
More than half of this energy was on hydropower resources 
- 58.3%.  28.2% of the biofuels and waste are still large in 
the energy produced. The remaining energy sources have 
a relatively small share of domestic production: coal - 8.7%, 
crude oil - 2.8%, geothermal -1.5%, gas - 0.4% 

Energy consumed in Georgia is 3.15 times higher than 
the energy required, which is largely due to demand for non-
renewable energy resources, which is not available in the 
country, but traditional energy resources are widely used in a 
number of fields.

As a result, in 2016, almost one-third of the country›s 
domestic consumption of petroleum products (33.1%) and 
slightly less natural gas (30.5%). 

In the world as well as in Georgia, the role of coal is 
reduced in the economy (5.8% of consumption). 20.8% of 
the domestic consumption comes from electricity, the source 
of which is the renewable energy/ unprofitable energy or 
import of the internal one. Only 0.4% of domestic internal 
consumption comes from geothermal energy. Over the next 
10 years, new electric power capacity is expected to turn 
Georgia into an important exporter of electricity.

With realistic calculations, electricity consumption in 
Georgia will increase by 3.5% per annum in the following years. 
As a result, net exports of 9.9 billion kWh electricity will be 
expected by 2027, which will be 37.6% of the total electricity 
generated.

The list of potential projects is drawn up by the Ministry of 
Energy of Georgia for the potential investors (Order N125/) on 
Approving List of Potential Power Plants in Georgia (available 
to show). For each project, the average annual output is given. 
Some assumptions are used to calculate the value added by 
them (assumptions are taken from potential projects).

• Export tariff - 0,080
• Internal supply tariff - 0,048
• Technical losses and their own consumption - 3%
• Export Share - 80%
• Share of internal supply - 20%

The following assumptions are used:

• Average Annual Production of Each Project Decreases 
Technical Losses (0.03%);

• The derivative output is divided between export and 
internal supply (80% -20%);

• The derivatives generated are multiplied by the cost of 
electric power of Kilowatt and the sum;

• The final added value is divided on macroeconomic 
indicators to assess its share.

• The macroeconomic indicators used the GDP of 2017 at 
current prices (15,230 billion USD) and the export indicator of 
2017 (2,348 billion USD).

Following the aggregation of the information received at 
the project level, it is possible to see the general picture, first of 
all, to project projects according to their status:

• Construction and Licensing Projects (45 projects) - 
After completion of full exploitation, they will generate a total 
additional cost of 2.5% of current GDP (2017). 

• The second group consists of research projects under 
construction commitment (22 projects), the potential share 
of which is 2.2% of the current GDP. These are the projects 
for which the terms and obligations of construction are 
determined, but research works are still under way. 

• The next group is the projects at the stage of technical 
and economic research (80 projects). There is an expressed 
interest in these projects by investors, although only research 
works are underway, after which the terms of their construction 
may be determined. The total contribution of these projects to 
GDP is 4.6%. 

• The fourth group is potential projects (99 projects), 
which are only theoretical and the investor›s interest is not 
expressed. The potential share of potential projects in GDP is 
3.2%.

• Renewable energy current and potential projects 
are determined by several renewable energy sources. As 
mentioned above, hydropower has a vital role in the Georgian 
energy sector. 

• The total potential contribution of hydro power plants 
(both ongoing and potential) to the current economy is quite 
high and 10.2%. 

• After hydropower, Georgia is attractive for investors 
with wind energy, which is 2.0% for wind power plants. 

• Interest in the use of solar energy is scarce (0.3%), as 
well as bio waste recycling.

• Overall, the potential contribution of all four types of 
projects in the economy is 12.6%, which is quite high. 

Obviously the research is based on certain assumptions, and 
all project implementation will require tens of years, and with the 
growth of the current economy, their contribution to economic 
growth in other equal conditions will be reduced. However, 
potential economic benefits of projects are more visible.

David Aslanishvili
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SUMMARY

This research will explore other possible financial vehicles 
that go beyond traditional sources of private capital offered by 
commercial banks. It will look at international experience and 
the opportunities to use public support, green bonds to raise 
green finance as well as the work of energy service companies 
(ESCOs) to finance green investments.

We have offered our view of what should be done in fact 
(not in paper in Georgia as it has been in the past 15 years) 
to change the situation and end the negative and harmful 
monopoly of the commercial banks and the National Bank of 
Georgia and to have in place the two independent sources to 
attract and invest resources in Georgia.

This will increase the capitalization of the country and is a 
proven way to eradicate the country›s lagging and accelerate 
economic growth.

Why should we focus on this issue?
1. According to WHO›s latest data, over 7 million people 

die each year because of breathing air with solid particles, and 
one of its main pollutants is vehicles. (Cereceda Rafael, Cuddy 
Alice. 2018.....)

2. Georgia’s Capital - Tbilisi - is occupying the 3rd place 
in the light of air pollution, 

3. Due to the critical situation, the public demand to live 
in a clean ecological environment, day by day increases. 

In our research the following Questions are discussed and 
overviewed:

• Is it important to act on the issues of Georgia›s 
position on the global scale? 

• What unique components can be used to prolong the 
average life of people? 

• What investors do the country need for building eco-
projects and their realization? 

• What type of ecofriendly technologies can be 
developed for potential customers in Georgia?

In that field we have studied the following:
• The links between economic growth, green growth 

(e.g. clean energy), high living standards and capital markets;
• Why the Commercial Banks are the main and the 

only source of finance for green (and not only) investments in 
Georgia;

• Situation on capital markets of Georgia (stock and 
bond markets) - as an indicator of economic growth and an 
alternative source of financing;

• Possible benefits of non-bank financing, including for 
clean energy projects and the SME sector (e.g. small hydro, 
energy efficiency);

• The role of government in supporting capital market 
development;

• The role of international community (donors, IFIs, 
international organization) to support Georgia’s efforts to 
develop capital markets
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Georgia – Recent level of development

To illustrate the wide gap between the developed 
economy and the weak one, let us compare the current level 
of per capita GDP of Switzerland, Hungary, Poland to Georgian 
one (source: https://tradingeconomics.com/switzerland/gdp-
per-capita; https://tradingeconomics.com/poland/gdp-per-
capita; https://tradingeconomics.com/hungary/gdp-per - capita; 
https://tradingeconomics.com/georgia/gdp-per-capita); 

• The Gross Domestic Product per capita in Switzerland 
was last recorded at 76667.44 US dollars in 2017. The GDP 

per Capita in Switzerland is equivalent to 607 percent of the 
world›s average. 

• The Gross Domestic Product per capita in Hungary was 
last recorded at 15647.85 US dollars in 2017. The GDP per 
Capita in Hungary is equivalent to 124 percent of the world›s 
average. 

• The Gross Domestic Product per capita in Poland was last 
recorded at 15751.23 US dollars in 2017. The GDP per Capita in 
Poland is equivalent to 125 percent of the world›s average. 

• The Gross Domestic Product per capita in Georgia was 
last recorded at 4290.17 US dollars in 2017).The GDP per Capita 
in Georgia is equivalent to 34 percent of the world›s average.
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INTRODUCTION

Modern economic development heavily relies on new 
technologies and unprecedented development of science 
creating more and more new innovative products and services. 
The forth industrial revolution fundamentally differs from the 
previous ones. The new inventions connect digital technologies 
to almost every product and service and impact the development 
of all spheres: economic, political, social, cultural, environmental 
and etc. Modern knowledge-based global economy rises new 
goals for policy-makers wishing and trying to increase welfare 
of the country in a way to benefit all citizens of a national state.  
In such reality the demand for knowledge generation and 
improvement of resource efficiency is critical. 

The equal impact and contribution of women and 
men in this process of modern transformation, deep 
economic changes and societal alteration is critical as 
global economy continuously moves towards the new fifth 
industrial revolution, where knowledge and cognitive skill 
have the imperative. More than ever, nations cannot afford 
to lose the skills, ideas and perspectives of women who 
are currently under-represented – in order to utilize the 
promise of a more prosperous and human-centric future 

“Policy-makers need to take concrete 
action to help women achieve equal access 

to opportunities—to education, to productive resources, 
and to full equality under the law”

Christine Lagarde, Managing Director, IMF. 

that is to be come soon by contemporary innovations and 
technologies.

New challenges for national economic policies 
generate new approaches which have to face these modern 
developments and trends. One of the efficient practices 
represents women promotion for a very simple reason: 
women yet are not fully engaged into development and 
their economic potential has to be unlocked to benefit not 
only economic goals but also social inclusion and human 
development to meet upmost goal of every state:  inclusive 
growth and high level of welfare. In this regard, the women 
promotion and their empowerment are key policy challenges. 
Nowadays the need for women advancement in all spheres of 
the society is clear and generates no doubts for reasonability 
and rationality of such approach to economic growth.

Generally speaking, all types of inequality have economic 
prerequisite, circumstances and consequences. Therefore, 
in this paper we mostly focus on the economic side of the 
discrimination and lack of gender balance between men and 
women in economic terms. Despite the significant progress 
mankind has reached in the past 20 century, women still are 
not equal partners with men in the economy, politics and 
society: the gap between them remains large. Gender balance 
in economic, which means equal presentation at economic 
decision-making, merit-based participation in the labour force, 
presence in managerial and leadership positions, access to 
resources and etc., is not inevitably ideal for every nation, 
society or individual. But creating equal opportunities for 
both gender and then giving them possibility to choose relying 
on their own preferences is the key for any state to achieve 

GLOBALIZATION AND BUSINESS #7, 2019გლობალიზაცია და ბიზნესი #7, 2019

WOMEN FOR GLOBAL GROWTH: 
NEED FOR WOMEN ECONOMIC EMPOWERMENT 

JEL Classification: F01, J16

For citation: Sepashvili E. (2019), Women For Global Growth: Need For Women Economic Empowerment, Globalization And 
Business, #7, pp. 96-103. https://doi.org/10.35945/gb.2019.07.012

EKA SEPASHVILI

Doctor of Economics
Associate Professor
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia
Eka.sepashvili@gmail.com

KEYWORDS: GENDER EQUALITY, WOMEN ECONOMIC EMPOWERMENT, GLOBAL GROWTH.

https://doi.org/10.35945/gb.2019.07.012



GLOBALIZATION AND BUSINESS #7, 2019 97

and guarantee higher level of welfare.  At the same time, we 
should not miss the sectors where men are disadvantaged 
relative to women. Thus, when we speak about transformation 
and creating incentives for women promotion, we should be 
conscious not to exaggerate and keep focus on improving 
parity between men and women. 

LITERATURE REVIEW

The importance of gender balance in economic per-
formance is growing due to the effects of globalization, which 
deepens the gap between men and women, in terms of 
access to political-economic power and resources. As Schwab 
(2017) notes, deepening the globalization may result grave 
consequences: organizations might be unable to adapt with 
new environment; governments could fail to employ and 
regulate new technologies to capture their benefits; inequality 
may grow and societies’ fragmentation continues. As human 
capital is the key to technology, knowledge and innovations, 
its gender dimension does matter. Hence, national economies 
have to devote a great deal of attention to human resource 
efficiency. Therefore, governments should create appropriate 
conditions and/or incentives for business actors to focus on 
innovative products and services (Sepashvili 2018b). In this 
regard, gender equality represents a key factor for unlocking 
the economic potential of nation states and for leveraging 
economic growth (Sepashvili 2019). 

Societies with greater gender equality not only offer 
better socio-economic opportunities for women, but also tend 
to grow faster and more equitably. There are gains in poverty 
reduction, environmental sustainability, consumer choice, 
innovation and decision-making on a wider set of issues when 
women are supported to engage in economic growth (Abney 
and González 2018). This kind of development encourages to 
support the economic empowerment of women and creates 
incentives to increase investment in female human capital – an 
investment that has returns not only for women but for men, 
children and nation as well. Gender equality leads to “smart 
Economics” (Buvinic & King, 2007). This approach views gender 
equality as an integral part of economic development and 
aims to boost development through investing more efficiently 
in women and girls. Thus, investing in female human capital 
is resulting more effective development outcomes (Chant, 
2012; Chant and Sweetman 2012).  The need for development 
and facilitation of innovations dictate policy-makers to 
unlock cognitive potential of women and promote women 
economically to achieve better participation in decision-
making and better positions at the top leadership level to 
influence company profitability at microeconomic level and 
welfare of population at the macroeconomic level (Sepashvili 
2016, Sepashvili 2018a).

Women contribution to the economy is vital and proved 
by different studies and researches. The World Development 

Report 2012 (World Bank, 2011) dedicated to Gender 
Equality and Development, confirmed the clear positive 
correlation between the women Economic Participation and 
the GDP level per capita and overall level of welfare. As world 
Economic Forum Report (2017) states, many empirical studies 
demonstrated that improved gender balance generates 
significant economic benefits, which differ according national 
characteristics of national economies, national cultural 
behavior and the challenges they are facing. Notable new 
estimates displays that economic gender equality could add an 
additional US$250 billion to the GDP of the United Kingdom, 
US$1,750 billion to the US, US$550 billion to Japan GDPs, 
US$320 billion to France GDP and US$310 billion to German 
GDP. Other calculations suggest that China will have US$2.5 
trillion GDP increase if gender balance is realized and that the 
Global Economy could increase US$5.3 trillion by 2025 if the 
gender gap is narrowed in economic participation by 25%. 
More realistic calculation shows that, if female employment 
rates in OECD countries reaches the level Sweden experiences,  
GDP could be boost by over USD 6 trillion (PwC 2018). 

The  McKinsey Global Institute Report (2015) notes 
that $12 trillion could be added to global GDP by 2025 by 
advancing women’s equality within society by supporting 
public, private, and social sectors to act in coordination  to 
close gender gaps. Scholars conducting the calculation note, 
that a “full-potential” scenario in which women participate in 
the economy is identical to that of men, would add up to $28 
trillion, or 26 percent, to annual global GDP in 2025 compared 
with a business-as-usual scenario. Of course reaching absolute 
parity is unrealistic, it is just noted the volume of the GDP 
that might be gained. Achieving even slightly better gender 
balance within society implies changes in cultural behavior, 
social attitudes, regulations and legislations. And visa-versa: 
changes in social norms and behavior in favor of women 
advancement leads to better women involvement in all 
spheres and especially in decision-making level. At the same 
time, it concerns personal choice of individuals, both men and 
women, how to allocate their time between un-paid and paid 
work, or how to participate in economics or politics.  

Globally, Women comprise approximately the half the 
world’s working-age population, but their contribution to the 
world GDP in only 37%, the McKinsey Global Institute’s Gender 
Parity Report 2015 says. This global average contribution to 
GDP covers large variations according the regions. The share of 
regional output generated by women is only 17 % in India, 18 % 
in the Middle East and North Africa (MENA), and 24 % in South 
Asia (excluding India). In North America and Oceania, China, and 
Eastern Europe and Central Asia, the share is 40 to 41%. 

More women involvement leads to economic growth. 
International Monetary Fund (2018) research proves, that 
women economic empowerment supports productivity, 
increases inclusive economic growth and improves income 
equality alongside with other positive development outcomes. 
However, studies shows that growth does not inevitably lead 
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to a reduction in gender inequality. On the contrary, it is 
assessed that gender gaps cost the economy some 15 percent 
of GDP (Cuberes and Teignier, 2016; Ferrant and Kolev, 2016).  
But just attracting women in labour force solve the problem 
only partially. Women participation at economic decision-
making and women presence at top managerial positions is 
decisive to fully unlock economic potential and cognitive skills 
women hold. 

Gender parity gives additional incentive to business 
development. Companies significantly benefit by giving 
possibility to women leadership that leads to increased 
effectiveness and growth (Sepashvili, 2019). It is assessed that 
companies with three or more women in senior managerial 
positions have higher score in all dimensions of performance 
(McKinsey & Company, 2018). However, the reality is 
controversial: women face significant barriers, and often 
structural discrimination to hold highest leadership positions. 
According to Cheryl (Cheryl, 2014), only 5% of Fortune 500 
CEOs were women in 2014, and according new 2019 data 
women hold 24 (4.8%) of CEO positions at those S&P 500 
companies. This vividly represents the real picture: while in 
recent years women experienced significant progress in career 
advancement, men are still majority on leadership positions 
such as high-level management, board of director seats, CEOs 
and est. Data from the most recent Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM) suggest (Terjesen, 2012) that women represent 
one fourth of established business activity in countries and 
approximately one third of all new business activity around 
the globe. 

INTERNATIONAL RANKING OF COUNTRIES 
BY GENDER EQUALITY

The sharpness and importance of barriers and obstacles 
impeding women promotion, vary by countries and relies 
on cultural and historical heritage, national mentality, 
government policy, gender role perception and so on. The 
difficulties facing women and girls over the globe are a major 
source of inequality. Women are discriminated against in 
health, education, political representation, labour market, 
etc.—with entails negative consequences for development. 
Despite this significant progress, that is evidenced by the 
World Bank Report on Development (World Bank, 2011), the 
situation in terms of gender equality still needs improvement, 
especially in its economic dimension. Encouraging trends are 
the higher number of women in the labour market and their 
progress in securing better education and training, as well as 
better access to health care and social protection. 

The Global Gender Gap Report 2018 proves these 
significant achievements and notes the new threat of 
emerging gender misbalance in advanced technologies. In an 
era of fourth industrial revolution, when cognitive skills are 
increasingly vital to further technological development, no 

nation can afford to deprive women’s human capital in the 
innovation development and knowledge generation, where 
attracting talent is crucial as this aspect of human capital is 
already scarce over the globe.    

Since 2006 the Global Gender Gap Index measures 
the relative gaps between women and men across four 
key areas: health, education, economy and politics. Global 
Gender Gap Index measures gaps between male-female data 
rather than levels and quality. The Global Gender Gap Index 
points on the gaps between men and women according four 
main factors: 1. Economic Participation and Opportunity, 
2.Educational Attainment, 3.Health and Survival and 4.Political 
Empowerment. It provides a comprehensive set of data and 
shows gaps on critical indicators, helping countries to set 
priorities within their own economic, political, social and 
cultural contexts. The Index also reveals those countries 
that—within their region or income group—are leaders in 
distributing resources more equitably between women and 
men, regardless of the overall level of available resources.  

We will compare index for selected countries to track the 
tendency. Thus, for comparison we choose developed countries 
and countries, which are advanced in terms of gender equality. 
At the same time we will see the index for some former soviet 
countries and countries of soviet bloc in Eastern Europe. Soviet 
legislation had unprecedented high level of women promotion 
at all level, which was resulted in higher gender equality for 
former soviet countries, despite the fact that after the collapse 
of Soviet Union, all of them experienced deep economic crisis.  
And to completing the picture, some countries with the worst 
score are presented. 

Data shows quite diverse picture according countries, 
but the tendency is that countries with high gender equality 
have good results in political empowerment and economic 
participation. However, direct and clear correlation is not 
observed as the history of achieving gender equality in these 
countries is different and greatly depends on social norms, 
cultural background and law enforcement. Worth to note that 
in former soviet countries gender equality is lower than the 
gender balance in economic opportunities. As it was already 
mentioned above, Soviet gender equality policy helped 
number of countries to reach better equality in economic 
terms. The most distinguished example is Belarus, which 
ranks as 28 for total score and is 6th in terms of economic 
participation and opportunity. The same picture is observed 
for other countries as well. The Global index rank and sub-
index rank for economic participation significantly differs for 
Russian Federation, Ukraine, and Kazakhstan: global index 
ranks are 75, 65 and 60 accordingly for these countries, while 
sub-index indicating economic opportunities shows a better 
picture and ranks are 31, 28 and 32, accordingly. Azerbaijan, 
Armenia and Georgia are considerably lagging back in terms 
of gender equality:  their ranking are as follow: 97, 98 and 99 
accordingly. Azerbaijan gained the highest ranking - 47 in terms 
of economic equality among these countries, while Armenia 
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Table 1. Global Gender Gap Index 2018. Rank of selected countries 

Source: Global Gender Gap Report (2018), World Economic Forum, 2018

ranks 73 and the worst result in economic sub-index– 85, was 
confirmed for Georgia. As for other developed countries, like 
Iceland, Norway, Sweden and Finland, being the best countries 
in terms of general gender equality, their results in economic 
sub-index shows worse ranking – 16, 11, 9 and 17 accordingly, 
but still demonstrating excellent results in comparison with 
former soviet countries.       

Another source estimating gender equality is Human 
Development Report, which measures Gender Inequality 
Index (GII) taking into account three main factors of human 
development. 1. Women reproductive health measured 
by maternal mortality ratio and adolescent birth rates; 2. 
Women empowerment measured by women participation in 
parliament and women access to education and 3. Economic 
status estimated by women participation in labour force.

The GII measures the human development costs of 
gender inequality. Thus, GII highlights the inequalities between 
females and males and notes damage to human development 
in this regard. The GII gives new picture of the position of 
women in 160 countries and points on gender gaps in major 
areas of human development. The component indicators 
emphasize areas in need of critical political intervention 
and offers solid food for thoughts. It assists public policy to 

correctly choose systematic disadvantages of women urgently 
need to be overcome. 

Gender equality index for the same countries are as 
following: Table 2.

Data on gender equality index for same countries show 
slightly different picture and ranks, though the clear tendency 
is that countries with higher index of human development 
experience higher level of gender equality. However, some 
countries demonstrate better results in terms of human 
development (Iceland 6, Norway -1, Canada - 12,  United 
States – 13,) while their results in gender inequality index in 
worse (Iceland 9, Norway -5 Canada - 20,  United States – 41). 
For majority of countries the gender inequality index is higher 
in comparison with human development index. Azerbaijan, 
Armenia and Georgia showed better ranks for gender inequality 
index, 71, 55 and 78 accordingly, while human development 
level for these countries is worse: 80, 90 and 70 accordingly.      

McKinsey Global Institute’s Gender Parity report 2015, 
assess 15 gender equality indicators for 95 countries. The 
indicators fall into four categories: equality in work, essential 
services and enablers of economic opportunity, legal protection 
and political voice and physical security and autonomy. The 
scores is set at 1.00 as the ideal gender parity and countries 

# Country Global Index Economic participation 
and opportunity

Educational 
attainment 

Health and 
survival

Political 
empowerment 

1 Iceland 1 16 39 121 1
2 Norway 2 11 41 95 3
3 Sweden 3 9 52 115 7
4 Finland 4 17 1 60 6
5 Slovenia 11 15 29 1 22
6 France 12 63 1 78 10
7 Denmark 13 38 1 100 15
8 Canada 16 27 1 104 21
9 Latvia 17 10 1 1 42
10 Bulgaria 18 50 27 42 45
11 Lithuania 24 21 53 1 41
12 Belarus 28 6 49 52 74
13 Estonia 33 42 1 42 51
14 Moldova 35 18 69 1 72
15 United States 51 19 46 71 98
16 Kazakhstan 60 32 30 42 94
17 Ukraine 65 28 26 56 105
18 Russian Federation  75 31 28 1 123
19 Kyrgyz Republic 86 78 79 1 93
20 Azerbaijan 97 47 33 146 137
21 Armenia 98 73 35 148 115
22 Georgia 99 85 60 123 119
23 Iraq 147 149 136 76 90
24 Pakistan 148 146 139 145 97
25 Yemen 148 147 146 126 149
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Table 2. Gender Inequality Index 2017

Source: Human Development Report 2018, United Nations Development Program, http://hdr.undp.org/en/composite/GII

and regions are assessed by their distance each country has to 
reach absolute gender parity. This index clearly shows a strong 
link between gender equality in society, beliefs, social norms, 
cultural behavior and attitudes about the role of women, and 
gender equality in work. The report concludes that gender 
equality in work is not achievable without the gender equality 
in society and social norms. Researchers fail to find a country 
with high gender equality in society but low gender equality 
in work. The report concludes that economic development 
supports countries to narrow gender gaps, but progress in 
four areas in particular—education level, financial and digital 
inclusion, legal protection, and unpaid care work—could help 
to accelerate progress.

McKinsey Global Institute’s Gender Parity Report 2015 
data indicates the lowest scores 0.44 for South Asia (excluding 
India), North America and Oceania gained the highest score 
at 0,74. The Eastern Europe and Central Asia, where former 
soviet and Eastern European former socialist countries are 

concentered, gained 0.67, a little bit higher as of 0.71 score 
was given to Western Europe region, where major advanced 
European countries are located. As for remainder part of the 
world, the scores were as following for the regions:  0,64 Latin 
America;   0,62 East and South East Asia, 0,57 Sub-Saharan 
Africa and 0,48 Middle East and North Africa. 

The women high representation was observed in unpaid 
work, which was accompanied by their lowest involvement in 
paid work.  Globally, 75% of the world’s total unpaid care is 
carried out by women, such as family care, child and elderly 
care, cooking, and cleaning. However, this contribution is not 
calculated in traditional measures of GDP. Report estimates 

country
Human 

Development index 
rank 

Gender Inequality 
Index rank 

Share of seats in 
parliament

(% held by women)

Skilled labour Force 
(% of labor force) 

(2011-2017)

1 Iceland 6 9 38,1 73,4
2 Norway 1 5 41,4 82,4
3 Sweden 7 3 43,6 84,9
4 Finland 15 8 42,0 88,3
5 Slovenia 25 7 28,7 90,6
6 France 24 16 35,5 82,6
7 Denmark 11 2 37,4 76,6
8 Canada 12 20 30,1 90,0
9 Latvia 41 42 16,0 91,2

10 Bulgaria 51 46 23,8 87,6
11 Lithuania 35 28 21,3 95,7
12 Belarus 53 31 33,1 98,6
13 Estonia 30 27 26,7 89,2
14 Moldova 112 48 22,8 60,7
15 United States 13 41 19,7 83,2
16 Kazakhstan 58 43 22,1 75,1
17 Ukraine 88 61 12,2 98,1
18 Russian Federation  49 53 16,1 96,1
19 Kyrgyz Republic 122 91 19,2 92,1
20 Azerbaijan 80 71 16,8 93,0
21 Armenia 83 55 18,1 94,4
22 Georgia 70 78 16,0 94,4
23 Iraq 120 123 25,3 28,4
24 Pakistan 150 153 20,0 28,3
25 Yemen 178 160 0,5 30,9

Very high human development

High human development

Medium human development

Low human development
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Table 3. Women in Business

Source: Enterprise Surveys 2019, The World Bank, http://www.enterprisesurveys.org

Percent of firms with 
female participation in 

ownership

Percent of firms 
with majority female 

ownership

Percent of firms with a 
female top manager

Proportion of permanent 
full-time workers that are 

female (%)

All Countries 33.6 14.6 18 30.6
East Asia & Pacific 46.9 28 32.6 37.6

Europe & Central Asia 32.5 12.6 18.9 37.8
Latin America & Caribbean 49.9 19.9 20.1 33.8
Middle East & North Africa 23.3 3.4 5.4 17.6

South Asia 18.4 9.6 11 18.3
Sub-Saharan Africa 29.2 13.4 15.8 26.5

Armenia (2013) 25.3 14.5 19.1 46.4
Azerbaijan (2013) 4.5 2 2.4 31.3

Belarus (2013) 43.6 18.6 32.7 50.9
Bulgaria (2013) 39 12.4 23.9 41.3
Georgia (2013) 33.9 19.2 44.4 44

Iraq (2011) 6.8 n.a. 2.3 8.6
Kazakhstan (2013) 28.3 16.4 18.9 35.5

Kyrgyz Republic (2013) 49.4 16.4 28.8 46
Latvia (2013) 36.3 22.8 31.5 44.4

Lithuania (2013) 35.8 16.5 21 38.4
Moldova (2013) 47.3 28.5 25.7 42
Pakistan (2013) 11.8 8 6 7.3

Russian Federation (2012) 28.5 n.a. 20.1 43.4
Slovenia (2013) 34.5 13.3 18.8 33.6
Sweden (2014) 52.5 9.3 12.5 34.5
Ukraine (2013) 31.5 12.9 18.8 41.4

Uzbekistan (2013) 29.2 7.9 13.4 27

that unpaid work being undertaken by women as much as $10 
trillion of output per year, approximately equivalent to 13 % 
of global GDP.

Interesting picture reveals to study women participation 
in firm ownership, management, and the workforce. The 
World Bank Enterprise Surveys 2019 give some interesting 
data on these indicators and provides useful information 
about women economic participation in the labor force and 
their entrepreneurship activities. 

As data show in the table, women participation in firm 
ownership is high in countries that experience good level of 
human development or presented good balance of gender 
equality. Sweden, Russian, Moldova, Kyrgyz republic, Latvia, 
Lithuania, Georgia, Ukraine, Slovenia, Belarus,  Bulgaria  have 
more than 30% of women in firm ownership, and just some of 
them (Belarus, Georgia, Latvia) have more than 30% women in 
top management.  

As data of different Institutions showed there are no 
clear correlation of gender equality with some specific factor, 
though countries with high level of human development an 
economic development showed better results in terms of 
gender equality. Despite the varied measuring methodology, 
the factors affecting gender equality are approximately 
the same and concern gender balance in decision-making, 

economic opportunities, access to health care and social 
protection, education. At the same time, gender equality has 
clear social character and implies cultural and historical aspects 
of the countries’ development.    

CONCLUSION 

Thus, there is no doubt that gender balance in economic 
terms boost countries’ development and hence, welfare. The 
gender equality means equal opportunities and rights for both 
men and women in political, economic and social spheres. 
This kind of approach advocates gender equality and balanced 
involvement of men and women at macro level and at micro 
level. These are the areas that policy makers have to address 
to create national competitive model to increase resource 
efficiency. Therefore, achieving greater gender equality is 
becoming one of the most significant factors for modern 
economic policy which should encourage the factors, features 
and elements positively contributing country’s welfare. The 
important message to be considered is that gender equality 
leads to smarts economics and creates sound base for resource 
efficiency and innovative development which is crucial for 
reaching higher competitiveness in global markets.    
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SUMMARY

Modern global economic development heavily relies on new 
technologies and unprecedented development of science creating 
more and more new innovative products and services. In such 
reality the demand for knowledge generation and improvement 
of resource efficiency is critical. More than ever, nations cannot 
afford to lose the skills, ideas and perspectives of women who are 
currently under-represented – in order to utilize the promise of 
a more prosperous and human-centric future that is to be come 
soon by contemporary innovations and technologies.

New challenges for national economic policies gene-
rate new approaches which have to face these modern 
developments and trends. One of the efficient practices 
represents women promotion for a very simple reason: women 
yet are not fully engaged into development and their economic 
potential has to be unlocked to benefit not only economic 
goals but also social inclusion and human development to 

meet upmost goal of every state:  inclusive growth and high 
level of welfare. In this regard, women promotion and their 
empowerment are key policy challenges. Nowadays the need 
for women advancement in all spheres of the society is clear 
and generates no doubts for reasonability and rationality of 
such approach to economic growth.

Women contribution to the economy is vital and proved 
by different studies and researches. As data of different 
Institutions showed, there are no clear correlations of gender 
equality with some specific factors, though countries with 
high level of human development and economic development 
showed better results in terms of gender equality. The 
important message to be considered is that gender equality 
leads to smarts economics and creates sound base for resource 
efficiency and innovative development which is crucial for 
reaching higher competitiveness in global markets.
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– საავტომობილო 

 გადაზიდვაში, საექსპედიტორო და საბაჟოსაბროკერო 

მომსახურებაში;

• ტვირთზიდვის მონიტორინგისა და კონტროლის მექა

ნიზმები;

• ტრანსპორტირების დროულად შესრულება და გადა

ცდო მების სიხშირე.

საქართველოსთვის 2010 წლის ლოჯისტიკური უზრუნ

ველყოფის ჯამური მაჩვენებელი 2.61 უკვე 2018 წელს 

მნიშვნელოვნად გაუარესდა და 2.44 ქულამდე შემცირდა, 

რაც იმას ნიშნავს, რომ ადგილების რანჟირებით, მაშინ 

როცა მსოფლიოს 160 ქვეყანას შორის ლოჯისტიკური 

უზრუნ ველ ყოფის ინდექსის მიხედვით საქართველო 93ე 

ადგილს იკავებდა, უკვე 2018 წელს აღნიშნულმა მაჩვენე

ბელმა ქვეყანა 119ე ადგილზე გადაანაცვლა. ბოლო წლებ ში 

მაქსიმალური შედეგი 2012 წელს დაფიქსირდა და ლოჯის

ტიკური უზრუნველყოფის დონემ 2.77 ქულას მიაღწია, რის 

შედეგად დანარჩენ სახელმწიფოთა შორის ქვეყანამ 77ე 

ადგილი დაიკავა. 20142016 წლებში მნიშვნელოვანი კლება 

ფიქსირდებოდა. კერძოდ, საქართველოს ლოჯისტიკური 

ინდექ სის ჯამურმა მაჩვენებელმა 2014 წელს 2.51 ქულა, ხოლო 

2016 წელს კი რეკორდულად დაბალი 2.35 ქულა დააფიქ

სირა. შესაბამისად, ქვეყნის პოზიციამაც რეიტინგში 130ე 

ადგილზე გადმოინაცვლა. 2012 წელს, როცა საქართველოს 

ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის ინდექსი საუკეთესო შე

დეგს აღწევს და თავისი მაჩვენებლით წინ უსწრებს ისეთ 

ქვეყნებს, როგორიცაა: ყაზახეთი 2.69 ქულა  86ე ადგილი; 

რუსეთი 2.58 ქულა  95ე ადგილი; სომხეთი 2.56 ქულა  

100ე ადგილი; ირანი 2.49 – 112ე ადგილი და აზერბაიჯანი 

საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციის განვითარების პერსპექტივები და მისი გავლენა ქვეყნის ეკონომიკაზე
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2.48 ქულა  116ე ადგილი. აქვე აღსანიშნავია ქვეყნები, 

რომლებიც წინ უსწრებენ საქართველოს მაჩვენებელს: 

ლატვია 2.78 ქულა 76ე ადგილი; უკრაინა 2.85 ქულა 66ე 

ადგილი; რუმინეთი 3.0 ქულა  54 ადგილი, ბულგარეთი 3.21 

ქულა  36ე ადგილი და თურქეთი 3.51 ქულა  27ე ადგილი. 

როგორც ჩანს, საქართველო ლოჯისტიკური უზრუნველ

ყოფით ლიდერი იყო კავკასიის შიდარეგიონულ დონეზე, 

მაგრამ შავიზღვისპირეთის რეგიონში ის ფაქტობრივად ბოლო 

ადგილს იკავებდა. ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის ინდექ

სის თითოეული კომპონენტის კონტრიბუცია წლების მიხედ

ვით ჯამურ მაჩვენებელში ერთმანეთისგან განსხვავებულია. 

2010 წელს საქართველოს ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის 

უმთავრეს მასტიმულირებელ კომპონენტს წარმოადგენდა 

დროულობა  3.8 ქულით (მაქსიმუმ 5 ქულიდან), რომელსაც 

მოჰყვებოდა საერთაშრისო გადაზიდვების ხარჯიანობა 

2.73 ქულით და შემდგომ მონიტორინგისა და კონტროლის 

დონე 2.67 ქულით. ყველაზე უმნიშვნელო კონტრიბუცია 

ინფრასტრუქტურის დონეზე მოდის, რომელმაც 2.17 

ქულას მიაღწია. 2012 წელს, როგორც ზემოთ ავღნიშნეთ, 

საქართველოს ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის ინდექსი 

მაქსიმალურ დონეს აფიქსირებდა, რაშიც უმთავრეს როლს 

საბაჟო პროცედურების კომპონენტი ასრულებდა 2.90 

ქულით. მას მოსდევდა დროულობისა და ინფრასტრუქტურის 

კომპონენტები 2.86 და 2.85 ქულებით. ყველაზე სავალალო 

მდგომარეობა მონიტორინგისა და კონტროლის ნაწილში 

დაფიქსირდა 2.59 ქულით. რაც შეეხება 2018 წელს ქვეყნის 

ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის ინდექსში უმიშვნელო

ვანესი წილი მოდიოდა დროულობის კომპონენტზე 2.95 

ქულით, მას მოსდევს საბაჟო პროცედურები 2.42 ქულით, 

ინფრასტრუქტურის დონე და საერთაშრისო გადაზიდვების 

ხარჯიანობის კომპონენტები  2.38 ქულით და ბოლოს 2.26 

ქულიანი მაჩვენებელებით ფიქსირდებიან ლოჯისტიკური 

მომსახურების ხარისხის, მონიტორინგისა და კონტროლის 

კომპონენტები. მოცემულ წელს საქართველოს ლოჯისტი

კური უზრუნველყოფის ინდექსის ექვსივე კომპონეტის 

ჯამური და ინდივიდუალური მაჩვენებელები მნიშვნელოვ ნად 

ჩამორჩება კავკასიის რეგიონისა და შავი ზღვის აუზის წევრ 

სახელმწიფოთა ანალოგიურ მაჩვენებლებს. 

სამამულო ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის ინდექსი 

დეტა ლურ დონეზე განიხილავს ლოჯისტიკურ გარემოს 

კონკრე ტულ ქვეყნებში (100 ქვეყანა) და განსაზ ღვრავს 

ყველა ლოჯისტიკური ოპერაციის სიმარტივის დონეს, 

უმთავ  რეს სატრანსპორტო საშუალებებსა და ინსტიტუ

ციურ ბაზისს, ლოჯის ტიკური მომსახურების დროსა და ხარ

ჯებს. აღნიშ ნული ინდექსი განიხილავს ქვეყნის ლოჯისტი

კურ პოზიციო ნირებას არა მხოლოდ ქვეყნის საზღვრებ  თან 

არსე ბული ინფრასტრუქტურით, როგორიცაა პორტები, 

საზღვრისპირა პუნქტები და სხვა, არამედ ქვეყნის მასშტაბით 

სხვადასხვა ლოჯისტიკური წერტილებითა და ტერმინალე ბით 

უზრუნველყოფის დონეს. მაგალითად: ინფრასტრუქტურა; 

მომსახურების დონე; სასაზღვრო პროცედურები და დროის 

მენეჯმენტი; მიწოდების ჯაჭვის უწყვეტობა და მიწოდების 

ჯაჭვის საიმედოობა.

გარდა ზემოთ მოყვანილი ჩამონათვალისა, სამა მულო 

ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის ინდექსი გულის ხმობს ლო

ჯისტიკური გარემოსა და ინსტიტუციური უზრუნველ ყო ფის 

მაჩვენებლების გაერთიანებას ქვემოთ მოცე მული კრი

ტერი უმების გათვალისწინებით: ხარჯებისა და მოსაკრებ

ლების დონე; ინფრასტრუქტურის ხარისხი; მომსახურების 

კომპეტენცია და ხარისხი; პროცედურათა ეფექტიანობა და 

დაგვიანების წყაროები.

2018 წელს ხარჯებისა და მოსაკრებლების დონე ქვეყა

ნაში არსებულ ყველა სატრანსპორტო საშუალებების მიწოდე

ბის რგოლის კომპონენტებზე არაა მაღალი. უფრო მეტიც, 

რესპოდენტთა სრული უმრავლესობა ერთმნიშვნელოვნად 

აღნიშნავს, რომ 2018 წელს გამოკითხულ რესპოდენტთა 

აბსოლუტური უმრავლეობა უარყოფს იმ ფაქტს, რომ ხარ ჯები 

და მოსაკრებლები მაღალი ან ძალიან მაღალი იყო სააგენ

ტოების მომსახურებისა და დასაწყობა/შენახვის კომპონენტში. 

ინფრასტრუქტურის ხარისხის ნაწილში შეფასებათა შორის 

მკვეთრი განსხვავება უფრო თვალნათელია, ვიდრე ხარჯე

ბისა და მოსაკრებლების დონის ნაწილში. გამოკითხულთა 

ნახევარმა დაბალი ან ძალიან დაბალი შეფასება მისცა ისეთ 

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურებს, როგორიცაა საზღვაო 

პორტები, საავტომობილო გზები და რკინიგზა. თუმცა გამო

კითხულთაგან აბსოლუტური უმრავლესობა უარყოფს იმ 

ფაქტს, რომ ანალოგიური შეფასებას იმსახურებს ისეთი 

კომპონენტები, როგორიცაა აეროპორტის, სასაწყობო/

სატერ   მინალო ინფრასტრუქტურა, ტელეკომუნიკაცია და 

ინფორ   მაციული ტექნოლოგიები. მნიშვნელოვანია ასევე 

შევე  ხოთ ლოჯისტიკური მომსახურების კომპეტენციის სა

კითხს და შესაბამისი ხარისხის დონეს. ამ ნაწილში სავა

ლალო მდგომარეობა ფიქსირდება, რადგან მაღალი/ძალიან 

მაღალი შეფასების მიმცემ რესპოდენტთა პროცენტული 

მაჩვენებელი 0ს უტოლდება საავტომობილო ტრანსპორტით 

მომსახურების კომპეტენციისა და ხარისხის დეტერმინანტი

დან დაწყებული ტვირთგამომგზავნისა და ტვირთმიმღების 

მომსახურების შესაბამისი მაჩვენებლების ჩათვლით. აქვე 

აღსანიშნავია პროცედურათა ეფექტიანობის კომპონენტი. 

გამოკითხულ რესპოდენტთა 100%ის შეფასებით ხშირად 

ან თითქმის ყოველთვის ეფექტიანია განბაჟების პროცედუ

რის, სასაზღვრო სააგენტოების ოპერაციების გამჭვირვალობა 

და ადეკვატური და დროული ინფორმაციის რეგულარული 

გაცვლა. ხოლო ისეთი საკითხების ეფექტიანობა, როგორიცაა 

ირაკლი დანელია
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საექსპორტო/საიმპორტო საბაჟო პროცედურები და წინასწარი 

/დაჩქარებული განბაჟების ეფექტიანობა ხშირად ან თითქმის 

ყოველთვის ეფექტიანობით ხასიათდება გამოკითხულთა 

მხოლოდ 50%სთვის. როგორც მომსახურების კომპეტენ

ციისა და ხარისხის კომპონეტში დაფიქსირდა სავალალო 

მდგომა რეობა, ანალოგიური შემთხვევა გვხვდება დაგვია

ნების წყაროების კომპონენტშიც. კერძოდ, რესპოდენტთა 

აბსოლუტური უმრავლესობა უარყოფს ფაქტს, რომ დაგვია

ნების წყაროები ხშირად ან თითქმის ყოველთვის და კავ

ში რებულია სავალდებულო სასაწყობო პროცესებთან, 

წი  ნას  წარი გადაზიდვის ინსპექტირებასთან, საზღვაო საერთა

შორისო გადატვირთვებთან, კრიმინალურ ქმედებებთან და 

არაფორმალური გადახდების შუამავლობის დროსთან. რაც 

შეეხება 2015 წლიდან ლოჯისტიკურ გარემოში ცვლილებებს 

რესპოდენტთა სრული უმრავლესობის შეფასებით გაუმჯო

ბესდა საბაჟო და სხვა სავალდებულო პროცედურები. 

