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ПРОБЛЕМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В ГРУЗИИ  

 

DOI:  10.36172/EKONOMISTI.2021.XVII.03.BURDULI 

 

Аннотация. В статье проанализирована статистика ЦСУ Грузии по распростра-

нению инноваций, рассмотрено несколько примеров реализации в Грузии «базовых» 

инноваций, рассмотрена деятельность Грузинского агенства инноваций и технологий 

по распространению инноваций и обсуждаются региональные проблемы распрост-

ранения инноваций путем организации технопарков. 

Ключевые слова: распространение инноваций, базовые и улучшающие инновации, 

отраслевые проблемы распространения инноваций, статистика распространения 

инноваций, региональные проблемы распространения инноваций. 

 

Введение 

Для того, чтобы исследовать статистику распространения инноваций в Грузии, 

прежде всего необходимо изучить современные взгляды на классификацию видов инно-

ваций, а также системно исследовать современные отраслевые (секторные и под-

секторные) проблемы распространения инноваций, что мною сделано в статье [Бурдули 

В., 2020]. В частности, в указанной статье показано, что инновации подразделяются на 

базовые и улучшающие, предметные и процессные, по типу новизны на входе в 

предприятие и новизны на рынке, по источникам производства инноваций и т д., и также 

то, что в современных условиях они подразделяются на инновации распространяемые 

только в пределах отдельных конкретных отраслей (секторов, а в промышленности и 

подсекторов) экономики, и инновации, распространяемые во всех отраслях под эгидой 

зеленой экономики (до 40% всех ныне распространяемых в мире инноваций), инфор-

мационно-коммуникационных технологий (или, в более широком понимании, цифровой 

экономики), круговой экономики, технологий производства и использования компо-

зитных материалов и нанотехнологий, экологии. С учетом этих обстоятельств в данной 

статье проанализирована и систематизирована статистика распространения инноваций, а 

также некоторые экономические механизмы способствующие их распространению.   

В первом разделе, проанализирована статистика ЦСУ Грузии по распространению 

инноваций, в которой, кроме данных общего характера по участию предприятий и орга-

низаций Грузии в иновационном процессе, даны процентные показатели по распре-

делению некоторых типов инноваций (по типу новизны на входе в предприятие и новиз-

ны на рынке, по источникам производства инноваций). Более подробно в статистической 

отчетности представлена только статистика по информационно-коммуникационным 

технологиям, которая рассмотрена во втором разделе работы. Нет отдельной статистики 

по так называемым «базовым» инновациям (наиболее значимым, в частности, новым 

производственным технологиям), однако, в третьем разделе работы, представлено нес-

колько таких реализованных в Грузии инноваций, которые были освещены в прессе, в 

частности, в интернете. В четвертом разделе работы рассматривается деятельность 

Агенства инноваций и технологий по распространению инноваций, в том числе приве-

дены примеры инновационных стартапов, организованных в рамках соответстующей 

https://doi.org/10.36172/EKONOMISTI.2021.XVII.03.BURDULI
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программы агентства [ქვეყნის ...]. В последнем разделе обсуждаются региональные 

проблемы распространения инноваций путем организации технопарков. 

1. Обзор статистических данных по распространенению инноваций  
 
Национальная служба статистики Грузии ежегодно публикует информацию 

распространении некоторых типов инноваций в разрезе совокупности всех 

экономически активных предприятий и организаций [საწარმოთა ინოვაციური ...].  
Целевая популяция этих исследований определяется следующими параметрами:  

Географическое расположение – территория Грузии, помимо конфликтных 

регионов;  

Размер предприятий – 1-49, 50-99, 100-249, 250+ наемных работников; 
Экономическая активность – следующие секции согласно NACE Rev. 2:  
промышленность;  

водоснабжение; канализация, деятельность по управлению отходами и очистке от 

загрязнений;   
строительство;  
оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов;  

траспорт и складирование;   
деятельность по обеспечению жильем и предоставлению питания;  

информация и коммуникация;  

финансовая и страховая деятельность;  
деятельность, связанная с недвижимостью; 

профессиональная, научная и техническая деятельностьа;  
администранивная деятельность и деятельность по вспомогательным услугам.  

Во все предприятия (организации) перечисленных секторов направляются 

несколько видов вопросников. Если предприятие отвечает на на определенный вопрос 

утвердительно («да»), тогда это предприятие вносится в процентный показатель 

соответствующего пункта соответствущего вопросника.  
 

Таблица 1. Инновации в продукцию (товар/услуга) 
 2016 2017 2018 

 % % % 

Ваше предприятие внедрило или нет новый или 

существенно улучшенный товар? 
13,1% 13,3% 3,2% 

Ваше предприятие внедрило или нет новую или 

существенно улучшенную услугу? 
13,9% 14,0% 3,2% 

 
На первый вопрос «Ваше предприятие внедрило или нет новый или существенно 

улучшенный товар?» таблицы 1 «Инновации в продукцию (товар/услуга)» положитель-

но ответило в 2016 году 13,1% предприятий, в 2017году 13,2%, а в 2018 году – 3,2%. 