გაუმჯობესებას აფიქსირებს გამოკითხულთა ნახევარი ისეთ 

საკითხებშიც, როგორიცაა ვაჭრობისა და ტრანსპორტის 

ინფრასტრუქტურა, ტელეკომუნიკაციები და ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები, კერძო ლოჯისტიკური მომსახურების ხა

რისხი და არაფორმალური გადახდების შუამავლობა. 

ერთად ერთი კომპონენტია ლოჯისტიკასთან დაკავშირებული 

რეგულაციები, რომლის გაუმჯობესებაც არ ფიქსირდება. 

დაბოლოს, 2015 წლიდან რესპოდენტთა 50%ის შეფასე

ბით ტრადიციულ ფორვარდულ კომერციულ მომსახურებაზე 

მოთხოვნა შემცირდა. 

საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციის განვითარების 

პერსპექტივების გაანალიზებისას გამოიკვეთა მისი განმა

პირობებელი სამი ძირითადი ფაქტორი, რომელთა დეტერ

მი ნანტებიც, თავის მხრივ, ზეგავლენას ახდენენ სატრან ზიტო 

დერეფანში ტვირთნაკადების მოცულობაზე. განხილული 

შიდა, მაკრო და საერთაშორისო ფაქტორებიდან საქართვე

ლოს მაგალითზე ტრანსკავკასიური კორიდორის სატრანზი

ტო ფუნქციის განვითარების უმთავრეს შემაფერხებელს 

წარმო ადგენს შიდა ფაქტორი. აღნიშნული განსაზღვრავს 

სახელ მწიფოთა ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის დონეს, 

რომე ლიც თავის მხრივ აანალიზებს ქვეყანაში არსე ბულ 

საბაჟო მომსახურებისა და სასაზღვრო მართვის ოპერა

ციათა ეფექტიანობას, ვაჭრობისა და ტრანსპორტის ინფრას

ტრუქტურის ხარისხის დონეს, კონკურენტუნარიან ფასებში 

საერთაშორისო გადაზიდვების წარმოების სიმარტივეს, 

ლო ჯის  ტიკური მომსახურების ხარისხსა და კომპეტენციას, 

ტვირთ  ზიდვის მონიტორინგისა და კონტროლის მექანიზმებსა 

და ტრანსპორტირების დროულად შესრულებისა და გადაცდო

მების სიხშირეს.

ტრანსკავკასიური კორიდორი მხოლოდ საქართვე

ლოს სატრანზიტო ფუნქციის რეალიზაციასთან არ არის 

დაკავშირებული, უნდა განვიხილოთ ყველა იმ სახელწი

ფოთა ლოჯისტიკური ჩავარდნები, რომლებიც პირდაპირ ან 

ირიბად ქმნიან ტრანსკავკასიური კორიდორის ტრანზიტულ 

ფუნქციას და რომლებზეც დამოკიდებულია ამ ფუნქციის 

განვითარება. მსოფლიო ბანკის მიერ შემოთავაზებული 

ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის ინდექსის ანალიზმა ცხადყო, 

რომ საქართველოს ლოჯისტიკური უზრუნველოფისა და 

ეფექტიანობის დონე უკანასკნელ პერიოდში მნიშვნელოვნად 

გაუარესდა და ჩამორჩა ევროპისა და ცენტრალური აზიის 

ქვეყნების ანალოგიურ მაჩვენებლებს, ისევე როგორც 

საშუალოზე დაბალი შემოსავლის მქონე ქვეყნების მაჩვე

ნებლებს. საქართველომ ექვსივე კომპონენტში დააფიქსირა 

უარესი შედეგი, ვიდრე რეგიონში მეზობელმა სომხეთმა, 

(რომელსაც ზღვაზე გასასვლელი არ გააჩნია) და აზერ

ბაიჯანმა, რომლის დამოკიდებულება ქართულ პორტებზე 

ძალ ზედ დიდია. ფაქტობრივად ყველა კომპონენტის მაჩვენე

ბელი იმდენად დაბალი აღმოჩნდა, რომ რთულია რომელიმე 

კომპონენტის ცალკე გამოყოფა რათა დავასკვნათ და ვთქვათ, 

რომ ეს კომპონენტი ყველაზე დიდი უარყოფითი ფონის 

შემქმნელია ქვეყნის მთლიანი ლოჯისტიკური ეფექტიანობის 

შეფასებისას. თანაბრად ყურადსაღებია ინფრასტრუქტურის, 

კვალიფიციური ლოჯისტიკური მომსახურების, მონიტორინ

გის, კონტროლის მექანიზმებისა და კონკურენტულ ფასებში 

საერთაშორისო გადაზიდვის დონე. ამ მიმართულებით 

მნიშვნელოვანია შესაბამისი სიღრმისეული კვლევების ჩა

ტარება და შემდგომ მათ აღმოსაფხვრელად პრაქტიკული 

ნაბიჯების გადადგმა. ინფრასტურქტურის გასაუმჯობესებ

ლად საჭიროა შესაბამის პროფესიულ და უმაღლეს 

სასწავლებ ლებში დარგობრივი პროგრამების შემუშავება, 

რათა ბაზრის მოთხოვნა დაკმაყოფილდეს სატრანსპორტო

ლოჯისტიკის დარგის სპეციალისტებით, რომლებიც უზრუნ

ველ ყოფენ თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და სისტე

მებით ტვირთზიდვის მონიტორინგისა და კონტროლის 

ელექტრონული მექანიზმების შემუშავებასა და დანერგვას, 

როგორც სახელმწიფო უწყებრივ დონეზე, ისე ბიზნეს 

სუბიექტებისთვის თავიანთი ლოჯისტიკური მომსახურების 

ხარისხის გასაუმჯობესებლად.

სატრანსპორტო სექტორის გავლენა

ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდაზე

კვლევები, რომლებიც ცდილობენ შეისწავლონ და 

დაადგი ნონ ეკონომიკურ ზრდაზე სატრანსპორტო/ლოჯისტი

კური სექტორის გავლენა, საკმარისი და სრულყოფილი 

სახით არ არის წარმოდგენილი. ემპირიული კვლევები, სა

დაც გაანალიზებულია ლოჯისტიკის სექტორის მნიშვნელობა 

საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციის განვითარების პერსპექტივები და მისი გავლენა ქვეყნის ეკონომიკაზე
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ძირითადად ფოკუსირებულია ერთი რომელიმე ქვეყნის 

შესწავლაზე და გამოყენებულია დროითი მწკრივების 

ანალი ზის მეთოდი. ასევე, გვხვდება კვლევები, რომლე

ბიც მოლოდინების ფორმირებას პანელური მონაცემების 

ანალიზზე დაყრდნობით კონკრეტული ქალაქებისა და 

რეგიონების მაგალითზე ახდენენ. მიუხედავად ამისა, ე.წ. 

პანელური მონაცემებით ანალიზის მეთოდი, რომელიც 

ორზე მეტ ქვეყანას მოიცავს, არსებულ კვლევებში ძალიან 

იშვიათადაა გამოყენებული. ასევე ცოტაა კვლევები, სადაც 

განხილულია ლოჯისტიკური ინვესტიციების მრავალ განზო

მილებიანობა. წინამდებარე კვლევაში გათვალის წინე ბუ

ლია ქვეყნები, რომლებსაც სატრანზიტო ფუნქცია გააჩნიათ 

მეზობელ ქვეყნებთან მიმართებაში და, რომლებსაც აქვთ 

ზღვაზე გასასვლელი (აზერბაიჯანის გამოკლებით), ეს 

მნიშვნე ლოვანია, რადგან მსოფლიო ვაჭრობის 90%ზე მეტი 

სწორედ საზღვაო გადაზიდვაზე მოდის. ამდენად კვლევაში 

გამოყენებულია შემდეგი ქვეყნების მასალები: აზერ ბაიჯანი, 

ბულგარეთი, დანია, ესტონეთი, ფინეთი, საქართველო, 

გერ მა ნია, ლატვია, ლიეტუვა, ნიდერლანდები, პოლონეთი, 

რუმი ნეთი, რუსეთი, თურქეთი და უკრაინა. პანელური 

მონაცე მების ანალიზის მეთოდის საშუალებით ლოჯისტიკის 

სექტო რის განვითარების შესახებ კვლევაში გამოყენე ბულია 

სხვა დასხვა ცვლადები. შედეგად მოხდა იმ დეტერმინან

ტების იდენტიფიცირება, რომლებიც ყველაზე მეტად განა

ვითარებს ლოჯისტიკის სექტორს და მნიშვნელოვან ზე

გავლენას ახდენს ეკონომიკურ ზრდაზე. ვფიქრობ, ფართო 

ცვლადების გამოყენებით მოკრძალებულ წვლილს შევიტანთ 

სატრანსპორტო/ლოჯისტიკური სექტორისა და ეკონომიკური 

ზრდის შესახებ არსებული კვლევის გაღრმავებაში. 

მსოფლიო მასშტაბით არსებულ კვლევებს თუ გადავ

ხედავთ დავინახავთ, რომ კვლევების ძირითადი ნაწილი 

ჩატარებულია ჩინეთში. ჩინელმა მკვლევარებმა ა. მოდიმ და 

ფ. ვანგმა (Mody, Wang, 1997) შეისწავლეს 19851989 წლებ 

ში ეკონომიკური ზრდის სხვადასხვა დეტერმინან ტები მრავა

ლი მონაცემების მეშვეობით 23 ინდუსტრიულ სექ ტორზე, 

რომლებიც განთავსებულია ჩინეთის ოკეანისპირა 7 რე

გიონში. კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ სატრანსპორტო და 

საკომუნიკაციო შესაძლებლობების განვითარება იყო ქვეყ ნის 

წამყვანი ეკონომიკური ფაქტორი. ს. დემურგერმა (Demurger, 

2001) გამოიკვლია ინფრასტრუქტურულ ინვესტიციებსა და 

ეკონომიკურ ზრდას შორის დამოკიდებულება ჩინეთის 24 

რეგიონის მაგალითზე. აღნიშნულ კვლევაში, რომელიც 

მოიცავს 19851998 წლების დროით მწკრივს, აღმოჩენილია 

ტრანსპორტსა და ტელეკომუნიკაციებში განხორციელებული 

ინვესტიციების მნიშვნელოვანი დადებითი ეფექტი ეკონო

მიკურ ზრდაზე. კიდევ ერთმა ჩინელმა ეკონომისტმა ზ. ჩუმ 

(Chu, Wang, Hong, 2011) შეისწავლა ურთიერთკავშირი 

ლოჯისტიკასა და ეკონომიკურ ზრდას შორის ჩინეთის 30 

პროვინციის მაგალითზე 19982007 წლებში. აღნიშნულ 

კვლევაში გამოყენებულ იქნა პანელურ მონაცემთა ანალიზის 

მეთოდი, რის შედეგადაც გამოვლინდა მნიშვნელოვანი, 

პოზიტიური კავშირი ლოჯისტიკის სექტორში ინვესტიციებსა 

და ეკონომიკურ ზრდას შორის. თუმცა ლოჯისტიკური 

ინვესტიციების კონტრიბუცია ეკონომიკურ ზრდაში უფრო 

მეტად გამოვლინდა შიდა რეგიონებზე, ვიდრე ოკეანისპირა 

პროვინციებში.

ქ. ვანგმა (Wang, 2010) გაანალიზა რეგიონულ ეკონო

მიკურ ზრდაზე ლოჯისტიკური აქტივობების ეფექტი ჩინეთ

ში არჰუის პროვინციის მაგალითზე. აღნიშნულ კვლევა

ში ტვირთბრუნვის მთლიანი მოცულობა გამოყენებულია, 

რო გორც ლოჯისტიკური აქტივობის ძირითადი მაჩვენე

ბელი. მიგნებები აჩვენებს, რომ ლოჯისტიკური აქტივო

ბების ეფექტი რეგიონულ ეკონომიკურ ზრდაზე გაურ კვე

ვე ლია. პ. ჰაიალოგლუმ (Hayaloglu, 2015) გაანა ლიზა 

ურთიერთდამოკიდებულება ლოჯისტიკურ ინფრასტრუქ

ტუ რაზე განხორციელებულ ინვესტიციებსა და ეკონომიკურ 

ზრდას შორის ჩინეთის ცენტრალური რეგიონების მაგალითზე 

და აქვე მოხდა ინვესტიციების, დამატებული ღირებულებისა 

და ეკონომიკური ზრდის შედარება ერთმანეთთან დროითი 

მწკრივების ანალიზის მეთოდით. თანაინტეგრაციის ანალი

ზის მიხედვით გამომჟღავნდა 3 თანაინტეგრაციული დამო

კიდებულება ცვლადებს შორის. ს. ბუპენიმ (Boopen, 2016) 

გაანალიზა დამოკიდებულება ლოჯისტიკურ ინვესტიციებსა 

და ეკონომიკურ ზრდას შორის ქვეყნების ორ ჯგუფზე, 

საჰარის აფრიკულ ქვეყნებსა და განვითარებად ქვეყნებზე. 

აღნიშნულ კვლევაში გამოყენებულ იქნა ჯვარედინა და 

პანელური მონაცემებით ანალიზის მეთოდი და შედეგად 

ორივე ჯგუფის ქვეყნებისთვის ლოჯისტიკაში ინვესტიციებს 

დადებითი გავლენა ჰქონდა ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდაზე. 

თურქ მკვლევარებს ს. სეზენსა და თ. აბასიზს (Sezer, 

Abasiz, 2017) თავიანთ ნაშრომში გაანალიზებული აქვთ 

ლოჯისტიკური სექტორის განვითარების ეფექტი ეკონომი კურ 

ზრდაზე ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარე ბის 

ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების მაგალითზე და დადგენილია 

დადებითად მნიშვნელოვანი ეფექტი ლოჯისტიკურ სექტორში 

განხორციელებული ინვესტიციებისა ქვეყნის ეკონომიკურ 

ზრდაზე, თუმცა აღნიშნული ეკონომიკური ორგანიზაციის 

წევრები არიან როგორც განვითარებული, ისე განვითარე

ბადი და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე სახელმწიფოები, 

ასევე მათ შორის ზოგიერთს არ გააჩნია სატრანზიტო ფუქცია 

და წარმოადგენს გეოგრაფიულად ჩაკეტილ ქვეყანას ზღვაზე 

გასასვლელის არ ქონის გამო, ზოგიერთ სახელმწიფოს 

კი სწორედ, რომ საზღვაო ვაჭრობის ფუნქცია მძლავრად 

აქვს ათვისებული. ამდენად, აღნიშნული კვლევაში არსე

ირაკლი დანელია
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ცხრილი 1. მოდელში გამოყენებული ცვლადები დეფინი ცია

წყარო: მსოფლიო ბანკი www.worldbank.org/; საერთა 

შორისო სატრანსპორტო ფორუმი www.itfoecd.org

ბული მიგნება არ მიგვაჩნია სრულყოფილად, რადგან 

ერთგვაროვანი სახელწიფოები არ არის აღებული და ამდენად 

ნახსენებ კვლევაზე მიღებული შედეგები აუცილებლად ვერ 

აისახება სხვა ნებისმიერი ქვეყნის შემთხვევაზე. ცნობილმა 

მკვლევარებმა, კ. შარიპბეკოვამ და ზ. რაინბეკოვმა თავიან 

ნაშრომში (Sharipbekova, Raimbekov, 2018) დსთს წევრ 

სახელმწიფოებზე ახდენენ პანელური მეთოდით ლოჯისტიკური 

ეფექტიანობის გავლენის დადგენას ეკონომიკურ ზრდაზე, 

სადაც ასევე ინფრასტრუქტურაში გაწეული ინვესტიციებს 

მნიშვნელოვნად დადებით ეფექტს აფიქსირებს ჩატარებული 

მოდელი ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდაზე და განსაკუთრებით 

კორელაცია მაღალია კომუნიკაციების ინფრასტრუქტურულ 

ინვესტიციებსა და ეკონომიკურ ზრდას შორის.

ჩვენს მიერ ზემოაღნიშნული 15 ქვეყნა კი შერჩეულია, 

სწორედ იმით, რომ წარმოდგენილია სატრანზიტო ფუნქციის 

მქონე და ამავდროულად ზღვაზე გასასვლელის მქონე 

სახელმწიფოები ეკონომიკურ ზრდაზე სატრანსპორტო

ლოჯის ტიკური სექტორის განვითარების გავლენის შეფა

სე ბი სათვის უნდა შემოვიტანოთ ფაქტორული ცვლადები. 

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია ყველა ის 

ფაქტორი, რომელიც გამოყენებულია ჩვენს ეკონომეტრიკულ 

მოდელში. ესენია მთლიანი სამამულო პროდუქტი (Papava, 

Silagadze, 2019) მიმდინარე, აშშ დოლარებში, სახელმწიფო 

შესყიდვების პროცენტული წილი მთლიან მთლიან სამამულო 

პროდუქტში, მოსახლეობის რაოდენობა, დასაქმებულთა 

წილი (%) მთლიან სამუშაო ძალაში, სატრანსპორტო ინფრა

სტრუქტურაში გაწეული ინვესტიციები (მოიცავს საგზაო, 

საზღვაო, სარკინიგზო და საჰაერო ინფრასტრუქტურას, ახალი 

შენობანაგებობების მშენებლობას, გზების, სარკინიგზო 

მაგისტრალების აღდგენარეაბილიტაციასა და სხვ.). ასევე 

წამოდგენილია შემდეგი ცვლადები: რკინიგზაზე, საავტო

მობილო გზებზე, საზღვაო პორტებისა და ავიაციის მიერ 

გადაზიდული ტვირთების მოცულობა მილიონ ტონებში, გარდა 

საპორტო საზღვაო გადაზიდვებისა, რადგან ეს უკანასკნელი 

გამოსახულია ათას ტონებში. ასევე წარმოდგენილია ყველა 

სატრანსპორტო საშუალების მიერ მთლიანი ტვირთბრუნვა 

მილიონ ტონებში.

მეორე მხრივ, ისეთი ცვლადები როგორებიცაა სახელ

მწიფო შესყიდვების წილი მთლიან სამამულო პროდუქტში, 

მოსახლეობის საერთო რაოდენობა და დასაქმების დონე 

გამოყენებულია, როგორც მაკონტროლებელი ცვლადი მო

დელში, სხვა ყველა ცვლადი ლოგარითმშია აყვანილი. 

საკვლევ პერიოდად ეკონომეტრიკულ მოდელებში აღებულია 

2000 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით დროითი მწკრივი და 

გამოთვლილია სტატას (STATA) პროგრამული პაკეტის 

მეშვეობით.

 დესკრიპტიული სტატისტიკა, რომელიც დაკავშირებუ

ლია ზემოთ აღწერილ ცვლადებთან მოცემულია ცხრილი 

2ში, სადაც ვხედავთ, რომ მაშინ, როდესაც ეკონომიკური 

ზრდის კრიტერიუმით გამოირჩევა მთლიან სამამულო 

პროდუქტს ცვალებადობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, 

რომელიც 20002016 წლებში ზემოაღნიშნულ ქვეყნებში 

დაფიქსირდა 3.89 ტრლ დოლარის ოდენობით, ამ დროს 

ყველაზე დაბალმა მაჩვენებელმა 3.06 ტრლ დოლარის 

ოდენობა შეადგინა. როგორც ჩანს სახელმწიფო შესყიდვების 

ცვლადის, რომელიც ერთერთ მაკონტროლებელ ცვლადს 

წარმოადგენს მთლიან სამამულო პროდუქტში ყველაზე 

დაბალი მაჩვენებელი შეადგენს 12.3 მლრდ დოლარს, 

ხოლო მისი უმაღლესი მაჩვენებელი  57.99 მლრდ დოლარს 

შეადგენს. მოსახლეობის რაოდენობის ცვლადი საშუალოდ 

შეადგენს 30 მლნ ადამიანს მოცემული წლების განმავ ლო

ბაში. დასაქმებული მოსახლეობის რაოდენობის ყველაზე 

და ბალმა მაჩვენებელმა მთლიან სამუშაო ძალაში 20002016 

ფაქტორი ფაქტორის განსაზღვრება წყარო

LGDP მთ. სამამულო პროდუქტი მსოფლიო ბანკი

GFCE სახელმწიფო შესყიდვები (მთ. 
სამამულო პროდუქტის %)

მსოფლიო ბანკი

POP მოსახლეობის რაოდენობა მსოფლიო ბანკი

EMP დასაქმებულთა დონე (%) მსოფლიო ბანკი

LTINV

სატრანსპორტო 
ინფრასტრუქტურაში 

(საავტომობილო, სარკინიგზო, 
საზღვაო და საჰაერო) 
განხორციელებული 

ინვესტიციების მოცულობა მლნ. 
(აშშ დოლარი)

საერთაშორისო  
სატრანსპორტო 

ფორუმი

LRAIL
რკინიგზით გადაზიდული 

ტვირთების მოცულობა (მლნ. 
ტონა  კმ.)

მსოფლიო ბანკი

LROAD
საავტომობილო გზით 

გადაზიდული ტვირთების 
მოცულობა (მლნ. ტონა  კმ.)

მსოფლიო ბანკი

LAIR
საჰაერო გზით გადაზიდული 

ტვირთების მოცულობა
(მლნ. ტონა  კმ.)

მსოფლიო ბანკი

LPORT
საზღვაო გზით გადაზიდული 

ტვირთების მოცულობა (მლნ. 
ტონა  კმ.)

მსოფლიო ბანკი

LTFREIGHT
გადაზიდული ტვირთების 

მთლიანი მოცულობა (მლნ. 
ტონაკმ.)

მსოფლიო ბანკი

საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციის განვითარების პერსპექტივები და მისი გავლენა ქვეყნის ეკონომიკაზე
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ცხრილი 2. ცვლადებთან დაკავშირებული აღწერი ლო ბითი სტატისტიკა

წყარო: გაანგარიშებულია სტატას (STATA) მეშვეობით (20.04.2019)

წლებ ში 40.78% შეადგინა, ხოლო ყველაზე მაღალი მაჩვენე

ბელი  64.33% დაფიქსირდა, როგორც ქვემოთ მოცემულ 

ცხრილშია წარმოდგენილი (ცხრილი 2).

ზემოთ ნახსენები ცხრილიდან ჩანს, რომ ინვესტიციები 

სატრანსპორტოლოჯისტიკურ ინფრასტრუქტურაში, რომე

ლიც გამოყენებულია ლოჯისტიკის სექტორის განვითარების 

მაჩვენებლად აფიქსირებს საშუალოდ  3.6 მლრდ დოლარს 

2000 წლიდან 2016 წლამდე შერჩეულ 15 ქვეყანაში. საშუალო 

სატრანსპორტო მაჩვენებლების გადახედვისას, აღსანიშნავია, 

რომ 73 142.88 მილიონი ტონა გადაზიდვა განხორციელდა 

საგზაო ტრანსპორტით, 164 058.5 მილიონი ტონა რკინიგზით, 

1 205.239 მილიონი ტონა  საჰაერო გზით და 21 076.48 

მილიონი ტონა საზღვაო ტრანსპორტით. 

და კავში რე ბულია საგზაო სატრანსპორტო საშუალებებით 

გადაზიდული ტვირთნაკადების მოცულობასთან მიმართებაში 

(0.76). თუმცა, ინვესტიციები საშუალოდ კორელაციაშია 

სარკინიგზო გზებით გადაზიდულ ტვირთების (0.53) მთლიან 

მოცულობასთან და საზღვაო (0,49) გზით გადაზიდული 

ტვირთების მოცულობასთან. 

მეთოდი და ემპირიული შედეგები. კვლევაში სატრან

სპორტოლოჯისტიკური სექტორის განვითარების გავლენა 

ეკონომიკურ ზრდაზე გაანალიზდა პანელური მონაცემების 

ანალიზის მეშვეობით ზემოაღნიშნულ 15 ქვეყნის მაგა ლი

თებზე. აღსანიშნავია, რომ უკრაინის შემთხვევაში სამ

წუხა როდ, სატრანსპორტოლოჯისტიკურ სექტორში გან

ხორ ციელებული ინვესტიციების სტატისტიკა არ არის 

ცვლადების კორელაციის კოეფიციენტები მოცემულია 

ცხრილში 3. როგორც აღნიშნულია, არსებობს პოზიტიური 

და ზოგადად მაღალი კორელაცია მთლიან სამამულო 

პროდუქტსა და საგზაო (0.85), საპორტო (0.81), სარკინიგზო 

(0.49) და საჰაერო სატრანსპორტო (0.86) საშუალებებით 

გადაზიდულ ტვირთნაკადებს შორის. ასევე არსებობს პო

ზიტიური და მაღალი კორელაცია მთლიან სამამულო 

პროდუქტსა და ტვირთზიდვის მთლიან მოცულობას (0.77) 

შორის. საშუალო კორელაცია ფიქსირდება საზღვაო 

გადა ზიდვებსა და მთლიან გადაზიდვებს შორის (0.52). 

სატრანს პორტო ლოჯისტიკურ ინფრასტრუქტურაში გან

ხორ ციელე ბული ინვესტიციები დაბალი კორელაციით და

კავ ში რე ბულია საჰაერო (0.22) და მაღალი კორელაციით 

ხელ მისაწვდომი და ამდენად, ეს ინფორმაცია ჩვენს ანალიზ

ში არ არის ჩართული. მივიღეთ გადაწყვეტილება იმასთან 

დაკავშირებით თუ რომელი მეთოდი იქნებოდა გამოყენე ბული 

პანელური მონაცემების ანალიზის ფარგლებში ფიქსირე ბული 

და შემთხვევითი მეთოდებიდან ამონაკრების თვისებისა 

და ჰას მანის ტესტის შედეგების მიხედვით. ზემოაღნიშნული 

ქვეყნე ბის მახასიათებლებმა და ჰასმანის ტესტის შედე

გებმა აჩვენა, რომ ფიქსირებული ეფექტის მოდელი შესწავ

ლის ყველაზე შესაფერისი მეთოდია. ამდენად, ჩვენს მიერ 

ჩასატარებელი ანალიზისათვის ვიყენებთ შემდეგ ემპირიულ 

მოდელს:

ანალიზში გამოყენებულ მოდელში: სადაც,  არის 

ქვეყანაა,       დრო,       ამხსნელი კოეფიციენტი,       ქვეყნის 

ირაკლი დანელია
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ცხრილი 4. რეგრესული განტოლების შედეგები (მოდელი 1)

წყარო: გაანგარიშებულია სტატას (STATA) მეშვეობით (22.04.2019)

ცხრილი 3. მოდელში გამოყენებული ცვლადების კორე ლაციის კოეფიციენტი

წყარო: ავტორის გამოთვლები პროგრამული პაკეტი  სტატას (STATA) მეშვეობით (20.04.2019)

5%იან დონეზე. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ფიქსირებულ 

აქტივებში ინვესტიციების გავლენა ეკონომიკურ ზრდაზე 

არის ნეგატიური  თუმცა უმნიშვნელო. მაკონტროლებელი 

ცვლადების დასკვნები აჩვენებს, რომ არსებობს პოზიტიური 

და სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი მიმართება სახელმწიფო 

ხარჯებს, მოსახლეობის რაოდენობას, დასაქმებას, სარკი

ნიგზო გადაზიდვებსა და ეკონომიკურ ზრდას შორის 5%იან 

დონეზე. ისეთი ლოჯისტიკის ცვლადი, როგორიცაა ტვირთ

ბრუნვის მთლიანი მოცულობა, დადებით დამოკიდებულე

ბაშია მთლიან სამამულო პროდუქტთან, რომელიც სტატისტი

კურად მნიშვნელოვანია. 

თუმცა მოდელი 2, რომელიც ასახულია ცხრილ 5ში, 

რომელშიც დამატებულია ისეთი ცვლადები, როგორ

იცაა სატრან სპორტო / ლოჯისტიკურ ინფრასტრუქტურაში 

ინვესტი  რება სარკინიგზო, საგზაო, საზღვაო და საჰაერო 

ფიქსირებული ეფექტი,      მუდმივი დრო,       შეცდომის 

პირობა და     დაკავშირებული ცვლადების ლოგარითმი. 

სატრანსპორტო/ლოჯისტიკური სექტორის განვითარების 

მაჩვენებლად გამოყენებული ცვლადი  ინფრასტრუქტურაში 

გაწეული ინვესტიციები (მოიცავს საგზაო, საზღვაო, სა

რკინიგზო და საჰაერო ინფრასტრუქტურას, ახალი შენობა 

ნაგებობების მშენებლობას, გზების, სარკინიგზო მაგისტრა

ლების აღდგენარეაბილიტაციასა და სხვ.). კვლევაში, 

ლოჯისტიკური სექტორის განვითარებასა და ეკონომიკურ 

ზრდას შორის ურთიერთდამოკიდებულების ანალიზის გან

სახილ ველად ორი მოდელი ჩამოვაყალიბეთ.

მოდელი 1ს შედეგები მოცემულია ცხრილ 4ში. 

როგორც ცხრილიდან ჩანს ნეგატიური და სტატისტიკურად 

უმნიშვნელოვანესი მიმართება არსებობს ფიქსირებულ 

აქტივებში ინვესტიციებსა და დამოკიდებულ ცვლადს შორის 

საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციის განვითარების პერსპექტივები და მისი გავლენა ქვეყნის ეკონომიკაზე
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სა ტრან სპორტო დარგებში, საინტერესო შედეგებს ვიღებთ. 

ლოჯის  ტიკურ ინფრასტრუქტურაში განხორციელებული ინვეს  

ტი  ციების ცვლადი სტატისტიკურად მნიშვნელო ვანია და და

დე   ბით გავლენას ახდენს ეკონომიკურ ზრდაზე. სა ტრან ს

პორტო / ლოჯისტიკურ ინფრასტრუქტურაში ინვესტიციები 

მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ეკონომიკურ ზრდაზე. 

საზღვაო გადაზიდვების ცვლადი სტატისტიკურად მნიშვნე

ლოვანია და დადებით მიმართებაშია ეკონომიკურ ზრდასთან 

ანუ მოცემული ცვლადები მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს 

ეკონომიკურ ზრდაზე. თუ კი დავაკონრეტებთ, მოცემული 

მოდელის მიხედვით, ყველაზე მაღალი დადებითი გავლენით 

ეკონომიკურ ზრდაზე ხასიათდება საგზაო ინფრასტრუქ

ტუ რაში განხორციელებული ინვესტიციები. მას მოსდევს 

საზღვაო ინფრასტრუქტურაში ინვესტირება, რომელიც 

თავი მხრივ უსწრებს საჰაერო და სარკინიგზო დარგში 

განხორციელებული ინვესტიციების გავლენას მთლიან სამა

მულო პროდუქტზე. მოდელში მოცემული R2 = 0.97 ნიშნავს, 

რომ მოდელის ამხსნელი ცვალდები 97 პროცენტით ხსნიან 

ასახსნელ ცვლადს.

ცხრილ 5ში მოცემულია რეგრესული განტოლების 

შედეგები, რომელიც წარმოდგენილია შემდეგი ცვლადებით: 

მთლიანი სამამულო პროდუქტი (დამოკიდებული ცვლა დი), 

დასაქმების დონე, სატრანსპორტო ლოგისტიკურ ინფრა

სტრუქტურაში განხორციელებული ინვესტიციები, ტვირთ

ბრუნვის მთლიანი მოცულობა და ამასთან წარმოდგენი

ლია ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის ინდექსის ექვსივე 

კომპონენტი. 

მოცემულ ჩვენს კვლევაში ეკონომიკის ზრდაზე ლოჯის

ტიკური სექტორის განვითარების ზეგავლენა 2000 წლიდან 

2016 წლამდე პერიოდში 15 ქვეყნისთვის ჩატარდა. კვლევაში 

გამოყენებულ იქნა პანელის მონაცემთა ანალიზი, ლოჯის ტი

კის სექტორის განვითარების მაჩვენებლად  სატრანსპორტო/

ლოჯისტიკური ინფრასტრუქტურაზე გაწეული ინვესტიციები, 

სარკინიგზო, სახმელეთო, საჰაერო ტრანსპორტის ცვლადები. 

ამ კვლევის შედეგების მიხედვით, ლოჯისტიკის სექტო რის 

სხვადასხვა ინდიკატორები გამოიყენება, სატრანსპორტო 

სექტორზე ინვესტიციები ხელს უწყობს აღნიშნულ ქვეყნებში 

ეკონომიკურ ზრდას.

შედეგად, შესაძლებელია დავასკვნათ, რომ ეკონო

მიკური ზრდის ერთერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გან

მსაზღვრელი ჩვენს მიერ გაანალიზებულ ქვეყნებში ლოჯის

ტიკური სექტორის განვითარებაა, კერძოდ კი სექტორში 

ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება. ამდენად, 

მთავრობათა პოლიტიკის განხორციელება, რომელიც ამ 

სფეროში ინვესტიციებს წაახალისებს, დადებითად აისახება 

ეკონომიკურ ზრდაზე; სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა, 

როგორც ლოჯისტიკის სექტორის მნიშვნელოვანი ასპექტი, 

უდიდეს როლს თამაშობს ქვეყნის ეკონომიკურ საქმიანობაში. 

ამ სფეროში ინვესტიციები სატრანსპორტო დანახარჯების 

შემცირებას და საქონლისა და მომსახურების მობილობის 

ზრდას უწყობს ხელს. შესაბამისად, შესაძლებელია აღნიშნულ 

ქვეყნებში ამ სექტორის განვითარებამ დააჩქაროს ზრდისა 

და განვითარების პროცესში მნიშვნელოვანი კონკურენციის 

უპირატესობის უზრუნველყოფა.

ცხრილი 5. რეგრესიის შედეგები მოდელი 2

წყარო: გაანგარიშებულია: სტატას (STATA) მეშვეობით (25.04.2019)
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დასკვნა და რეკომენდაციები

მსოფლიო ბანკის მიერ შემოთავაზებული ლოჯისტი კური 

უზრუნველყოფის ინდექსის ანალიზმა ცხადყო, რომ რთუ

ლია რომელიმე კომპონენტის ცალკე გამოყოფა დასკვნის

თვის, რომ ეს კომპონენტი ყველაზე დიდი უარყოფითი ფონის 

შემქმნელია ქვეყნის მთლიანი ლოჯისტიკური ეფექტიანო ბის 

შეფასებისას. თანაბრად ყურადსაღებია ინფრასტრუქტუ

რის, კვალიფიციური ლოჯისტიკური მომსახურების, მონიტო

რინგის, კონტროლის მექანიზმებისა და კონკურენტულ 

ფასებში საერთაშორისო გადაზიდვის დონე. ამ მიმართუ

ლებით მნიშვნელოვანია შესაბამისი სიღრმისეული კვლე

ვების ჩატარება და შემდგომ მათ აღმოსაფხვრელად პრაქტი

კული ნაბიჯების გადადგმა. 

ჩვენ მიერ ჩატარებული ეკონომეტრიკული გათვლე

ბით, სადაც გამოვიყენეთ პანელური მოდელი ზღვაზე 

გასასვლელის მქონე 15 ქვეყანაზე 20002016 წლების 

პერიოდში, ეკონომიკური ზრდის ერთერთი ყველაზე 

მნიშვნე ლოვანი განმსაზღვრელი ლოჯისტიკური სექტორის 

განვი თა რებაა, კერძოდ, სექტორში ინფრასტრუქტურული 

პროექ ტე ბის დაფინანსება. ამის ნათელი მაგალითია სა

პორტო ინფრასტრუქტურა ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის 

პროექტის სახით, რომლის აშენება აუცილებელია იმისათვის, 

რომ გაზრდილ ტვირთბრუნვას სახელმწიფომ საზღვაო 

ინფრასტრუქტურის აშენებით უპასუხოს. ეს გამოიწვევს 

ქართული საზღვაო კორიდორის გამტარუნარიანობის 

ზრდას და მაშტაბის ეკონომიის პირობებში საზღვაო გადა

ზიდ ვების ხარჯიანობის შემცირებას, რაც ბაზარზე გაზრ

დის კონკურენციის დონეს, შეამცირებს საპორტო მომსა

ხუ  რების ხარჯებს, ადგილობრივ სატერმინალო ხარ ჯ ებს 

და კონტეინერების გატანის საკომისიოს. სა ზღვაო კორი

დორი უფრო კონკურენტული გახდება ბალტიის  პირეთისა 

და ირანის პორტებთან შედარებით და მათზე გამავალი 

ტვირთების მოზიდვის რეალური შანსი იარსე ბებს. სატრან

სპორტო ინფრასტრუქტურა, როგორც ლოჯისტიკის სექტო

რის მნიშვნელოვანი ასპექტი, უდიდეს როლს თამაშობს 

ქვეყნის ეკონომიკურ საქმიანობაში. ამ სფე როში ინვესტი

ციები ხელს უწყობს სატრანსპორტო დანახარჯების 

შემცირებას და საქონლისა და მომსახურების მობილობის 

ზრდას. შესაბამისად, შესაძლებელია აღნიშნულ ქვეყნებში 

ამ სექტორის ზრდამ დააჩქაროს განვითარების პრო ცესში 

მნიშვნელოვანი კონკურენციის უპირატესობის უზრუნველ

ყოფა და საბოლოოდ ხელი შეუწყოს საქართველოს 

გეოეკონომიკურ ჰაბად ფორმირებას სატრანზიტო ფუნქციის 

განვითარების კუთხით. ამდენად, მთავრობათა პოლიტიკა, 

რომელიც ლოჯისტიკის სფეროში ინვესტიციებს წაახალი

სებს, დადებითად აისახება ქვეყნის საერთო ეკონომიკურ 

განვითარებაზე.
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SUMMARY

Depending on geographical location, the development 
of Georgian economy was directly related to the efficient 
use of transit function. For Georgia, as a transit function, 
the importance of transportation infrastructure is important 
in the formation of its geo-economic positioning strategy. 
The acquisition, realization and development of Georgia›s 
transport potential began in the 90s of the 20th century. 
Nevertheless, complex research and analysis on the 
possibilities of development of transit function of the country 
in Georgian economic literature is not practically investigated 
yet. Morover, there are not identified determinants on the 
development of the sector, and their impact on the economic 
development of the country is not defined either.

The study aims to analyze capabilities of Georgia›s 
transit potential and to determine its influence on economic 
development of the country in the process of integration of 
modern world economy. The following objectives are derived:

• Identification of significant stimulant determination of 
development of transport / logistics field and its effectiveness;

• Establishment of transit / logistics potential for 
economic development of the country.

The objective of the research is the transport and 
logistics sector in the Member States of the Organization 
for Economic Cooperation and Development, the Caucasus 
and Central Asian countries as an important instrument of 
economic development of the country.

The research is subject to comparative analysis of the 
targeted and consequential indicators of transport and 
logistics sector in the member states of the Organization for 
Economic Cooperation and Development, in the Caucasus 
and Central Asia.

The theoretical foundation of the research is the works 

of various Georgian and foreign researchers about the study.
The survey was based on the World Bank, the 

Organization for Economic Development and Cooperation, 
Eurostat, National Statistics Office of Georgia, Georgian and 
Foreign Professionals, Georgian and Foreign Marine Ports, 
Railway and Motor Operators, as well as the laws of Georgia.

The work is based on analysis and synthesis, quantitative, 
qualitative, groupings, and medium-size, graphic expression, 
indexing, comparison, regression and correlation methods.

The scientific innovation of the research is the attempt 
to conduct a complex examination of transit capabilities in 
Georgia, as a result of which:

• Using the Panel Data Analysis Method is reasonable 
as the development of the transport / logistics sector is a 
very positive role in the socio-economic development of the 
country, the main determinant of which is the infrastructural 
investment.

• Panel examinations and econometric calculations 
for member and partner countries of the Organization for 
Economic Co-operation and Development (OECD) with 
transit function and sea exit confirmed that investments in 
the transport/logistics infrastructure of these countries are 
the most efficient.

The paper can be used to overcome the challenges 
of successful transit systems in Georgia and its successful 
integration into the world economy. Consequently, the 
findings and recommendations of the research topic are 
appropriate for the Ministry of Economy and Sustainable 
Development, the Ministry of Regional Development and 
Infrastructure, the Parliament of Georgia and other sectoral 
authorities, non-governmental organizations, scientific 
organi zations and other stakeholders. In the process of 
teaching geo-economics, «international economy», «world 
economy» and their neighboring disciplines.
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ძირითადი მიზეზი გახდა წყალნაკლებობის გამო ჰესებ

ში ელექტროენერგიის წარმოების შემცირება. შედეგად 

ელექტრო  ბალანსიც დეფიციტური გამოდგა. ამაში თავისი 

წვილი შეიტანა მოხმარების მნიშვნელოვანმა (თითქმის 1 

მლრდ კვტ·სთ) ზრდამ, ყოველივე ამის გამო საჭირო გახდა 

იმპორტული ელექტროენერგიის გადიდება 1,5 მლრდ კვტ· 

სთმდე, (ცხრილი 2), (საქსტატი, 20132017).

საქართველოში ელექტროენერგიის ექსპორტიმპორტი 

ცვალებადი დინამიკით ხასიათდება. უკანასკნელი 17 წლის 

მანძილზე იმპორტის მოცულობა 39,3%ით გაიზარდა. 

იმპორტის მაქსიმალური დონე აღინიშნა 2017 წელს 

დასახელება
 წელი

2005 2010 2012 2014 2015
წარმოება

(სალტედან გაშვება)
6880,8 9919,2 9471,9 10153,710832,6

მათ შორის

ჰესი 5850,2 9263,3 7122,1 8221,1 8453,8
თესი 1030,6 655,9 2349,8 1932,6 2378,7

იმპორტი 1398,6 222,1 614,6 851,9 699,2
რუსეთიდან 615,7 211,9 517,05 665,6 511,0
სომხეთიდან 252,9 2,1 86,5
თურქეთიდან 9,3 0,0001 629,0 - -

აზერბაიჯანიდან 20,7 4 97,54 184,2 101,7
ექპორტი 121,8 1 524,2 528,2 603,6 659,9
რუსეთში - 1117 369,43 218,6 169,6

აზერბაიჯანში - 14,31 11,79 8,0 -
თურქეთში 121,5 303,4 79,0 236,5 419,4
სომხეთში - 89,5 67,9 140,5 70,9

წმინდა მოხმარება, სულ 7842,2 8422,0 9379,4 10402,010631,8
ბალანსი (±) -96,2 +1477,2 +92,5 -248,3 +200,8

ცხრილი 1. საქართველოს ელექტრობალანსი 20052015 

წლებში, მლნ.კვტ· სთ.

დემურ ჩომახიძე | ქეთევან ცხაკაია
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(1497,2 მლნ კვტ·სთ), მინიმალური 2010 წელს (222,1 მლნ 

კვტ·სთ). საქართველოსთვის ელექტროენერგიის მთა

ვარ იმპორტიორად კვლავ რუსეთი რჩება. საქართველო 

ელექტრო ენერგიას ღებულობს ყველა მისი მეზობელი ქვეყნი

დან. გასული საბჭოთა წლებისაგან განსხვავებით, საქართვე

ლოსთვის ელექტროენერგიის იმპორტიორი გახდა თურ ქეთი. 