Значительная разница между показателями 2018 года и предыдущих лет обусловлено 

осуществленными изменениями в методологии выбора предприятий, а именно, с 2018 

года в исследовании стали участвовать и те предприятия, в которых численность работ-

ников составляет 10 и менее человек, которые в исследованиях предыдущих лет не 

участвовали.   

На второй вопрос «Ваше предприятие внедрило или нет новую или существенно 

улучшенную услугу?» таблицы 1 положительный ответ «да» дали в 2016 году 13,9% 

предприятий, в 2017 году – 14,0%, а в 2018 году – 3,2% (такое значительное снижение 

процента в 2018 году объясняется вышеприведенным обстоятельством).  
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Из этих данных видно, что количество предприятий, которые осуществили 

товарную (точнее предметную) инновацию или инновацию услуги в 2016 и в 2017 годам 

колебалось по отдельности в рамках 13-14%-ов, вместе же (инновации в товаре и 

инновации в услуге) – в рамках 26-28%, однако, когда в учетную выборку предприятий в 

2018 внесли большое количество мелких предприятий (10 и менее работников) 

количество предприятий, осуществивших предметную инновацию или инновацию в 

сфере услуг упало до 3,2% (вместе – до 6,4). Отсюда очевидно, что наибольшая часть 

инноваций осуществляется в средних и крупных предприятиях.  
 

Таблица 2. Инновации товара и услуги(предметные и сервисные инновации), 

разработанные предприятиями или  учреждениями (%) 
 2016 2016 2017 2017 2018 2018 

 Товарная 

инноваци

я 

Сервисная 

инновация 

 

Товарная 

иннов 
Сервис

ная 

иннова

ция 

Товарная 

иннов 

Сервисная 

инновация 

Непосредственно ваше 

предприятие 

59,1% 59,4% 54.3% 41,0% 60,1% 45,8% 

Ваше предприятие вместе с 

другими предприятиями и 

учреждениями 

12,6% 16.9% 15,7% 20,1% 10,8% 19,3% 

Ваше предприятие осуществило 

адаптацию-модификацию 

разработанную другими 

предприятиями и учреждениями 

товара/услуги  

11,0% 14,2% 13,9% 19,8% 9,6% 19,1% 

Другими предприятиями и 

организациями 

17,2% 12,5% 16.1% 19,1% 19,6% 15,8% 

Всего 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Таблица 2 «Инновации товара и услуги, разработанные предприятиями или 

учреждениеми» показывает в процентах количество тех предприятий и учреждений, 

которые осуществили инновации непосредственно, осуществили инновации вместе с 

другими предприятиями и учреждениями, произвели в своих предприятиях и органи-

зациях адаптацию (модификацию) разработанной в других предприятиях и учреж-

дениях“ товара/услуги или внедрили в своих предприятиях и организациях инновации с 

помощью других предприятий и организаций. 

 То есть в данной таблице осуществлена дифференциация инноваций согласно в 

приведенной в первом параграфе классификации инноваций по критерию разработчика 

(источника разработки). Это один из вариантов такой дифференциации. Другой, более 

наглядный, представлен ниже, в таблице 5.  

На наш взгляд, данные в таблице 2 не совсем точны. Невозможно, чтобы непос-

редственно (то есть собственными силами) предприятия внедрили и разработали столько 

инноваций, сколько показано в первой строчке таблицы (например, инновационные 

технологии, в первую очередь базовые, должны быть закуплены, а для их внедрения 

(монтажа) необходимо привлечение сторонних квалифицированных специалистов из 

соответствующих организаций, зачастую зарубежных). Следовательно, на наш взгляд, 

данные первой строчки этой таблицы непомерно завышены и поэтому необходимо 

совершенствование методологии составления этой таблицы.  
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Таблица 3. Характер осуществленных инноваций 

 2016 2017 2018 

 % % % 

Новая для вашего рынка (инновационная продукция 

(товар/услугу) поставлена вами на рынок раньше ваших 

конкурентов, хотя она уже может быть представлена на 

других рынках)  

51,8% 57,9% 55,1% 

Новая для вашего предприятия (ваше предприятие 

поставило на рынок инновационную продукцию 

(товар/услугу), которая уже была представлена на рынке 

вашими конкурентами  

48,2% 42,1% 44,9% 

Всего 100,0% 100,0% 100,0% 

 
В таблице 3 фактически предприятия распределены исходя из критерия степени 

новизны для рынка или предприятия, согласно соответствующему пункту классифи-

кации видов инноваций, представленной в  первом разделе нашей статьи [Бурдули В., 

2020].  
 

Таблица 3.4. Внедрение процессных инноваций 

 2016 2017 2018 

 % % % 

Внесло ли ваше предприятие новые или существенно 

улучшенные процессы для производства товаров/услуг? 
44,9% 41,6% 46,8% 

Внесло ли ваше предприятие новые или сушественно 

улучшенные методы логистики, поставок или 

диструбуции для обслуживания вашего сырья или 

произведенной продукции? 