2001 წელს თურქეთიდან მიღებული იქნა 523 მლნ კვტ·სთ 

ელექტროენერგია, რომელიც იმპორტის საერთო მოცუ

ლობაში თითქმის 40%ს შეადგენდა. 

რაც შეეხება ექსპორტს, მისი მაქსიმალური ოდენობა 

აღინიშნა 2010 წელს (1,5 მლრდ კვტ·სთ), მინიმალური 

 2006 წელს (84,4 მლნ კვტ·სთ). რუსეთი ამ სფეროშიც 

საქართველოსთვის არა მარტო მსხვილი მომწოდებელია, 

არამედ მას მნიშვნელოვანი რაოდენობით გააქვს ელექტრო

ენერგია საქართველოდანაც  2010 წელს 1117,1 მლნ კვტ·სთ, 

ანუ საქართველოს ექსპორტის საერთო რაოდენობის 73,3%, 

2014 წელს  218,6 მლნ კვტ·სთ, ანუ 36,2%. 

2017 წელს ელექტროენერგიის იმპორტი განხორცი

ელდა აზერბაიჯანიდან (917,5 მლნ კვტ·სთ), რუსეთიდან 

(452,2 მლნ კვტ·სთ), სომხეთიდან (127,5 მლნ კვტ· სთ). 

ხოლო ექსპორტი  რუსეთში (261,9 მლნ კვტ·სთ), თურქეთსა 

(284,6 მლნ კვტ·სთ) და სომხეთში (137,5 მლნ კვტ·სთ), 

აზერბაიჯანი 1,7 მლნ კვტ·სთ, (ნახ.1), (სემეკის წლიური 

ანგარიშები, 20052017).

ელექტროენერგიის იმპორტი საქართველოში ხორცი

ელ დება შემოდგომაზამთრის პერიოდში.

2015 წელს ელექტროენერგიის იმპორტმა შეადგინა 699,2 

მლნ კვტ·სთ, ხოლო ექსპორტმა  959,9 მლნ კვტ·სთ. მთავარი 

იმპორტიორი ქვეყანა კვლავ რუსეთი დარჩა, რომლის წილი 

73,1%ია. ექსპორტის ყველაზე დიდი რაოდენობა აღინიშნა 

თურქეთში  419,4 მლნ კვტ·სთ. ამ ქვეყნის წილმა ექსპორტის 

საერთო რაოდენობის 63,5% შეადგინა. მსოფლიოს უმეტეს 

ქვეყნებთან შედარებით საქართველოში კვლავ დაბალია 

მოსახლეობის ერთ სულზე ელექტროენერგიის მოხმარება 

(ცხრილი 3), (Key World Energy Statistics, 2016).

საქართველოს ელექტროენერგიის პროგნოზული ბა

ლანსი დამაიმედებელია. პერსპექტიულ მშენებლობათა 

გათვა ლისწინებით შემუშავებულია „საქართველოს გადამ

ცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმა“ 20182029 

წებისათვის. ამ გეგმის მიხედვით 2029 წელს საქართველოში 

ელექტროენერგიის წარმოება გადააჭარბებს 30 მლრდ.კვტ· 

სთ, ხოლო მოხმარება 22 მლრდ კვტ· სთს, ანუ შესაძლებლობა 

იქნება 10 მლრდ კვტ·სთ გატანილ იქნას ექსპორტზე.

ცხრილი 3.

ელექტროენერგიის მოხმარება მოსახეობის 1 სულზე (2014).

ცხრილი 2. საქართველოს ელექტრობალანსი 20162017 

წლებში, მლნ კვტ·სთ.

მაჩვენებელი
წელი

2016 2017

ელექტროენერგიის გამომუშავება, სულ 11573,6 11531,2

მათ შორის:

ჰესი 9329,2 9210,4

თესი 2235,4 2233,0

ქარის ელექტროსადგური 9,0 87,8

იმპორტი, სულ 478,9 1497,2

ექსპორტი, სულ 559,0 685,7

მოხმარება 11493,5 12342,7

ბალანსი (±) +80,1 811,5

ნახ.1. საქართველოში ელექტროენერგიის იმპორტ

ექსპორტის სტრუქტურა,  2017 წ.

ქვეყანა
მოსახლეობა, 

მლნ

ელექტროენერგიის

მოხმარება,

მლრდ კვტ·სთ

1 სულზე

მოხმარება,

კვტ·სთ

მსოფლიო 7249 21963 3029,8

აშშ 319,17 4137,1 12962

რუსეთი 143,82 949,59 6602,6

გერმანია 80,98 569,75 7035,7

იაპონია 127,12 995,26 7829,3

საფრანგეთი 66,17 460,2 6954,8

ლატვია 1,99 6,9 3460

ლიტვა 2,93 11,21 3820

უკრაინა 45,38 154,77 3410

საქართველო 4,5 10,02 2226,6

აზერბაიჯანი 9,54 21,0 2201

სომხეთი 3,01 5,71 1897

საქართველოს ელექტროენერგეტიკული ბალანსის ძირითადი პარამეტრების ფორმირების ტენდენციები
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სამომავლო ელექტრობალანსის ფორმირების მთა

ვარი განმსაზღვრელი პირობაა ელექტროენერგიის წარ

მო ებისა და მოხმარების მოცულობები, რომელიც თავის 

მხრივ, მრავალ ფაქტორზეა დამოკიდებული. მათ შორის 

მთავა რია ელექტროენერგეტიკისა და ეკონომიკის გან

ვითარების მასშტაბები. ორივე მათგანის პერსპექტიულ 

მდგომარეობას კი ფაქტორთა უზარმაზარი რაოდენობა 

განსაზღვრავს, კერძოდ, ელექტროენერგიის წარმოების წყა

როები (hydropower, thermal power, renewable power 

და ა.შ.), მათი განლაგება, ენერგომენეჯმენტი, ენერგიის 

ტრანსპორტირება, დანაკარგები, ექსპორტი, იმპორტი, ენერ

გიის განაწილება, ეკონომიკის დარგობრივი სტრუქტურა, 

რეგიონული თავისებურებები, კლიმატი, გარემოს დაცვა, 

ენერგოტევადობა, მოსახლეობის სტრუქტურა, ცხოვრების 

წესი და ტრადიციები და ბევრი სხვა (Chomakhidze D. 2017).

ელექტრობალანსის ფორმირება წარმოადგენს ლოკა

ლური თუ გლობალური პოლიტიკის დაგეგმვის საუკეთესო 

საშუალებას. იგი დაკავშირებულია ისეთ მნიშვნელოვან 

საკითხებთან, როგორიცაა კლიმატის ცვლილებები და 

ენერგეტიკული უსაფრთხოება. ელექტროენერგიის ბალან

სის შემოსავლითი ნაწილი დიდადაა დამოკიდებული 

ელექტროენერგეტიკული სტრატეგიის ძირითად ამოცანებზე 

და პრიორიტეტებზე. ქვეყნის ეკონომიკური სტაბილურო

ბისა და ზრდის საფუძველი არის უსაფრთხო, საიმედო და 

ხელმისაწვდომი ენერგომომარაგება. სამომავლო ელექტრო

ბალანსის სისტემური ანალიზის ჩატარება მოითხოვს:

1. განისაზღვროს ენერგობაზრის მამოძრავებელი ძალები;

2. გაანალიზდეს სხვადასხვა ალტერნატივები;

3. დაისახოს სასურველი ენერგოსცენარი;

4. მომზადდეს სტრატეგიული რეკომენდაციები ამ სცენარის 

განხორციელებისათვის.

ენერგიაშემცველებზე მოთხოვნამიწოდების მამო ძრა  

ვებელ ძალებს მიეკუთვნება: ეკონომიკური ზრდის ტემპი; 

ენერგიის წარმოებისა და მოხმარების ცვლი ლებები; მო

თხოვნები ინვესტიციებზე; ალტერნატიული ენერგო წყარო

ების განვითარება და სხვა. ენერგეტიული პოტენცია ლის 

გამოყენება და კერძოდ, ენერგიის წარმოებისა და მოხმა რების 

დონე მოსახლეობის ერთ სულზე, როგორც საზო გადოებრივი 

პროგრესის საფუძველი, საყოველთაოდ აღიარე ბულია ყველა 

ქვეყნის განვითარების დონის ერთერთ უტყუარ მაჩვე

ნებლად. ექსპერტთა შეფასებით, ენერგო მომარა გების დონე 

და დინამიკა ისეთივე ობიექტური პარამეტრია ეკონომიკის 

განვითარების დასახასიათებლად, როგორც ქვეყნის მთლიანი 

შიდა პროდუქტის მაჩვენებელი.

აღნიშნულ მოთხოვნათა გათვალისწინებით, „საქართ

ველოს ელექტროსისტემის“ მიერ შემუშავებულია ქვეყნის 

საპროგნოზო ბალანსი მომავალი ათი წლისთვის (ცხრილი 4), 

(საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა. 2018). 

მდიდარი ჰიდროენერგორესურსების ათვისება საქართ

ვე ლოს საშუალებას აძლევს არამარტო დაიკმაყოფილოს 

თავისი მთხოვნილება ელექტროენერგიაზე, არამედ მისი 

მნიშვმელოვანი ნაწილი ექსპორტზეც გაიტანოს.

დასკვნა

ელექტრობალანსი საქართველოს ენერგეტიკული ბა

ლან სის მთავარი შემადგენელი ნაწილია. მასში კონ ცენ

ტრი  რებულადაა ასახული ქვეყანაში საწარმოო ძალთა გან

ვითარების დონე, მისი შესაძლებლობების გამოყენება და 

ძლიერება, ელექტროენერგიის წარმოებამოხმარების დონე. 

იგი, გარკვეულწილად, ამავე დროს მოსახლეობის ცხოვრე

ბის დონის, მთელი ქვეყნის სოციალური განვითარებისა და 

უსაფრთხოების მაჩვენებელიცაა.

ელექტრობალანსი საქართველოში ტრადიციულად, 

მათ შორის დამოუკიდებლობის პირველ წლებში, დეფიცი

ტური იყო. ბოლო წლებში ამ მიმართულებით დადებითი 

ძვრები შეინიშნება, თუმცა სახეზეა მთელი რიგი გამოწვევები. 

საქართველო ელექტრიფიკაციის მაჩვენებლებით კვლავ 

ჩამორჩება მოწინავე ქვეყნების ანალოგიურ პარა მეტ

რებს; მაღალია პროდუქციის ელექტროტევადობის დონე, 

რომლის შემცირება მნიშვნელოვანი რეზერვია ბალან

სის სრულყოფისათვის, ქვეყანაში კარგი პირობებია გა

წლები გენერაცია

მათ შორის

მოხმარება ექსპორტი
ჰესები თესები

ქარის 
სადგური

2018 13,34 11,13 2,12 0,093 13,00 0,34

2019 14,47 11,85 2,53 0,093 13,65 0,82

2020 15,95 12,46 3,40 0,093 14,33 1,62

2021 18,03 15,10 2,84 0,093 15,05 2,98

2022 20,35 17,91 2,34 0,093 15,80 4,55

2023 22,89 20,36 2,43 0,093 16,59 6,30

2024 23,20 20,56 2,55 0,093 17,42 5,79

2025 26,34 23,63 2,61 0,093 18,29 8,05

2026 27,82 24,63 3,09 0,093 19,21 8,61

2027 29,57 26,28 3,20 0,093 20,17 9.41

2028 29.92 26.62 3.20 0.093 21.17 8,74

2029 32.26 28.97 3.20 0.093 22.23 10.03

ცხრილი 4. საქართველოს ელექტროენერგიის საპროგ

ნოზო ბალანსი 20182029 წლებში, მლრდ კვტ· სთ.

დემურ ჩომახიძე | ქეთევან ცხაკაია
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ნახლე ბადი ენერეგეტიკული რესურსების (ჰიდრო, მზე, 

ქარი) ათვისებისათვის; ტექნიკური ჰიდროენერგეტი კუ ლი 

პოტენციალის გამოყენება კი 12%ის ფარგლებშია. აუცილე

ბელია ელექტროენერგიის მოხმარების სფერო ში მოწინავე 

ტექნოლოგიების ფართოდ დანერგვა ელექტრო ტევადობის 

შემცირების მიზნით და ა.შ.
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SUMMARY

The paper dwells on the analysis of electricity balance 
of Georgia in the years of 2005-2017 in accordance with 
the parameters such as electricity generation-consumption 
and exports-imports. Significant attention was paid to 
the structural development of electricity generation and 
consumption. The paper also addresses the issues of exports-
imports with neighboring countries. Electricity exports and 
imports in Georgia is characterized by changing dynamics. 
Over the past 17 years, imports have grown by 39,3%. It has 
been highlighted that the electricity balance in the years of 

2016-2017 differs substantially from the electricity balance 
of previous years that is due to the operation of wind power 
plant, which just in 2017 generated 87,8 million kWh, 
representing 1% of generated electricity.

The paper highlights that the level of electric intensity 
of production in Georgia is still high, the reduction of which is 
considerable room for improvement in the electricity balance; 
there is need for development of renewable energy resources 
(hydro, solar, wind), placing greater reliance on advanced 
technologies in the field of electricity consumption and so on. 

THE TRENDS OF DRAWING UP THE ELECTRICITY 
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სახელმწიფოს ეკონომიკური ძლიერება და მოსახლეობის 

კეთილდღეობა წარმოუდგენელია მაღალგანვითარებული 

სა მეწარმეო საქმიანობის გარეშე. ნებისმიერი ქვეყნის ეკო

ნომიკურ განვითარებასა და შეუქცევადი ეკონომიკური ზრდის 

მაღალი ტემპების მიღწევაში, მეწარმეობა ცენტრალურ როლს 

თამაშობს. აქედან გამომდინარე, აუცილებელია მცირე და 

საშუალო მეწარმეობის განვითარება, იმისთვის, რომ ქვეყა

ნაში წარმოიშვას მძლავრი საშუალო ფენა, რომლის გარეშეც, 

ეკონომიკის მდგრად განვითარებას პერსპექტივა ნაკლებად 

გააჩნია. სწორედ აღნიშნულის განსახორციელებლად უნდა 

იზრუნოს ნებისმიერი ქვეყნის მთავრობამ რაციონალური 

ეკონომიკური პოლიტიკის გატარებით, მცირე და საშუალო 

მეწარმეობისა და დამწყებ მეწარმეთა მხარდაჭერისთვის.

წინამდებარე ნაშრომის მიზანია, საქართველოში მცირე 

და საშუალო მეწარმეობის განვითარების აუცილებლობის 

კონსტანტირება, საშუალო ფენის ფორმირების შესაძლებ

ლობების წარმოჩენა, ეკონომიკური პოლიტიკის შესაბამისი 

ინსტრუმენტების შეთავაზება სახელმწიფოსათვის.

მოცემული კვლევის საგანია მცირე და საშუალო მე

წარმეობის განვითარების და საშუალო ფენის ფორმირების 

პროცესში წარმოშობილი პრობლემები. ხოლო კვლევის 

ობიექტს წარმოადგენს საშუალო ფენა, მცირე და საშუალო 

ზომის საწარმოები და მათი განვითარების სტატისტიკა.

კვლევის პროცესში გამოყენებულია ანალიზისა და სინთე

ზის, სტატისტიკური, რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლე

ვის მეთოდები. გამოყენებულ მონაცემთა ბაზას წარმო

ადგენს: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის, 

სააგენტოს „აწარმოე საქართველოში“ და მსოფლიო ბანკის 

სტატისტიკური მონაცემები. აგრეთვე, ადგილობრივ და სა

ერთაშორისო სამეცნიერო და სტატისტიკურ პუბლიკაციებში 

გამოქვეყნებული ნაშრომები.

მცირე და საშუალო მეწარმეობის მიზანმიმართული 

განვითარება, უაღრესად მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონო

მიკის სტაბილური ზრდისათვის. აღნიშნული მიმართუ ლებით, 

გონივრული ეკონომიკური პოლიტიკის გან ხორ ციელების, 

ცოდნასა და ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული მიდგომის 

რეალიზაციის შედეგად, მიიღწევა დასაქმებულთა რიცხვის 

ზრდა, სამამულო სამეწარმეო შესაძლებლობების გაუმჯო

ბესება, გამოშვებული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის 

ამაღლება, როგორც შიგა, ისე საერთაშორისო ბაზრებზე და 

მოსახლეობის კეთილდღეობის საერთო დონის ზრდა.

ამ თვალსაზრისით, დღეისათვის განსაკუთრებულ მნიშ

ვნე  ლობას იძენს სამეწარმეო საქმიანობის ინოვაციური 
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ნების, განწყობის და ამ მიმართულებით იდეების მიწოდების 

სტიმულირებისაკენ. აქ იგულისხმება ეკონომიკაში სამეწარ

მეო აზროვნების ამაღლება, მომავალში რისკისადმი მზად
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ყოფნის მქონე ინდივიდთა რიცხოვნობის გაზრდა. განვი

თარე ბულმა ქვეყნებმა სამეწარმეო აზროვნების ამაღლებით 

გაზარდეს ერთობლივი სამეწარმეო საქმიანობა. აქედან 

გამომდინარე, პოლიტიკის ეს მიმართულება მნიშვნელოვანია 

ეკონომიკის ზრდისათვის“. (ერქომაიშვილი, 2019: 33)

მცირე და საშუალო მეწარმეობის 

განვითარების პრიორიტეტები საქართველოში

ბოლო წლების განმავლობაში, საქართველოში განხორ

ციელდა მნიშვნელოვანი ეკონომიკური რეფორმები, რო

მელთა უმთავრესი მიზანი იყო ხელსაყრელი სამეწარმეო 

გარემოს ფორმირება და პირდაპირი უცხოური ინვესტიცი

ების მოზიდვის ხელშეწყობა. ეკონომიკის ლიბერალიზაციის, 

საგადასახადო კანონმდებლობის დახვეწის, სახელმწიფო 

სერვისების გაუმჯობესების და გარკვეული ადმინისტრაცი

ული ბარიერების მოხსნის შედეგად ქვეყანაში შეიქმნა პირ

და პირი უცხოური ინვესტიციებისა და ეკონომიკური ზრდის 

მეტნაკლებად სტაბილური ტრენდი.

საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის გან

ვითარების სტრატეგიაში 20162020 წლებისთვის ნათქვამია, 

რომ „საქართველოს მთავრობა ეკონომიკური განვითარების 

პროცესში განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს მცირე 

და საშუალო მეწარმეობას  და მიზნად ისახავს სამეწარმეო 

გარემოს შემდგომ სრულყოფას, მისი კონკურენტუნარია

ნო ბის და ინოვაციების შესაძლებლობების ამაღლებას. 

ყოველივე ზემოთ აღნიშნული, ხელს შეუწყობს მცირე და 

საშუალო საწარმოების ზრდას და განვითარებას, ახალი 

სამუშაო ადგილების შექმნას და შესაბამისად, ინკლუზიური და 

მდგრადი ეკონომიკური ზრდის მიღწევას“. ამავე სტრატეგიის 

მიხედვით, საქართველოში მცირე და საშუალო მეწარმეობის 

გაძლიერებისთვის და ადგილობრივ და საერთაშორისო 

ბაზრებზე მისი კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისთვის, 

გან საზღვრულია შემდეგი სტრატეგიული მიმართულებები: 

1. საკანონმდებლო, ინსტიტუციური და სამეწარმეო გარე

მოს გაუმჯობესება; 2. ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის 

გაუმჯო ბესება; 3. მცირე და საშუალო მეწარმეობის უნარე

ბის განვითარება და სამეწარმეო კულტურის ამაღლების 

ხელშეწყობა; 4. ექსპორტის ხელშეწყობა და მცირე და საშუა

ლო საწარმოთა ინტერნაციონალიზაცია; 5. ინოვაციების, 

კვლე ვის და განვითარების ხელშეწყობა.

წინამდებარე კვლევის მიზნებისთვის, საჭიროა, მცირე 

და საშუალო საწარმოს ცნებების დეფინირება. საქართვე

ლოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მეთოდოლოგიის  

მიხედვით, 2017 წლიდან მოქმედებს მცირე და საშუალო 

საწარმოთა ზომის შემდეგი განსაზღვრება:

• მცირე საწარმო  დასაქმებულთა საშუალო წლიური 

რაოდე ნობა არ აღემატება 50 დასაქმებულს და საშუალო 

წლიური ბრუნვის მოცულობა არ აღემატება 12 მლნ. ლარს;

• საშუალო საწარმო  დასაქმებულთა საშუალო 

წლი ური რაოდენობა მერყეობს 50დან 250 კაცამდე, ხოლო 

საშუალო წლიური ბრუნვის მოცულობა  12 მლნ. ლარიდან 60 

მლნ. ლარამდე.

ამასთანავე, საქართველოს საგადასახადო კოდექსში 

გან საზღვრული და განმარტებულია მცირე და მიკრო 

ბიზნე სის კრიტერიუმები. აღნიშნული განმარტებები გამო

იყენება მხოლოდ საგადასახადო მიზნებისთვის და შემო

ღებულ იქნა მცირე და მიკრო ბიზნესისთვის სპეციალური 

(პრეფერენციული) დაბეგვრის რეჟიმის და საგადასახადო 

ადმინისტრირების მიზნით. საქართველოს საგადასახადო 

კოდექსის თანახმად, მცირე ბიზნესის სტატუსი ენიჭება მე

წარმე ფიზიკურ პირს, რომლის ეკონომიკური საქმიანობიდან 

მიღებული ჯამური ერთობლივი შემოსავალი კალენდარული 

წლის განმავლობაში არ აღემატება 500 ათას ლარს. ხოლო, 

მიკრო ბიზნესის სტატუსი შეიძლება მიენიჭოს ფიზიკურ 

პირს, რომელიც არ იყენებს დაქირავებულ პირთა შრომას და 

დამოუკიდებლად ეწევა ეკონომიკურ საქმიანობას, რომლი

დანაც მის მიერ მისაღები ჯამური ერთობლივი შემოსავალი, 

კალენდარული წლის განმავლობაში, არ აღემატება 30 ათას 

ლარს.

მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარებისა და 

ახალი კონკურენტული ინდუსტრიების შექმნისათვის, ასევე, 

არსებულის განვითარების მიზნით, საქართველოს მთავ

რობა 2014 წლიდან ახორციელებს სახელმწიფო პროგრა მას 

„აწარმოე საქართველოში“. იგი ითვალისწინებს ინდუს

ტრიული და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით მეწარმე 

სუბიექტების მხარდაჭერას, ახალი საწარმოების შექმნის, 

არსებულის გაფართოების, გადაიარაღების ხელშეწყობას და 

კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობისა და საექსპორტო 

პოტენციალის ზრდას ფინანსებზე, უძრავ ქონებასა და ტექნი

კურ დახმარებაზე ხელმისაწვდომობის საშუალებით.1 

პროგრამა „აწარმოე საქართველოში“ ამჟამად ხორ

ციელ დება 3 სახელმწიფო სააგენტოს მიერ: სააგენტო „აწარ

მოე საქართველოში“, სოფლის მეურნეობის პროექტების 

მართვის სააგენტო და სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტო.

სააგენტო „აწარმოე საქართველოში“ ახორციელებს 

შემ დეგ პროგრამებს2: 

1 საქართველოს მთავრობა. (2016) საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარ

მეობის განვითარების სტრატეგია 2016-2020 წლებისთვის. თბილისი. გვ.16

2 www.enterprisegeorgia.gov.ge წვდომის თარიღი: 19/05/2019

ამირან მაღლაკელიძე
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• ინდუსტრიული მიმართულების 

კომპონენტი  გუ ლის   ხმობს, ახალი სა

წარმოების შექმნას, არსე ბული საწარ

მოების გაფართოება/გადა იარაღებას;

• სასტუმრო ინდუსტრიის გან

ვი  თა  რების კომპონენტი  მიმარ თუ

ლია, ახალი სასტუმროების შექ მნის, 

არსებული სასტუმროების გაფართოები

საკენ;

• მიკრო და მცირე ბიზნესის 

მხარ დამჭერი კომპონენტი  უზრუნ

ველ ყოფს მიკრო და მცირე მეწარმეობის 

ხელ შეწყობას ფინანსური და ტექნიკური 

მხარდაჭერის გზით;

• პროგრამა „გადაიღე საქარ

თვე ლოში“  რომელიც კინოწარმოებით დაინტერე სე ბულ 

ადგილობრივ თუ საერთა შორისო პროდიუსერებს აძლევს 

შესაძლებლობას საქართვე ლოში გადაიღონ ფილმი თუ სხვა 

სახის აუდიო/ვიზუალური პროდუქცია და კვალიფიციური 

ხარჯების 2025%მდე უკან დაიბრუნონ;

• საგრანტო პროგრამა „აწარმოე უკეთესი მომავ

ლისთვის“  ითვალისწინებს, გამყოფი ხაზების (აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკა, ცხინვალის რეგიონი) ორივე 

მხარეს მცხოვრები მოსახლეობის ერთობლივი წარმოებისა 

და პარტნიორული პროექტების მხარდაჭერას (ემატება 2019 

წლიდან);

• საკრედიტოსაგარანტიო მექანიზმი  გულის

ხმობს, ისეთი სიცოცხლისუნარიანი მცირე და საშუალო საწარ

მოებისთვის საკრედიტო გარანტიის გაცემას, რომელთაც არ 

აქვთ შესაძლებლობა დააკმაყოფილონ სესხის უზრუნველ

ყოფაზე არსებული მოთხოვნები (ემატება 2019 წლიდან).

სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სა

აგენტო, პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ფარგ

ლებში, „შეღავა თიანი აგროკრედიტის პროექტით“ გასცემს 

სესხებს შემდეგი მიზნობრიობით: 1. პირველადი სასოფლო

სამეურნეო საწარ მოების დაფინანსება; 2. სასოფლოსა

მეურნეო პროდუქტების გადამამუშავებელი საწარმოების 

დაფინან სება; 3. ინფრა სტრუქტურული საწარმოების დაფინან

სება (საწყობები, საშრო ბები, სამაცივრე მეურნეობები).

სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო აღნიშ

ნული პროგრამის ფარგლებში პასუხისმგებელია ფიზიკური 

ინფრასტრუქტურის გადაცემის კომპონენტზე, რაც გულის

ხმობს სახელმწიფო მფლობელობაში არსებული უძრავი 

ქონების უსასყიდლოდ გადაცემას მეწარმისთვის გარკვეული 

საინვესტიციო ვალდებულებით.

2019 წლის მაისის თვის მონაცემებით, „აწარმოე 

საქართველოში“ პროექტის ფარგლებში, სულ 2014 წლიდან 

მხარდაჭერილია 489 პროექტი (მოიცავს ინდუსტრიულ, 

სოფლის, სასტუმროს და ქონების მიმართულებებს), რო

მელთა ჯამური ინვესტიციის მოცულობა 1,15 მლრდ. ლარზე 

მეტია. საიდანაც, კომერციული ბანკების მიერ დამტკი ცე ბუ ლი  

სესხების მოცულობა ჯამში 619 მლნ. ლარზე მეტია. აღნიშ

ნული პროექტებით სულ შეიქმნება 17 440ზე მეტი ახალი 

სამუშაო ადგილი.3

საინტერესოა, თვალი გადავავლოთ მცირე და საშუა ლო 

მეწარმეობის განვითარების უკანასკნელი წლების სტატის

ტიკას. 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით, საქართ  ვე 

ლოში რეგისტრირებული აქტიური კომერციული იური

დიული პირების რაოდენობა 85989ს შეადგენდა, საიდანაც 

78325 იყო მცირე, ხოლო 1848  საშუალო ზომის საწარმო. 

შესაბამისად, მოქმედი საწარმოების 93.2% (მცირე  91,1%, 

საშუალო  2,1%) მცირე და საშუალო საწარმოებს უკავია4. 

20132017 წლებში, მცირე და საშუალო საწარმოებში 

დასაქმებულთა რაოდენობა გაიზარდა 27,4%ით, 372,463 

კაციდან 474,575 კაცამდე. 2018 წლის IV კვარტლის წინასწარი 

მონაცემებით კი, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებში 

სულ დასაქმებული იყო 436,651 კაცი, რაც მთლიანად ბიზ

ნეს სექტორში დასაქმებულთა 63,8%ია (დეტალურად იხ. 

დიაგრამა).

20132017 წლების განმავლობაში, მცირე და საშუალო 

საწარმოების ბრუნვა 53,7%ით გაიზარდა  25,7 მლრდ. 

ლარიდან 39,5 მლრდ. ლარამდე. ამავე პერიოდში, 

3 წყარო: www.enterprisegeorgia.gov.ge/ka/სიახლეები/პროგრამის

აწარმოესაქართველოში9  წვდომის თარიღი: 05/06/2019
4 მსხვილი საწარმოების რაოდენობაა  403 (0,5%), ხოლო 5413 (6,3%) 
საწარმოს ზომა უცნობია. წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 
სამსახური
* მონაცემები დათვლილია ახალი, 2017 წლის შემდეგ მოქმედი მეთო
დოლოგიით.
წყარო: www.geostat.ge/ka/modules/categories/326/sacarmotastatisti
kurigamokvleva წვდომის თარიღი: 19/05/2019

დიაგრამა: მცირე და საშუალო საწარმოებში დასაქმე ბულთა რაოდენობა და 

წილი ბიზნეს სექტორში დასაქმე ბულთა მთლიან რაოდენობაში, 20132018 წლებში*. 

მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარება და საშუალო ფენის ფორმირება საქართველოში
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პროდუქციის გამოშვება 71,2%ით გაიზარდა  13,2 მლრდ. 

ლარიდან 22,6 მლრდ. ლარამდე. ხოლო მცირე და საშუალო 

ზომის საწარმოებში შექმნილი დამატებული ღირებულება 

კი გაიზარდა 72%ით, 6,8 მლრდ. ლარიდან 11,7 მლრდ. 

ლარამდე. საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ თბილისზე მოდის 

ბრუნვის (62,6%, 2017წ.), პროდუქციის გამოშვებისა (60,9%, 

2017წ.) და დამატებული ღირებულების (57,5%, 2017წ.) 

უმსხვილესი წილი. 2018 წლის წინასწარი მონაცემებით მცირე 

და საშუალო საწარმოების ბრუნვამ შეადგინა 45,3 მლრდ. 

ლარი, ხოლო პროდუქციის გამოშვებამ  24,2 მლრდ. ლარი5.  

ზემოაღნიშნული სტატისტიკური ინფორმაციის ანალიზის 

საფუძველზე, საჭიროდ მიგვაჩნია აღვნიშნოთ, რომ მიღ წეული 

ზრდის ტემპი პოზიტიურია, თუმცა  არასაკმარისი. მით

უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ 2018 წლის წინას წარი 

მონაცემებით, მცირე და საშუალო საწარმოებში დასაქმე

ბულთა რაოდენობის კლებაა დაფიქსირებული. ამასთანავე, 

აუცილებელია, ეკონომიკური აქტიურობის დეცენტრა ლი ზა

ცია და რეგიონების პოტენციალის მაქსიმალური გამოყენება.

საშუალო ფენის ფორმირების 

გამოწვევები საქართველოში

ნებისმიერი ქვეყნის სტაბილური სოციალურეკონომი

კური განვითარებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია 

ძლიერი და მრავალრიცხოვანი საშუალო ფენის არსებობა. იგი 

წარმოადგენს სახელმწიფოს პროგრესისა და მოსახლეობის 

ფართო მასების კეთილდღეობის განმაპირობებელ უმნიშვნე

ლოვანეს ფაქტორს.

საშუალო ფენასთან დაკავშირებით, ჯერ კიდევ არისტო

ტელე აღნიშნავდა, რომ „რაც უფრო დიდია საშუალო კლასი, 

ანუ მდიდრებსა და ღარიბებს შორის არსებული სოცია

ლური ფენა, მით უფრო სტაბილურია საზოგადოება“. აღნიშ

ნული დებულების მართებულობა განსაკუთრებით ცხა  დად 

წარმოჩენილია თანამედროვე საზოგადოებაში, სადაც საშუა

ლო ფენა ეკონომიკური ზრდისა და სოციალური პროგ რე

სის მთავარ მამოძრავებელ ძალას წარმოადგენს. ყოვე 

ლივე ეს გამოიხატება იმაში, რომ „ჯერ ერთი, საშუა ლო 

კლასი მიისწრაფვის ადამიანური კაპიტალისა და დანაზო

გების დაგროვებისკენ; მეორე, იგი წარმოშობს კრეატიულ 

ადამიანებს, რომლებიც აჩქარებენ ინოვაციებს და აღვივე

ბენ ეკონომიკურ აქტივობას; მესამე, საშუალო კლა სის 

სამომხმარებლო შესაძლებლობები ხელს უწყობს ბაზრე

ბის დივერსიფიკაციას და გაფართოებას, რაც, თავის მხრივ, 

მასშტაბის ეკონომიის გამოყენების საშუალებას იძლევა; 

5 წყარო: www.geostat.ge/ka/modules/categories/326/sacarmota
statisti kuri gamokvleva წვდომის თარიღი: 21/05/2019

და მეოთხე, საშუალო კლასს შეუძლია გადამწყვეტი როლი 

ითამაშოს მმართველობის გაუმჯობესებაში: ღარიბებთან 

შედარებით, მას შესწევს ძალა და უნარი მოითხოვოს უკეთესი 

სახელმწიფო მომსახურება, საჯარო მოხელეთა უფრო მეტი 

ანგარიშვალდებულება და მხარი დაუჭიროს ეკონომიკურ 

ზრდაზე ორიენტირებულ პოლიტიკას“. (კაკულია... 2018: 5)

ამასთანავე, „საშუალო ფენა ის „ფილტრია“, რომელიც 

არეგულირებს მდიდარ და ღარიბ ფენებს შორის წარმოქმნილ 

წინააღმდეგობებს და ორივე ფენისთვის ორიენტირსაც წარ

მოადგენს. საშუალო ფენის ასეთი როლი განსაკუთრებულ 

მნიშვნელობას იძენს თანამედროვე პირობებში, როცა სა

ქარ თ  ველოში სოციალური პოლარიზაციის ფონზე საზოგა

დოებაში ჩამოყალიბებული წინააღმდეგობა „ახალი მდიდრე

ბისა“ და „ახალი ღარიბების“ პოლიტიკურ დაპირისპირებაში 

გადადის“. (ჭითანავა, 2018: 106)

საშუალო ფენის განსაზღვრისა და რაოდენობრივი შე

ფა სებისთვის აუცილებელია გამოვიყენოთ გარკვეულ კრიტე

რიუმთა ერთობლიობა, რომელიც დიდი სიზუსტით ასა ხავს 

სოციუმის კონკრეტული ჯგუფის ამ ფენისადმი მიკუთვნე

ბისთვის საჭირო ოპტიმალურ პირობებს.

საშუალო ფენის იდენტიფიკაციისთვის მიზანშეწო ნი

ლია სხვადასხვა სოციალურეკონომიკური კრიტერიუმების 

გამოყენება, ხოლო შემდეგ მათი სტატისტიკური თანაკვე

თის განსაზღვრა, რის საფუძველზეც შესაძლებელი გახდება 

საზოგადოების ამ ფენის რაოდენობრივი და თვისებრივი 

მახასიათებლების საფუძვლიანი შეფასება. ზემოაღნიშნული 

მიზნისათვის საჭიროა გამოიყოს შემდეგი კრიტერიუმები 

(კაკულია... 2018: 1314):

• შემოსავლების/სამომხმარებლო ხარჯების 

კრიტერიუმი;

• დასაქმების პროფილი; 

• განათლების დონე; 

• შინამეურნეობათა ქონება;

• ხანგრძლივი მოხმარების საგნების ფლობა;

• კომუნალური მომსახურების საბაზისო სახეობებზე 

წვდომა;

• ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებაზე წვდომა;

• დასვენების შესაძლებლობა;

• შინამეურნეო თვითაღქმა.

საქართველოში საშუალო ფენის ფორმირების თვალ

საზრისით არასახარბიელო მდგომარეობაა, რასაც ნათელს 

ხდის საერთაშორისო თუ ადგილობრივი კვლევების შედე

გები. ასე მაგალითად, მსოფლიო ბანკის მიერ, 2016 წელს 

გამოქვეყნებულ, მათივე მეთოდოლოგიით განხორცი

ელე ბულ კვლევაში აღნიშნულია, რომ 2014 წელს საქართ

ამირან მაღლაკელიძე
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ველოში საშუალო ფენას მოსახლეობის მხო ლოდ 7%  

განეკუთვნებოდა. მაშინ, როდესაც აშშსა  და ევრო პის 

მაღალ განვითარებულ ქვეყნებში საშუალო ფენას მოსახლე

ობის 50%ზე მეტი შეადგენს (Kochhar, 2017).

2018 წელს საქართველოში ჩატარებული ეკონომიკურ

სტატისტიკური გამოკვლევის მიხედვით, ზემოთ აწ უკვე 

ჩამოთვლილი კრიტერიუმების გათვალისწინებით, 2016 წელს 

საშუალო ფენას მიკუთვნებული მოსახლეობის წილი 16%

ს შეადგენდა. 2017 წლისთვის კი, იგივე კვლევის მიხედვით, 

ოღონდ დასაქმების ფაქტორის გამორიცხვით, 24,6%მდე 

გაიზარდა (კაკულია... 2018: 56, 58). ბოლო მონაცემი, 

ვფიქრობ, რეალობას დაშორებულია, რასაც ბუნებრივს ხდის 

საშუალო ფენის მეტად მნიშვნელოვანი დეტერმინანტის  

დასაქმების უგულებელყოფა.

საშუალო ფენის ფორმირებაზე ნეგატიურ ზეგავლენას 

ახდენს დღესდღეობით ქვეყანაში არსებული, შემოსავლების 

უთანაბრობის და სიღარიბის მაღალი დონე. შემოსავლების 

უთანაბრობის გაანგარიშება ხდება ჯინის კოეფიციენტის 

მეშვეობით, რომელიც 0სა და 1ს შორის მერყეობს. რაც 

უფრო ახლოს არის აღნიშნული კოეფიციენტი ნულთან, 

მით უფრო მცირეა უთანაბრობა სოციალურ ფენებს შორის, 

ხოლო ერთისკენ მიმართული ტენდენცია უთანასწორობის 

გაღრმავებაზე მიუთითებს. 2018 წელს, საქართველოში ჯინის 

კოეფიციენტი მთლიანი შემოსავლების მიხედვით  0,39ს 

შეადგენდა, მთლიანი სამომხმარებლო ხარჯების მიხედვით  

0,37ს, ხოლო ყველაზე უთანასწორო განაწილება მთლიანი 

ფულადი ხარჯების მიხედვით დაფიქსირდა  0,44. კოეფი

ციენტის აღნიშნული სიდიდეები მიუთითებს სოციუმის ფენებს 

შორის ერთობ შესამჩნევ უთანაბრობაზე. რაც შეეხება სი

ღარიბის დონეს, 2018 წელს ქვეყანაში სიღარიბის აბსოლუ

ტურ ზღვარს ქვემოთ იმყოფებოდა მოსახლეობის მეხუთედზე 

მეტი   20,1%. 

დასკვნა

ქვეყანაში ძლიერი საშუალო ფენის ფორმი რები  სათვის, 

მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარება მეტად მნიშ

ვნელოვან ამოცანას წარმოადგენს. საქართ ველოს მთავ რო 

ბამ, ეკონომიკური განვითარების რაციონალური პოლიტი

კის მიზან მიმართული განხორციელებით, უნდა აღმოფხვრას 

დღეი სა თვის ქვეყნის სამეწარმეო სექტორის წინაშე მდგარი 

პრობ ლე მები. აუცილებელია, ინკლუზიური ეკონომიკური 

ზრდის მიღწევა, რათა სიღარიბეში მყოფმა საქართველოს 

მოქალა ქეებმა მიიღონ აქტიური მონაწილეობა ქვეყნის 

ეკონო მიკის აღმშენებლობაში და შესაბამისად, საკუთარი 

სოცია ლურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებაში. 

დღეს საქართველო, აღნიშნული მიმართულებით, დიდი 

გამოწვევების წინაშე დგას, მაშინ, როდესაც საშუალო 

ფენის მოცულობა ჯერ კიდევ, საგანგაშოდ დაბალია, 

ხოლო შემოსავლების უთანაბრობის და სიღარიბის დონე 

კრიტიკულად მაღალი. 

მოცემული სიტუაციის რელევანტური გააზრებიდან 

გამომ დინარე, საქართველოს მთავრობის მიერ, საშუალო 

ფენის ფორმი რებისთვის, ეკონომიკური პოლიტიკის მთა

ვარი ამოცანა უნდა გახდეს მცირე და საშუალო მეწარ

მეობის პრიორიტეტული განვითარება. ამისათვის, სახელმ

წიფოს მხრიდან განსახორციელებელია რიგი ღონის ძიებები: 

პირველი, მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითა რების 

მიზნით შექმნილი სახელმწიფო პროგრამების არეალის 

გაფართოება და მეტი მასშტაბურობის მიღწევა. გან სა

კუთრებით, რეგიონების განვითარების კუთხით აქცენტი

რება. ახალი, საქართველოს რეგიონულ და კულტურულ 

თავისებურებებზე ადაპტირებული პროგრამების ინიცირება; 

მეორე, მეწარმეობის დაწყების, სტარტაპების განვითარების, 

ინოვაციებსა და მოწინავე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული 

ეკონომიკის ფორმირების ხელშეწყობა; მესამე, სამეწარმეო 

მიმართულებით, განათლების რეგულარული პროგრამე

ბის შემუშავება დამწყები მეწარმეებისთვის და ნებისმიერი 

დაინტე რესებული პირისთვის, რაც უზრუნველყოფს ადეკვა

ტური პროგრესული ცოდნის გადაცემას; მეოთხე, განსა

კუთრებული მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს ისეთი სამეწარ

მეო ეკო სისტემის ფორმირებას, რომელიც ხელს შეუწყობს 

ექსპორტზე ორიენტირებული წარმოების გაფართოებას; 

მეხუთე, უმნიშვნელოვანესია ქვეყნის პოლიტიკურეკონო

მიკური სტაბილურობის შენარჩუნება, უსაფრთხო სამეწარმეო 

გარემო, რაც შექმნის მყარ საფუძველს ინვესტიციების შე

უქცევადი შემოდინებისათვის.

ზემოთ აღნიშნული ღონისძიებების წარმატებით ჩატა

რების შემდეგ, მდგომარეობის არსებითი გაუმჯობესე ბის 

კვალდაკვალ, საქართველოში საგრძნობლად შემცირ დე

ბა სიღა რიბე, მოიმატებს საშუალო ფენას მიკუთვნებულ 

ადამიანთა რიცხვი და საგრძნობლად ამაღლდება კეთილ

დღეობის საერთო დონე.

მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარება და საშუალო ფენის ფორმირება საქართველოში
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SUMMARY

Formation of a strong middle class in Georgia requires 
a development of small and medium entrepreneurship. As a 
result of implementation of a rational economic policy and 
realization of the knowledge and technology based approach in 
this field, increasing the number of employment, improvement 
of the national enterprise possibilities, enhancing the 
competitiveness of the production and growth of the overall 
level of prosperity of population could be achieved. Small and 
medium enterprises have been growing during the recent 
years, however, the growth rate is not sufficient.   

Share of the population belonging to the middle class 
is still low in Georgia. According to the studies conducted by 
the World Bank, in 2014 only 7% of the population of Georgia 
belonged to the middle class. According to the economic-
statistical study conducted in Georgia in 2018, share of the 
population belonging to the middle class in 2016 was 16%. The 

same study, with exclusion of the employment factor, shows 
the growth of the above-mentioned share to 24,6%. Ignoring 
the employment – very important determinant of the middle 
class – naturally puts the last figure far from reality. Current 
income inequality and high level of poverty negatively impact 
formation of the middle class in the country.

In order to achieve the growth of the small and medium 
entrepreneurship, and respectively, growth of the middle 
class share, the following actions should be taken by the 
Government of Georgia:  Increase of the scale of small and 
medium  entrepreneurship programs, maximally inclusion of 
the regions; Support of the start-ups, formation of innovative 
economy; Promotion of the  entrepreneurial education, 
formation of the corresponding environmental system for 
the export oriented industries; Maintaining political and 
economic stability. 
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    Due to social, economic, political and other differences, the distribution of the population by income is a subject of 
different laws of distributions, for example, of a normal distribution, a log-normal distribution, Pareto distribution, and so on. 
In some countries the distribution of elements of society by income per unit of time in the lower and middle groups will be 
close to normal [10] (later it turned out that the distribution of income in the lower and middle groups better described by a 
log-normal distribution). The Italian economist Wilfredo Pareto remarked that in the richer segments of society, the income 
corresponding to the elements of society would be much higher than in the case of a normal distribution, because the large 
income, in contrast to the small and medium, makes it possible to invest in growth. The study of this phenomenon led to a 
distribution with two parameters, which is also found in statistics, sociology, etc., and is called the Pareto distribution [1]. 

    The following distribution with two parameters 𝑎𝑎 and 𝜈𝜈 is called Pareto distribution:  
𝑓𝑓 = 𝑎𝑎

𝑥𝑥𝜈𝜈. 
    In [10] the structure of society consisting of three groups is considered: the bottom 10%, with the average distribution 

of GDP l (low), the average 80% with the average distribution of GDP m (middle), the top 10%, - with the average distribution 
of GDP t ( top). If we denote the share of GDP per capita by d, then we get the balance equation 

0,1𝑙𝑙 + 0,8𝑚𝑚 + 0,1𝑡𝑡 = 𝑑𝑑.                                                              (1) 
   Indeed, 

𝑙𝑙 = 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙)
𝑁𝑁𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

= 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙)
0.1𝑁𝑁 , 𝑚𝑚 = 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙𝑚𝑚)

𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙𝑚𝑚
= 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙𝑚𝑚)

0.8𝑁𝑁 , 𝑡𝑡 = 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺(𝑡𝑡𝑙𝑙𝑡𝑡)
𝑁𝑁𝑡𝑡𝑙𝑙𝑡𝑡

= 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺(𝑡𝑡𝑙𝑙𝑡𝑡)
0.1𝑁𝑁 ,  

and it follows the equality (1): 

0,1𝑙𝑙 + 0,8𝑚𝑚 + 0,1𝑡𝑡 = 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙)
𝑁𝑁 + 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙𝑚𝑚)

𝑁𝑁 + 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺(𝑡𝑡𝑙𝑙𝑡𝑡)
𝑁𝑁 = 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

𝑁𝑁 = 𝑑𝑑. 
   The ratio of funds is defined as the ratio of incomes of the same number population, but belonging to different income 

groups. When 10% is selected from the upper and lower levels, this ratio is called decile ratio [8]. 
      In the United States, the ratio of the upper 90% -95% layer to the lower 5% layer is often considered [4] since the 

incomes of the upper 5% layer are subject of other laws of distribution. This ratio is called the rank coefficient. We will 
consider the ratio of the incomes of the upper 10% stratum to the incomes to the lower 10% stratum, i.e. decimal coefficient 
D. Since the number of people in these groups is the same, this ratio is equal to the ratio of the average incomes of these 
groups: 

𝐺𝐺 = 𝑡𝑡
𝑙𝑙 ; 

Then from (Error! Reference source not found.) it follows 
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of GDP l (low), the average 80% with the average distribution of GDP m (middle), the top 10%, - with the average distribution 
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groups. When 10% is selected from the upper and lower levels, this ratio is called decile ratio [8]. 
      In the United States, the ratio of the upper 90% -95% layer to the lower 5% layer is often considered [4] since the 

incomes of the upper 5% layer are subject of other laws of distribution. This ratio is called the rank coefficient. We will 
consider the ratio of the incomes of the upper 10% stratum to the incomes to the lower 10% stratum, i.e. decimal coefficient 
D. Since the number of people in these groups is the same, this ratio is equal to the ratio of the average incomes of these 
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    Due to social, economic, political and other differences, the distribution of the population by income is a subject of 
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close to normal [10] (later it turned out that the distribution of income in the lower and middle groups better described by a 
log-normal distribution). The Italian economist Wilfredo Pareto remarked that in the richer segments of society, the income 
corresponding to the elements of society would be much higher than in the case of a normal distribution, because the large 
income, in contrast to the small and medium, makes it possible to invest in growth. The study of this phenomenon led to a 
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groups. When 10% is selected from the upper and lower levels, this ratio is called decile ratio [8]. 
      In the United States, the ratio of the upper 90% -95% layer to the lower 5% layer is often considered [4] since the 

incomes of the upper 5% layer are subject of other laws of distribution. This ratio is called the rank coefficient. We will 
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0,1(𝐷𝐷 + 1)𝑙𝑙 + 0.8𝑚𝑚 = 𝑑𝑑.                                                             (1) 
If 𝑁𝑁 is a size of a population, then the GDP consumed by the lower, middle and upper groups (respectively 𝑄𝑄𝑙𝑙, 𝑄𝑄𝑚𝑚, 𝑄𝑄𝑡𝑡) 

will be 
𝑄𝑄𝑙𝑙 = 0,1𝑁𝑁𝑙𝑙, 𝑄𝑄𝑚𝑚 = 0,8𝑁𝑁𝑚𝑚, 𝑄𝑄𝑡𝑡 = 0,1𝑁𝑁𝑁𝑁 = 0,1𝑁𝑁𝐷𝐷𝑙𝑙 

and therefore 
𝑄𝑄𝑙𝑙 + 𝑄𝑄𝑚𝑚 + 𝑄𝑄𝑡𝑡 = 𝑄𝑄 = 𝑁𝑁𝑑𝑑, 

there 𝑄𝑄  is the GDP. 
         Let us suppose that the number 𝑓𝑓 of members of the top layer who has an income 𝑞𝑞  is expressed by the Pareto 

distribution 
𝑓𝑓 = 𝑎𝑎

𝑞𝑞𝜈𝜈  ,                                                                        (2) 

there 𝑎𝑎 > 0, 𝜈𝜈 > 2. 
     Proposition 1. Let  𝑞𝑞𝑡𝑡 be the minimal income of members of the top group, 𝑁𝑁𝑡𝑡 be the number of individuals who has 

the income more or equal to 𝑞𝑞𝑡𝑡, 𝑞𝑞𝑛𝑛 ≥ 𝑞𝑞𝑡𝑡, 𝑁𝑁𝑛𝑛 is the number of individuals who has the income more or equal to 𝑞𝑞𝑛𝑛.   Then 

𝑵𝑵𝒏𝒏 = 𝑵𝑵𝒕𝒕 (𝒒𝒒𝒕𝒕
𝒒𝒒𝒏𝒏

)
𝝂𝝂−𝟏𝟏

. 

    Proof. It is clear, that 
𝑞𝑞𝑓𝑓 = 𝑎𝑎

𝑞𝑞𝜈𝜈−1                                                                        (3) 

is the income of 𝑓𝑓 members of the top group. Then from (2) and (3) we get difeerential equations  
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑞𝑞 = 𝑎𝑎

𝑞𝑞𝜈𝜈 ,        𝑞𝑞 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑞𝑞 = 𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑞𝑞 = 𝑎𝑎
𝑞𝑞𝜈𝜈−1.                                                       (4) 

Let  𝑞𝑞𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 be a maximal income in the top gorup. Then  

𝑁𝑁𝑛𝑛 = ∫ 𝑎𝑎
𝑞𝑞𝜈𝜈 𝑑𝑑𝑞𝑞, 𝑄𝑄𝑛𝑛 = ∫ 𝑎𝑎

𝑞𝑞𝜈𝜈−1 𝑑𝑑𝑞𝑞
𝑞𝑞𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑞𝑞𝑛𝑛

.
𝑞𝑞𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑞𝑞𝑛𝑛

 

Since no one has an income more than  𝑞𝑞𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚, we can assume that the upper bound in the integral is infinite: 

𝑁𝑁𝑛𝑛 = ∫ 𝑎𝑎
𝑞𝑞𝜈𝜈 𝑑𝑑𝑞𝑞 = 𝑎𝑎

(𝜈𝜈 − 1)𝑞𝑞𝑛𝑛𝜈𝜈−1 ,
∞

𝑞𝑞𝑛𝑛

 

𝑄𝑄𝑛𝑛 = ∫ 𝑎𝑎
𝑞𝑞𝜈𝜈−1 𝑑𝑑𝑞𝑞 = 𝑎𝑎

(𝜈𝜈 − 2)𝑞𝑞𝑛𝑛𝜈𝜈−2 .
∞

𝑞𝑞𝑛𝑛

 

After calculations we get 

𝑁𝑁𝑛𝑛 = ∫ 𝑎𝑎
𝑞𝑞𝜈𝜈 𝑑𝑑𝑞𝑞 = 𝑎𝑎𝑞𝑞1−𝜈𝜈

1−𝜈𝜈 |𝑞𝑞𝑛𝑛
∞ = 𝑎𝑎

(𝜈𝜈−1)𝑞𝑞𝑛𝑛𝜈𝜈−1 ,∞
𝑞𝑞𝑛𝑛

                                                (5)    

𝑄𝑄𝑛𝑛 = ∫ 𝑎𝑎
𝑞𝑞𝜈𝜈−1 𝑑𝑑𝑞𝑞 = 𝑎𝑎𝑞𝑞2−𝜈𝜈

2−𝜈𝜈 |𝑞𝑞𝑛𝑛
∞ = 𝑎𝑎

(𝜈𝜈−2)𝑞𝑞𝑛𝑛𝜈𝜈−2 .∞
𝑞𝑞𝑛𝑛

                                         (6) 

From these formulas it follows 

𝑄𝑄𝑛𝑛 = 𝑎𝑎
(𝜈𝜈−2)𝑞𝑞𝑛𝑛𝜈𝜈−2 = 𝑎𝑎

(𝜈𝜈−1)𝑞𝑞𝑛𝑛𝜈𝜈−1
(𝜈𝜈−1)𝑞𝑞𝑛𝑛𝜈𝜈−1

(𝜈𝜈−2)𝑞𝑞𝑛𝑛𝜈𝜈−2 = 𝜈𝜈−1
𝜈𝜈−2 𝑁𝑁𝑛𝑛𝑞𝑞𝑛𝑛.                                 (7) 

 
Now let 𝑞𝑞𝑛𝑛 = 𝑞𝑞𝑡𝑡, where 𝑞𝑞𝑡𝑡 is the minimal income of the top layer (equivalently the maximal income of the middle layer). 

Then  
𝑁𝑁𝑡𝑡 = 𝑎𝑎

(𝜈𝜈−1)𝑞𝑞𝑡𝑡
𝜈𝜈−1,                                                               (8) 

𝑄𝑄𝑡𝑡 = 𝑎𝑎
(𝜈𝜈−2)𝑞𝑞𝑡𝑡

𝜈𝜈−2 .                                                               (9) 

Let us express 𝑎𝑎 by 𝑁𝑁𝑡𝑡 from (9) and substitute in (6). Then we get  

𝑁𝑁𝑛𝑛 = 𝑎𝑎
(𝜈𝜈−1)𝑞𝑞𝑛𝑛𝜈𝜈−1 = 𝑑𝑑𝑡𝑡(𝜈𝜈−1)𝑞𝑞𝑡𝑡

𝜈𝜈−1

(𝜈𝜈−1)𝑞𝑞𝑛𝑛𝜈𝜈−1 = 𝑁𝑁𝑡𝑡 (𝑞𝑞𝑡𝑡
𝑞𝑞𝑛𝑛

)
𝜈𝜈−1

.                                          (10) 

We can write (6) and (8) shortly as 

𝑁𝑁𝑛𝑛 = 𝑁𝑁𝑡𝑡 (𝑞𝑞𝑡𝑡
𝑞𝑞𝑛𝑛

)
𝜈𝜈−1

,                                                          (11) 

𝑄𝑄𝑛𝑛 = 𝜈𝜈−1
𝜈𝜈−2 𝑁𝑁𝑛𝑛𝑞𝑞𝑛𝑛.                                                           (12)  
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The proposition is proved. 
     The formula of the sconomic structure of the upper layer of the society: 
      Let  𝒒𝒒𝒕𝒕 be a minimal income of the top layer, 𝑵𝑵𝒕𝒕 be the number of the individuals which has the income more or 

equal to 𝒒𝒒𝒕𝒕. Then 
      a)  The number of individuals who have the income more or equal to 𝒒𝒒𝒏𝒏 and its whole income are respectively 

𝑵𝑵𝒏𝒏 = 𝑵𝑵𝒕𝒕 (𝒒𝒒𝒕𝒕
𝒒𝒒𝒏𝒏

)
𝝂𝝂−𝟏𝟏

,   𝑸𝑸𝒏𝒏 = 𝝂𝝂−𝟏𝟏
𝝂𝝂−𝟐𝟐 𝑵𝑵𝒏𝒏𝒒𝒒𝒏𝒏.    

      b) The number of individuals whose income are between 𝒒𝒒𝒏𝒏𝟏𝟏 and 𝒒𝒒𝒏𝒏𝟐𝟐, is 

𝑵𝑵𝒏𝒏𝟐𝟐 − 𝑵𝑵𝒏𝒏𝟏𝟏 = 𝑵𝑵𝒕𝒕 (( 𝒒𝒒𝒕𝒕
𝒒𝒒𝒏𝒏𝟐𝟐

)
𝝂𝝂−𝟏𝟏

− ( 𝒒𝒒𝒕𝒕
𝒒𝒒𝒏𝒏𝟏𝟏

)
𝝂𝝂−𝟏𝟏

)=𝑵𝑵𝒕𝒕𝒒𝒒𝒕𝒕
𝝂𝝂−𝟏𝟏 ( 𝟏𝟏

𝒒𝒒𝒏𝒏𝟐𝟐
𝝂𝝂−𝟏𝟏 − 𝟏𝟏

𝒒𝒒𝒏𝒏𝟏𝟏
𝝂𝝂−𝟏𝟏), 

and its whole income is 
𝑸𝑸𝒏𝒏𝟐𝟐 − 𝑸𝑸𝒏𝒏𝟏𝟏 = 𝝂𝝂−𝟏𝟏

𝝂𝝂−𝟐𝟐 (𝑵𝑵𝒏𝒏𝟐𝟐𝒒𝒒𝒏𝒏𝟐𝟐−𝑵𝑵𝒏𝒏𝟏𝟏𝒒𝒒𝒏𝒏𝟏𝟏).   
    The average income of top layer is 

𝑡𝑡 = 𝑄𝑄𝑡𝑡
𝑁𝑁𝑡𝑡

. 

    Corollary. Two parameters of Pareto distribution and other parameters are interlinked by formulas: 
𝝂𝝂 = 𝟐𝟐𝑸𝑸𝒕𝒕−𝑵𝑵𝒕𝒕𝒒𝒒𝒕𝒕

𝑸𝑸𝒕𝒕−𝑵𝑵𝒕𝒕𝒒𝒒𝒕𝒕
= 𝟐𝟐𝒕𝒕−𝒒𝒒𝒕𝒕

𝒕𝒕−𝒒𝒒𝒕𝒕
= 𝟐𝟐 + 𝒒𝒒𝒕𝒕

𝒕𝒕−𝒒𝒒𝒕𝒕
> 𝟐𝟐, 𝒂𝒂 = (𝝂𝝂 − 𝟏𝟏)𝒒𝒒𝒕𝒕

𝝂𝝂−𝟏𝟏𝑵𝑵𝒕𝒕.                       (13) 

    Proof. Let us write (12) for 𝑄𝑄𝑡𝑡:    
𝑄𝑄𝑡𝑡 = 𝜈𝜈−1

𝜈𝜈−2 𝑁𝑁𝑡𝑡𝑞𝑞𝑡𝑡. 
Now we must take into account that 𝑄𝑄𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑁𝑁𝑡𝑡.  The second formula follows from (8). 
     Since usually 𝑁𝑁𝑡𝑡  and 𝑞𝑞𝑡𝑡 are known from practice, by these formulas we may calculate the parameters of Pareto 

distribution 𝜈𝜈 and   𝑎𝑎. If we substitute these expressions in  (4), we get the following differential equations 
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 = (𝜈𝜈−1)𝑑𝑑𝑡𝑡

𝑑𝑑𝑡𝑡
(𝑑𝑑𝑡𝑡

𝑑𝑑 )
𝜈𝜈

,    𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 = (𝜈𝜈 − 1)𝑁𝑁𝑡𝑡 (𝑑𝑑𝑡𝑡

𝑑𝑑 )
𝜈𝜈−1

. 

Let us write (13) and (12) for 𝑄𝑄𝑡𝑡 and 𝑁𝑁𝑡𝑡. Then the division of (12) on (11) give us the average income of the top layer 𝑡𝑡: 
𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝜈𝜈−1
𝜈𝜈−2 𝑞𝑞𝑡𝑡 = �̅�𝑞 = 𝑡𝑡.                                                              (14) 

    Let us suppose that the boundary values of low, middle and top layers are interlinked by each other by parameters  
𝛼𝛼, 𝛽𝛽, 𝛾𝛾: 

Lowe𝑟𝑟 boundary of the low group 𝑞𝑞𝑙𝑙 = 𝑙𝑙
𝛼𝛼 ; 

Top boundary of the low group (since 𝑙𝑙 is small enough than  𝑚𝑚) 𝑞𝑞𝑚𝑚 = 𝑙𝑙+𝑚𝑚
𝛽𝛽 ≈ 𝑚𝑚

𝛽𝛽 =
= Lower boundary of the middle group;

Top boundary of the middle group = Lower boundary of the top group 𝑞𝑞𝑡𝑡 = 𝛾𝛾𝑚𝑚
𝛽𝛽 .

                   (15) 

The ratio of the top and lower boundaries of the middle group is 
𝛾𝛾𝑚𝑚
𝛽𝛽 : 𝑙𝑙+𝑚𝑚

𝛼𝛼 = 𝛼𝛼𝛾𝛾𝑚𝑚
𝛽𝛽(𝑙𝑙+𝑚𝑚) ≈ 𝛼𝛼𝛾𝛾

𝛽𝛽 ,                                                              (16) 

since 𝑙𝑙 is small enough than  𝑚𝑚. 
      Let us substitute 𝑞𝑞𝑡𝑡 = 𝛾𝛾𝑚𝑚

𝛽𝛽   in (14): 

𝜈𝜈 − 1
𝜈𝜈 − 2 𝑞𝑞𝑡𝑡 = 𝜈𝜈 − 1

𝜈𝜈 − 2
𝛾𝛾𝑚𝑚
𝛽𝛽 = 𝑡𝑡, 𝜈𝜈 − 1

𝜈𝜈 − 2 = 𝛽𝛽𝑡𝑡
𝛾𝛾𝑚𝑚 ; 

     If we suppose that 𝑚𝑚 = 𝑘𝑘𝑙𝑙  for some 𝑘𝑘, when we may estimate  𝐷𝐷: 
𝜈𝜈 − 1
𝜈𝜈 − 2 = 𝛽𝛽𝑡𝑡

𝛾𝛾𝑚𝑚 = 𝛽𝛽𝑡𝑡
𝛾𝛾𝑘𝑘𝑙𝑙 ,                𝐷𝐷 = 𝑡𝑡

𝑙𝑙 = 𝛾𝛾𝑘𝑘
𝛽𝛽

𝜈𝜈 − 1
𝜈𝜈 − 2. 

From this expression it is clear that the distribution in the top layer depends on the distribution in the low layer. 
    For example, let be 

𝛼𝛼 = 𝛽𝛽 = 2, 𝛾𝛾 = 3 . 
Then from (16) we get that the ratio of the top and low boundaries of the middle layer is 𝛾𝛾. Then 

Qetevan Pipia
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The proposition is proved. 
     The formula of the sconomic structure of the upper layer of the society: 
      Let  𝒒𝒒𝒕𝒕 be a minimal income of the top layer, 𝑵𝑵𝒕𝒕 be the number of the individuals which has the income more or 

equal to 𝒒𝒒𝒕𝒕. Then 
      a)  The number of individuals who have the income more or equal to 𝒒𝒒𝒏𝒏 and its whole income are respectively 

𝑵𝑵𝒏𝒏 = 𝑵𝑵𝒕𝒕 (𝒒𝒒𝒕𝒕
𝒒𝒒𝒏𝒏

)
𝝂𝝂−𝟏𝟏

,   𝑸𝑸𝒏𝒏 = 𝝂𝝂−𝟏𝟏
𝝂𝝂−𝟐𝟐 𝑵𝑵𝒏𝒏𝒒𝒒𝒏𝒏.    

      b) The number of individuals whose income are between 𝒒𝒒𝒏𝒏𝟏𝟏 and 𝒒𝒒𝒏𝒏𝟐𝟐, is 

𝑵𝑵𝒏𝒏𝟐𝟐 − 𝑵𝑵𝒏𝒏𝟏𝟏 = 𝑵𝑵𝒕𝒕 (( 𝒒𝒒𝒕𝒕
𝒒𝒒𝒏𝒏𝟐𝟐

)
𝝂𝝂−𝟏𝟏

− ( 𝒒𝒒𝒕𝒕
𝒒𝒒𝒏𝒏𝟏𝟏

)
𝝂𝝂−𝟏𝟏

)=𝑵𝑵𝒕𝒕𝒒𝒒𝒕𝒕
𝝂𝝂−𝟏𝟏 ( 𝟏𝟏

𝒒𝒒𝒏𝒏𝟐𝟐
𝝂𝝂−𝟏𝟏 − 𝟏𝟏

𝒒𝒒𝒏𝒏𝟏𝟏
𝝂𝝂−𝟏𝟏), 

and its whole income is 
𝑸𝑸𝒏𝒏𝟐𝟐 − 𝑸𝑸𝒏𝒏𝟏𝟏 = 𝝂𝝂−𝟏𝟏

𝝂𝝂−𝟐𝟐 (𝑵𝑵𝒏𝒏𝟐𝟐𝒒𝒒𝒏𝒏𝟐𝟐−𝑵𝑵𝒏𝒏𝟏𝟏𝒒𝒒𝒏𝒏𝟏𝟏).   
    The average income of top layer is 

𝑡𝑡 = 𝑄𝑄𝑡𝑡
𝑁𝑁𝑡𝑡

. 

    Corollary. Two parameters of Pareto distribution and other parameters are interlinked by formulas: 
𝝂𝝂 = 𝟐𝟐𝑸𝑸𝒕𝒕−𝑵𝑵𝒕𝒕𝒒𝒒𝒕𝒕

𝑸𝑸𝒕𝒕−𝑵𝑵𝒕𝒕𝒒𝒒𝒕𝒕
= 𝟐𝟐𝒕𝒕−𝒒𝒒𝒕𝒕

𝒕𝒕−𝒒𝒒𝒕𝒕
= 𝟐𝟐 + 𝒒𝒒𝒕𝒕

𝒕𝒕−𝒒𝒒𝒕𝒕
> 𝟐𝟐, 𝒂𝒂 = (𝝂𝝂 − 𝟏𝟏)𝒒𝒒𝒕𝒕

𝝂𝝂−𝟏𝟏𝑵𝑵𝒕𝒕.                       (13) 

    Proof. Let us write (12) for 𝑄𝑄𝑡𝑡:    
𝑄𝑄𝑡𝑡 = 𝜈𝜈−1

𝜈𝜈−2 𝑁𝑁𝑡𝑡𝑞𝑞𝑡𝑡. 
Now we must take into account that 𝑄𝑄𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑁𝑁𝑡𝑡.  The second formula follows from (8). 
     Since usually 𝑁𝑁𝑡𝑡  and 𝑞𝑞𝑡𝑡 are known from practice, by these formulas we may calculate the parameters of Pareto 

distribution 𝜈𝜈 and   𝑎𝑎. If we substitute these expressions in  (4), we get the following differential equations 
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 = (𝜈𝜈−1)𝑑𝑑𝑡𝑡

𝑑𝑑𝑡𝑡
(𝑑𝑑𝑡𝑡

𝑑𝑑 )
𝜈𝜈

,    𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 = (𝜈𝜈 − 1)𝑁𝑁𝑡𝑡 (𝑑𝑑𝑡𝑡

𝑑𝑑 )
𝜈𝜈−1

. 

Let us write (13) and (12) for 𝑄𝑄𝑡𝑡 and 𝑁𝑁𝑡𝑡. Then the division of (12) on (11) give us the average income of the top layer 𝑡𝑡: 
𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝜈𝜈−1
𝜈𝜈−2 𝑞𝑞𝑡𝑡 = �̅�𝑞 = 𝑡𝑡.                                                              (14) 

    Let us suppose that the boundary values of low, middle and top layers are interlinked by each other by parameters  
𝛼𝛼, 𝛽𝛽, 𝛾𝛾: 

Lowe𝑟𝑟 boundary of the low group 𝑞𝑞𝑙𝑙 = 𝑙𝑙
𝛼𝛼 ; 

Top boundary of the low group (since 𝑙𝑙 is small enough than  𝑚𝑚) 𝑞𝑞𝑚𝑚 = 𝑙𝑙+𝑚𝑚
𝛽𝛽 ≈ 𝑚𝑚

𝛽𝛽 =
= Lower boundary of the middle group;

Top boundary of the middle group = Lower boundary of the top group 𝑞𝑞𝑡𝑡 = 𝛾𝛾𝑚𝑚
𝛽𝛽 .

                   (15) 

The ratio of the top and lower boundaries of the middle group is 
𝛾𝛾𝑚𝑚
𝛽𝛽 : 𝑙𝑙+𝑚𝑚

𝛼𝛼 = 𝛼𝛼𝛾𝛾𝑚𝑚
𝛽𝛽(𝑙𝑙+𝑚𝑚) ≈ 𝛼𝛼𝛾𝛾

𝛽𝛽 ,                                                              (16) 

since 𝑙𝑙 is small enough than  𝑚𝑚. 
      Let us substitute 𝑞𝑞𝑡𝑡 = 𝛾𝛾𝑚𝑚

𝛽𝛽   in (14): 

𝜈𝜈 − 1
𝜈𝜈 − 2 𝑞𝑞𝑡𝑡 = 𝜈𝜈 − 1

𝜈𝜈 − 2
𝛾𝛾𝑚𝑚
𝛽𝛽 = 𝑡𝑡, 𝜈𝜈 − 1

𝜈𝜈 − 2 = 𝛽𝛽𝑡𝑡
𝛾𝛾𝑚𝑚 ; 

     If we suppose that 𝑚𝑚 = 𝑘𝑘𝑙𝑙  for some 𝑘𝑘, when we may estimate  𝐷𝐷: 
𝜈𝜈 − 1
𝜈𝜈 − 2 = 𝛽𝛽𝑡𝑡

𝛾𝛾𝑚𝑚 = 𝛽𝛽𝑡𝑡
𝛾𝛾𝑘𝑘𝑙𝑙 ,                𝐷𝐷 = 𝑡𝑡

𝑙𝑙 = 𝛾𝛾𝑘𝑘
𝛽𝛽

𝜈𝜈 − 1
𝜈𝜈 − 2. 

From this expression it is clear that the distribution in the top layer depends on the distribution in the low layer. 
    For example, let be 

𝛼𝛼 = 𝛽𝛽 = 2, 𝛾𝛾 = 3 . 
Then from (16) we get that the ratio of the top and low boundaries of the middle layer is 𝛾𝛾. Then 

Lower boundary of the low group  𝑞𝑞𝑙𝑙 = 𝑙𝑙
2 ; 

Top boundary of the low group (since 𝑙𝑙 is small enough than  𝑚𝑚) 𝑞𝑞𝑚𝑚 = 𝑙𝑙+𝑚𝑚
2 ≈ 𝑚𝑚

2 =
= Lower boundary of the middle group;

Top boundary of the middle group = Lower boundary of the top group 𝑞𝑞𝑡𝑡 = 3𝑚𝑚
2 .

            (17)  

Let us remark that in some countries, for example for the USA [10] such a choise of 𝛾𝛾  is justified because a ratio  of the 
top and low boundaries of the middle group is equal to 𝛾𝛾=3.  

    The analysis of the above theoretical conclusions shows that for their application it is necessary to know the boundary 
between the middle and upper levels 𝑞𝑞𝑡𝑡 and the number of individuals in the upper layer 𝑁𝑁𝑡𝑡. It is not necessary that the top 
layer consist of 10 percent of the population. 

    Let us apply this results to Georgia. According to the World Bank [5], the population of Georgia in 2017 was distributed 
by Gross Domestic Product (GDP) as follows: 

 
Distribution of the population (%) according to GDP consumption in Georgia 

2017 წ. 10% 20% 20% 20% 20% 20% 10% 

 2.6 6.7 11.5 16 22.2 43.6 28.1 
From this list it follows that decile ratio is 

𝐷𝐷 = 28.1
2.6 = 10.8 ≈ 11. 

The middle group consists with 80% of population and GDP consumed by him is  
(6.7 − 2.6) + 11.5 + 16 + 22.2 + (43.6 − 28.1) = 69.3%. 

Therefore the share of low, middle and top layers in GDP is equal respectively  
2.6
10 = 0.26, 69.3

80 = 0.86625, 28.1
10 = 2.81. 

According to Geostat, the population of Georgia, GDP and GDP by purchasing power in 2017 were respectively  
𝑁𝑁 = 3700000,    𝐺𝐺𝐷𝐷𝐺𝐺 =14,100,000,000$,   𝐺𝐺𝐷𝐷𝐺𝐺𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ℎ = 37,600,000,000$. 

As a result, purchasing power coefficient in 2017 was 
37,600,000,000
14,100,000,000 = 2.67. 

GDP per capita (by nominal and purchasing power) will be in Georgia 
𝑑𝑑 = 14,100,000,000

3,700,000 =3810.811$,  𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ℎ = 37,600,000,000
3,700,000 =10162.1622$. 

Since 10% and 80% of population are  

, 
then for one representative of the population from the lower, middle and upper layers GDP is distributed approximately 

as follows (in dollars): 

𝑙𝑙 = 14100000000 ∙ 0.26
370000 = 990.81, 𝑚𝑚 = 14100000000 ∙ 0.86625

2960000 = 3301.115,   

𝑡𝑡 = 14100000000 ∙ 2.81
370000 = 10708.38. 

The same dates by purchasing power are equal to  
𝑙𝑙𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ℎ = 2642, 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ℎ = 8803,          𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ℎ = 28556.  

In this example, we limit ourselves to nominal GDP.    
    By (17) the top bound of the consumption of GDP per capita in middle group, that is equal to the lower bound of the 

consumption of GDP per capita in top group is   

𝑞𝑞𝑡𝑡1 = 3𝑚𝑚
2 = 3 ∙ 3301

2 = 4952. 
Similarly, the top bound of the consumption per capita in the middle group i.e. the lower bound of the consumption per 

capita in the top group (by purchasing power) is 

𝑞𝑞𝑡𝑡,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ℎ1 = 3𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ℎ
2 = 3∙8803

2 =13204.46. 

0.1N 0.8N
370000 2960000
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     Now let's try to evaluate 𝑞𝑞𝑡𝑡 using some well-known economic indicator. According to [12] the subjective margin of well-
being of one household in the upper middle class in 2017 was 1978 GEL per month. Since one household in Georgia consists 
approximately of 3.3 persons [13], then the subjective margin of well-being per capita in the upper middle class is 
1978:3.3=599.394 GEL per month, and 599.394x12=7192.727 GEL per year. The dollar rate in 2017 was an average of 2.5 [11]. 
Therefore the subjective margin of well-being per capita in the upper middle class per year is 7192.727:2.5=2877.091$. If we 
hypothesize that GDP per person is 1.5 times higher than its direct income, then we will get the maximum income of the 
upper middle class, that is, the lower boundary of the upper stratum  

𝑞𝑞𝑡𝑡2 = 2877.091x1.5 = 4315.636$.
and because 

𝑞𝑞𝑡𝑡,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ℎ2 = 11508.364.
If we substitues values of 𝑞𝑞𝑡𝑡1 and 𝑞𝑞𝑡𝑡2 in first formula of (14), we get two values of 𝜈𝜈:

𝜈𝜈1 = 2.860, 𝜈𝜈2 = 2.675. 
The income of top groups will be 

𝑄𝑄𝑡𝑡 = 0.281 ∙ 14,100,000,000 =3,962,100,000, 
𝑄𝑄𝑡𝑡,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ℎ = 0.281 ∙ 37,600,000,000 =10,565,600,000, 

and number of members of top group will be 
𝑁𝑁𝑡𝑡 = 3,700,000 ∙ 0.1 = 370,000. 

 Now we hypothesize that the rich stratum of the society in Georgia is described by the Pareto distribution - this 
hypothesis is widespread and is confirmed in the works of many authors, for example in [1], [9], [10]. The fact is that the 

exponent 𝑒𝑒−𝑥𝑥2
2  decreases faster than the power function 1

𝑞𝑞𝜈𝜈−1 , 𝜈𝜈 > 2.   Therefore, Pareto distribution decreases more slowly 

than the normal distribution. This adequately reflects the fact that high returns allow you to invest. 
As we know 𝑞𝑞𝑡𝑡1 =4951.672$. Let us compute the number of persons which share in GDP exceeds   10,000$. This means

that 𝑞𝑞1 = 10,000. Formula (11) get 

𝑁𝑁1 = 𝑁𝑁𝑡𝑡 (𝑞𝑞𝑡𝑡1
𝑞𝑞1

)
𝜈𝜈1−1

=370000*(4,951.672297
10,000 )

2.86−1
≈ 100090. 

Also by formula (12) we have 
𝑄𝑄1 = 𝜈𝜈−1

𝜈𝜈−2 𝑁𝑁1𝑞𝑞1=
2.86−1
2.86−2 ∙ 100090 ∙ 10,000 = 2,164,532,303,

which means that the share in GDP of 100090 persons exceeds 10,000$, and they consume from GDP 2,164,532,303$. 
In the lists below, the distribution of GDP (according to the nominal and the purchasing power) is calculated when the share 
of one person in GDP is more than 10,000$, more than 100,000$, more than 1,000,000$, more than 10,000,000$ and more 
than 100,000,000$. From these tables, in particular, we can conclude that in Georgia’s economy it is impossible to generate 
10,000,000 dollars during a year! 

Now let us do the same calculations for 𝑞𝑞𝑡𝑡2 = 4315.636$. As we know in this case 𝜈𝜈2 = 2.675. We have:

𝑁𝑁1 = 𝑁𝑁𝑡𝑡 (𝑞𝑞𝑡𝑡2
𝑞𝑞1

)
𝜈𝜈2−1

=370000*(4315.636
10,000 )

2.675−1
≈ 90546; 

𝑄𝑄1 = 𝜈𝜈 − 1
𝜈𝜈 − 2 𝑁𝑁1𝑞𝑞1=

2.675 − 1
2.675 − 2 ∙ 90546 ∙ 10,000 = 2,246,726,101.

List 1. 

t qt Nt Qt niu q1 N1 Q1 q2 N2 Q2
10708.38 4951.672 370000 3962100000 2.86015722 10000 100090.4 2164532303 100000 1381.131526 298680487.7
28555.68 13204.46 370000 10565600000 2.86015722 20000 170922 7392643442 100000 8562.564407 1851721480
10708.38 4315.636 370000 3962100000 2.675083767 10000 90546.42 2246726101 100000 1913.319504 474751519.4
28555.68 11508.36 370000 10565600000 2.675083767 20000 146606.8 7275502195 100000 9892.835954 2454707063
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which means that the share in GDP of 100090 persons exceeds 10,000$, and they consume from GDP 2,164,532,303$. 
In the lists below, the distribution of GDP (according to the nominal and the purchasing power) is calculated when the share 
of one person in GDP is more than 10,000$, more than 100,000$, more than 1,000,000$, more than 10,000,000$ and more 
than 100,000,000$. From these tables, in particular, we can conclude that in Georgia’s economy it is impossible to generate 
10,000,000 dollars during a year! 

Now let us do the same calculations for 𝑞𝑞𝑡𝑡2 = 4315.636$. As we know in this case 𝜈𝜈2 = 2.675. We have:
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List 2. 
If we compute 𝑎𝑎 for example, in the case 𝑞𝑞𝑡𝑡1, we will get a huge number:

𝑎𝑎 = (𝜈𝜈 − 1)𝑞𝑞𝑡𝑡1
𝜈𝜈−1𝑁𝑁𝑡𝑡 = 5,128,692,385,795.29868.

    A density of a lognormal distribution is 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 1
𝑥𝑥𝑥𝑥√2𝜋𝜋

𝑒𝑒−(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝜇𝜇)2
2𝜎𝜎2 , 

and a cumulative distribution function [9] is 

𝐹𝐹(𝑥𝑥) = 1
𝑥𝑥√2𝜋𝜋

∫ 1
𝑥𝑥 𝑒𝑒−(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝜇𝜇)2

2𝜎𝜎2 𝑑𝑑𝑥𝑥.
𝑙𝑙

0
 

In the lognormal distribution a logarithm of a variables has a normal distribution. Indeed, in this case we must have 

𝐹𝐹(𝑥𝑥) = 1
𝑥𝑥√2𝜋𝜋

∫ 𝑒𝑒−(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝜇𝜇)2
2𝜎𝜎2 𝑑𝑑(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑥𝑥) = 1

𝑥𝑥√2𝜋𝜋
∫ 1

𝑥𝑥 𝑒𝑒−(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝜇𝜇)2
2𝜎𝜎2 𝑑𝑑𝑥𝑥.

𝑙𝑙
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The log-normal distribution has two parameters: 𝜇𝜇  და 𝑥𝑥 > 0. 

Picture 1. 
The lognormal distribution is right asymmetric – it reduces slowly on the right (see Picture 1).    In order to obtain the 

density of a distribution characterized by a left asymmetry, one must consider a distribution whose density is obtained by 
mirroring the density of the lognormal distribution with respect to a straight line passing through the mode parallel to the OY 
axis. Since the mode of the lognormal distribution is 

𝑋𝑋𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑒𝑒𝜇𝜇−𝜎𝜎2,  and   𝐾𝐾𝑙𝑙 = 𝑋𝑋𝑐𝑐 𝑋𝑋𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,⁄
then the density and the cumulative distribution function of left-asymmetric distribution will be  

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 1
(2𝑒𝑒𝜇𝜇−𝜎𝜎2−𝑙𝑙)𝜎𝜎√2𝜋𝜋

𝑒𝑒−(ln (𝑒𝑒𝜇𝜇−𝜎𝜎2−𝑥𝑥)−𝜇𝜇)2
2𝜎𝜎2 , 

𝐹𝐹(𝑥𝑥) = 1
𝑥𝑥√2𝜋𝜋

∫ 1
(2𝑒𝑒𝜇𝜇−𝜎𝜎2 − 𝑥𝑥) 𝑒𝑒−(ln (𝑒𝑒𝜇𝜇−𝜎𝜎2−𝑙𝑙)−𝜇𝜇)2

2𝜎𝜎2 𝑑𝑑𝑥𝑥.
𝑙𝑙

0
 

See the plot of the density of the left-asymmetric distribution in Picture 2 below when 𝑎𝑎 = 1, 𝑥𝑥 = 1. 

q3 N3 Q3 q4 N4 Q4 q5 N5 Q5
1000000 19.05802178 41214461.72 10000000 0.262979 5687120 100000000 0.003629 784757
1000000 118.153511 255516202.8 10000000 1.630382 35258288 100000000 0.022497 4865237
1000000 40.42999906 100318861.8 10000000 0.854319 21198192 100000000 0.018052 4479351
1000000 209.043679 518699590 10000000 4.417263 1.1E+08 100000000 0.09334 23160523

მილიონი 10 მილ 100 მილ

List 2. 
If we compute 𝑎𝑎 for example, in the case 𝑞𝑞𝑡𝑡1, we will get a huge number:

𝑎𝑎 = (𝜈𝜈 − 1)𝑞𝑞𝑡𝑡1
𝜈𝜈−1𝑁𝑁𝑡𝑡 = 5,128,692,385,795.29868.

    A density of a lognormal distribution is 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 1
𝑥𝑥𝑥𝑥√2𝜋𝜋

𝑒𝑒−(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝜇𝜇)2
2𝜎𝜎2 , 

and a cumulative distribution function [9] is 

𝐹𝐹(𝑥𝑥) = 1
𝑥𝑥√2𝜋𝜋

∫ 1
𝑥𝑥 𝑒𝑒−(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝜇𝜇)2

2𝜎𝜎2 𝑑𝑑𝑥𝑥.
𝑙𝑙

0
 

In the lognormal distribution a logarithm of a variables has a normal distribution. Indeed, in this case we must have 

𝐹𝐹(𝑥𝑥) = 1
𝑥𝑥√2𝜋𝜋

∫ 𝑒𝑒−(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝜇𝜇)2
2𝜎𝜎2 𝑑𝑑(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑥𝑥) = 1

𝑥𝑥√2𝜋𝜋
∫ 1

𝑥𝑥 𝑒𝑒−(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝜇𝜇)2
2𝜎𝜎2 𝑑𝑑𝑥𝑥.

𝑙𝑙

0

𝑙𝑙

0
 

The log-normal distribution has two parameters: 𝜇𝜇  და 𝑥𝑥 > 0. 

Picture 1. 
The lognormal distribution is right asymmetric – it reduces slowly on the right (see Picture 1).    In order to obtain the 
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Picture 2. 

     Methods for computation of lognormal distribution parameters are described, for example, in [9]. Suppose we know 
the average monthly salary 𝑋𝑋𝑐𝑐 (which is calculated by counting macroparameters and size of the population) and the value 
of the logical function when the upper bound of the integral is 𝑥𝑥𝑖𝑖:  

1
𝜎𝜎√2𝜋𝜋 ∫ 1

𝑥𝑥 𝑒𝑒−(ln (𝑥𝑥−𝜇𝜇)2
2𝜎𝜎2 𝑑𝑑𝑥𝑥 = 𝐹𝐹(𝑥𝑥𝑖𝑖)

𝑥𝑥𝑖𝑖
0 .     (18) 

Let us try to calculate the values of 𝜇𝜇 and  𝜎𝜎. Since a mean of the lognormal distribution is 

𝐸𝐸(𝑋𝑋) = 𝑒𝑒𝜇𝜇+0.5𝜎𝜎2,
then [9] 

𝑋𝑋𝑐𝑐 = 𝑒𝑒𝜇𝜇+0.5𝜎𝜎2 .   (19) 
(18) and (19) give the system of two equations with two variables 

( )( )
( )

2

2

2

ln

2

0

0.5

1 1
2

i xx

i

c

e dx F x
x

e X





 

 

−
−

+




=





=




   .   (20) 

In the first equation of the system (20) let us apply the method of changing the variable 

𝑧𝑧 = ln (𝑥𝑥 − 𝜇𝜇)
𝜎𝜎 . 

Since 

𝑑𝑑𝑧𝑧 = 1
𝜎𝜎𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑥𝑥, 

then 
1

𝜎𝜎√2𝜋𝜋
∫ 1

𝑥𝑥 𝑒𝑒−(ln(𝑥𝑥−𝜇𝜇))2
2𝜎𝜎2 𝑑𝑑𝑥𝑥

𝑥𝑥𝑖𝑖

0
= 1

√2𝜋𝜋
∫ 𝑒𝑒−𝑧𝑧2

2 𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑧𝑧𝑖𝑖

0
, 

where 

𝑧𝑧𝑖𝑖 = ln (𝑥𝑥𝑖𝑖−𝜇𝜇)
𝜎𝜎 .       (21) 

We got a simpler system: 
1

√2𝜋𝜋 ∫ 𝑒𝑒−𝑧𝑧2
2 𝑑𝑑𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖

0 = 𝐹𝐹(𝑥𝑥𝑖𝑖), 

𝑒𝑒𝜇𝜇−0.5𝜎𝜎2 = 𝑋𝑋𝑐𝑐.
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Picture 2. 

     Methods for computation of lognormal distribution parameters are described, for example, in [9]. Suppose we know 
the average monthly salary 𝑋𝑋𝑐𝑐 (which is calculated by counting macroparameters and size of the population) and the value 
of the logical function when the upper bound of the integral is 𝑥𝑥𝑖𝑖:  

1
𝜎𝜎√2𝜋𝜋 ∫ 1

𝑥𝑥 𝑒𝑒−(ln (𝑥𝑥−𝜇𝜇)2
2𝜎𝜎2 𝑑𝑑𝑥𝑥 = 𝐹𝐹(𝑥𝑥𝑖𝑖)

𝑥𝑥𝑖𝑖
0 .     (18) 

Let us try to calculate the values of 𝜇𝜇 and  𝜎𝜎. Since a mean of the lognormal distribution is 

𝐸𝐸(𝑋𝑋) = 𝑒𝑒𝜇𝜇+0.5𝜎𝜎2,
then [9] 

𝑋𝑋𝑐𝑐 = 𝑒𝑒𝜇𝜇+0.5𝜎𝜎2 .   (19) 
(18) and (19) give the system of two equations with two variables 
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In the first equation of the system (20) let us apply the method of changing the variable 

𝑧𝑧 = ln (𝑥𝑥 − 𝜇𝜇)
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Since 
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where 

𝑧𝑧𝑖𝑖 = ln (𝑥𝑥𝑖𝑖−𝜇𝜇)
𝜎𝜎 .       (21) 

We got a simpler system: 
1

√2𝜋𝜋 ∫ 𝑒𝑒−𝑧𝑧2
2 𝑑𝑑𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖

0 = 𝐹𝐹(𝑥𝑥𝑖𝑖), 

𝑒𝑒𝜇𝜇−0.5𝜎𝜎2 = 𝑋𝑋𝑐𝑐.

In this system we have two variables  𝜇𝜇 and  𝜎𝜎, because  𝑧𝑧𝑖𝑖  depends on 𝜇𝜇. 
    Consequently 

1
√2𝜋𝜋 ∫ 𝑒𝑒−

𝑧𝑧2
2 𝑑𝑑𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖

0 = 𝐹𝐹(𝑥𝑥𝑖𝑖). 
With the standard method, for example, by Excel, we can find the value of 𝑧𝑧𝑖𝑖 which depends on 𝐹𝐹(𝑥𝑥𝑖𝑖). From the second 

equation of the system (20) it follows that  
𝜇𝜇 = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑋𝑋𝑐𝑐 − 0.5𝜎𝜎2.  (22) 

Let us substitute (22) in (21): 

𝑧𝑧𝑖𝑖 =
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑋𝑋𝑐𝑐 + 0.5𝜎𝜎2

𝜎𝜎 . 
Then because 𝜎𝜎 ≠ 0, we get a quadratic equation 

𝜎𝜎2 − 2𝑧𝑧𝑖𝑖𝜎𝜎 − 2 ln(𝑋𝑋𝑐𝑐 𝑥𝑥𝑖𝑖⁄ ) = 0,  (23) 
which solution is 
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Only the positive root is economically significant: 

𝜎𝜎 = 𝑧𝑧𝑖𝑖 + √𝑧𝑧𝑖𝑖2 + 2 ln(𝑋𝑋𝑐𝑐 𝑥𝑥𝑖𝑖⁄ ).
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𝜇𝜇 = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑋𝑋𝑐𝑐 − 0.5𝜎𝜎2.
    Let us now test the hypothesis that the distribution of the declared income in Georgia is lognormal.  To do this, we use 

the data received from Revenue Service of the Ministry of Finance of Georgia (see also [15]) about the declared incomes of 
the population of Georgia in 2009-2017: 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

762,855 846,045 987,426 1,118,636 1,104,222 1,181,484 1,116,625 1,185,065 1,189,718 

List 3. The number of people with declared income, 2009-2017. 

1-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-800 800-1000 1000-
1250 

1250-
1666 

205,435 135,886 93,448 79,784 47,829 34,594 51,159 32,846 25,209 23,315 

1666-2083 2083-2500 2500-3333 3333-
4166 

4166-
5000 

5000-
5833 

5833-
6666 

6666-
7500 

7500-
8333 

>8333 

11,046 6,518 7,178 3,230 1,766 1,126 703 472 331 1,980 

List 4. The distribution of the population by declared incomes, 2009 

1-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-800 800-1000 1000-
1250 

1250-
1666 

297469 134559 103185 84494 75525 60955 90192 63427 55643 56682 

1666-2083 2083-2500 2500-3333 3333-4166 4166-
5000 

5000-
5833 

5833-
6666 

6666-
7500 

7500-
8333 

>8333 

25878 15266 15887 8093 4646 2929 1937 1339 1097 5128 

List 5. The distribution of the population by declared incomes, 2013 
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1-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-800 800-1000 1000-
1250 

1250-
1666 

230,280 125,013 99,417 83,823 75,525 67,610 115,023 88,848 80,873 83,744 

1666-2083 2083-2500 2500-3333 3333-4166 4166-5000 5000-5833 5833-6666 6666-7500 7500-8333 >8333 

42,423 24,361 27,309 14,204 8,141 5,233 3,784 2,609 1,884 9,614 

List 6. The distribution of the population by declared incomes, 2017 

Picture 3. The distribution of the population by declared incomes: 
red - 2009, blue - 2013, green - 2017  

 Based on Table 6 we will create a new Table 7: 

List 7. 

The first column shows the numbers of the intervals, in the second - the intervals of declared income, in the third - the 
number of persons corresponding to the intervals. For example, this table shows that the monthly income from 0 to 100 GEL 
have 230280 people, from 100 to 200 GEL - 125013 people, etc. The fourth column shows how many percent are the third 
column data from the number of persons with declared income (1189718 person), in the fifth column - the accumulated value 
of these percent. In the sixth column, these percentages are converted to fractions of a unit. 

    At first, let us calculate Gini index of the declared monthly income for 2017. Let's agree that when calculating the Gini 
index we will not take into account incomes exceeding 16,000 GEL per month, since in this case the Gini index will be 
inadequate. Let us construct the Lorenc curve. In List 8 the data are translated into a convenient form for constructing Lorenz 
curve: 
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6 500 75525 6.348143 51.61374 0.516137 17 5833 5233 0.439852 98.4962 0.984962
7 600 67610 5.682859 57.2966 0.572966 18 6666 3784 0.318059 98.81426 0.988143
8 800 115023 9.668089 66.96469 0.669647 19 7500 2609 0.219296 99.03355 0.990336
9 1000 88848 7.467988 74.43268 0.744327 20 8333 1884 0.158357 99.19191 0.991919

10 1250 80873 6.797661 81.23034 0.812303 21 16000 6014 0.505498 99.69741 0.996974
11 1666 83744 7.038979 88.26932 0.882693 22>16000 3600 0.302593 100 1
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𝒙𝒙𝒊𝒊 𝐹𝐹(𝑥𝑥𝑖𝑖) 𝒙𝒙𝒊𝒊 𝒙𝒙𝒊𝒊/𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝐹𝐹(𝑥𝑥𝑖𝑖) 𝒙𝒙𝒊𝒊/𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 
 0 0  0 

100 0.193558 100 0.00625 0.193558 0.00625 
200 0.298636 200 0.0125 0.298636 0.0125 
300 0.3822 300 0.01875 0.3822 0.01875 
400 0.452656 400 0.025 0.452656 0.025 

500 0.516137 500 0.03125 0.516137 0.03125 
600 0.572966 600 0.0375 0.572966 0.0375 
800 0.669647 800 0.05 0.669647 0.05 

1000 0.744327 1000 0.0625 0.744327 0.0625 
1250 0.812303 1250 0.078125 0.812303 0.078125 
1666 0.882693 1666 0.104125 0.882693 0.104125 
2083 0.918351 2083 0.130188 0.918351 0.130188 
2500 0.938828 2500 0.15625 0.938828 0.15625 
3333 0.961782 3333 0.208313 0.961782 0.208313 
4166 0.973721 4166 0.260375 0.973721 0.260375 
5000 0.980563 5000 0.3125 0.980563 0.3125 
5833 0.984962 5833 0.364563 0.984962 0.364563 
6666 0.988143 6666 0.416625 0.988143 0.416625 
7500 0.990336 7500 0.46875 0.990336 0.46875 
8333 0.991919 8333 0.520813 0.991919 0.520813 

16000 0.996974 16000 1 1 1 
>16000 1 >16000 

List 8. 

Here we divide 𝒙𝒙𝒊𝒊 to 16000, then rearrange   𝑥𝑥𝑖𝑖/16000 and 𝐹𝐹(𝑥𝑥𝑖𝑖). The last two columns will give us a Lorenz curve: 

Picture  4 

    If  𝑝𝑝𝑖𝑖 part of population, 𝑖𝑖 = 1,2, … , 𝑛𝑛,  𝑝𝑝1 + 𝑝𝑝2 +⋯+ 𝑝𝑝𝑛𝑛 = 1, owns iq  part of a wealth, where 𝑖𝑖 = 1,2, … , 𝑛𝑛, 𝑞𝑞1 +
𝑞𝑞2 + ⋯+ 𝑞𝑞𝑛𝑛 = 1, with a cumulative form  𝑠𝑠𝑖𝑖 = 𝑞𝑞1 + 𝑞𝑞2 + ⋯+ 𝑞𝑞𝑖𝑖, then Gini index can be calculated by formula [2] 

𝐺𝐺 = 1 − ∑ 𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑠𝑠𝑖𝑖 + 𝑠𝑠𝑖𝑖−1)𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 . 

    The plot in Picture 4 is almost rectangular, therefore the distribution of declared income is extremely uneven. It is easy 
to calculate that the Gini index corresponding to the plot on Picture 4 is equal to  𝐺𝐺 = 0.89. 
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   According to Geostat [14] the average annual salary in the public and private sectors of Georgia in 2017 was 𝑋𝑋𝑐𝑐 =989 
GEL. For example, let us choose i = 1; According to table 3,  

𝐹𝐹(𝑥𝑥1) =0.193558, 
i.e. 

1
√2𝜋𝜋

∫ 𝑒𝑒−𝑧𝑧2
2 𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑧𝑧1

0
= 0.193558. 

By Excel we can calculate that  
𝑑𝑑1 =-0.86486. 

Since 
ln(𝑋𝑋𝑐𝑐 𝑥𝑥𝑖𝑖⁄ ) =2.291524, 

the quadratic equation (23) takes the form 
𝜎𝜎2 + 1.72972𝜎𝜎 − 4.583048291 = 0. 

It has the positive solution 
𝜎𝜎 = 1.444044073. 

Then from (22) we have 
𝜇𝜇 = 𝑙𝑙𝑙𝑙989 − 0.51.4440440732 = 5.85406269. 

The cases 𝑖𝑖 = 2,3, … ,20 are considered in List 9: 
 
 

i 𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑋𝑋𝑐𝑐 𝑥𝑥𝑖𝑖⁄  ln (𝑋𝑋𝑐𝑐
𝑥𝑥𝑖𝑖

) 𝜎𝜎 𝜇𝜇 𝑋𝑋𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝐾𝐾𝑥𝑥 

1 -0.86486 9.89 2.291524 1.444044 5.854063 43.32801 22.82587876 
2 -0.52833 4.945 1.598377 1.336045 6.004186 67.97694 14.54905095 
3 -0.29971 3.296667 1.192912 1.273711 6.085524 86.76335 11.39882192 
4 -0.11895 2.4725 0.90523 1.231827 6.137995 101.5546 9.738605958 
5 0.040462 1.978 0.682086 1.20914 6.165684 110.3508 8.962327139 
6 0.183931 1.648333 0.499765 1.200474 6.176126 113.8622 8.68593753 
7 0.438938 1.23625 0.212083 1.224325 6.147208 104.4007 9.473114755 
8 0.656743 0.989 -0.01106 1.296422 6.05634 79.48999 12.4418183 
9 0.886416 0.7912 -0.2342 1.449733 5.845832 42.27126 23.39651375 

10 1.188558 0.593637 -0.52149 1.796586 5.282834 7.807727 126.6693799 
11 1.394067 0.474796 -0.74487 2.067625 4.759157 1.622688 609.4826824 
12 1.545005 0.3956 -0.92735 2.274621 4.309745 0.421408 2346.894138 
13 1.771747 0.29673 -1.21493 2.613898 3.480462 0.035014 28245.6943 
14 1.938529 0.237398 -1.43802 2.877604 2.756392 0.003989 247931.6508 
15 2.065528 0.1978 -1.6205 3.078152 2.159184 0.000665 1487386.178 
16 2.169088 0.169553 -1.77459 3.244149 1.634444 0.000138 7179570.988 
17 2.261717 0.148365 -1.90808 3.401544 1.111444 2.87E-05 34475203.52 
18 2.339125 0.131867 -2.02596 3.530586 0.664175 7.5E-06 131900542 
19 2.405241 0.118685 -2.13128 3.639183 0.274867 2.33E-06 424101439.1 
20 2.744959 0.061813 -2.78365 4.147634 -1.70474 6.15E-09 1.6094E+11 

List  9. 
 
    For example let us write  the lognormal distribution for data from the row 8: 

𝐹𝐹(𝑥𝑥𝑖𝑖) = 1
1.2964√2𝜋𝜋

∫ 1
𝑥𝑥 𝑒𝑒−(ln(𝑥𝑥−6.0563))2

2∗1.29642 𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑥𝑥𝑖𝑖

0
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   According to Geostat [14] the average annual salary in the public and private sectors of Georgia in 2017 was 𝑋𝑋𝑐𝑐 =989 
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Then from (22) we have 
𝜇𝜇 = 𝑙𝑙𝑙𝑙989 − 0.51.4440440732 = 5.85406269. 
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) 𝜎𝜎 𝜇𝜇 𝑋𝑋𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝐾𝐾𝑥𝑥 

1 -0.86486 9.89 2.291524 1.444044 5.854063 43.32801 22.82587876 
2 -0.52833 4.945 1.598377 1.336045 6.004186 67.97694 14.54905095 
3 -0.29971 3.296667 1.192912 1.273711 6.085524 86.76335 11.39882192 
4 -0.11895 2.4725 0.90523 1.231827 6.137995 101.5546 9.738605958 
5 0.040462 1.978 0.682086 1.20914 6.165684 110.3508 8.962327139 
6 0.183931 1.648333 0.499765 1.200474 6.176126 113.8622 8.68593753 
7 0.438938 1.23625 0.212083 1.224325 6.147208 104.4007 9.473114755 
8 0.656743 0.989 -0.01106 1.296422 6.05634 79.48999 12.4418183 
9 0.886416 0.7912 -0.2342 1.449733 5.845832 42.27126 23.39651375 

10 1.188558 0.593637 -0.52149 1.796586 5.282834 7.807727 126.6693799 
11 1.394067 0.474796 -0.74487 2.067625 4.759157 1.622688 609.4826824 
12 1.545005 0.3956 -0.92735 2.274621 4.309745 0.421408 2346.894138 
13 1.771747 0.29673 -1.21493 2.613898 3.480462 0.035014 28245.6943 
14 1.938529 0.237398 -1.43802 2.877604 2.756392 0.003989 247931.6508 
15 2.065528 0.1978 -1.6205 3.078152 2.159184 0.000665 1487386.178 
16 2.169088 0.169553 -1.77459 3.244149 1.634444 0.000138 7179570.988 
17 2.261717 0.148365 -1.90808 3.401544 1.111444 2.87E-05 34475203.52 
18 2.339125 0.131867 -2.02596 3.530586 0.664175 7.5E-06 131900542 
19 2.405241 0.118685 -2.13128 3.639183 0.274867 2.33E-06 424101439.1 
20 2.744959 0.061813 -2.78365 4.147634 -1.70474 6.15E-09 1.6094E+11 

List  9. 
 
    For example let us write  the lognormal distribution for data from the row 8: 

𝐹𝐹(𝑥𝑥𝑖𝑖) = 1
1.2964√2𝜋𝜋

∫ 1
𝑥𝑥 𝑒𝑒−(ln(𝑥𝑥−6.0563))2
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    From List 9 it is clear that with a certain accuracy it can be argued that the intervals of incomes  300-800 GEL and 4166-
7500 GEL is described by the log-normal distribution. Such a conclusion can be drawn because the variance and the 
expectation change at the same time in an insignificant way. 
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SUMMARY

Due to economic, social, political and other differences, 
different sectors of society are subject to different laws of 
distribution. Among these laws are Pareto distribution, the 
normal distribution, the lognormal distribution, and so on. It is 
noteworthy that the higher, richer stratum of a society more 
often depends on the Pareto distribution. As for the poor 
and middle class, there was an attempt to build their model 
using a normal distribution. But later it turned out that more 
accurate results are provided by a lognormal distribution. The 

article attempts to build a model of the distribution of the 
upper layers of the population of Georgia in terms of per capita 
GDP consumption (according to the World Bank) using Pareto 
distribution. As for the other layers, due to the lack of data 
in GeoStat, when trying to build a model using a lognormal 
distribution, data on the population’s declared income are 
used, obtained from the Revenue Service of the Ministry of 
Finance of Georgia, hoping that this data correlates with the 
population distribution by GDP consumption.
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I. INTRODUCTION

The considered issue is very urgent for the Georgian 
reality in both, theoretical and practical respects, as the 
analysis and forecast of the employment dynamics in gender 
respect is necessary for the development and realization 
of the proper gender policy. The present reality of Georgia 
makes it necessary to significantly improve the information 
and methodological background of the abovedescribed 
problems. The work gives the modified employment indices 
in gender respect and major results of the economic analysis 
of the problem. In addition, it includes comparative analysis 
of unemployment in Georgia in gender respect, and the 
estimated figures of unemployment are gained by using modern 
mathematical and computing methods. (Abesadze, 2013) 

A policy of gender equality made Georgia one of the 
most reformative countries in Caucasus. However, in spite 
of many positive steps, there are certain problems related 
to a low level of civil consciousness and strong societal 
stereotypes. Caucasian mentality and patriarchal environment 
also aggravate the problems. Probably this is one of the 
reasons, why according to gender index, Georgia lags behind 
countries, such as Tanzania, Ghana, Vietnam, Uzbekistan, 
Nicaragua and others. According to this classification in 2016, 

Georgia occupies 90th position from 144 countries. The top 
three countries of global gender index are Iceland, Norway 
and Finland. Indicators of Montenegro, Uruguay, Greece and 
Indonesia are close to us, but we are ahead of Japan, Armenia, 
Hungary, Slovakia and others. 

According to the above-mentioned report, number of 
women has increased at the global market since 2006 and 
comprises 250 million. However, inequality of wages still 
remains a problem. According to GIA, a gender disbalance 
is corrected by 4% in the fields, such as health protection, 
education, economy and policy. (Global-gender-gap-re-
port -2016) We may say that political efforts to correct the 
gender disbalance are taking place, but in other fields, such as 
employment, we have many problems and some of them are 
quite deep.

Georgian Parliament has enacted a law against a domestic 
violence in 2006 and a law about a gender equality in 2010 to 
guarantee women’s security, equality at the labor market and 
women’s political integration. Election code has been changed 
in 2012 to support political parties, if they tried to protect 
the gender balance. However, this regulation didn’t bring 
significant improvement. After parliamentary elections of 
2012, women occupied only 11% of parliamentary mandates, 
but this number was higher than in the previous parliament. 
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Fig. 1.Unemployment Rate by Gender.(%)

Source: Source: www. geostat.ge. Official web page of National Statistics Office of Georgia, last access 15/01/2018

At the local level, representation of women is even weaker. 
In 2016, number of women has increased compared to 2012, 
but level of representation of women is still low in Georgian 
parliament. From 150 deputies of Georgian parliament of 
2017, women are only 22 and it is only 14.7%. We have the 
same picture at the executive level. From 11 ministers only 
3 are women. In parliaments of certain countries 30-40% are 
women. (Georgian law about gender equality, 2010). In private 
sector percent of employed women is higher, but majority of 
them occupies low-wage positions, whereas majority of men 
has executive positions or their wages are higher. Society still 
has an opinion, that it is better for women to play less active 
and less prestigious professional roles to combine societal 
activities and family business (and spend more time in caring 
family and children).

II. METHODOLOGY/METHODS

Efficient employment statistical analysis in gender 
respect is possible only by using relevant statistical methods. 
The work, through the combined application of methods of 
statistical observation, grouping and analysis, studies the 
employment dynamics in gender respect based on the method 
of fixed numbers. This has enabled us to identify the nature 
of employment changes in gender respect and impact of the 
factors on the changes of this phenomenon functionally linked 
to the resulting index. (Abesadze, 2013).

Analysis methods of the economic science were 

employed, among them, statistical data processing, data 
grouping, inductive-deductive data analysis methods. The 
scientific study employs surveying, observation, as well as 
comparative, analytical, and graphical methods, which are 
used by the author to compare and analyse facts and assess 
solutions to specific issues. (Abesadze,2014).

III. RESULTS

Studying gender issues of employment and correcting the 
policy aiming at guaranteeing the employment gender equality 
on its basis is one of the priorities of the present government 
of Georgia. [Abesadze,2013.] The problem of unemployment 
is one of the acutest problems in Georgia and as the results 
of different statistical, conjunctive or social surveys evidence, 
often ranks first among the most important social-economic or 
political problems the country and Georgian people face. The 
problem of unemployment is one of the acutest problems in 
Georgia and as the results of different statistical, conjunctive 
or social surveys evidence, often ranks first among the most 
important social-economic or political problems the country 
and Georgian people face. (Abesadze, 2014). 

Unfortunately, reality in our country is that abduction 
for marriage and premature marriages are still prevalent. In 
addition, women are often victims of violence from husbands 
or partners. Gender disbalances are significant in societal 
activities. We think that one clear example of stereotypical 
thinking is segregation upon selection of professions or 
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Fig. 2. Average monthly nominal earnings of employees by economic activity and sex, 2000-2017

Source: www. geostat.ge. Official web page of National Statistics Office of Georgia, last access 15/01/2018

expectations of social positioning on the basis of sex. «So 
it is important analyze an environment, where men and 
women have different gender roles in political, social and 
societal life on the basis of sex differences». Some scientists, 
including Batler, [Batler, 2004] underline that sex is a complex 
mixture of individual activities and institutional influences, 
which is conditioned by power and influence of social code. 
It exists to form ideas about norms and deviation from 
norms. Sex categorizes individuals on the basis of «natural», 
«biological» and «bestowed by God». (Gorgadze,2015). The 
goal of Georgian law about gender equality is to «guarantee 
impermissibility of discrimination in every aspect of social 
life, create corresponding conditions for equal rights of 
men and women, as well as for realization of freedoms 
and opportunities; support avoidance and eradication of 
discrimination». However, we still meet gender disbalances in 
the field of employment. 

It is fact that in Georgia number of employed men is 
more than women. A level of inactivity of women is almost 
two times higher than in men (correspondingly 42.0% and 
21.8%). Unemployment rate of women has decreased by 1.4% 
in 2015 compared to 2016 and comprised 8.8%. In the same 
period, unemployment rate of men has increased by 0.7% and 
comprised 14.2%. 

In 2017, unemployment rate for women Increased by 1.8 
percentage points to 12.7 percent, and for men decreased by 
1.6 percentage points and by 15 percent.

Indicators of level of inactivity also changed. The level 
of inactivity of women has increased by 1,8% and comprised 

58.0%. The level of inactivity of men has decreased by 1,61% 
and comprised 78.2%. 

Changes for to the same period (2017/2016) are also 
indicators of activity level. The level of activity increased 
reased by 1.5 percentage points for women and decreased 
by 2.8 percentage points for men and 58.2 percent and 74.6 
percent respectively.

We have interesting trend for indicators of employment on 
the basis of age. Number of employed men is especially high in 
the age group 45-54. Employment rate of men has been higher 
during the last 9 years, especially in the age group 15-24, where 
number of employed men is two timer higher than women. 

Unemployment rate is especially high in youth. It 
is the main source of labor migration. Because of lack of 
corresponding experience, knowledge and skills, employers 
refuse to offer jobs to the youth and prefer more experienced 
personnel. 

It is also fact that wage of employed men is higher than of 
women. Generally women earn less than men. 

Growth rate of wages is also different. For example, in 
2017, average monthly wage of employed women was 770,2 
Lari and of men – 1197,4 Lari (difference equals to 427,2 Lari). 
Wage of women is smaller in almost every field. For example, 
in agriculture the difference is 1.17, in trade and repair of 
automobiles, consumer electronics and private usage items 
– 1.63, in hotels and restaurants – 1.33, in fishing – 2.12, in 
transport and communications – 1.45, in financial activities – 
2.17, in education – 1.2, in state management – 1.06, in health 
protection and social assistance – 1.55 etc. [11]Types of work 
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performed by men and women are quite different, but both 
sex must have equal opportunity to reveal himself/herself and 
earn equal wage. It is also fact that in Georgia higher positions 
are usually occupied by men and there is a principle of so-
called “glass ceiling”, which implies creation invisible barriers 
preventing women from occupying high positions. 6h Article of 
2nd chapter of Georgian law about gender equality regulates 
the principles of gender equality in labor relationships. It states 
that state supports equal availability of employment for both 
sexes. (Georgian law about gender equality, 2010).

What is an international practice in protection of labor 
relationships? For example, let us consider the experience of 
Iceland, as it has the best indicator in global gender index. 

The law of Iceland obliges employer to take every 
measure to avoid segregation on the basis of sex at any job. 
In addition, the employer must care to distribute higher 
positions equally between men and women. If company has 
more than 25 employees, it is obliged to develop a program of 
gender equality and use principles of gender mainstreaming 
for a whole personnel. Companies must present a plan 
of gender equality or policy of personnel to the center of 
gender equality in defined terms. In other case they will pay 
fine, until they develop the program of gender employment 
(amount of fine is 50,000 Iceland Krona daily). Employer is also 
obliged to pay equal wage for equal work without distinction 
of sex. The law of Iceland states that employer must take 
any measure to support men and women combine their 
professional and family obligations. Besides, when employer 
establishes working hours, it is necessary to take into account 
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employees’ family conditions, as well as, demands of labor 
market. Employer must also help employee to return at work 
after maternity leave (both parents are indicated). The law of 
Iceland forbids publication of vacancy announcement, which 
prefers particular sex. Employers are forbidden to publish 
such announcement, which discriminates on the basis of sex. 
(Arjevanidze, 2012).

IV. CONCLUSIONS

To optimize opportunities of working force on the basis 
of gender, it is necessary to correctly understand women’s role 
and encourage their activities. These measures will support 
development of optimal employment policy.

Thus, the study has evidenced the necessity for the better 
availability of the information about

gender statistics for different types and sectors of 
business, outlined the existing gaps, priorities and major 
trends in gender employment, as well as specific measures 
to improve statistical methodology needed for statistical 
evaluation of employment dynamics. The gained result 
corresponds to the paper objective allowing concluding 
that designing employment gender indexes and regularly 
identifying the existing employment proportions based on it, 
predicting expected misbalance in employment, outlining the 
employment trends “dangerous” for the society and ultimately 
crushing the gender stereotypes may become the basis for the 
progress of the efficient employment policy.
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SUMMARY

Introduction and aim According to the policy towards 
gender equality, Georgia has become one of the most 
reformed countries in the Caucasus. Despite the fact that 
many steps have been taken in this regard, the problems 
are still in the society. The main objective of the study is to 
identify and analyze gender imbalances in the country on 
the background of gender stereotypes in the context of civil 
cognitive levels. 

Research methodology: In development of the article, 
generally accepted qualitative and quantitative data analysis 
methods of the economic science were employed, among 
them, statistical data processing, data grouping, inductive-
deductive data analysis methods. The scientific study employs 
surveying, observation, as well as comparative, analytical, and 
graphical methods, which are used by the author to compare 
and analyze facts and assess solutions to specific issues.

Results and implications: The paper considers the gender 
aspects of Discussion of inequality problems in Georgia. 
Besides, the trends of unemployment and their reasons are 
identified and the international instruments of protection of 
human rights regulating the equality between the men and 
the women in Georgia are considered. In addition, based on 
the statistical data, is given the analysis of employment and 

unemployment in a gender respect; a particular accent is made 
on the need of International practice of gender protection.

Conclusion: Stereotypical views on gender roles still exist 
in Georgia: the function of women is the care and upbringing 
of children, doing homework, and man-taking care of family 
finances. 

The fact is that more men employed in Georgia than 
women. The level of inactivity in women is almost twice as 
high as in men with a similar indicator of 42.0% and 21.8% 
respectively. In 2017, unemployment rate for women 
Increased by 1.8 percentage points to 12.7 percent, and for 
men decreased by 1.6 percentage points and by 15 percent. 
Changes for to the same period are also indicators of activity 
level. The level of activity increased reased by 1.5 percentage 
points for women and decreased by 2.8 percentage points for 
men and 58.2 percent and 74.6 percent respectively.

Interesting trends are shown by employment indicators 
according to age marks. The number of men employed by 
the 45-54 age group is significantly higher than the number 
of women employed for the whole nine years, indicating the 
employment rate of women, especially in the 15-24 age group 
where the number of men employed is twice as high as the 
number of women employed.

It is also true that the average level of compensation for 
women is lower than men. Their rates of growth are also different.
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INTRODUCTION

For every democratic state where a long-term democratic 
experience exists, a strong local government is fundamental. 
The local government or the bottom-up rule implies the 
political, fiscal, and administrative decentralization or 
devolution of authorities which are closer to people and 
which, unlike the center, know their needs.

The concept of “decentralization” implies a system of 
government where some functions of the central authority 
are devolved on the authorities of the local government 
(Sikander 2015: 172)

 In decentralization, certain issues are devolved on the 
local population, which deals with those issues independently. 
This in itself does not mean that the issues of local importance 
are isolated from the issues belonging to state governance. 
The fundamental goal of the decentralization is the guarantee 
and encouragement of the independent initiative (Qurashvili 
2003: 3-4).

For the perfect implementation of the decentralization 
of the local government, the combined and complex work of 
all types of decentralization is important.

The fiscal decentralization of the local government 
involves authorizing local governmental bodies to allocate 
budgets and introduce taxes.

The administrative decentralization of the local 
government involves the devolution of large powers onto 

local governmental bodies in the municipal territory, 
including powers in the management of state affairs and the 
sphere of public service (Oslen 2007: 5) 

The actual political and fiscal decentralization of local 
government is an important challenge for Georgia, which is on 
its way to developing democracy and European integration, 
and which is facing the problems of territorial integrity and 
of developing a democratic state in the face of the danger of 
the monopolization of power. Its feasibility and effectiveness 
define the quality of democracy in the state. 

The goal of the article: Study of the political and fiscal 
decentralization of the local government in Georgia in 2012-
2019. Whether the tentative reformation was realized and 
what kind of resistance is coming in the way of implementation 
of the political and fiscal decentralization.

The objectives are: 

• The study of the problem of the political and fiscal 
decentralization of the local government in 1991-2003;

• The problem of the political and fiscal decentralization 
of the local government in 2003-2012;

• The study of the problem of the political and fiscal 
decentralization of the local government in 2012-2019; 
whether the reformation was realized;

• Designing the outcomes and recommendations.
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In writing the article, the following research methods 
were employed:

Systematic method – the essence and the current 
process of the political and fiscal decentralization of the 
local government were analyzed following the approach of 
structural functioning. 

Comparative research method – according to the 
political and fiscal decentralization of the local government, 
different authors’ points of view and scientific investigations 
were compared.

Normative research method – this method was used 
for analyzing and evaluating the political occurrences of the 
political and fiscal decentralization of the local government, 
as well as defining the problem facing the process of the 
political and fiscal decentralization of the local government.

Qualitative research method – in-depth interview. Based 
on in-depth interviews, the evaluation by local governmental 
experts, non-governmental organizations, and local actors is 
especially valuable for the research because the problem of 
the political and fiscal decentralization of the local government 
in Georgia in 2012-2019 was seen by the practical outlook and 
first-hand. The implementation of the stages of reformation 
was evaluated in the contemporary period.

Sphere of outcome application – the article is the 
part of the research project “The problem of the Politi-
cal decentralization of Georgia in 2012-2019 and Baltic 
Experience”

The outcome, based on the qualitative and quantitative 
research methods, will be an academic novelty for scholars 
and scientists about the model of the local government in 
modern-day Georgia, whether the reformation was held 
and what should be done for the perfect implementation of 
political and fiscal decentralization.

The second important period of the political and fiscal 
decentralization of the local government is connected to 
the period of 1992-2003, when the political union Citizens’ 
Union, headed by Eduard Shevardnadze, came to the 
authorities. Civil confrontation, ethnic problems, wars in 
Abkhazia and Samachablo, Russian aggression, heavy socio-
economic issues in the country and the corruption in state 
bodies did not leave space for the development of political 
decentralization of the local government.

Despite these facts, in this period an important legal base 
(in 1997, the organic law “About Local rule and Government” 
was enacted) was more or less created for the local 
government in 1998. The representative bodies of the local 
government – assemblies elected by the municipal election 
– were created, and thus the mechanisms of the citizens’ 
participation in the local governmental activity were defined. 

The membership of the elected assemblies was characterized 
by pluralism. The entitlement of the local governmental 
bodies could not be implemented without their dependency 
on the central government. Territorial units were controlled 
by state representative-governors in regions first appointed 
by the Head of State, and then the president of Georgia; in 
municipalities, the units were controlled by the heads of 
local administration. The recognition of the local government 
and the importance of its decentralization was low not only 
for citizens but also for political parties and elected officials. 
Even the heavy socio-economic background prevented the 
implementation of fiscal decentralization. The governments 
had neither finances, property, nor ability.

Despite the frequent reformations held and steps taken 
forward, even the new authorities that came after the “Rose 
Revolution” cannot avoid the centralized tendency of the 
local governmental bodies. The political crisis in 2007 and the 
Russian aggression in Georgia in 2008 slowed the process of 
the political decentralization of the local government even 
more, even though in this period, in certain regions, some 
important socio-economic projects were initiated which 
were vitally important for the local government and regional 
economic development.

In Georgia, changing the authorities after the 
parliamentary election in 2012 led to a proposal for the 
implementation of reformation of the local government to 
be once more on the agenda.

The expectation was high that the coalition “Georgian 
Dream – Democratic Georgia”, who came to the authorities 
in a majority in 2012, would express real political will for the 
implementation of the political and fiscal decentralization of 
the local government. The “Georgian Dream” leaders’ political 
announcement before and after coming to authorities in 
the first years gave the basis for this. Besides the political 
announcements, from 2013, an intensive and large-scale 
work began on the local governmental reformation, and 
two stages of the implementation of reformation were 
announced: from 2014 to 2017 and then after 2017.

During the first stage of the reformation, the new 
local governmental code was enacted, the number of self-
governed cities increased, and local governments were given 
a lot of authority. The announced reformation would have 
created a firm basis for the implementation of the political 
and fiscal decentralization of local governments. 

Despite the fact that the reformation had a lot of 
opponents, the processes begun in 2013 is a step forward 
for the political and fiscal decentralization of the local 
government because new self-governing cities were created 
and local governmental bodies were given a lot of authority 
which had belonged to the central authorities. The necessity 
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of assigning local property to self-government, leaving 
income tax to the local budget, was defined by legislation, 
and the code of the local government was enacted, which put 
together the legal norms of the local government. The code 
set out the direct path to election of the first person (the 
head of local administration/mayor) of the local government 
and the additional mechanisms for citizens’ participation in 
local governmental bodies. 

It was important that the local authorities could 
implement this authority independently in real life and 
how much the central authorities’ will would be enough to 
accomplish the reformation of the local government in order 
to give real effective independence to the local government. 

Unfortunately the political reality is totally different. 
Despite the increasing in the authority of local governmental 
bodies, even after nearly 30 years of independence, both central 
authorities and the political elite cannot abandon the Soviet 
practice of the local authority control. The local government 
elected directly by the people does not have enough political 
courage to be accountable to the electorate and not to the 
central authorities or their presenters – political parties. In fact, 
the informal control of local governmental bodies by the central 
authorities has not changed. Citizens’ lack of participation 
and interest compound the situation. Oftentimes, the local 
authorities put the central authorities’ will higher than the 
population’s interest, which makes the process of political 
decentralization impossible, and which makes the population 
feel that nothing will change at the lower level.

The feeling that the political and fiscal decentralization of 
the local government was hindered by the authorities’ political 
will become especially clear once again at the second stage 
of the announced reformation. In 2016, in their implemented 
reformation, for the purpose of finding and correcting 
mistakes, the authority eliminated the self-governing status of 
the seven self-governed cities established in 2014. 

It is noteworthy that in spite of the internal resistance 
of majority members of the self-governed city assemblies 
against the elimination of self-governing status, the 
assemblies adopted the decision with the interference of the 
central authorities. The issue of property transfer to the local 
government has not yet begun. 

The preparation of yet another stage of the self-
government reformation was begun by the Georgian authority 
in 2018. The Georgian government presented a new national 
vision of decentralization and local government. According to 
the initiative, the strategy, which should be ready at the end 
of the year, ensures the strengthening of local governments 
as well as societies’ active inclusion in the process. 

The new vision of the local government, or a middle-
term strategy, will be scheduled for eight years.

It is known that the authority has a new vision about the 
local government, but nothing much was said about what this 
vision involves. It became known to the society that the new 
national vision of the decentralization and local government 
elaborated by Georgian parliament and government gives 
more possibilities to local authority both in decision-making 
and controlling financial resources. According to the notice 
by former Prime Minister of Georgia Giorgi Kvirikashvili, 
“The first, it is the expansion of self-governmental authority. 
The second is that self-government should have more 
financial resources for more efficiency. And the third, self-
government should satisfy the highest principles of clarity 
and accountability. It should ensure the citizens’ inclusion in 
the decision making process, management process, and of 
course, the unity of all three axes will give us a totally different 
qualitative outcome in self-government (Kvirikashvili 2018).

Despite the last years’ changes, experts focus on the 
current lacunae in the local government, including the 
financial part and the hindrance of decentralization, the 
problem of income taxes, ceasing the process of transferring 
the farming land and local property to the self-government, 
and the confines of independence and discretion of the 
local government. According to local government expert 
Irakli Melashvili, more authority should be given to the 
local authority both in the decision-making process and in 
controlling finances, and this vision should be reflected in the 
strategy announced by the government (Melashvili 2018).

The fact that transferring more authority, including 
financial issues, to local governments is hindered by the 
political will of the authorities is also discussed by the head 
of “International Center for Civil Culture ”Kote Kandelaki”. 
According to him, “At this stage, one of the most important 
points is fiscal decentralization, or more resources and 
finances on site. It involves both finances and drawing 
distinctions between the property of central authorities and 
local government. The local government should feel that they 
control the property and finances and consequently, they 
should be given incentives to facilitate local development. 
Nowadays, the self-governments do not have any incentives 
to work more in order to get more income, because 
whatever steps they make, their incomes, unfortunately, do 
not increase, and first and foremost, this is the error of the 
legislative base” (Kandelaki 2018).

It is noteworthy that according to Article 162 of “The 
Code of Local Government”, the Ministry of Justice of Georgia, 
the Ministry of Regional Development and Infrastructure 
of Georgia, the Ministry of Economics and Sustainable 
Developments of Georgia and the Ministry of Finances of 
Georgia should have designed appropriate schedules and 
rules designating terms of the transfer of farming land to 
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municipalities, though this obligation has not yet been 
carried out, which hinders the process of decentralization of 
the authorities (Transparency International Georgia 2018).

It has already been half a year that the Ministry of 
Infrastructure has been trying to decide when they should 
begin transferring local property to the self-governments 
They have no answer yet, and nor does the Ministry of 
Economics. According to an announcement by the Minister 
of Economics, “This is the current process, and we will 
always transfer property to the self-government when it is 
appropriate” (Kobulia 2019). This announcement by the 
Minister of Economics indicates once more that the autho-
rities do not know yet whether they want to implement poli-
tical decentralization and to strengthen local governments. 

The elected placeholders of the local government talk 
about the necessity of political and fiscal decentralization of 
the local government, who think that non-implementation of 
the fiscal decentralization up today is directly connected to 
the problem of the political decentralization; it hinders the 
process of the decentralization and makes inefficient the 
activity of local governments. The chairperson of Khelvachauri 
assembly, Nadim Vashanidze, thinks that besides fiscal 
decentralization, educational decentralization is also 
impor  tant, and that municipalities should have the right to 
allocate natural resources – otherwise, elected mayors and 
assemblies lose their meaning (Vashanidze 2018). During the 
discussion of the strategy of decentralization, elected persons 
from different municipalities expressed the same position. 
According to the talk given by the mayor of Shuakhevi 
municipality, Pridon Putkaradze, the strategy is good but will 
not help us if we do not step forward effectively” (Putkaradze 
2018). According to an announcement by the chairperson 
of Zugdidi assembly, Mamuka Tsotseria, in many cases, the 
municipality is encumbered because many authorities that 
should belong to the municipality belong to the Ministry 
of Economics, and communication with the Ministry is 
problematic. According to him, the municipality attempted 
to implement the registration of some property, though 
because of lack of finances the task could not be completed. 
Transferring the property was always the problem for the 
Ministry of Economics. What is already transferred to us 
in the case of an investor’s appearance, we do not have a 
mean for its realization or privatization, in the event of the 
implementation of a strategic plan, only the capital city has 
the direct disposing for transferring in symbolic price. Local 
governments should have these rights. Farming lands should 
belong to the municipality as well. The fact that the Ministry 
of Economics sells lands discretely reflects on agriculture 
(Tsotseria 2019).

Representatives of non-governmental organizations and 

experts announce that the strategy should define clearly the 
issues of transferring property to self-governments. Besides 
this, it should be scheduled in the next two-year action plan the 
terms of which category of lands will be transferred from the 
National Agency of State Property of the Ministry of Economics 
to the property of the municipality (Shamugia 2019).

CONCLUSION

Thus, the process of the political decentralization of 
the local government has been proceeding inconsistently 
since 2012. Despite the twice announced and implemented 
reformation of political and fiscal decentralization of the local 
government, the problems are unchanged. 

• Political powers at the top of the country do not concede 
the mechanisms of controlling the local governmental bodies;

• Municipalities do not have enough money or authority;
• On the one hand, the autonomy of the implementation 

of their authority by the self-government is recognized, but, 
on the other hand, in the realization this right, discretion is 
maximally restricted;

• The majority of financial resources is concentrated in 
the hands of the central authorities;

• Municipalities use their poor means inefficiently;
• The informal role of the central authorities is great 

in the activity of the elected persons and in the process of 
decision making; elected assembly members and officials 
depend on the central government. 

• The informal role of law enforcement bodies – State 
Security Service and Ministry of Internal Affairs – is great on 
the local governmental bodies;

• Regional advisory councils are weak and inefficient 
whose members are elective persons of the municipality, 
whereas a person commissioned by the central authorities 
– the State Representative-Governor heads it. The decisions 
made by the council are recommendative in nature.

• The State Representative Institute commissioned 
by the mayor is inefficient at the lower level. This institute 
becomes a party’s agitator in the election process;

• Public meetings and advisory councils work formally; 
public meetings gather because the legislation requires 
them. The practice shows us that the citizens faithful to the 
village representative-ruler’s power are often asked for their 
participation in public meetings. The advisory council of the 
mayor works formally and inefficiently. The persons faithful 
to the ruler’s power are often appointed the members of the 
council;

• Despite the fact that one of the authority’s arguments 
was the decrease of bureaucratic expenses regarding 
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the implemented changes in the local government and 
the unification of municipalities, nothing of the sort has 
happened. On the contrary, after the unification of two 
municipalities, the bureaucratic expenses stayed the same 
or increased. Public officers working in local government are 
mainly appointed according to party line and the announced 
completion is formal. There is an especially bad situation 
in Non-enterpreneurial (Non-commercial) Legal Entities of 
Municipalities;

• Despite the considerable controversies, transferring 
property to municipalities has not yet begun;

• The still weak political parties developing institutionally 
are problematic in view of the political decentralization of 
the local government.

RECOMMENDATIONS

1. The essence of the theoretical basis of the self-
government should be established on the elements of dualistic 
and state theory, according to which self-government is the 
unity of both general and state elements. Self-government as 
bottom-up management and the government closest to the 
population provides the democratic standard of management 
and is the main support of democracy;

2. In the transitional period of reformation, a mixed 
system can be used, but at the end, it is important to achieve 
the Anglo-Saxon system;

3. The basic principle of the political decentralization 
of self-government is discretion and independence in the 
process of making decisions. This is not possible by merely 
making a distinction between authorities and giving power. 

The existence of political will and independence from the 
party’s ambition are necessary;

4. Finishing and defining the administrative-territorial 
reformation are necessary;

5. Strengthening the role of the representative body – 
the assembly – of which the executor can be a non-elective 
person. A Baltic model can be used;

6. Together with the elected member of the assembly, 
it is important that a lower level village representative should 
be elected, which will assist in the depoliticization of the 
representative institute; the Baltic model can be followed 
for the election of the lower level circle. For example, in 
Lithuania, Slautinis are elected. They do not have their own 
budget but have an expenditure account;

7. The implementation of fiscal decentralization and 
transferring of the local property to municipalities;

8. The issues of the regional arrangement – the 
existing regional advisory councils are inefficient. Besides its 
inefficiency, a person appointed by the authorities heads it. 
For political decentralization, it is important that the head of 
the regional council should be appointed out of the leading 
persons of the municipality by the council membership with 
the fixed period. It will decrease the informal control of the 
activity of the local government by the central authorities;

9. The depoliticization of the Ministry of Internal Affairs 
and the State Security Service is necessary. The practice 
showed us that the interference of two law enforcement 
bodies into the activity of the local governmental bodies has 
been great, especially in the last years;

10. It is important that the political parties should care 
about internal democratic development and the growth and 
develop local leaders.
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SUMMARY

The article contains a concept about Political and fiscal 
decentralization problem in Georgia during “2012-2019”

For each democratic state strong local government 
and its political and fiscal decentralization is a fundamental 
principle of democracy. A local government is a form of 
public administration which, in a majority of contexts, exists 
as the lowest tier of administration within a given state. It 
contains political, fiscal and administration decentralization 
which means to transfer power from central government to 
municipality. 

In the way of Democracy and European integration as 
a still democracy development county, Local Government 
development and its Political and fiscal decentralization is 
an important and key issues for Georgia. 

Aim of the Article: To analyze the process and the 
problem of Political and Fiscal decentralization of Local 
Government in Georgia during 2012-2019. What type of 
problem we have and what is the main problem for Political 

and Fiscal decentralization of Local Government in Georgia.
Despite all of reforms from independence to 

nowadays, political and fiscal decentralization of local 
Government is a problem for all governments in Georgia. 
The main reason for all of them was political control under 
the Local governments. After 2012, the hope that the 
new Government can implement real political da fiscal 
decentralization of local government was big. But reality is 
different. Despite two reforms of Local Government during 
2012-2019, until now the problem of political and fiscal 
decentralization in Georgia is the same: no formal control 
of Local Governments, Most of Financial resources still have 
central Government, Local Governmnts have no possibility 
to implement their power independently, they have no own 
property and suffifient finansial resources. 

In this article we give a recommendations how to 
improve political and fiscal decentralization aspects in 
Geogria and what the mainc problem is.
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INTRODUCTION

Tourism is based on the goal-directed and clever using 
of tourist resources. Tourist resources are the subject of 
tourism, which have potential to satisfy the demands which 
occur in tourist process. Where there is no tourist resource, 
tourism cannot exist. Tourist resources are national property. 
Though the resources which have special meaning tourism 
gained worldwide significance.

Nowadays eco-tourism has become the most popular 
and fast developing industry. Eco-tourism means travelling 
to see the natural and manmade cultural variety without 
doing any harm to it. Eco-tourism is considered as one part 
of natural tourism, which joins together people, who travel 
with scientific - cognitive purpose. This tourists’ interest is 
the environment, its observation, and partly its defending. In 
such kind of tourism the main interest is protected natural 
areas. According to this ecological tourism is considered as 
strictly specialized kind of brightly marked scientific-cognitive 
free time activity.

The development of tourism in Georgia underscores the 
existence of a network of national parks and other protected 
areas. With its natural landscapes it is known that protected 
areas now play an important role in protecting biodiversity, 
natural heritage of Georgia (and not only Georgia). In 
addition, protected areas are characterized by its unique 
natural-aesthetic characteristics. The purpose of the work is 
to study the example of protected areas, how the landscape 
diversity is perceived by the visitors and what role can be 
performed by the perceptual resources in the planning and 

management scheme of the Protected Areas. The paper also 
has an important place for visitors ‹statistics on the protected 
areas, survey of visitors› satisfaction, income from tourism 
and the sustainability of tourism sustainability on the quality 
of decadence.

The growth of demand on eco-tourism predetermined 
the necessity of founding protected areas and parks. 
Nowadays these areas represent the main objects of eco-
tourism. In the frame of especially defended natural area 
the organizers of eco-tourism prefer scientific–cognitive 
tourism, because they think that such eco-tours are easy to 
make. Some especially protected natural areas abroad which 
don’t demand high qualification, let the participation of eco-
tourists. For example, a lot of eco-tourists are busy calculating 
the amount of biocenosis of different populations.  

Ecotourism, to be successful, must promote sustainable 
development by establishing a durable productive base that 
allows local inhabitants and ecotourism service providers to 
enjoy rising standards of living. An ecotourism project must 
incorporate the social dimensions of productive organization 
and environmental conservation. 

Tourism should develop sustainable, controlled and 
integrated basis. Using the principles of prudent planning.
This concept provides a natural, cultural and other resources 
saving. Their continued use in the future so that they 
benefit society today. Tourism represents an important 
environmental protection enabled. Tourism is important to 
the protection of cultural heritage.

Sustainable development is concerned with acknow-
ledging economic, social and environmental development 
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aspects, catering for the current needs of society without 
damaging the well-being of future generations. Ecotourism 
is a niche market emerged because of increased market 
demands for sustainable tourism practices. It serves to 
provide tourism products and services which accommodating 
for the economic, social and environmental aspects of the 
society. However, earlier research suggests that it is difficult 
to handle the tree dimensions of sustainable development, 
indicating that trade-offs may occur. Furthermore, as tour 
operators are able to affect local development prospects, 
it is of interest to examine how they handle sustainable 
development, and more specifically, contribute to trade-
offs between, social and environmental pillars of sustainable 
development. (Eriksson, Lidstrom, 2013). 

 Ecotourism is a sub-component of the field of 
sustainable tourism. Ecotourism’s perceived potential as 
an effective tool for sustainable development is the main 
reason why developing countries are now embracing it and 
including it in their economic development and conservation 
strategies. Ecotourism, as an alternative tourism, involves 
visiting natural areas in order to learn, to study, or to carry out 
activities environmentally friendly, that is, a tourism based 
on the nature experience, which enables the economic and 
social development of local communities. It focuses primarily 
on experiencing and learning about nature, its landscape, 
flora, fauna and their habitats, as well as cultural artifacts 
from the locality.

 

STUDY AREA & METHODS

The understanding and recognition of significance of 
sustainable tourist achievements became the base of eco-
tourism. In the world of tourism the notion sustainable 
tourism and eco-tourism are used in the same way. Besides 
this close relation each of them has slight, but important 
special features. The conception of eco-tourism means more 
sympathy and duty from travelers. Sustainable tourism 
means the duty of the society to provide the protection and 
maintenance of the environment for the future generations. 
These conditions are not only political and economic factors 
and needs strengthening with the help of making decisions. 
We should realize what does ecologically sustainable 
environment means for the development of tourism and 
what part in this case plays eco-tourism as one of the main 
parts of the development of the sustainable tourism.(Charles 
Geldneri, JR Brent Ritchi, 2013).

The visitor›s opinion is very important for the protected 
areas and listening constructive criticism from them. 
We used data from visitor centers for our research. The 
quantitative and qualitative research methods are used. 
The target group and survey area were identified. Analyzed 
visitor statistics, visitor satisfaction survey, income and 
sustainability of tourism sustainability. Ensuring sustainability 

of sustainability, sustainable sustainability and development 
in the management of its management. Tourism innovative 
management is increasingly focused on managing local 
sustainability and its sustainability. Scholars do not argue 
that the destiny is the nucleus of tourism. Therefore, it is easy 
to evaluate the importance of sustainability, what practically 
resembles the sustainability of tourism. Nevertheless, less 
attention is paid to general destructions and, in particular, its 
sustainability problems.

In order to support safe management of tourism on 
the sites on the permanent bases, the monitoring is made 
according to the basic indicator of sustainable tourism. Here 
are used such indicators with the help of which the cause-
affect connection between the tourism and the area is 
measured. The most important are two types of indicators: 1) 
the general indicator of sustainable tourism, which is worked 
out for general use in tourist sites. 2) the indicator of tourist 
site which is used with the particular eco-system or one of 
the tourist type. 

In the second part of the 20th century because of the 
growth of tourism the mankind began to think more about 
difficult ecological situation in the world, in which tourism 
has already played its role. So in the process of developing 
of tourism it is important to take into consideration not only 
economical profit but also its ecological and social results, 
because the development of this branch won’t be complete 
without its social economic and ecological.

It should be mentioned that the sustainable development 
of the areas which also belong to the eco-tourism sphere 
helps to develop tourism infrastructure, to create new 
working places, and to give work to the natives in the tourist 
service sphere, which naturally will rise people’s level of ife in 
the region of the country.

For the sake of development of eco-tourism it has to 
be protected the variety of flora and fauna of the recreation 
regions and all natural resources. It is natural that eco-tourism 
won’t be developed successfully if some amount of means 
taken from it aren’t used for the protection of the recreation 
zones and for getting results from the recreation profit. 

Unfortunately, nowadays the mankind is facing the global 
problem of secure of national resources, which main reason 
is modern way of life (principal oriented on consuming). As a 
result of irrational use of the national resources the natural 
may lose the resource of self-restoration, especially it refers 
to the forests, the degradation of which causes a lot of 
negative ecological results.

Georgia according to its geopolitical location and 
with its natural, historical or cultural resources has a lot of 
opportunities to develop tourism. Georgia represents the 
classical example of geographical landscape of vertical zones 
and has its almost complete variety from humid sub-tropics 
to zone. The most relevant regions to eco-tourism and health 
resorts are the regions, which are situated on Caucasian and 
South-Mtianeti’s mountainous regions and on the Black Sea 
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Coast. Along with aesthetic factor tourists are attracted by 
sea and mountainous medical features, the richest hydro-
mineral resources.

RESULTS & DISCUSSIONS

It must be mentioned that in the perspective of the 
development of eco-tourism, the international experts 
predict great future for Georgia. Along with other preferences 
they mention the geographical nearness of our country to 
the world’s main tourist market - Europe.

Protection of nature is the strategic integral part of the 
development of eco-tourism. It can bring economical profit. 
This happens in eco-tourism when both the environment 
and business are healthy. Sometimes people’s interests are 
sacrificed to the protection of the environment. For example 
the population maybe forbidden to perform agricultural 
works, to collect wood and building materials. The protection 
of nature is sacrificed to maximization of short –time profit, 
the existing eco-system is ruining. The degradation of 
tourist resources acts against both interests (protection of 
nature and eco-tourism.) It is important to understand that 
tourism can not develop without determined influence on 
the environment. It is impossible to make the main accent 
only on the development of tourism, without ecological care. 
One of the main principal of the sustainable development of 
eco-tourism is including the native people into it. Very often 
native people are excluded from this process artificially. 
(Gogelia, 2012).

The protection of natural, social and cultural resources 
and their sustainable usage is the base of long and successful 
activities. There are three main principles of sustainable 
development: ecological sustainability provides comparing 
of basic ecological processes with biological variety and 
biological resources; social and cultural sustainability 
predetermines such situations which provides people’s 
control on their being along with material and cultural growth, 
which are concerned to this processes of development. Also 
helps to save local originality; economical sustainability 
provides effectiveness of economic development and such 
situation when future generations will use chosen methods 
of handling the operation of the resources. (Metreveli, 2012).

In tourism ecology and economy are more and more 
connected with the large system of causes and effects. 
Nowadays the mystery of popular tourist centers is based 
on the cleanliness of the environment. On the events of its 
effective defense and on the originality of the local culture in 
the places where there isn’t any, it is noticed the decline of the 
level of service is noticed and also the shortage of volume of 
tourism. The aggravation of the environment, lots of cultural 
originality, the decline of economic situation. Local authorities 
are responsible for clever handling of the resources, so as 
future generation will have opportunities to use them. 

So as to provide sustainable economy for tourism, 
tourist sustainability is needed. During the sustainable 
development of tourism the resources should be used so 
as to satisfy economic, social and esthetic needs, but at the 
same time maintain the originality of the country. The main 
biological variety of the environment and the main tourist 
systems, the stable development of tourism should provide 
social, cultural, ecological and economic criteria of harmonic 
mixture, which will give us not only maintenance of natural 
and cultural resources, but will become the predominance of 
their development and renovation. 

The events of maintenance and protection of natural 
resources and cultural legacy have both global and local 
aspects. In order to make tourism sustainable, the character 
of tourist activities and capacity should foresee the existed 
natural and artificial resources throughput. The base of 
conception of tourism sustainable development is the 
concept of throughput potential. Throughput potential is the 
maximum loading which any tourist object can resist, without 
any serious harm to local resources, negative influence and 
social economic problems among the population (Birjakov, 
2004).

The results of tourist statistics on protected areas are 
as follows: in 2018, the number of foreign visitors in the 
protected areas was 1108503. As of 2018, most visitors 
visited Prometheus Cave - 185516 (19%), Martvili Canyon 
174,143 (136%), Kazbegi National Park - 174,520 (17%). 
Sataplia 81556 and Ottus 73 113. The number of visitors 
has increased to the following protected areas: Machakhela 
National Park - increase by 147%, Martvili Canyon - increase 
by 136%, Algeti National Park - increase by 74%, Tbilisi 
National Park - 47% increase, Mtirala National Park - growth 
- 41%, octane canyon - increase - 40%, Prometheus cave - 
increase - 19%. Number of foreign visitors to Prometheus, 
Martvili, Chachuna, Mtirala and Tusheti Protected Areas 
exceeded the number of Georgian visitors. Visitor statistics 
by protected areas in 2019 (Source: Agency of Protected 
Areas. http://apa.gov.ge/en/s).

The growth of demand on eco-tourism predetermined 
the necessity of founding protected areas and parks. 
Nowadays these areas represent the main objects of eco-
tourism. In the frame of especially defended natural area 
the organizers of eco-tourism prefer scientific – cognitive 
tourism, because they think that such eco-tours are easy to 
make. Some especially protected natural areas abroad which 
don’t demand high qualification, let the participation of eco-
tourists. For example, a lot of eco-tourists are busy calculating 
the amount of biocenosis of different populations. 

Incomes received from tourism services of protected 
areas amounted to 4,504,473 lari, compared to the previous 
year + 94.7%. Income of receiving income was: Prometheus 
Cave - GEL 1,887,064, Martvili Canyon - GEL 1,274,463, Oktes 
Canyon - 538,506 GEL and Sataplia - 499,019 GEL.

According to the information received from the Agency 
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of Protected Areas of Georgia, 84% of visitors surveyed 
in the protected areas of Georgia and the service received 
during the summer are satisfied. Most of the visitors - 88% 
will definitely ask friends to visit Georgian Protected Areas. 
68.8% of respondents assess the attitude of the personnel to 
the visitor very friendly. When traveling on protected areas, 
you feel protected by 88.3%.

 

CONCLUSIONS

Sustainable development is the process of continuous 
changes, in the frame of which the using of resources, in-
vestment, technological progress and other innovations are 
developed according to the demands of future and present.

Conceptual question is, if it is reasonable to develop 
eco-tourism in strictly defended natural areas, the discussion 
topic till these days, both among scientific society and among 
the workers of these protected areas. The main argument 
is that the development of the protected areas happen the 
principals of the work of the preserves and nature, with the 
help of organized tourism and scientific expeditions, also to 
make excursions for servants, supporting the students’ spe-
cifically, as an untouchable natural standard, on which only 
scientific research is made. On the territory of Georgia the 
main aim of preserves should be the following: to explain to 
the people practice and tourism. 

Among the systems of the development of the pre-
serves is such as: preserve is the protected area of natural 
processes and preserving the resources in genetic dynamic 
and untouched position and scientific research activities and 
monitor of the environment. This is the school of the nature 
protection and we shouldn’t be afraid of people, but we 
should create such conditions that their presence in the pre-
serves shouldn’t become the violation of the conditions of 
being in the preserve. 

The development of eco-tourism of the protected areas 
is the important question which influences the economic sit-
uations of the regions, it also can activate the protection of 
nature in the country. To our mind strictly protective natural 
areas can not only strengthen ecological tourism in the coun-
try, but also give a stimuli to the tourists to come to the terri-
tory of Georgia. The natural areas which are protected for this 
reasons have uniquely organized territory, have professional 
scientific and administrative person, the practice of protect-
ing and restoration of ecological systems, close contacts with 
national fundamental science, the opportunity of sharing the 
experience of working abroad, have protected structures. 
The participants of eco-tourism should develop such service 
and offers which will correspond to the demands of tourist 
market, which will become a guarantee of attraction of tour-
ists. The government should play the great part in this with its 
supportive policy, which involves the developing of infrastruc-
ture, the search of different educational programs and inves-

tors. In this direction the last aim of the government is the 
development of financially profitable industry of eco-tourism 
in the conditions of protecting and improving the nature. It 
is important for tourist experts to take an active part in the 
planning process of natural parks and protected areas. It is 
important for tourist specialists and the administration of 
protected areas to work together in the sphere of planning 
the tours and administration.(Bliadze , Bordzikuli, 1998).

Georgia is rich in recreational resources. Georgia can 
become one of the powerful centers of the world tourism. 
A thorough study of the forests we see climates-recreational 
functions, mineral and thermal springs medicinal properties, 
grotto, spa resorts and places of functions, we come to the 
conclusion, that along with the tourism Georgia may become 
a health cache. Nature has richly rewarded Georgia with tour-
ist recreational resources. The world is not found in such plac-
es, where a small area, which our country has, there are so 
many different landscapes. That›s why Georgia for its unique 
natural-gives economic conditions-one of the strong possibil-
ity of becoming a tourist country. Are only a few countries 
in the world, which is natural – climate and recreation – spa 
resources, so of the God “rewarded”.

It is impossible not to note, that tourism development 
that gives a sense of national pride, because your country, 
its nature and culture becomes recognizable. Tourism can 
be considered as the best means of communication to the 
world. Each of them tells a lot about his journey, thus evokes 
a desire for others to see it. 

There is no doubt that tourism can not be developed in 
the country without the system of protected areas. The exis-
tence of tourism depends on the functionality of ecosystems 
and services offered by them. of the enormous potential of 
tourism development, because it has a variety of natural ar-
eas, aesthetically attractive landscapes, urbanization and ga-
kulturebis processes intact the unique flora and fauna, and 
international endangered species included in the not so little 
amount of relict and endemic species, natural areas and ax 
and has developed networks. The ecotourists make the coun-
try a special attraction for the wealth of ethno-cultural, the 
diversity of public holidays, customs, traditional hospitality of 
the population.

One of the most important conditions for the ecologi-
cal and tourism activities is to provide rational, sustainable 
nature of use in protected areas. Tourism and environmental 
conditions are interconnected. The environment contains a 
lot of elements. The most important factor in achieving sus-
tainable development is development and management of 
tourism that will not harm the environment. The provision of 
sustainability, maintenance and development is driven by its 
management. The essence and sustainability of sustainable 
management is that it does not violate the balance of destiny, 
the sustainability of deserting is ensured in all three direc-
tions: environment, economy, socio-cultural heritage.
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SUMMARY

Tourism is based on deliberate and reasonable 
consumption of tourist resources. The object of research 
is Ecological Tourism, Protected Areas - Development 
Sustainability, Economic Benefit and Integration of Local 
Culture in Georgia. The understanding and recognition of 
significance of sustainable tourist achievements became 
the base of eco-tourism. In the world of tourism the notion 
sustainable tourism and eco-tourism are used in the same 
way. Besides this close relation each of them has slight, 
but important special features. Sustainable tourism means 
the duty of the society to provide the protection and 
maintenance of the environment for the future generations. 
These conditions are not only political and economic factors 
and needs strengthening with the help of making decisions. 

We should realize what does ecologically sustainable 
environment means for the development of tourism and 
what part in this case plays eco-tourism as one of the main 
parts of the development of the sustainable tourism.

With its natural landscapes it is known that protected areas 
now play an important role in protecting Georgia›s biodiversity, 
natural heritage. In the work there is a significant place for 
visitors ‹statistics on the protected areas, survey of visitors› 
satisfaction, income from tourism and the sustainability of 
tourism sustainability. So as to provide sustainable economy for 
tourism, tourist sustainability is needed. During the sustainable 
development of tourism the resources should be used so as to 
satisfy economic, social and esthetic needs, but at the same 
time maintain the originality of the country.
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INTRODUCTION

As a policy that determines qualitative changes in the 
economy, economic order aims to establish a framework 
for economic activities in the public and private sectors 
and to adapt the said activities to the social, economic and 
technological processes [Streit 2005, pp. 26-30; 49-53].

Within the economic order policy, there is a conflict 
between the social and competitive orders. The competitive 
order is success-oriented, while the social order is aimed at 
satisfying requirements, which conflicts with the principle of 
success at least in part (Gvelesiani, 2018: 163-166).

On the one hand, therefore, the state tries to form and 
expand the limits of social order within the economic order 
policy, while on the other hand, the market is designed to 
establish a viable and competitive order and enable its 
implementation. Establishing suitable areas for public (social 
order) and private (competitive order) economic activities 
and setting rational boundaries between them is crucially 
important for the entrepreneurship development strategy. 
In countries where such areas and boundaries are properly 
established, small, medium-scale and large enterprises are 
achieving success on domestic and international markets 
by ‘taking over’ the relevant segments and retaining leading 
positions in the long term (Gvelesiani and Gogorishvili 
2018:12).

The issue of regulations has become increasingly topical 
in Georgia, be it the property rights, product quality, anti-
dumping measures, anti-dumping legislation or labour 
laws. We may sometimes think that certain regulations do 
not affect us directly, but this is a false view – there are no 

regulations that are ‘worthless’ to the public. We all pay 
towards them, and we naturally wish to get a product of 
suitable quality in return. In order to obtain good regulations, 
we need to answer the following question: what should we 
regulate, and how?

In response to the aforementioned question, most 
developed countries, such as the United States and the 
European Union member states, turn to a rather difficult and 
labour-intensive process of regulatory impact assessment 
(RIA), which requires a systematic study of its necessity, 
benefit and cost. On the one hand, state regulations are 
a useful tool for achieving government objectives, yet 
on the other hand, each regulation has a broad range of 
impact. Identifying potential harmful effects in various 
areas is difficult without a RIA. Ideal regulations ought to be 
proportionate to their objectives and economically balanced. 
In order to obtain good regulations, we must assess both 
their effectiveness and their expediency. Effectiveness alone 
is not sufficient.  

A regulation is not an end in itself, but a means to an end. Its 
objective must be clear and attainable. Last year, the Parliament 
of Georgia initiated legislation on labour migration which was 
to impose certain bureaucratic barriers and restrictions on 
employment of foreign nationals in Georgia. Naturally, imposing 
such restrictions cannot constitute an end in itself. Restricting 
the employment of foreigners will not automatically increase 
the interest of employers towards the local labour market. Most 
employers decide to invite foreign specialists only when they 
cannot source suitably qualified personnel locally (incurring 
additional expenses for the company). At the same time, the 
disbalance between supply and demand on the market cannot 
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be eliminated through such restrictions. In this particular case, 
the legislators took the views of the stakeholders on board and 
did not bring this regulation into force. However, in the absence 
of RIA, there is no guarantee that they will always act in such a 
reasonable manner.

In most cases, regulations impose new obligations on 
certain sections of the public (individuals or businesses). 
Naturally, complying with these regulations requires new 
or higher costs that are usually born both by the supplier of 
the product or service and by the consumer (Hayek, 1979: 
128). An overly strict and ‘costly’ regulation has an even 
further-reaching effect, as it disproportionately affects the 
competitive environment. Nevertheless, introduction of RIA 
does not in itself guarantee harmlessness of regulations. 
The precise integration point of this tool in the government 
vertical is of crucial importance. Experience shows that the 
higher it is integrated institutionally, the more effective and 
compliant it is with the government’s declared priorities.

Appropriately implemented RIA procedures significantly 
improve the government’s decision-making culture, 
ensure transparency of the process and involvement of 
all stakeholders that may be affected by the relevant 
regulations, be they specific state bodies or individual 
groups. Ensuring RIA’s success requires not only coordination 
and clear expression of political will at top level, but also the 
formulation of uniform standards and criteria that must be 
satisfied by all regulations. It is also necessary to systematize 
sources of information and implement a monitoring system. 
Subordination of regulatory decisions to the overall state 
policy and coordination between various branches of 
government is particularly important for economic policy-
making. Otherwise, the process of forming a predictable and 
sound business environment is doomed to failure. We simply 
do not have the luxury to be able to introduce ill-thought-out 
regulations. Establishing an attractive business environment 
and attracting foreign direct investment is one of Georgia’s 
main opportunities, if not the only one. 

The Georgian Business Environment through the Eyes of 
the Private Sector study identifies and assesses the major issues 
that are currently considered as most pressing by the private 
sector in general, and by members of the Business Association 
of Georgia (large companies operating in Georgia) in particular. 
The most serious obstacles highlighted by the private sector are 
as follows: fluctuating currency exchange rates; the judiciary 
system; unpredictable changes in the regulatory environment; 
and labour resources. It is also interesting to note the private 
sector’s opinion about the effectiveness of state institutions. 
The study shows that the private sector sees the central 
government as more effective than local self-government 
units and municipalities. With regards to dealing with public 
institutions, companies are most concerned about delays and 
decision-making. The results of the interviews are supported by 
quantitative research. Private company representatives state 
in the interviews that communication with the government is 

good, but post-communication (decision-making) stages are 
drawn out.

The existing tax environment in Georgia is seen highly 
positively by the private sector. Companies provide positive 
assessment not only of the tax policies and rates but also the 
administration of taxes, noting that there has been significant 
improvement in the latter component over the last three 
years. Several aspects of the tax environment were analysed 
and evaluated positively. 

In spite of the challenges and problems identified by 
the study, the private sector has positive expectations. 
Most companies plan to grow and expand over the next 3-5 
years. Overall, the private sector views the existing business 
environment positively and believes it to be favourable for 
day-to-day activities and long-term development. Georgian 
Business Environment through the Eyes of the Private Sector 
is an important analytical study carried out by the Business 
Association of Georgia (BAG). Through its economic reports 
and analytical publications, BAG enables informed decision-
making in the private and public sectors. This study is of 
particular interest to policy-makers, as it presents the 
private sector’s views on a wide range of issues, from 
macroeconomics to the effectiveness of bureaucracy.

METHODOLOGY

Various research methods were used in this article 
– specifically, those of induction, analysis, assumption, 
scientific generalisation, comparative analysis, data analysis, 
as well as investigative evaluation methods.

The Georgian Business Environment through the Eyes 
of the Private Sector study was carried out by my leadership 
in three stages. First, surveying works were carried out to 
identify the elements of the business environment and its 
challenges in full. Qualitative research was carried out during 
the second stage, the results of which formed the basis for 
quantitative research during the third stage.

The first stage involved studying international research 
and publications, as well as detailed analysis of the information 
accumulated over many year’s of BAG’s activity. This 
information was used to plan the structure and objectives of 
interviews for the second stage. Owners and heads of 44 BAG 
member companies were surveyed for the qualitative study, 
which was carried out with the help of in-depth face-to-face 
interviews. Questionnaires for the interviews were prepared 
in advance, and addressed the issues that are important to 
the business community. The goal of the qualitative study 
was to identify the main concerns of the private sector and 
test the hypotheses prepared on the basis of prior practice or 
the existing literature.

The third stage of research made use of the results of the 
qualitative study to devise a quantitative questionnaire for 40 
BAG member companies. This aim at this stage was to provide 
quantitative assessment of the private sector’s attitudes 
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towards the elements of pressing importance for the business 
environment and the major problems facing the sector.

AREA OF RESEARCH

BAG member companies formed the target group 
for the Georgian Business Environment through the Eyes 
of the Private Sector study. These are large Georgian 
and international companies operating in Georgia. As 
they form a significant part of the Georgian economy, by 
examining their positions we can get a good picture of 
the general mood in the private sector, learn what the 
sector’s expectations are and where it sees threats to its 
development and stability. 

RESEARCH RESULTS

On the basis of qualitative and quantitative research, the 
Business Association of Georgia identified the most topical 
issues for the business environment. The most pressing 
issues for the private sector are currently as follows: the state 
economic policy; the tax environment; international relations; 
the judicial and regulatory environment; the courts and the 
alternative conflict resolution mechanisms, state institutions; 
public procurement; finances; and the labour market.

Having identified the main areas of research, the private 
sector’s attitude towards various sub-components was 
analysed. In-depth interviews revealed the most significant 
areas for the Georgian business community, while the 
quantitative survey ranked these issues based on their 
importance. The results are shown in detail below.

The private sector identified the fluctuating currency 
exchange rate as the most topical and pressing issue, 
followed by the judiciary and the unpredictable changes in 
the regulatory environment. The full list of issues in order 
of their importance is as follows: the fluctuating currency 
exchange rate; the judiciary; the unpredictable changes in 
the regulatory environment; regional affairs (in neighbouring 
countries); the labour market; infrastructure; bureaucracy in 
central government institutions; bureaucracy at municipal 
level; tax environment; access to finances. 

CURRENCY EXCHANGE RATE

The fluctuating exchange rate had a certain negative 
effect on 95% of the surveyed companies over the last 
year. Respondents stated that sharp fluctuations in a short 
period of time were particularly damaging for their business 
[Business Association of Georgia, 2017 Study].

JUDICIARY

The private sector identified the judiciary as the second-
most pressing problem, with 44.7% of the respondents rating 

the quality of the current system as ‘unacceptably poor,’ 34.2% 
as ‘poor,’ 18.4% as ‘satisfactory,’ and only 2.6% as ‘good.’

Individual components of the judiciary, such as the 
impartiality of courts, competence, the efficiency of conflict 
resolution and the effectiveness of the judicial apparatus were 
also assessed in the study. The efficiency of conflict resolution 
was identified as the gravest problem by the private sector, 
with 54% of the companies rating it as ‘unacceptably poor.’ 
51% of the respondents believe that competence levels in 
the judiciary are low. Furthermore, 43% also rated court 
impartiality as ‘low.’ Significantly, none of the components of 
the judiciary were rated highly by the respondents [Business 
Association of Georgia, 2017 Study].

LEGISLATIVE ENVIRONMENT 

As mentioned earlier, BAG members see unpredictable 
changes in the regulatory environment as one of the main 
problems. The majority of respondents rated the existing 
legislative/regulatory environment negatively, with 44% 
stating that it hindered long-term development, while 24% 
believed that it also restricts day-to-day activities [Business 
Association of Georgia, 2017 Study].

We tried to establish the specific problems most 
frequently encountered by businesses in the legislative/
regulatory environment, and found that ambiguity and 
incoherence of laws and regulations constitutes the main 
problem for the majority of respondents, followed by the 
incompatibility the laws and regulations with their needs. 
Notably, 20% of companies did not identify any significant 
problems in the legislative/regulatory environment.

PROBLEMS WITH LEGISLATION/REGULATIONS

The survey asked the respondents to name the specific 
laws or legislative norms, the introduction/changes to which 
affected their business negatively over the last three years. 
This was an open question, and the most frequently stated 
answers included changes to the Labour Code, changes to 
the Law on Land Ownership and the unexpected changes to 
the Tax Code (more specifically, making advance payments 
subject to VAT).

BUREAUCRACY

The qualitative study revealed that the private sector 
sees timely and effective decision-making as one of the main 
challenges in state governance. It believes that the government 
is open in its relationship with the private sector, is prepared to 
take the latter’s ideas and initiatives on board and look for best 
ways to resolve problems. The obstacles present themselves 
at the following stage, when it comes to making decisions and 
taking specific measures to resolve the issues.

It was interesting to see the private sector’s assessment 
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of individual state institutions. More than 20 such institutions 
were evaluated in the study, with the Ministry of Finance 
and the Ministry of Economy and Sustainable Development 
receiving the highest marks. Notably, only a negligible part of 
the respondents (1-2%) rated the public institutions as either 
‘very good’ or ‘unacceptably poor.’ The most prevalent rating 
was ‘satisfactory.’ The private sector believes that there is 
a significant room and need for improvement in the public 
sector (Business Association of Georgia, 2017 Study).

The study aimed not only to obtain a general assessment 
of the state institutions, but also to learn about the problems 
most frequently encountered by the private sector in their 
relations with these institutions. ‘Drawn-out processes’ and 
‘drawn-out decisions’ were identified as the most frequently 
encountered issues, followed by ‘unpredictability of policy’ 
and ‘lack of competence.’ On a few occasions, ‘rudeness in 
communication’ and ‘lack of communication’ were identified 
as problems. As we can see the findings of the qualitative 
study were backed up by the quantitative study – the private 
sector encounters obstacles when it comes to decision-
making and enforcement of decisions.

TAX ENVIRONMENT

The tax environment is one of the most crucial 
components of the business environment across the world, 
and Georgia is no exception. Nevertheless, tax issues were 
not among the most pressing problems identified by the 
private sector, which suggests that the tax policies and 
administration are viewed favourably. This was confirmed 
by respondents during the interviews. They believe that 
the country has a good tax policy and the administration 
component is also constantly improving. 

The Georgian tax environment was also positively 
assessed in the quantitative analysis, with 68% of the surveyed 

companies believing that it is good for long-term development, 
while 32% also think that it is favourable for day-to-day 
activities. 35% see the tax environment as predictable. Only 
6% of the respondents see the tax environment as an obstacle 
to the private sector (Georgian Business Environment through 
the Eyes of the Private Sector, 2017).

CONCLUSIONS

The study has identified problems that can mostly be 
resolved through the involvement of other economic policy-
making stakeholders. Results show that pressing issues 
highlighted by the private sector include the judiciary and 
the unpredictable changes in laws and regulations. Judicial 
reforms have long been a subject of discussion, but they are 
not proceeding quickly enough. This creates a serious threat 
to the investment climate in Georgia. Failure to resolve this 
problem increases the level of mistrust towards the system 
and exacerbates the existing problems within the system 
itself. Ultimately, this will have a negative impact on the 
country’s economy. 

With regards to the unpredictable changes, the private 
sector has been highlighting the need for a regulatory impact 
analysis and implementing rational regulatory procedures 
for numerous years. The study has once again underlined the 
need for such reforms.

Attention should also be paid to the fact that drawn-
out processes and decisions have been identified as a major 
problem in relation to state institutions. Significantly, the 
private sector encounters this problem in its dealings with 
both the central and the local authorities. Due to the pressing 
nature of the issue, we believe that we need to conduct a 
detailed study into the causes of these delays and learn 
whether this issue can be resolved by streamlining processes, 
increasing the levels of competence, or through other means.
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SUMMARY

The goal of this study is to analyse the impact of economic 
order policy on the development of the business environment, 
as well as to learn about the private sector’s current assessment 
of the existing business environment, the problems and 
challenges encountered by the private sector, and the areas 
on which the efforts ought to be focused. Study team grouped 
and leaded by me has examined the attitudes of members of 

the Business Association of Georgia (BAG) towards all major 
elements of the business environment. 

The aim of my study is to use the results to devise BAG’s 
future advocacy campaigns. It is planned to present the results 
of the study to all major parties involved in devising economic 
and business policies to ensure that they are familiar with the 
private sector’s vision and are able to take it into account when 
working on economic policies. 
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INTRODUCTION

The term «business career» is perceived differently. Some 
identify it with the word «promotion». In fact it is determined 
by a person’s position in the society and may be associated not 
only with the promotion but the relegation of a person as well. 
And Career management involves managing actions aimed at 
appointing workers in all areas of human activity according to 
their professional suitability and competence. In other words, we 
are dealing with a promotion-relegation management of people. 
In the past working on the same position in one organization by 
an employee for decades was an ordinary phenomenon. Today 
we are living in a different world of people, very few employers 
have clearly defined successive stages of possible promotion and 
development. At the same time, few employees remain in one 

organization for a long time. The process of career movement is 
characterized by different approaches in different age groups. 
Exactly the attitude of different age groups towards the career 
management is the subject of our research. 

LITERATURE REVIEW

Special attention is paid to the attitude towards the 
human resource management by the scientists employed 
in our department. These issues are studied from different 
angles. General trends (Karadze, N.; Paichadze, N.; Paresashvili, 
N.; Pirtskhalaishvili, D., 2019); (Karadze, N.; Paichadze, N.; 
Paresashvili, Ni.; Pirtskhalaishvili D.;, 2019) as well as the 
peculiarities in the gender perspective (Paichadze, N.; Karadze, 
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N.; Giorgobiani, M.; Nikvashvili, M.;, 2019) ; (Paichadze, N.; 
Karadze, N.; Giorgobiani, M.; Nikvashvili, M., 2019) attention 
was paid to career management problems in different types 
of organizations (Paresashvili, N.; Giorgobiani, M.; Nikvashvili, 
M.; Pirtskhalaishvili, D.; Kharadze, N.;, 2019) ; (Paresashvili, ; 
Giorgobiani, M.; Nikvashvili, M.; Pirtskhalaishvili, D.; Kharadze, 
N.;, 2019) Development of leadership skills is directly linked 
to the Human Resource Management (Amkoladze, G.; 
Gabrichidze, A.; Giorgobiani, M.; Zedgenidze, M.; Kharadze, 
N., 2014) , research of success factors of Georgian business 
leaders (Amkoladze, G; Gabrichidze, A.; Giorgobiani, M.; 
Lomsadze-Kuchava, M.; Kharadze, N., 2014) , conflict situation 
management in an organization (Kharadze, N.; Gulua, E.;, 2018) 
the development of relevant organizational culture (Gulua, E.; 
Kharadze, N., 2018) employed students’ development research 
(Gulua, E.; Kharadze, N., 2018) in general as well as in the context 
of gender (Kharadze, N; Gulua, E., 2018), the attitude of young 
people’s attitude towards the time management influences a 
personal career management (Gulua, E.; Kharadze,N., 2017) 
that has been studied by regions (Kharadze, N.; Gulua, E., 
2017); and also by the examples of various leading universities 
(Kharadze & Dugladze, 2018); (Pirtskhalaishvili, D.; Dugladze, 
D.;, 2018) free time management issues were also analyzed 
(kharazde, N.; Gulua, E.; Dugladze, D.;, 2017); (Kharadze, N.; 
Gulua, E.; Duglaze, D., 2017). Time management problems 
were discussed in the public and private sectors (Kharadze, 
N.; Dugladze, D.; Pirtskhalaishvili, D.;, 2018) Implications of 
students’ attitude survey amalysis of professors’ evaluation 
criteria (Kharadze, N; Gulua, E.;, 2018); (Kharadze, N.; Gulua, E., 
2018) organizational culture management ( Paichadze,N., 2010); 
management of personality behavior, peculiarities of human 
resources, managers’ qualification raising system (Paichadze, 
N., 2013), improvement of labor performance management 
(Paichadze,N., 2013), performance efficiency of personnel 
management service (N. Paichadze, 2014), professional 
competence as a factor of a society progress (N. Paichadze, 
2015), the problem of unemployment in Georgia (Paichadze,N., 
2016), challenges of human resource management at the 
edge of XXI Century (Paichadze,Nugzar, 2016), labor market in 
Georgian state sector (Paichadze,N., 2017), human resource 
management issues in state service (Paichadze,N., 2017), 
personnel motivation management (Paichadze,N., 2018), labor 
sociology and human resource management (Paichadze,N., 
2018), some aspects of the unemployment problem in Georgia 
(Paichadze,N., 2018), management of behavior of state and 
municipal officials. (Paichadze,N., 2018).

RESEARCH METHODOLOGY

The research was conducted in the «Human Potential 
Management» laboratory at Ivane Javakhishvili Tbilisi State 
University. 560 respondents participated in the survey. The 
questionnaire included 32 questions and 125 options for 

an answer. SPSS statistical software package was used for 
statistical processing and data analysis.

RESEARCH ANALYSIS

In the course of the research, we were interested in 
what the attitude towards career issues was in different 
age groups. The survey found that a large proportion of the 
interviewed respondents from 72.7% to 88.4% in the age 
group of 18 to 29 years are employed in the private sector. 
Most of the surveyed respondents from 45 to 54 are in the 
state sector and this figure is approximately 43% and most of 
the surveyed respondents above 65 years are employed in 
educational institutions and their percentage is 75%.

There is an interesting and dangerous tendency connected 
with employment of young people in Georgia. There are 
frequent cases when undergraduate students have 2 years and 
sometimes more than 2 years of work experience. In particular, 
the interviewed respondents in the age group of 18 to 24 
indicate that they have 1 to 5 years of work experience, 90.9% of 
18-19 age group respondents have 1-2 years of work experience 
and 68.2% of the interviewed respondents of 20-24 age group 
have 1-2 years of work experience, and 28.3% - 3-5 years of 
work experience. One of our researches which dealt with 
students› time management and included the state as well as 
the private sector in different regions of the country showed us 
that the condition of the employed students is desperate. They 
are not able to study properly. It is impossible to plan free time 
and manage stress, they cannot provide healthy nutrition and all 
these factors affect the formation of a proper human resource.

As the research analysis suggests, tendencies for hiring 
different age groups are different, namely in the case of young 
people, the majority of the interviewed respondents 82.3% 
from 20-24 age groups are appointed to the posts by means 
of an interview. The tendency is changing over the age of 50 
and as it is shown from the data the number of employees 
employed by means of a job contest in this age group is higher, 
in particular, in the age group of 50-54, 25% of the interviewed 
respondents are appointed by a job interview, 32.1% through 
the job competition and 42,9% are directly appointed. The study 
showed that the last time a large portion of the respondents in 
50-54 age group (50%) moved on the career ladder was over 8 
years ago and it happened in the last year for 7,1%. In the last 
one year the promotion rate is high among the respondents 
from 30 to 44 age groups, 27.9% of the interviewed respondents 
of 40-44 age group were promoted one year ago; In the 35-39 
age group the same indicator is 26.1% and in 30-34 age group - 
31.9%, in 25-29 age group - 66.7%. With the age reduction the 
number of the respondents who was promoted one year ago 
increase. After the qualification improvement, the promotion 
rate is high in the 18-19 age group. It is natural that often an 
applicant is employed after the internship. This indicator is low 
in pension age. In particular, from 12 respondents interviewed 
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in 60-64 age group who improved their qualification only 
one was promoted. 60% of the interviewed respondents in 
the age group of 55-59 were promoted after upgrading their 
qualifications, 42,9% in the 50-54 age group. The lowest rate 
of promotion after qualification raising is in 20-24 age group. 
Career movements in all age groups happen largely within 
the organization. Over the age of 40 the respondents are 
less mobile and their movement outside the organization is 
insignificant. The respondents interviewed in the age group 
of 20 to 29 often leave their jobs and continue their career 
in other organizations. This indicator ranges from 27.8% to 
36.3%. It is natural that young people are more mobile and at 
the same time they change their jobs in the searching process.

There is little observance of hidden career signs among 
the interviewed respondents who are about the pension 
age, in particular, 60-64 age group respondents indicate that 
they are frequ ently and never invited to meetings and this 
figure is 8.3%. The res pon dents who are above 60 years have 
answered the sa me ques tion in the following way: 25% - 
often and 0% - almost never.

More than half of the surveyed respondents in the age 
group of 18 to 29 say they cannot use their skills at work. From 
the age of 30 this attitude changes and with the increase in age 
respondents say that their skills are fully utilized at the workplace. 
It is interesting to know what attitude towards justice in different 
age groups is. The respondents of 18 to 24 age group think that 
the promotion process is not fair in the organization. More than 
50% have the same attitude. 55.8% think the same in the 25-
29 age group, in the 30-34 age group 65.9% have the feeling of 
injustice, in the 35-39 age group - 71.7%, in the 60-64 age group 
75% have a negative position. This tendency is deplorable and 
I think it should become the subject of a serious study. Despite 
the fact that the respondents consider the promotion process 
unfair in all age groups, the faith in future by the respondents 
seemed strange for us and that they are confident in their own 
success. The belief of the future is especially high in the younger 
generation. In particular, 72.7% of the interviewed respondents 
in the 18-19 age group are fully convinced that they will succeed 
by career growth. With the age growth the belief in future is 
reduced in the respondents. The fact that career advancement 
is done with unfair methods has been proved with one more 
question. Respondents point out that they have information 
about the intervention of an influential person in promoting 
their colleagues. In particular, this position was observed by: 
72.8% of the interviewed respondents in the 18-19 age group 
and 57.6% in the 20-24 age group. In the respondents being 
more than 65 years this indicator is 75%. As we see every age 
group respondents talk about the signs of nepotism. Against 
this background young people’s optimistic attitude to achieve 
success is surprising. Such a feeling can be attributable to age. It 
is no question of debate that there is a problem and nepotism as 
a «national and chronic» disease of Georgians has to be solved. 

The feeling of hopelessness has been strengthened by the 
question: if the respondents think that they will reach the maximum 

of their possibilities. The negative answer was the least indicated by 
the respondents of 18-19 age group and it is 18.2%. And in other 
age groups this negative attitude ranges from 20% to 39.1%.

The family has always been in the first place because 
of our traditions in Georgia and people often gave up their 
careers because of it, particularly women. The survey found 
that the trend is changing, in particular, if the respondents 
interviewed in the 18-19 and 20-24 age groups prefer the 
career and these indicators are 45.5% and 41.9%; in 55-59 and 
60-64 age groups the career is preferred by only 6.7 and 0%. It 
is noteworthy that the majority of the interviewed respondents 
in all age groups consider the growth of their own material 
welfare as the main aspiration of career growth. In most cases 
this indicator is higher than 50%. Exceptions are only 18-19 
age group respondents, 63.6% of which pay attention to the 
well- being of the society. It is nice to see this kind of attitude 
from young people and we think that old non-professional 
personnel should be replaced by exactly such staff.

The interesting fact is that young generation is less 
employed by their profession. For example, 54.5% of the 
interviewed respondents in the 18-19 age group indicate 
that they do not work by the profession, at the age of 20-24, 
this indicator is 49.5% and only 20% in the 45-49 age group. 
Apparently, the younger generation does not often use the 
chosen profession and supposedly the funds invested by them 
are unreasonably spent.

FORMULATING HYPOTHESES AND TESTING THE 
RELIABILITY OF THE MODEL USING THE COMPLICATED 

STATISTICAL PROCEDURES 

As a result of the research we have developed the 
following hypotheses:

Hypothesis 1: Age Q3 affects how people are accepted 
at work Q5. 

We used Pearson’s Correlation Analysis to determine 
the strength of the connection between the variables of this 
hypothesis. We got the correlation coefficient 0.415. By means 
of the correlation, it was shown that between these variables 
there is a moderate positive attitude. (See Table 1)

To test the reliability of hypothesis we used Chi-square 
test that indicates that the statistical significance level P (Sig.) 
does not exceed 0.001. Accordingly, the first hypothesis is 
reliable. (See Table 2)

1 
 

Table 1: Chi-Square 
Tests 

Value df Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 127.86
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According to both indicators, hypothesis 1: Age Q3 affects 
how people are accepted at work Q5 has been confirmed.

Hypothesis 2: Age Q3 affects working experience Q4.
We used Pearson’s Correlation Analysis to determine 

the strength of the connection between the variables of this 
hypothesis. We got the correlation coefficient 0,870 . By means 
of the correlation, it was shown that between these variables 
there is a strong positive attitude (See Table 3)

From Table 4, received as a result of single factor 
dispersion analysis, it is shown that F=200.3, P= 0.000; P<0.01, 
i.e. between the groups a statistically significant link is noticed 
on 0.01 level. (See Table 4)

Consequently, the hypothesis 2: Age Q3 affects working 
experience Q4 has been confirmed.

Hypothesis 3: Age Q3 affects when was the last time you 
got a promotion Q6.

We used Pearson’s Correlation Analysis to determine 
the strength of the connection between the variables of 
this hypothesis. We got the correlation coefficient 0.641. By 
means of the correlation, it was shown that between these 
variables there is a moderate positive attitude. (see Table 5)

The sixth table (see Table 6) shows the results of Levene’s 
statistics, the difference of averages (the same T value) equals 
to 11.085, the statistical significance level P (Sig.) does not 

exceed 0.001, i.e. between the vertical and horizontal career 
growth and career movement of the employed people inside 
and outside the organization there is a statistically high level of 
connection on 0.01 level.

Consequently, the hypothesis 3: Age Q3 affects when was 
the last time you got a promotion Q6 has been confirmed.

 Hypothesis 4: Age Q3 affects whether or not you were 
promoted in a career over the last 5 years? Q12.

We used Pearson’s Correlation Analysis to determine 
the strength of the connection between the variables of this 
hypothesis. We got the correlation coefficient 0.122. By means 
of the correlation, it was shown that between these variables 
there is a weak positive attitude. (See Table 7)

To test the reliability of hypothesis we used Chi-square 
test that indicates that the statistical significance level P (Sig.) 
does not exceed 0.001. Accordingly, the first hypothesis is 
reliable. (See Table 8)

Consequently, the hypothesis 4 Age Q3 affects whether 
you were promoted in a career over the last 5 years has been 
confirmed

Hypothesis 5: Age Q3 affects whether a person is 
searching for a job in a parallel mode Q34.

We used Pearson’s Correlation Analysis to determine 
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Table 6: Test of 
Homogeneity of 

Variances 

df1 df2 Sig. 

11.085 2 556 .000 

Table 7: Correlation Q3 Q12 

Q3 Pearson Correlation 1 .122** 
Sig. (2-tailed)  .004 

N 560 560 
Q12 Pearson Correlation .122** 1 

Sig. (2-tailed) .004  

N 560 560 

Table 8: Chi-Square 
Tests 

Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 37.718a 11 .000 
Likelihood Ratio 39.718 11 .000 
Linear-by-Linear 

Association 
8.330 1 .004 

N of Valid Cases 560   

Table 9: Correlation Q3 Q12 

Q3 Pearson Correlation 1 .131** 

Sig. (2-tailed)  .002 

N 560 560 
Q12 Pearson Correlation .131** 1 

Sig. (2-tailed) .002  

N 560 560 

Table 10: Chi-Square 
Tests 

Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 17.993a 11 .082 
Likelihood Ratio 18.688 11 .067 
Linear-by-Linear 

Association 
9.525 1 .002 

N of Valid Cases 560   
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the strength of the connection between the variables of 
this hypothesis. We got the correlation coefficient 0.131. By 
means of the correlation, it was shown that between these 
variables there is a weak positive attitude. (See Table 9)

To test the reliability of hypothesis we used Chi-square 
test that indicates that the statistical significance level P (Sig.) 
equal to 0.082. Which means that hypothesis 5 is not reliable. 
(See Table 10)

Consequently, the hypothesis 5 Age Q3 affects whether 
a person is searching for a job in a parallel mode Q34 has not 
been confirmed

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

1. The findings of the research indicate to a significant 
trend of human resource distribution. The aging process of 
human resource is noticeable in educational institutions and 
replacement of young people almost does not happen, which 
negatively impacts the education system, it is important to 
make appropriate state initiatives at the level of law, which will 
increase young people’s interest;

2. The signs of nepotism have been revealed in responses to 
various questions that kill a feeling of justice for all generations;

3. In general, in order to increase the sense of justice, it is 
important to have the same attitude in any field and towards 
professional staff of any age group. Such an approach can 
make a hope and a sense of justice in our society;

4. The organizations are less likely to take into 
consideration the opinions of highly experienced employees, 
which can not be considered normal. We think that highly 
experienced respondents have the right experience and 
the management should take their proposals into account. 
Otherwise, this age group is better to be replaced with younger 
staff. And towards the people having a retirement age, the 
organization has to work out such policies that will make their 
retirement less painful. This problem is in all areas; 

5. The feeling of hopelessness has a negative effect on 
the productivity of an employee. This attitude is especially 
important in the younger generation. Proper personnel 
policies should be introduced by joint efforts of the state and 
organizations not to receive disappointed generations. 
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SUMMARY

Business career enables human resources to increase 
qualification opportunities and become recognizable at the 
same time. In the course of the research, we got interested 
what kind of attitude towards career issues was in different 
age groups. What the manner was by which the career of 
different generation respondents was managed, what the 
respondents’ attitude is to the career, how they perceive the 
career management policies implemented by the executives of 
the organization. The research was conducted in the «Human 
Potential Management» laboratory at Ivane Javakhishvili Tbilisi 
State University. 560 respondents participated in the survey. 
The questionnaire included 32 questions and 125 options for 
an answer. SPSS statistical software package was used for 
statistical processing and data analysis.

As a result of the research we have developed the 
hypotheses: 

Hypothesis 1: Age Q3 affects how people are accepted 
at  work Q5. 

We used Pearson’s Correlation Analysis to determine 
the strength of the connection between the variables of this 
hypothesis. We got the correlation coefficient 0.415. By means 
of the correlation, it was shown that between these variables 
there is a moderate positive attitude. 

To test the reliability of hypothesis we used Chi-square 
test that indicates that the statistical significance level P (Sig.) 
does not exceed 0.001. Accordingly, the first hypothesis is 
reliable. 

According to both indicators, hypothesis 1:  Age Q3 affects 
how people are accepted at work Q5 has been confirmed.

Hypothesis 2: Age Q3 affects working experience Q4.
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We used Pearson’s Correlation Analysis to determine 
the strength of the connection between the variables of this 
hypothesis. We got the correlation coefficient 0,870 . By means 
of the correlation, it was shown that between these variables 
there is a strong positive attitude received as a result of single 
factor dispersion analysis, it is shown that F=200.3, P= 0.000; 
P<0.01, i. e. between the groups a statistically significant link is 
noticed on 0.01 level. 

Consequently, the hypothesis 2: Age Q3 affects working 
experience Q4 has  been confirmed.

Hypothesis 3: Age Q3 affects when was the last time you 
got a promotion Q6.

We used Pearson’s Correlation Analysis to determine 
the strength of the connection between the variables of this 
hypothesis. We got the correlation coefficient 0.641. By means 
of the correlation, it was shown that between these variables 
there is a moderate positive attitude. 

The results of Levene’s statistics, the difference of 
averages (the same T value) equals to 11.085, the statistical 
significance level P (Sig.) does not exceed 0.001, i.e. between 
the vertical and horizontal career growth and career movement 
of the employed people inside and outside the organization 
there is a statistically high level of connection on 0.01level.

Consequently, the hypothesis 3: Age Q3 affects when was 
the last time you got a promotion Q6 has  been confirmed.

Hypothesis 4: Age Q3  affects  whether you were promo-
ted in a career over the last 5 years? Q12.

We used Pearson’s Correlation Analysis to determine 
the strength of the connection between the variables of this 
hypothesis. We got the correlation coefficient 0.122. By means 
of the correlation, it was shown that between these variables 
there is a weak positive attitude. 

To test the reliability of hypothesis we used Chi-square 
test that indicates that the statistical significance level P (Sig.) 
does not exceed 0.001. Accordingly, the first hypothesis is 
reliable. 

Consequently, the hypothesis 4 Age Q3  affects  whether 
you were promoted in a career over the last 5 years has  been 
confirmed

Hypothesis 5: Age Q3 affects whether a person is 
searching for a job in a parallel mode Q34.

We used Pearson’s Correlation Analysis to determine 
the strength of the connection between the variables of this 
hypothesis. We got the correlation coefficient 0.131. By means 
of the correlation, it was shown that between these variables 
there is a weak positive attitude. 

To test the reliability of hypothesis we used Chi-square 
test that indicates that the statistical significance level P (Sig.) 
equal to 0.082. Which means that hypothesis 5 is not reliable.

Consequently, the hypothesis 5 Q3 Age affects whether 
a person is searching for a job in a parallel mode Q34 has not  
been confirmed.

Some recommendations were worked out based on the 
research.

CAREER MANAGEMENT ANALYSIS IN TERMS OF AGE
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ABSTRACT

The article offers an alternative innovative approach 
to tourism product (Intangible Cultural Heritage-based) 
development in Georgia. As the trends of global travel market 
assume, increasingly demanded products become the ones 
offering unique and profound cultural experience, deep 
emotions and feelings that derive from a participation in the 
authentic cultural activity. The study suggests to explore and 
further promote Georgian intangible cultural heritage for the 
purpose of supporting better representation of regions of 
Georgia in tourist offers, creating ,,Niche” products, raising 
awareness and increasing self-involvement in the process. 

1. INTRODUCTION 

Georgia joined Convention for the Safeguarding of 
the Intangible Cultural Heritage of UNESCO in 2007. The 
country recognized the need for protecting intangible 
cultural heritage and assumed the obligations implied by 
the convention: identification, documentation, exploration, 
protection, preservation, revitalization of the intangible 
cultural heritage for the purpose for safeguarding its living 
culture; raising its awareness through formal or informal 

education, transferring to new generation, reviving different 
aspects of the intangible cultural heritage. 

According to the convention, intangible cultural heritage 
is considered as traditions, habits, art expressions, knowledge 
and instruments, artefacts, cultural spaces as tangible aspects 
of these expressions of the specific groups or individuals of the 
community, such as: oral traditions and expressions (legends, 
fables, etc.) art and performance (singing, dancing, theater, 
etc.), common practices, celebrations (games, festivals, 
holidays, gastronomy, etc.), practices related with the 
environment (folk medicine, traditions related with natural 
forces) and crafts’ directions and techniques (craftsmanship: 
Felt, metal, ceramics, carpets, etc. )

Intangible cultural heritage is found in the communities 
in a form of traditions, habits, oral traditions, songs, games, 
etc. They are also documented in private and state archives, 
museums, scientific and research institutes and similar 
organizations. Georgian intangible cultural heritage is repre-
sented on UNESCO’s intangible cultural heritage list of the 
humanity (Georgian polyphonic singing (2001), traditional 
Kvevri wine-making (2013), the living culture of the Georgian 
alphabet (2016), Georgian wrestling “Chidaoba” (2018).The 
National Agency for Cultural Heritage Preservation Georgia 
has been actively implementing the activities and measures 
for identifying and safeguarding of the Georgian intangible 
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heritage. In 2012, The Minister of the Culture and Monuments 
Protection of Georgia issued an order #3/28, which approved 
the form for identification of the cultural heritage monument 
of Georgia and instructions for completing the form.

2. ABOUT OF GEORGIA 

Georgia, due to its strategic location in the Caucasus 
region where Europe meets Asia, is a home to biodiversity 
and cultural interactions. Georgia is neighbored by Russia, 
Azerbaijan, Armenia and Turkey. Being a part of the historic 
Silk Road route as well as a target of continuous invasions 
from various empires throughout the centuries has had 
deep impact on the local culture development. Nowadays, 
Georgia, referred to as a hidden gem of the Caucasus, attracts 
increasing interest of travelers from around the world. Once in 
Georgia, visitors discover distinct unique culture which is not 
comparable with others. Increasing interest of travelers has 
been a main driving factor for tourism development during 
the last 10 years in Georgia. Despite rich potential for tourism 
potential development in Georgia, the country still struggles 
with identifying and offering niche products and increasing 
awareness at an international level. Using intangible cultural 
heritage assets while developing tourism product is one of 
the potential tools of positioning the country as having and 
offering unique cultural experience, originating from traditions 
formed before the centuries. In addition, using intangible 
cultural heritage for tourism development is an effective way 
of showcasing and promoting regional diversity, which itself is 
an important supporter of regional development. 

In order to refer to intangible cultural heritage as a tool 
for tourism product development and enrichment, measures 
need to be taken in order to ensure having a complete 
database of the explored, well-known or forgotten traditions 
according to regions of Georgia.  As mentioned previously, 
The National Agency for Cultural Heritage Preservation 
Georgia has introduced the document, a form which is used 
for nominating the intangible cultural heritage asset as a 

monument. The document identifies the domain/category 
of intangible cultural heritage asset, aims to obtain photo/
video/audio material for presentation purposes; tries to 
identify historic and geographic area where the tradition/
practice is common; the origin and original function of it; 
the community or individuals bearing the tradition/cultural 
expression; the document also tries to identify all relevant 
attributes such as gender, age and social characteristics of 
the bearers of the tradition; its current status and any risks/
dangers it might be facing. The document is a very useful 
tool for identifying new monuments and further provision of 
valuable material for better presentation. 

3. INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE OF GEORGIA 

Prior to the searching and identifying somehow 
forgotten or unexplored or less explored expressions of the 
intangible cultural heritage, it is important to analyze already 
existing list, representing districts/regions of Georgia or the 
country in general, as follows below:

Table 1. Intangible Cultural Heritage List Recognized 
by the National Agency for Cultural Heritage Preservation 
Georgia

Figure 1. ICH Distribution according to Districts of Georgia
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The table #1 and figure #1 shows that intangible cultural 
heritage list is poorly represented on a regional basis. It is 
also undoubtable that remaining unexplored or less explored 
regions such as Racha-Lechkhumi Kvemo Svaneti, Imereti, 
Guria and Samegrelo have rich intangible cultural heritage 
with distinct traditions that can proudly be represented on the 
list of Georgian Intangible Cultural Heritage (National level). It 
is a topic of further research, based on primary and secondary 
sources, to identify and nominate intangible cultural heritage 
assets for further recognition and promotion. 

 

4. BENEFITS OF INTANGIBLE 
CULTURAL AS NICHE PRODUCTS 

Except for distinct economic benefits, which intangible 
cultural benefit niche products can bring, they can also 
deliver other equally important values for the local as well as 
global community: 

• ICH-based tourism can revitalize intangible cultural 
heritage of the local community and give a new life to it; 

• It can provide and strengthen a sense of identity and 
continuity within local communities; 

• It can lead to job creation, support better state of 
economic and social well-being of local communities through 
involving them in developing, maintaining and offering 
authentic products to tourists;

• It can help with intercultural dialogue and encourage 
mutual respect among cultures; 

• It can support sustainable development relying on 
cultural authenticity and creativity as mean resources;

• It can create a possibility to offer an innovative 

tourism product replying to the new demand of the travelers 
eager to sense unique experiences; 

• It can potentially increase interest of tourists 
to places despite their seasonality and geographic non-
attractiveness; 

• It can create an opportunity of capacity building of 
the local community and women empowerment especially in 
patriarchal communities;

• It can encourage re-inhabitation of the abandoned 
remote places by communities to showcase their authentic 
culture in its original birthplace; 

• As a manifestation of the freedom of expression, ICH-
based cultural tourism can be considered as a defender and 
promoter of human rights within communities and worldwide; 

• It can, if effectively managed, significantly reduce 
the negative effect of globalization, which tends to erase 
differences among cultures; 

• Revenue generated from ICH-based tourism can provide 
fun ding for initiatives aiming at revival of local cultural heritage. 

CONCLUSION

The positive trend of travelers’ seeking for in-depth 
cultural experience and emotion are driving factors of 
quick growth of ICH-based tourism. ICH-based tourism 
brings multiple benefits for communities, among which 
are revitalization and strengthening its identity as well as 
income generation and job offers. ICH-based tourism can 
successfully serve the purpose of sustainable development of 
the communities if risks of irresponsible use of living culture 
and over tourism are considered.

REFERENCES:

1. Abankina, T., (2013), Regional development models using cultural heritage resources, International Journal of Culture, 
Tourism and Hospitality Research, Vol. 7 Iss 1 pp. 3 – 10
2. Browse the Lists of Intangible Cultural Heritage and the Register of good safeguarding practices, UNESCO Intangible Cultural 
Heritage Website, 2018, ich.unesco.org/en/lists
3. Clare S. Ch. Ch., (2018) «Sustainability of indigenous folk tales, music and cultural heritage through innovation», Journal 
of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, Vol. 8 Issue: 3, pp.342-361, https://doi.org/10.1108/
JCHMSD-06-2017-0044 
4. Keller, K.L., (2013), Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity, Pearson 
5. Operational Directives for the implementation of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Heritage, Intangible 
Cultural Heritage Website, 2011, ich.unesco.org/en/directives 
6. Pietro, L. D., et al, (2015) Cultural heritage and consumer behaviour: a survey on Italian cultural visitors, Journal of Cultural 
Heritage Management and Sustainable Development, Vol. 5 Issue: 1, pp.61-81, https://doi.org/10.1108/JCHMSD-03-2013-0009
7. Trapani, M. S. G. D., (2010), Cultural tourism and creative regeneration: two case studies, International Journal of Culture, 
Tourism and Hospitality Research, Vol. 4 Iss 3 pp. 214 – 227
8. Vasavada, F., & Kour, G. (2016). Heritage Tourism: How Advertising is Branding the Intangibles? Journal of Heritage 

INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE AS AN INNOVATIVE APPROACH FOR TOURISM DEVELOPMENT IN GEORGIA



გლობალიზაცია და ბიზნესი #7, 2019180

Management, 1(1), 22–34. https://doi.org/10.1177/2455929616640688
9. Vogt N., et al,  (2013), Intangibles: enhancing access to cities› cultural heritage through interpretation, International Journal 
of Culture, Tourism and Hospitality Research, Vol. 7 Iss 1 pp. 68 - 77
10. What Is Intangible Cultural Heritage?, UNESCO Intangible Cultural Heritage Website, 2011, ich.unesco.org/en/what-is-
intangible-heritage-00003 
11. “არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის მართვის ასპექტები ტურიზმში (ქართული ხალხური ტრადიციების მაგალითზე)”, მაია 

ღვინჯილია, 2016, tafu.edu.ge/files/pdf/Disertacia/maia-gvinjilia-disertacia.pdf
12. “ისევ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“, მაკა თაქთაქიშვილი,  ჟურნალი ახალი განათლება, 2013, dspace.
nplg.gov.ge/bitstream/1234/123906/1/Axali_Ganatleba_2013_N32.pdf
13. „არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა საქართველოში“, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 

ეროვნული სააგენტოს ვებგვერდი, 2018, heritagesites.ge/uploads/files/5b7e92d177554.pdf
14. „არამატერიალური ძეგლები“, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ვებგვერდი, 2018, 
heritagesites.ge/uploads/files/5b9261cb470e4.pdf
15. „საერთაშორისო კონვენცია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ“, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 

ეროვნული სააგენტოს ვებგვერდი, 2003, heritagesites.ge/uploads/files/5b7e911935d70.pdf

Lali Gigauri|Eka Devidze



181

SUMMARY

The article offers an alternative innovative approach 
to tourism product (Intangible Cultural Heritage-based) 
development in Georgia. As the trends of global travel 
market assume, increasingly demanded products become 
the ones offering unique and profound cultural experience, 
deep emotions and feelings that derive from a participation 

in the authentic cultural activity. The study suggests to 
explore and further promote Georgian intangible cultural 
heritage for the purpose of supporting better representation 
of regions of Georgia in tourist offers, creating ,,Niche” 
products, raising awareness and increasing self-involvement 
in the process.
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ABSTRACT

It is known that the creation of a perfect product / service 
is directly connected to the qualification of the employees.

Competition between companies has led to any 
organization that needs to constantly improve its product 
/ service. The company can offer the novelty only through 
the employees. In addition, the process of establishing the 
novelty must be permanent.Thus it makes clear the need 
of management for the process. Obviously this is not easy 
because it is associated with the management of living 
people, with the development of creative skills, which is 
unpredictable.Witch is the responsibility of human resources 
management. 

The survey examines the problems and challenges 
that the Human resourse management must overcome for 
employee career development. 

In the article the discussion is about human resource 
management approaches to strategic management, deve-
lopment, motivation and corporate culture of employees.

The structure of the article: introduction, researches 
review of the relevant direction, career development-
research findings, main challenges and recommendations.

The study showed an interesting picture in terms of 
career development. We hope that the findings of this study 
will provide Human resources management specialists with 

a clear understanding of the challenges and will pay more 
attention to the career development of the employees. 

INTRODUCTION

Success or failure of any organization depends on its 
employees.If the staff is professional, it will significantly 
increase the success of the company. The competition 
between companies has led to the fact that any organization 
needs to constantly improve its product. The company will 
be able to offer new materials only if its employees will 
be created. In addition, the creation / submission must be 
permanent, thus it makes clear the need for standardization 
and management of the process. Obviously, this is not easy 
because it is associated with the management of living 
people, with the development of creative skills, which is 
unpredictable.

As our research has shown, the following things are 
important for the development of creative skills in the staff: 
strategic management of human resources, investing in the 
education/development of the staff, elaborating motivation 
schemes, forming a healthy corporate culture.

The article describes the results and recommendations 
of each of the above mentioned directions.

The first issue we want to focus on is the strategic 
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consideration the  cultural values (Kharadze, N; Chikhradze,K., 
2015); (Paresashvili, N., 2016);(Nikvashvili, M., 2017) and 
peculiarities  of the region (Korganashvili, L; Kharadze, N;, 
2014) it is important for career management to include Eastern 
Partnership Recommendations (Paresashvili, N;, 2013), for 
self-development in human resource is important to conduct 
trainings (Kharadze, N; Dugladze, D; Pirtskhalaishvili, D;, 2018);  
(Pirtskhalaishvili, D; Dugladze , D;, 2018)

RESEARCH METODOLOGY

The research was conducted on the the example of hotel 
services in Tbilisi capital city of Georgia. The questionnaire 
according to which the survey was carried out consisted of 
35 questions. The survey was attended by the respondents 
employed in Hotels in Tbilisi, that were randomly selected 
in a short period of time.  The study was conducted both of 
them, quantitative and qualitative. 

SPSS statistical software package was used for statistical 
processing and analysis of data.

RESEARCH OBJECT 

The goal is to research the problems of career 
development and its impact on human resources challenges 
in the service sector. 

      The survey was carried out on the example of the 
service sector. Georgian brand hotels were involved and 117 
people were interviewed and 35 questions were asked.

RESEARCH ANALYS 

Figure 1: development

At the stage of research, the career development tools 
of employees were revealed

mainly training and coaching is becoming increasingly 
important for staff qualification.

management of human resources in the organization, which 
implies the formation of a competitive workforce that allows 
the company to exist, develop and reach its own goals in the 
long run.

Strategic management of human resources is a long-term 
clear vision of management on what they want to achieve in 
human resource management.  If the management issues will 
have a clear answer about what they want to achieve in the 
long term, it will make it easier for them to see the necessary 
steps taken in the short and medium term. Also, we will not 
be able to talk about the strategic management of the staff 
if the management does not have the company›s strategy, 
because these two are closely linked to each other and the 
management is based on the company›s strategy. The main 
goals of the strategic management of human resources are 
the following: 

• Company requirements for human resources should be 
satisfied in the longer term. The company should have long-
term employees whose creative potential will be relevant to 
the requirements of the organization. 

• Employees› pay compensation plan to help them be 
motivated and develop their career.

• Be able to develop leadership skills in the staff, who 
have the ambition, desire and qualification

• Being an effective system of teaching and professional 
development in the organization to enhance their creative 
skills.

• Set up an effective communication system between 
personnel, management and departments.

It›s also important that the company›s staff should feel 
very strongly, taking care from the management because 
they do their best for the company.

LITERATURE REVEW 

career management problems are actual as well 
as in business (Kharadze, N; Paichadze, N; Paichadze, N; 
Pirtskhalaishvili, D, 2019)also in educational institutions 
(Paresashvili, N; Giorgobiani, M; Nikvashvili, M; Pirtskha-
laishvili, D; Kharadze, N;, 2019). Some peculiarities are observed 
in the gender aspect (Paichadze, N; Kharadze, N; Giorgobiani, 
M; Nikvashvili, M;, 2019) management of people with modern 
methods affect their development (Amkoladze, G; Gabrichidze, 
A; Giorgobiani, M; Zedgenidze, M; Kharadze, N;, 2014) which 
should be taken into account when developing a labor market 
strategie  (Paresashvili, N;, 2015) and  In the process of 
implementing  reforms (Paresashvili, N;, 2015) such approaches  
reduce the conflict situations (Nikvashvili, M., 2016) the need 
for reforms confarms the   research that  concerns the success 
of Georgian business leaders (Amkoladze, G; Gabrichidze, A; 
Giorgobiani, M; Lomsadze-Kuchava, M; Kharadze, N., 2014) 
during the management process it is  important to take into 
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One of the most important functions of Human Resources 
Management is training and development. Training can 
be evaluated as a method of improvement of productivity 
of staff. The training means helping staff develop a proper 
attitude and behavior. It has played an important role in 
the development of human potential. Training encourages 
employees to be constantly productive and oriented towards 
advancing the knowledge of the current developments due 
to the selected trainings that are preceded by a number of 
activities: Determining the method of training and selection 
of content create the relevant focus groups. There are 
internal and external trainings, and in the first case the staff 
are undergoing relevant issues for the organization›s current 
activities, and external training is largely directed towards 
increasing the efficiency of the employees and acquiring their 
leadership skills. These kinds of trainings include lectures and 
conferences that help people reach a wider range and listen 
to ideas that will help to assess and solve a range of problems.

In today›s reality it is also important the role of 
coaching/»mentoring» in the development of staff. Its goal 
is to create collaborative, self-confidence and values that 
help in personal and career development. The mentor is 
an expert position, its function is to offer advice on solving 
the issue, which depends on its experience and knowledge. 
Many companies are actively using Mentoring today because 
its benefits are very large for the mentor. On the one hand, 
the mentor is getting more experienced, more respectful 
for himself, developing a better leader, and may be able to 
express new. 

As we see, trainings and developments promote the 
staff more competent, and the staff are more committed to 
their work, as they see that they care about it, trust and do 
not delay - try to constantly think about the development 
of the organization, its advancement, protect his image and 
self-constantly evolving, because they are responsible for the 
success of the organization. Therefore, any organization›s 
priority is training and development, it increases the 
productivity and creativity of employees, which directly 
reflects the success of the organization.

Figure 2: Employee success priority

According to the age the priority of the succes of the 
employee has been analyzed.The people of the age 18-45 
think that the development of the employee is a priority 
for their organization. 45 years and older people do not feel 
the priority of development by their company which can 
be explained by the fact that they are less involved in the 
trainings and continue to work with accumulated experience. 
This attitude can be reflected on the motivation of the 
company and it is important to change the attitude towards 
them to feel like a full member of the organization.

It is interesting to evaluate the results of the survey with 
the priority of permanent development of employees by the 
age (Figure 3) and by the different level of managers (Figure 4). 

The constant development of employees according to 
age is the following:

Figure 3: Priority of Constant development by the age

Career development was mostly “almost important”and 
“important” by age group form 18 to 45.  In edition, as we 
mentioned above (figure 2), the interest from 45 years is 
quite small in the career development.

The value of career development according to the status 
of employees has also been evaluated (see figure4). 

It is important that middle and low HR valued the 
importance of career development.  This is considered a 
positive part of organizational culture because the number 
indicates that they see this priority and participate in it. 

Figure 4: Priority of Constant development by different 
level of HR
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Organizational culture is one of the key factors for 
promoting healthy and creative skills to achieve the success 
of the organization.56% of the respondents considered 
organizational culture as the main factor of competitive 
advantage.

CUNCLUSION

As the study has shown trainings and coaching are the 
main factors for the development of employee qualifications. 

Success of any company depends on how satisfied the 
customer is. Customers› satisfaction can only be achieved if 
the organization will offer it a constantly updated and perfect 
product, this requires creative skills by employees but this 
practice is not easy.

For the development of creative skills for employee is 
needed:

• Proper strategic management of human resources;
• Investing in education and development;
• Correct motivation system;
• Employee should have a clear understanding of the 

importance of its success for the company›s success;
• Employee should have a feeling that management 

listens to them, provides advice and recommendations;
• Company management should teach employees to 

take risks;
• Healthy corporate system.

Finally, it can be said that organizational culture of 
promoting healthy and creative skills is one of the key factors 
for achieving the success of the organization.
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SUMMARY

It is known that the creation of a perfect product / 
service is directly connected to the qualification of the 
employees.

Competition between companies has led to any 
organization that needs to constantly improve its product 
/ service. The company can offer the novelty only through 
the employees. In addition, the process of establishing the 
novelty must be permanent.Thus it makes clear the need 
of management for the process. Obviously this is not easy 
because it is associated with the management of living people, 
with the development of creative skills, which is unpredictable.
Witch is the responsibility of human resources management. 

The survey examines the problems and challenges 

that the Human resourse management must overcome for 
employee career development. 

In the article the discussion is about human resource 
management approaches to strategic management, deve-
lopment, motivation and corporate culture of employees.

The structure of the article: introduction, researches 
review of the relevant direction, career development-
research findings, main challenges and recommendations.

The study showed an interesting picture in terms of 
career development. We hope that the findings of this study 
will provide Human resources management specialists with 
a clear understanding of the challenges and will pay more 
attention to the career development of the employees.
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შესავალი

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის უახლესი მონაცე

მების მიხედვით, ყოველწლიურად 7 მილიონამდე ადამიანი 

იღუპება  მყარი ნაწილაკებით გაჯერებული ჰაერით სუნ თქვის 

გამო, რომლის ერთერთ მთავარ დამბინძურებელ წყაროს 

ავტომანქანები წარმოადგენს (World Health Organi zation, 

2018). კვლევები ადასტურებენ, რომ უფრო მეტი ადამიანი 

იღუპება ჰაერის დაბინძურებისგან გამოწვეული დაავა დე

ბებით, ვიდრე საგზაო შემთხვევებში. ჰაერის დაბინძუ რების 

შედეგად გროვდება გოგირდის დი ოქსიდი (SO2) აზოტის 

დიოქსიდი (NO2) ნახშირბადის მონო ქსიდი (CO) რაც ზრდის 

გულსისხლძარღვთა და სასუნთქი სისტემების დაავადებების 

განვითარების რისკს (Petryk, 2018).

ჰაერის მაღალი დაბინძურების საპასუხოდ ზოგ ქვეყ ნებ

ში ჰაერის დაბინძურების ყველა ძირითადი წყაროს კოორ

დი ნაციის მიზნით დაიწყეს სუფთა ენერგიების წარ მო  ება, 

გადამუშავებადი პროდუქტების წარმოების ხელ შეწყობა, 

სხვადასხვა ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების გან  ვი თა

რება და ინსფრასტრუქტურისა თუ  მშენებლობის მი მართუ 

ლებით ცვილელებები (Madhipatla Kishore et al, 2018). 

21საუკუნე უდიდესი გამო წვევების წინაშე დგას. იქმნება 

ცენტრალური მონაცემთა ბაზები, ჰიპერ აქტიური სისტემა 

დააკავშირებს ერთმანეთთან ინფრასტრუქტულ გადაწყვე

ტილებებს და ქალაქები გახდება მეტად მგრძნო ბიარე, 

სადაც რეალურ დროში მოხდება ინფორმაციის მიმოცვლა. 

ჭკვიანი საზოგადოებრივი სერვისები კი, თანა მედროვე 

მმართველობას მეტ  რევოლუციურობას შეჰ მატებს. ჭკვიანი 

ქალაქები ეფუძნება დღეისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან 

აქტივს  მონაცემებს. მსოფლიოს ეკოსისტე მაში ადამიანი 

დგას გაუფრთხილებლობით გამოწვეული მრავალი საფრ

თხისა თუ რისკის წინაშე. თანამედროვე 5G და უახლესი 

კავშირგაბმულობის სისტემები სხვადა სხვა მოწყობი ლო

ბებს სინქნორიზაციისა და წესრიგისაკენ უბიძგებს, რაც 

უზრუნველყოფს რისკგარეშე მოძრაობას (Diamandis, 2019). 

ფაქტობრივად ისეთი ტექნოლოგიების გარემოცვაში, 

რომელშიც თანამედროვე ადამიანი ცხოვრობს, ყველაფერი 

ხელმისაწვდომი და მიღწევადია, რასაც გონება ჩაწვდება და 

ამოხნის. ამ მხრივ მნიშვნელოვანია საქართველოს როლის 

გარკვევა გლობალურ მასშტაბით პოზიციონირებაში, როგორი 
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ინვესტორები სჭირდება ქვეყანას ეკო პროექტების შენებისა 

და მათი რეალიზების ჭრილში და რა ტიპის ეკომეგობრული 

ტექნოლოგიები შეიძლება შემუშავდეს?

ეკო ქალაქი თანამედროვე სამყაროში მნიშვნელოვან 

გამოწვევად მიიჩნევა, სადაც შესაძლებელია ჯანსაღი გარემოს 

შექმნა და ადამიანის თანაცხოვრება ფლორასა და ფაუნასთან 

თანწყობაში. დღევანდელმა ტექნოლოგიებმა შესაძლებელი 

გახადა აშენდეს ეკო ქალაქი ბუნებასთან სრულ თანწყობაში, 

რაც იძლევა მოქნილი საცხოვრებელი კომპლექსის შექმნის 

პერსპექტივასა და ადამიანთა ჯანსაღ, სუფთა და ჟანგბადით 

გამდიდრებულ ადგილას ცხოვრებისთვის ხელშეწყობას.

კვლევის მიზანია გარემოს დაბინძურებასთან დაკავში

რე ბული, ჯანმრთელობის გაუარესებაზე მოქმედი ფაქტორე

ბის შესწავლა საქართველოში. კვლევის ამოცანებია გარე

მოსა და ჯანმრთელობის ხელშეწყობასთან დაკავშირე ბით  

მსოფლიოსა და საქართველოში არსებული მიდგომების 

მი  მო ხილვა, გარემოს დაბინძურებასთან დაკავშირებული 

გა მო მწვევი პრობლემების დადგენა და მისი აღმოფხვრის 

გზების განსაზღვრა, ურბანიზაციული საცხოვრებელი ქალა ქის 

კონცეპტუალურ ესკიზური პროექტის შემუშავება, რომელ

შიც  ადამიანის ყოველდღიური საქმიანობების წარმოება  

დაბალანსებული იქნება ბუნებასთან ჰარმონიული და ეკო, 

მეგობრული ინსტრუმენტებით  მხარდაჭერილი. 

მეთოდოლოგია

კვლევის ფარგლებში ჩატარდა 2 რაოდენობრივი 

კვლევა. პირველი რაოდენობრივი კვლევა ითვალისწინებდა 

არა ალბათური შერჩევის მეთოდით ქ. თბილისისა და კახეთის 

მუნიცი პალიტეტის საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში 

რესპო დენტთა გამოკითხვას წინასწარ სტრუქტურირებული 

კითხვა რის გამოყენებით. კვლევის შედეგად შეგროვდა 626 

რესპო დენ ტის პასუხი. 

მეორე რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში ჩატარდა 

რესპოდენტების ონლაინ გამოკითხვა. მიზნობრივ სეგმენტად 

განისაზღვრა, სოციალური ქსელებში ეკო ცხოვრებით დაინტე

რესებული ადამიანები.  შეგროვდა 512 რესპოდენტის მიერ შევ

სებული ანკეტა. ამ მეთოდმა საშუალება მოგვცა გამოგვეკითხა 

რესპო დენტები საქართველოს ნებისმიერი მუნიციპალიტეტიდან. 

თვისებრივი კვლევის ფარგლებში ჩატარდა 10 ექსპერ

ტის სიღრმისეული გამოკითხვა ფოკუს ჯგუფის მეთოდით. 

კვლევის პროცესის ჩაწერა მოხდა, აუდიოვიდეო ფორმატის 

მეშვეობით, რათა შესაძლებელი ყოფილიყო ტრანსკრიპტის 

უხარვეზოდ დამუშავებაწარმოდგენა. 

კვლევის ყველა ეტაპზე დაცული იყო კონფიდენ ციალუ

რობა, ანონიმურობა. კვლევა მიმდინარეობდა 2019 წლის 

მარტიივნისის თვეებში.

 შედეგები

პირველი რაოდენობრივი კვლევის მეთოდით გამო

კითხულთა 62.1% (n=389) შეადგენდა მდედრობითი სქესის 

წარმომადგენელს. ყველაზე მეტი ანკეტა 2029 წლის 

ადამიანმა შეავსო 44.4% (n=278).  საშუალო ასაკი შეადგენს 

25 წელს (±5).  რესპოდენტთა 76.5% (n=478) მიღებული 

აქვთ უმაღლესი განათლება.  რესპოდენტთა 48.4% (n=303) 

არასდროს ყოფილა დაქორწინებული, 33.3%ის (n=209) 

მიხედვით, ოჯახში ხუთი და მეტი წევრი ცხოვრობს, 38.3%

ის (n=240) მიხედვით, ოჯახიდან 2 წევრი მუშაობს, ხოლო 

22.7%თვის (n=142) ოჯახის საშუალო თვიური შემოსავალი 

10012000 ლარია. 

რესპოდენტთა 42.2%ის (n=263) აზრით, მათი საცხოვ

რებელი თუ სამუშაო გარემო ნაკლებად დაბინძურებულია, 

ხოლო 38.4% (n=241) აზრით, დაბინძურებულია, რომ ლის 

გამომწვევი შეიძლება იყოს: ავტომანქანებისა და მშენებ

ლობების დროს გაფრქვეული მავნე მეტალების მტვერი. 

რესპოდენტთა 72.8% (n=455) ამბობს, რომ რეკრეაციულ 

ადგილებში გამწვანების ხელყოფის ხარჯზე ხეთა გაკაფვა 

სხვადასხვა კომერციული მიზნით, საზოგადოებაში რამე 

სახის დადებით ეფექტს არ იწვევს. ხოლო რესპოდენტთა 

93% (n=582) ამბობს, რომ ჰაერის თუ მიწის სავარგულე

ბის დაბინძურება მავნე ნარჩენებით, მათ ჯანმრთელობაზე 

გავლენას ახდენს. რესპოდენტთა 71.4% (n=445) ამბობს, 

რომ გარემოს დაბინძურება იწვევს ფილტვების დაავადებებს, 

ფსიქიკურ დაავადებებს, გულსისხლძარღვთა დაავადებებს. 

რესპოდენტთა 43.9% (n=274) აზრით, მათთვის ნაკლებად 

ხელ მისაწვდომია ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში ცხოვ

რება, ხოლო  28.1% (n=176) მიხედვით, არ არის ხელ

მისაწვდომი. 37.9% (n=237) აზრით, ეკოლოგიურად სუფთა 

გარემოში ცხოვრებისთვის ხელის შეშლას იწვევს ეკო გარე

მოში სამსახურების ნაკლებობა. 48.5% (n=304) აზრით, 

გარემოსათვის მიყენებადი ზიანის შესამცირებლად ისინი 

შეეცდებოდნენ მაქსიმალურად შეეზღუდათ ბუნებრივი საწ

ვავი აირის გამოყენება და მავნე ნარჩენების გაფრქვევა 

სატრანსპორტო თუ სხვა საშუალებების მიერ. რესპოდენტთა 

32.4% (n=202)ის აზრით, იცხოვრებდა ეკოლოგიურ 

ადგილას, ბუნებასთან სრულ ჰარმონიაში და არ მოახდენდა 

მის ხელ ყოფას. გამოკითხულთა 61.9% (n=388) ამბობს, რომ 

ჯანმრთე ლო ბისთვის საფრთხის შემცველი პრობლემების 

ზრდას იწვევს დამაბინძურებელი ორგანიზაციებისადმი 

სახელ მწიფო მაღალჩინოსნების მიერ გაწეული ლობირება. 

რეს პო დენტთა 86.9% (n=544) აზრით საზოგადოების მიერ 

ეკოსისტემის, კლიმატის ცვალებადობისა თუ სხვა ფაქტო

რე ბისადმი არასათანადო ყურადღება ზრდის ჯანმრთელო

ბისთვის საფრთხის შემცველ პრობლემებს.

ლევანი კიკილაშვილი  |  თენგიზ ვერულავა
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რესპოდენტთა 45.2% (n=282)ის აზრით, ადამიანის 

ჯანმრთელობაზე ჯანსაღი ცხოვრების წესი დიდ გავლენას 

ახდენს, თუმცა ვერ ახერხებენ მის დაცვას. რესპოდენტთა 

43.8% (n=273) ზრით, დიდ გავლენას ახდენს ჯანსაღი 

ცხოვრების წესის დაცვა მათ ცხოვრებაზე და ახერხებენ მის 

დაცვას, კერძოდ მისდევენ ფიტნესს, იცავენ კვებითი რა

ციონს. რესპოდენტთა 84.1% (n=527) აზრით, იცხოვრებდნენ 

ისეთ ეკოინფრასტრუქტურის ქალაქში, სადაც ყველაფერია 

ბუნებას  თან თანწყობასა და ჰარმონიაში (მუდმივი  მზის ენერ

გიის კვლავწარმოებითა და ეკო მეგობრული ტექნოლოგიებით 

მხარდაჭერილ ადგილას). რესპოდენტთა 45.2% (n=283) 

აზრით, დღეიდან იზრუნებდნენ, რომ შეეეცვალათ საკუთარი 

ცხოვრების წესი და ყოველდღიური აქტივობები, იმისთვის, რომ 

მეტად დაცული ყოფილიყვნენ თავის გაუფრთხილებლობით 

გამოწვეული რისკებისგან. რესპოდენტთა 46.4% (n=289) 

აზრით, მომავლის ტექნოლოგიებისადმი დადებითად არიან 

განწყობილი, ფიქრობენ რომ თანამედროვე მიღწევებს შეუძ

ლია გარემოს პირობების ისე ცვლა, რომ ადამიანის ცხოვრება 

გახდეს მეტად კომფორტული და პროდუქტიული (ეკოკვლევა, 

2019, 1).

მეორე რაოდენობრივი კვლევის მიხედვით, რომლითაც 

გამოიკითხა 512 რესპოდენტი, 75% (n=384) შეადგენდა 

მამრო ბითი სქესის წარმომადგენლები; 36.5% (n=278)ს 

 2030 წლის პირები, რესპოდენტთა საშუალო ასაკი 34 

წელია, ± 5.

რესპოდენტთა უმრავლესობის 40% (n=205) აზრით, 

ეკოლოგიურად სუფთა საკვები ბიოლოგიურად სუფთა 

ტექნო ლოგიითაა წარმოებული ნებისმიერ ქვეყანაში. 16.6% 

(n=83) აზრით, საქართველოში დაბინძურებული ან ჯანმრთე

ლობისთვის საფრთხის შემცველი არის სასმელი წყალი; 

63.7% (n=319) აზრით  ქიმიური მეთოდით მოყვანილი 

აგროპროდუქტები, ხოლო 69.3% (n=347) აზრით  ჯანმრთე

ლობისთვის საშიში ნივთიერების შემცველობით დამზა

დე ბული სხვადასხვა საკვები პროდუქტები (ტკბილეული, 

კონსერვები, რძის პროდუქტები და სხვ.). რესპოდენტთა 

უმრავლესობის აზრით (61.1%; n=305), რადგანაც ერთიან 

სივრცეში არ არის თავმოყრილი ეკოლოგიურად ჯანსაღი 

პროდუქტების (საკვები, ტანსაცმელი, საოჯახო საქონელი 

და ა.შ) შესახებ ინფორმაცია, მათ უჭირთ ასეთი საქონლის 

შესყიდვა. 37.3%ის (n=186) აზრით, ასეთი მოხმარების 

საგნები ძვირია და ვერ ახერხებენ მათ ყიდვას და მხოლოდ 

11%მა (n=55) აღნიშნა, რომ ადვილად ხელმისაწვდომია 

ასეთი საქონელი მათთვის. მომხმარებელთა უმრავლესობამ 

(79%; n=405) დააფიქსირა, რომ ეტიკეტზე არ არის მითი

თებული სრულყოფილი ინფორმაცია პროდუქტის ეკოლო

გიურ სიჯანსაღეზე. მოხმარებელთა უმრავლესობა (76.7%; 

n=393) მხარს უჭერს, რომ ისარგებლებდა ეკო ონლაინ 

მარკეტით, რომელსაც საინფორმაციოსაგანმანათლებლო 

ხასიათიც ექნებოდა. რესპოდენტთა უმრავ ლე სობა 71.4% 

(n=366), ამბობს, რომ უჭირს პასუხის გაცემა ეკო კლუბში გა

წევრიანებასთან დაკავშირებით, რომე ლიც მომხმარებელთა 

ინფორმირებულობასა და მხარდაჭე რას უზრუნველყოფდა. 

რესპოდენტთა უმრავლე სობა (64.4%; n=330) ასევე ამბობს, 

რომ მიიღებდა მონაწი ლეობას ეკო პროდუქტების გამო

ფენაგაყიდვაში, როგორც მომხმა რებელი, ხოლო 12.8% 

(n=66) მიიღებდა მონაწი ლეობას, როგორც მწარმოებელი. 

რესპოდენტების უმრავლესობამ (73.4%, n=367) აღნიშნა, რომ 

ყველაზე მეტად აწუხებთ არაჯანსაღი პირველადი მოხმარების 

საგნე ბით (საკვები, ტანსაცმელი და საცხოვრებელი გარემო) 

და ამავე პირობებით გამოწვეული დაავადებების სიხშირე, 

ხო ლო 21.4%მა (n=107)  პროდუქტის არასრულყოფილი 

ეტი კე ტირება. რესპოდენტთა შედარებით მცირე ნაწილი 

(13.4%, n=67) ამბობს, რომ დიეტისა და სამკურნალო კვების 

დაცვა არაჯანსაღი პროდუქტებით გაჯერებულ ბაზარზე ძნე

ლია (ეკოკვლევა, 2019, 2).

თვისებრივი კვლევის ფარგლებში შემდეგი შედეგები 

მივიღეთ:

რესპოდენტთა უმრავლესობა აღნიშნავს, რომ დაბინძუ

რებულია მათი საცხოვრებელი ადგილი, მდგომარეობა 

ძალიან მძიმეა და გამოსავლის ძიება საკმაოდ რთულია. 

რადგან უკვე აშენებულ კორპუსებში, ერთეულ ტერიტორია

ზე მოსახლეობა აჭარბებს რეკომენდირებულ რიცხვს, 

რაც არასახარბიელო მდგომარეობაში აყენებს თითოეულ 

მცხოვრებს, რადგან შეზღუდულია პარკინგი, გადაადგილება 

და სხვა.

ურბანდაგეგმარებაში ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს 

წარმოადგენს მწვანე არქიტექტურა. ძალიან აქტუალური 

და საინტერესო მიმართულებაა მდგრადი განვითარება და 

თანა მედროვე ინფრასტრუქტურის როლი ადამიანის კეთილ

დღეობაში, რადგან სწორედ მასზეა დამოკიდებული, თუ რა 

გარემოში ცხოვრობ და ვითარდები. ექსპერტები აღნიშნავენ, 

რომ ისეთმა ქვეყნებმა, როგორებიცაა: სინგაპური, სამხრეთ 

კორეა, მალაიზია დიდი გამოცდილება დააგროვა თანამე

დროვე არქიტექტურული კომპლექსების შენებაში და საჭი

როა მათი შესწავლა. 

საინტერესო ფაქტია, რომ დახურულ სივრცეში ცხოვრება, 

ადამიანებისთვის ფსიქოლოგიურად უფრო მძიმეა ვიდრე 

გაშლილ სივრცეში. სწორედ ეს ქმნის იმის მოტივს, რომ მაღალ 

კამპუსებში წარმოდგენილია სხვადასხვა დახურული ბაღი. 

მზის ულტრაისფერი სხივების ქვეშ ყოფნა ადამიანისთვის 

ძალიან მნიშნველოვანია, აგრეთვე, Dვიტამინის შევსება.

ბოლო წლებში მეცნიერები ამ დასკვნამდე მივიდნენ, 

რომ მინის არქიტექტურა არც თუ ისე სასარგებლოა, რადგან 
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მისი გათბობაგაგრილება საკმაოდ ძვირი ჯდება. ამიტომ 

მნიშნველოვანია გამახვილდეს ყურადღება, თანამედროვე 

ენერგოეფექტურ საშენ მასალაზე, რომელიც უზრუნველყოფს 

ბინაში სასურველ ტემპერატურას.

მზის ენერგიის ეფექტურად გამოყენებას დიდი მნიშნვე

ლობა აქვს. ბოლო პერიოდში ვითარდება მზის პანელები, 

მათი მარგი ქმედების კოეფიციენტი 100%დან თითქმის 

78%მდე აღწევს. მნიშვნელოვანი დატვირთვა ენიჭება ქარის 

ტურბინებს და ბატარეიებს. 

მნიშვნელოვანია Lifecitylandის და  Lifeinforestlandის 

საინვესტიციო წინადადების შეფასება, რაც ინვესტორს 

დაეხმარება სწორად შეაფასოს, ღირს თუ არა ინვესტიის 

დაბანდება აღნიშნული ქალაქებში. თუმცა, არანაკლები 

წვლი ლი შეიძლება ჰქონდეს ესკიზური პროექტის სოციალურ 

ეკონო მიკურ ჭრილს. აუცილებელია, რომ ადამიანის ყოველ

გვარი ქმედება, რაც უკავშირდება გარემოს დაბინძურებას, 

იქნას შეზღუდული და უფრო ეფექტიანი საშუალებებით 

ჩანაცვლებული.

საქართველოში, დეესპესა „DSP” და ემდეეფის „MDF“ 

მასალების იმოპორტირება ხდება დიდი რაოდენობით, 

სამწუხაროდ ინდუსტრიული მერქანი და საწარმოო ტყეები 

ამჟამად არ გააჩნია ქვეყანას, რაც იმას ნიშნავს, რომ 

ერთადერთი არჩევანია უცხოური მასალები, რომელიც 

აქროლვადი წებოთია შეკრული და მისი გაჟონვა, სხვადასხვა 

დაავადების რისკს ქმნის. ყველაზე ძვირფასი მასალებია 

ავსტრიული და შვეიცარიული კრონოშპანისა და ეგერის 

პროდუქცია. ძალიან დიდი სიფრთხილეა საჭირო, როდე

საც ლაქსაღებავებსა და მსგავს საშუალებებს ყიდულობს 

ადამიანი სახლისთვის. ყოველთვის უნდა გაითვალისწინონ ის 

უკუეფექტი, რაც შეიძლება გამოიწვიოს გაუფრთხილებ ლობამ 

და ჯანმრთელობის გაუარესებამ, ქიმიური შენაერთებით 

გაჯერე ბული პროდუქტებით მოხმარების შედეგად. პატარა 
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ბავშვების საძინებლები  დამზადებული უნდა იყოს, ნატურა

ლური ხისგან. საავეჯე დეტალები დაწიბოვნებულ უნდა იყოს 

ყველა მხრიდან, რაც შეამცრებს წებოსა და აქროლვადი 

ნივთირებების მასალებიდან გაჟონვას (ეკოკვლევა, 2019, 3).

დისკუსია

კვლევის შედეგად შემუშავებულ იქნა ეკო ქალაქის 

კონცეპტუალური პროექტი. „MIXPROJECT“ის ქვეპროექტი 

“LIFEINCITYFORESTLAND”ის მიხედვით, ეკო ქალაქში 

მიწაზე ასფალტი არ არის დაგებული და საზოგადოებას 

გადაადგილებისთვის ემსახურება დრონები. თანამედროვე 

ტექნოლოგიები შესაძლებლობას იძლევა აშენებულ იქნას 

ეკო ქალაქი ბუნებასთან სრულ თანწყობაში. აღნიშნულ 

პროექტში, საყრდენი ბურჯები სამკუთხედი შენობების 

სახით წარმოდგენილია სულ 3ცალი და საცხოვრებელი 

კომპლექსები სართულზე 9 ცალი და ორ სართულზე სულ 

18 ცალი. შუაში გამჭირვალე მყარი ე.წ მინაა (ბადისებრი 

უჯრედებით განლაგებული). ეს სივრცე გამოყენებულია 

ფეხით გადასაადგილებლად და ბადის დასასრულს არის 

მოაჯირი. იგი მრვალფუნქციურია და მასში დამონტაჟე

ბული ბალიშები, საშუალებას იძლევა გადაადგილებისას 

ელექტროენერგია გამოიმუშავოს და ღამე გაანათოს. ასევე 

ბადის უჯრედს ფუნქცია აქვს, როდესაც მასზე დადიხარ გახდეს 

წამიერად გაუმჭირვალე და ყველაზე დიდი უპირატესობა 

მისი, მდგომარეობს იმაში, რომ ჩამონტაჟებული აქვს 

ინსტალაციები და შეუძლია ნებისმიერი მასალა გაუშვას 

და ვიზუალურად აჩვენოს 3Dფორმატში, რაც თავისთავად 

დაეხმარება ტურისტს ერთი ფანჯრის პრინციპით დაათვა

ლიეროს არსებული რეგიონი და დაგეგმოს ტური მის თვის 

სასურველ ადგილას. თუმცა, იგი ასევე ხელს შეუწყობს 

დიზაინერებს, ITსფეროს წარმომადგენლებს ცხოვრების 

ჯანსაღი და ნაყოფიერი წლების გატარებაში, სახლიდან 

გაუსვლელად მუშაობაში “Freelancer”ობით. ისინი შეიძ

ლება ცხოვრობდნენ მშვიდად, თანამედროვე ტექნო

ლოგიებით აღჭურვილ მეგობრულ ეკო ბინებში და ყველა

ფერთან წვდომა ჰქონდეთ ელექტრონულად. ყველა ბინას 

სახურავზე თან ახლავს დრონის დასაჯდომი მრგვალი 

არეალი. სამკუთხედის ფორმის შენობას, გარდა იმისა, 

რომ საყრდენის ფუნქცია აქვს, გამოყენებულია სხვა დასხვა 

დანიშნულებითაც. ხოლო საყრდენ ბურჯზე განთავსე

ბული მრგვალი არეალიდან, შესაძლებელი გახდება დედა

მიწაზე ვერტიკალურად ჩავიდნენ ადამიანები ელ.ლიფტით. 

ადამიანებს მიეცემა სრულ რეკრეაციაში განტვირთვის, 

დასვენე ბისა და მუშაობის შესაძლებლობა. ეს მიმართულება 

ტრენ დულ სახედ შეიძლება განხილულ იქნას ისეთი 

ადამიანებისთვის, რომლებიც  მოძრაობაში არიან, მაგ: 

ტურისტები, იგი წარმოადგენს შესანიშნავ ადგილს, მათი 

ადგილობრივ ლანდშაფტის კიდევ უფრო ახლოს შეცნო

ბისთვის. ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი და წყალი 

თავისუფლადაა შესაძლებელი, რომ მიეწოდოს აქ მცხოვრებ 

მოსახლეობას. თუმცა, რაც შეეხება კალანიზაციასა და სხვა 

ნარჩენის გადამუშავებას, შესაძლებელია, რომ გამოყენებული 

იყოს თანამედროვე ბიო ტუალეტი, რაც შესაძლებლობას 

გვაძლევს გადამუშავდეს ფეკალური მასა და გამოიყოს 

სუფთა ტექნიკური წყალი, რომელსაც გამოყენება მიეცემა, 

ხეთა დამატებითი მორწყვისთვის განსაკუთრებით მაღალი 

ტემპერატურის დროს. ნაგავი და სხვა ტექნიკური ნარჩენები 

დახარისხებული იქნება. მიწაში იქნება ჩადგმული ბუნკერები 

და ფართო მილების მეშვეობით მოხდება მათში ნარჩენების 

ჩაყრა. ტექნიკური სამუშაოების განხორციელებისთვის გამო

ყენებული იქნება დრონები, ხოლო მათ საშუალება მიეცემა 

გაიტანონ ნარჩენები და სპეციალურ ქარხნებში გადამუშავ

დეს ისინი. თანამედროვე ტენდენციების მიხედვით ბუნებ  რივი 

აირის დიდი ოდენობით გამოყენება აზიანებს დედა მიწას. 

ასევე, შესაძლებელია ენერგოეფექტური მცენარეების გამო

ყენება. ასეთი მცენარეა მისკანტუსის პლანტაცია, რომლის 

გადამუშავებით მიიღება ბიოსაწვავი. იგი საქართველოს 

ტერიტორიას ძალიან კარგად ეგუება, მერქანი საკმაოდ 

მყარი აქვს. ასევე აღსანიშნავია, ის რომ ქარის, მზის 

ელექტრობატარიებისა თუ წყლის ტურბინების დამონტაჟება 

უზრუნველყოფს საკუთარი მოთხოვნების უმეტესწილად 

დაკმაყოფილებას. 

ჩვენს მიერ შემუშავებულ იქნა ბინის ინტერიერის დიზაინი, 

რომლის დაგეგმარება უნიკალურია, რადგან მასში მცხოვ

რებ ადამიანებს შეეძლებათ ხედი ჰქონდეთ ბუნებაზე და თავი 

აარიდონ დაბინძურებულ არეალში ცხოვრებას. ინტერი ერში 

კედლის დასასრულსა და ჭერის დასაწყისთან ყველაზე მაღალ 

წერტილებში განლაგებულია დახურული თაროები. მოქნილი, 

ჭერზე დამონტაჟებული სრიალა მექანიზმით შესაძლე

ბელია თაროს გამოცურება ადამიანისთვის მოსახერხებელ 

ადგილზე. შემდეგ კი გარმონის მსგავსი მექანიზმით დაბლა 

ჩამოწევა, პროდუქტის კულტივირება ან მოსავლის აღება 

და ისევ დაბრუნება ვერტიკალური და ჰორიზონტალური 

გადაადგილებით საწყის პოზიციაზე. სხვა შემთხვევაში 

თაროში პროდუქტის მოყვანა წარმოებს ავტომატურად, თუ 

გავითვალისწინებთ, რომ კედელში ჩაშენებულია ჰაერის 

ფილტრი, წვეთოვანი და დიოდის განათებაშუქის ორი 

სპექტრით: მცენარის ზრდისთვის, გვჭირდება 450 ნანო

მეტრი, ეს არის ლურჯი სინათლე, რომელიც ფესვთა სისტემის 

განვითარებისთვის არის 650 ნანომეტრი, ეს არის წითელი 

სინათლე. საერთო ჯამში ისინი, ფოთოლისა და მცენარის 

ჩამოყალიბებას შეუწყობს ხელს. ჩვენ შევძლებთ, მოვიყვა
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ნოთ ჯანსაღი ბიო მცენარეები (ჯეჯილი, მიკრომწვანილები 

და სხვა) ორგანულ ნიადაგზე. ინდივიდს შეეძლებოდა ყოველ 

10 დღეში მიეღო სუფთა პროდუქტი, გამორჩეული ვიტამი

ნებითა და მაღალხარისხობრივი საგემოვნო თვისებებით. 

ბინის შიდა ნახაზის მიხედვით, წარმოდგენილი საცხოვ

რებელი ფართის ჯამური კვადრატული მეტრის ოდენობა 

შეადგენს 78ს. ეს ეფექტიანია, დაახლოებით 24 ადამიანის 

კომფორტულად ცხოვრებისთვის. გარე კედლების სისქე 

შეადგენს 40 სმს, ხოლო შიდა კედლებისა 15 სმს. 

ბინის შიდა დიზაინის რენდერ მოდელში გამოტანილია 

სხვადასხვა სახის საჭირო ელემენტი, ხოლო ავეჯით გაწყობა 

ადამიანს შეეძლება მაშინ, როდესაც საცხოვრებლად გადავა 

ბინაში. ადამიანს უნდა ჰქონდეს არჩევანი დაამზადოს 

მასიური ხისგან ავეჯი, თუ გამოიყენოს „DSP“ და „MDF“

ის ფილები, გამორჩეული ხარისხის მასალით, როგორიცაა 

არის ავსტრიული და შვეიცარიული კრონოშპანისა და ეგერის 

პროდუქცია და დააწიბოვნოს ყველა არე ფილის, რათა 

თავიდან აირიდოს აქროლვადი წებოს მავნე ზემოქმედება.

ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესახებ შევიმუშავეთ კონ

ცეფცია, რომლის მიხედვითაც უნდა შეიქმნას აპლიკაცია, 

რომე ლიც გააერთიანებს ყველა იმ პროდუქტს, რასაც 

ადამიანი დღის რაციონად იღებდა. რეკომენდაცია მიეცე

მათ ინდივიდებს, იმ შესაძლებლობებზე, რასაც მეტი 

პრევენციისთვის, არაჯანსაღიდან ჯანსაღი ცხოვრების წესზე 

გადასვლისთვის გამოიყენებდნენ. ჩვენ ჯანდაცვის მსოფლიო 

ორგანიზაციისა (ჯანმო) და სხვა წყაროებიდან წამოვიღებდით 

მაღალვალიდურ კვლევებს საკვები პროდუქტების შესახებ და 

ჩავშლიდით თითოეული ხილისა და ბოსტნეულის ჭრილში, 

რომელიც მისცემდა ადამიანს სრულყოფილ ცოდნას, რამდენ 

ვიტამინს, მინერალს, ცხიმს, ნახშირწყალსა და სხვა მსგავს 

სასარგებლო თუ უსარგებლო ნივთიერებას აგროვებს. იქნე

ბოდა, ყოველდღიური, ყოველკვირეული, ყოველთვიური 

სტატისტიკის ნახვისა და გადამოწმების შესაძლებლობა ასევე 

ყოველდღიური მონიტორინგი, თუ რა მოუხდებოდა ინდივი

დის ორგანიზმს რომ იმ დღეს ზუსტად ეს პროდუქტი მიერთვა, 

რათა შეევსო, ის ნორმა კონკრეტული ნივთიერებებისა, რაც 

დეფიციტში ექნებოდა. ამ ყველაფერს, თუ რა საკვებისა თუ 

სასმელის დალევა და საკვების შეჭმა მოახერხა ინდივიდმა 

შესაბამის მომენტში,  შეიყვანდა ხელით და დააფიქსირებდა, 

რათა შესაბამისი მონაცემები დათვლილიყო. ეს მეთოდი 

სახელ მწიფოს დაეხმარება პრევენციული ღონისძიებით მეტი 

ეფექტუ რობის მიღწევასა და დაავადების ტვირთის შემცირე

ბაში, რომელიც დღეს იხარჯება ავადმყოფი პაციენტების 

მკურ ნალობა /გამოჯანმრთელებაზე. იხილეთ აღნიშნული 

აპლიკა ციის “ABC HEALTH”ის სურათები. 

ჩვენი პროექტი, შემუშავდა გაეროს მდგრადი განვითა

რების გლობალური მიზნებიდან გამომდინარე და სრულიად 

თავსებადია მასთან. ეს მიზნები და მათი მასშტაბურობა, 

განსაზღვრავს მის პრიორიტეტს მსოფლიოში. რეალურია 

შესაძ ლებ  ლობა იმის, რომ  არსებული რისკები მინიმუმამდე 

დავი ყვა ნოთ და სწორედ ამის ერთერთი ნათელი მაგა

ლი თია ზემოთ აღნიშნული ესკიზური პროექტი. იხილეთ 

ილუსტრაციები:

დასკვნა და რეკომენდაციები

კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე, შეგვიძლია 

ვთქვათ, რომ სახელმწიფო თუ წაახალისებს ეკოლოგიური 

პროექტების მშენებლობის ინვესტიციებსა და გრანტებს, თუ 

ხალხს მიეცემა 203040 წლით გრძელვადიანი სესხი დაბალ 

პროცენტში, მოსახლეობა შეძლებდა ზემოთ განხილული ტიპის 

ილუსტრაცია 1: კომპლექსის ესკიზრენდერი 1.                                ილუსტრაცია 2: კომპლექსის ესკიზრენდერი 2. 
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ილუსტრაცია 3: კომპლექსის ესკიზრენდერი.                                  ილუსტრაცია 4: ე.წ ბინის შიდა დიზაინი.

ილუსტრაცია 5: ბინის შიდა ნახაზი.                                ილუსტრაცია 6: ბინის შიდა დიზაინის რენდერ მოდელი.

                                              ილუსტრაცია 7: აპლიკაციის “ABC HEALTH”  პროტოტიპი. 
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ქალაქებში გადასვლას საცხოვრებლად. ეს კი წაახალისებდა 

ეკონომიკასა და ადამიანის ცხოვრება გახდებოდა მეტად 

პროდუქტიული, ნაყოფიერი და ჯანსაღი, რაც თავისმხრივ 

მას ხელს შეუწყობდა გრძელვადიან პერიოდში მეტი ჯანსაღი, 

ხარისხობრივი ცხოვრების წლების გატარებაში. მსგავსი 

კვლევები მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ჩატარებულა, 

სადაც რესპოდენტებიც ადასტურებენ, რომ მათი მოთხოვნაა, 

იცხოვრონ ჯანსაღ, სუფთა, ეკოლოგიურ გარემოში. ძნელია 

განსაზღვრო ამ უნიკალური კონცეპტუალური პროექტის 

სოციალურეკონომიკური ჭრილი, რამდენი მილიარდი 

დოლარი ჯდება ადამიანისთვის 1 წლით სიცოცხლის გახან

გრძლივება და როგორ დაეხმარება ეს ჯანდაცვის სამინის

ტროს ავადობის ხარჯების შემცირებაში.  

საზოგადოება მზადაა იცხოვროს ჯანსაღი ცხოვრების 

წესის დაცვით. ჩვენ მიერ შემუშავებული აპლიკაციის კონ

ტენტ პროექტი, ასევე ხელსაწყო ელექტროლიზის შესახებ 

ინფორმაცია, რომელიც აღმოაჩენს საკვებ პროდუქტებში 

პესტიციდებს და დაადგენს, რამდენად მავნეა ან ჯანსაღია 

საქონელი, დაეხმარება ადამიანებს, თუნდაც ასეთ ეკოლო

გიურ ადგილებში ცხოვრებით, თავი დაიცვან გაუფრთხილებ

ლობით გამოწვეული რისკებისგან. საჭიროა ამ მიმართუ

ლებით კვლევების გაგრძელება. უმნიშნველოვანესია მწვანე 

ეკო ინფრასტრუქტურის განვითარება საქართველოში. 

არსებობს მრავალი შემაფერხებელი ფაქტორი, თუმცა ყვე

ლა ფერი დაძლევადია და ის რომ დღეს დაიწყო ამ საკითხზე 

საუბარი და კონცეპტუალური პროექტის შემუშავება, უკვე წინ 

გადაგმული ნაბიჯია. 
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SUMMARY

At the beginning of new millennium, Georgia has 
faced a variety of environmental challenges. The reduction 
of green space and poor air quality became the major 
underline risk factor in the rise of many types of diseases 
in big cities. One of the distinct characteristics of Georgia is 
its unique natural resources and landscapes. That creates a 
possibility to design strategies for more sustainable social-
economical development of our country. We believe the 
development of eco infrastructure and its appropriate 
support system can increase the longevity and overall 
life quality among the residents of Georgia. Living in the 

ecologically clean environment became a major challenge 
among many populations across the globe. The global 
economic development has gaps in supporting eco-friendly 
life standards. Therefore, it becomes critical to study 
environmental pollution and seek cutting-edge strategies 
to build a more sustainable and eco-friendly environment 
for the health of people and the entire planet. New, 
technologically advanced eco-projects have the potential 
to create new social and environmental climate in Georgia, 
thus improving health, productivity, and well-being of the 
entire nation.
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თანამედროვე ქართულ ეკონომიკურ ლიტერატურასა 

და ოფიციალურ სახელმწიფო დოკუმენტებში ინგლისური 

ტერმინის ”Gross Domestic Product (GDP)” ქართულად 

ითარგმანება, როგორც ”მთლიანი შიდა პროდუქტი” (ასათი

ანი, 2014, გვ. 249) და/ან “მთლიანი შიგა პროდუქტი“ (გუგუ

შვილი, და სხვ., 2001, გვ. 38, 467; სილაგაძე, და სხვ., 2005, 

გვ. 408)2. 

ჩვენი აზრით ინგლისური ტერმინის ამგვარი თარგმნა 

არ არის ზუსტი, რადგანაც ეს თარგმანი განხორცილებეულია 

არა ინგლისური, არამედ რუსული ენიდან. კერძოდ, 

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, XX საუკუნის 90ანი 

წლების დასაწყისში ქართული პოლიტიკური ელიტისათვის 

უმთავრესი უცხო ენა იყო რუსული (ინგლისური ენის 

ჯეროვან დონეზე არცოდნის გამო), რის შედეგადაც ქართულ 

ენაში ტერმინი ”მთლიანი შიდა პროდუქტი” რუსული ენის 

ზეგავლენით დამკვიდრდა, რადგანაც ”Gross Domestic 
Product (GDP)” რუსულად თავიდანვე ითარგმნა როგორც 

«Валовый Внутренний Продукт (ВВП)».

სინამდვილეში, თუ ტერმინის ”Gross Domestic 
Product” უშუალოდ ვთარგმნით ინგლისურიდან, მაშინ 

ქართულად უნდა იყოს ”მთლიანი სამამულო პროდუქტი”.

1993 წელს  ინგლისური ტერმინის ”Gross Domestic 
Product” ქართულ შესატყვისად ამ სტატიის ართერთმა 

თანა ავტორმა შემოგვთავაზა ტერმინი ”ერთობლივი სამამუ

ლო პროდუქტი” (პაპავა, და სხვ., 1993, გვ. 244).  არც ეს 

თარგმანია სწორი, რადგანაც მასში გაპარულია უზუსტობა. 

კერძოდ, ინგლისური სიტყვა ”Gross”ის ქართული შესა

ტყვისია ”მთლიანი” და არა ”ერთობლივი”.

ეს უზუსტობა მოგვიანებით გამოასწორა ამ სტატიის 

მეორე თანაატორმა, რომელმაც მსოფლიოში აღიარებული 

სახელმძღვანელოს,  კრუგმანის, ობსტფელდის და მელიტცის 

”საერთაშორისო ეკონომიკის” (Krugman, Obstfeld, 
Melitz, 2015) ქართული თარგმანის რედაქტირებისას 

ტერმინი ”Gross Domestic Product” თარგმნა, როგორც 

”მთლიანი სამამულო პროდუქტი” (კრუგმანი, ობსტფელდი, 

მელიტცი, 2017, გვ. 1).

ჩვენი ღრმა რწმენით, აუცილებელია, რომ დღეს მაინც 

ქართულ ენაში კუთვნილი ადგილი დაიმკვიდროს ტერმინმა 

”მთლიანი სამამულო პროდუქტი”, როგორც ”Gross Dome-
stic Product”ის ინგლისურიდან ქართულად სწორმა 

თარგმანმა.

ვლადიმერ პაპავა

პროფესორი,
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრი, საქართველო

ავთანდილ სილაგაძე

პროფესორი,
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრი, საქართველო

როგორ უნდა ითარგმნოს ქართულად ტერმინი 
”GROSS DOMESTIC PRODUCT”1

JEL Classification: B41

GLOBALIZATION AND BUSINESS #7, 2019გლობალიზაცია და ბიზნესი #7, 2019

1. Papava V., Silagadze A., 2019. “How the Term the “Gross Domestic Product” 
should be Translated into Georgian.” Globalization and Business, No. 7, pp. 
203-204. (In Georgian.)
2.  ჩვენი აზრით, დღეს უკეთესია თუ სიტყვა “შიდა”ს ნაცვლად გამოვიყენოთ უფრო 

თანამედროვე სიტყვა  “შიგა”.

https://doi.org/10.35945/gb.2019.07.025
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2019 წელს გერმანიაში გამომცემლობა „ლამბერტმა“ გამოსცა ქართველი ავტორების პროფესორების დემურ ჩომახიძისა 

და მაია მელიქიძის წიგნი „ენერგეტიკის განვი თარების მეთოდოლოგიური და კონცეპტუალური საფუძვლები საქართველოში“. 

წიგნი მოცავს 66 გვერდს და შედგება ორი ნაწილისგან: პირველში მოცემულია საქართველოს ენერგეტიკაში არსებული 

გამოწვევები; მეორეში კი ავტორებს ჩამოყალიბებული აქვთ დარგის განვითარების მათთეული კონცეფცია. 

დარგში არსებული გამოწვევებიდან ავტორებს ყურა დღება გამახვილებული აქვთ რამდენიმე საკვანძო საკითხზე:

1. ენერგეტიკული ბალანსის დეფიციტი;

2. ქვეყნის ჩამორჩენილობა ელექტრიფიკაციისა და გაზი ფიკაციის მაჩვენებელში;

3. დაბალი ენერგოეფექტიანობა;

4. არსებული სიმძლავრეებისა და ენერგეტიკული პოტენ ციალის გამოყენების დაბალი დონე;

5. ენერგეტიკა და ეკოლოგიური პრობლემები; 

6. მიღწევები და გამოწვევები ენერგეტიკის რეგული რებაში.

მეორე ნაწილში ავტორთა მიერ ჩამოყალიბებულ კონცეფ ციას საფუძვლად უდევს პირველ ნაწილში ჩატარე ბული ანალიზი 

და ის თავისებურებები, რომლითაც ხასიათ დება ზოგადად ენერგეტიკა და კერძოდ, საქართველოს ენერგეტიკა.

• ეკონომიკის დარგთა შორის ენერგეტიკა ხასიათდება მაღალი კაპიტალტევადობით და ინტელექტუალური შრომა

ტევადობით;

• დარგი მოითხოვს ინტესნიურ და უწყვეტ ფინანსი რებას, რათა შეინარჩუნოს ფუნქციონირების უნარი და იმავდროულად 

მიაღწიოს პროგრესს მაკროეკონომიკური გარემოს მოთხოვნების შესაბამისად;

• სხვა დარგებისგან განსხვავებით ენერგეტიკას აკის რია მაღალი სოციალურეკონომიკური პასუხისმგებლობა;

• ენერგეტიკა, როგორც ბუნებრივი მონოპოლიის დარგი საჭიროებს დამოუკიდებელ რეგულირებას. 

ადგილობრივი თავისებურებებიდან გამომდინარე აღნიშ ნულია:

• მილევადი და განახლებადი რესურსების არსებობა;

• ენერგოდაზოგვის ფაქტორი;

• ეკოლოგიური მოთხოვნები.

წიგნიდან ნათლად ჩანს ავტორთა მაღალი პროფე სიონალიზმი, დარგის ღრმა ცოდნა და მისი პერსპექტივების განჭვრეტის 

კარგი უნარი. წიგნი უთუოდ დადებით შეფასებას იმსახურებს. იგი სასარგებლო იქნება საქართველოს ენერგე ტიკით 

დაინტერესებული მკითხველისთვის, მათ შორის უცხოელი ინვესტორებისთვის.

გერმანიაში გამოცემული ქართველ ავტორთა 
წიგნი აქტუალურ თემაზე1

გივი ბედიანაშვილი  ეკონომიკის მეცნიერებათა 

დოქტორი, პროფესორი. საქართველოს ეკონომიკურ 

მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე  პრეზიდენტი

1. Demur Chomakhidze, Maia Melikidze “Methodological and Conceptual Basis for the Energy Development in Georgia”. Liap. Lambert Academic publishing. 2019.

გერმანიაში გამოცემული ქართველ ავტორთა წიგნი აქტუალურ თემაზე
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In 2019 in Germany the Lambert Publishing has published the book – „Methodological and Conceptual Basis for the Energy 

Development in Georgia”. The book’s authors are PhD. Mr. Demur Chomakhidze and PhD. Mrs. Maia Melikidze. The book 

consists of 66 pages and implies two parts: the first part refers to the existing challenges in the Georgian energy sector and the 

second one comprises the sector development related concepts developed by the authors.

Among existing challenges in the sector, the authors focus on the following key issues:

1. Scarcity in energy balance;

2. Low level of electrification and gasification;

3. Insufficient energy efficiency;

4. Low level of utilisation of existing capacities and energy potential;

5. Energy and environmental problems;

6. Achievements and challenges in Energy Regulation;

Concept developed by the authories presented in the second section is based on the analysis as well as on the speficities 

by which the energy sector (especially Georgian energy sector) is characterized. These analysis and specificities are presented in 

the first section of the book. 

• Among other fields of economy, the energy sector is characterized by high capital intensity and requires huge intelectual 

resources;

• Intensive and continous financing is needed for this sector in order to ensure its sustainable development and reach the 

progress in accordance with the conditions of the macro-economical environment;

• High social-economical responsibilities are imposed on the energy sector unlike other fields of economy;

• Independent and seperated regulation is required for the energy as a natural monopoly.

The following factors are extremely important in terms of local specificities:

• existence of renewable and non-renewable resources;

• energy saving;

• Environmental requirements.

The book clearly shows high level of profesionalism and qualification, comprehensive knowledge of the sector and excellent 

ability to foresee the prospects by the authors. The book truly deserves a positive reaction and feedback. It will be useful for the 

readers to whom the Georgian energy sector is interesting, including foreign investors.

Givi bedianashvili – Doctor of Economic Science, 
Professor, Vice-President of

the Georgian Academy of Economic Science.

BOOK ABOUT THE KEY CHALLENGING ISSUES BY 
THE GEORGIAN AUTHORS THAT IS PUBLISHED IN 
GERMANY1

1. Demur Chomakhidze, Maia Melikidze “Methodological and Conceptual Basis for the Energy Development in Georgia”. Liap. Lambert Academic publishing. 2019.
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