22,0% 24,3% 18,2% 

Внесло ли ваше предприятие новые или существенно 

улучшенные поддерживающие активности для ваших 

производственных процессов (напр., в сфере закупок, 

бухгалтерского учета, системе расчетов)? 

33,1% 34,1% 35,0% 

Всего 100,0% 100,0% 100,0% 

 
В таблице 4 фактически представлена дифференциация предприятий в процен-

тах в разрезе осуществленных ими различных видов процессных инноваций (здесь же 

отметим, что производство и реализация предприятием новых или инновационно моди-

фицированных станков или другого оборудования является осуществлением предметной 

инновации, а включение в производственный процесс новых станков или другиз уста-

новок или улучшение существующих технологических процессов является процессной 

инновацией).  
 

Таблица 5. Участие предприятия в инновационной активности 

 2016 2017 2018 
 % % % 

Собственные исследования и разработки 13,1% 14,1% 13,6% 

Внешние исследования и разработки 5,2% 6,2% 5,1% 
Приобретение машин и оборудования и программного 

оеспечения 

21,5% 22,5% 20,8% 
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Приобретение внешнего знания 8,6% 9,6% 9,9% 

Обучение, связанное с инновационной активностью 13,8% 14,8% 15,1% 

Внесение инноваций на рынок 11,8% 12,8% 11,3% 

Дизайн  15,6% 16,6% 13,4% 

Прочее 10,4% 3,4% 10,7% 

Всего 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Таблица 5 информационно самая емкая и заслуживающая внимания. В ней 

предприятия процентно структурированы в разрезе следующих позиций (источников 

разработки или распространения): собственные исследования и разработки (13,1-14,1%); 
внешние исследования и разработки (5,1-6,2%); приобретение машин и оборудования и 

программного обеспечения (20,8-22,5%); обучение, связанное с инновационной актив-

ностью (13,8-15,1%); внесение инноваций на рынок (13,4-16,6%); дизайн (3,4-10,7%). 
Было бы целесообразным, если бы по каждой позиции были бы указаны расходы.  

В целом, статистика Национальной службы статистики Грузии хотя и дает опре-

деленную информацию, но требует серьезного совершенствования. Наши предложения 

о направлениях совершенствования приводятся в выводах.  
 
2. Статистика информационно-коммуникационных технологий и научной 

деятельности  
 

Из предыдущего параграфа ясно, что статистика Национальной службы статис-

тики Грузии в области инноваций в большей мере поверхностна и несовершенна. Даже в 

официальных правительственных документах отмечается, что «в Грузии не произво-

дится совершенная статистика исследований и разработок (R&D), инноваций и техноло-

гического прогресса», хотя и «некоторые данные доступны» [საქართველოს რეგიონუ-

ლი ..., გვ. 37]. Несколько лучше обстоит дело со статистикой по информационно-

коммуникационным технологиям и научной деятельности, в частности, по этому 

направлению кроме косвенной информации, есть и прямая информация (например, о 

количестве предлриятий, у которых имеются подключенные к интернету компьютеры). 

Соответствующая статистика представлена в трех размещенных в компьютере сводных 

материалах: [საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სა-

წარმოებში]; [საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება 

შინამეურნეობებში]; [მეცნიერება].  
 

Использование информационно-коммуникационных технологий на предприятиях 
 

Для демонстрирования распространения информационно-коммуникационных тех-

нологий на предприятиях Грузии приведем и прокомментируем данные нескольких таб-

лиц опубликованных в интернете Национальной службой статистики Грузии [საინ-

ფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება საწარმოებში].  
 

Таблица 6. Доступ к интернету и его использование на предприятиях, по периодам 

(%) 
 да нет 

Был или нет у вашего предприятия доступ к интернету по 

состоянию на 1 января 2016 года? 

97,5% 2,5% 
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Был или нет у вашего предприятия доступ к интернету по 

состоянию на 1 января 2017 года? 
98,4% 1,6% 

Был или нет у вашего предприятия доступ к интернету по 

состоянию на 1 января 2018 года? 
98,5% 1,5% 

Был или нет у вашего предприятия доступ к интернету по 

состоянию на 1 января 2019 года? 
93,0% 7,0% 

 

Примечание: В этой и последующих таблицах разница между данными в ряде случаев 

обусловлена изменением в методологии отбора выборки предприятий. А  именно с 2018 

года в исследование попадают все предприятия в которых зафикксированы наемные 

работники. А согласно прежней методологии отбора в исследовании попадали только те 

предприятия, где было десять и более наемных работников. 
Из таблицы 6 видно, что доступ к интернету и его использование у предприятий 

стоят на высоком уровне – в 2015-2017 годах количество таких предприятий колебалось 

между 97,5 и 98,5%-ами, однако, когда в 2018 году к выборке добавились и малые 

предприятия, показатель несколько опустился до 93,0%, что вполне понятно, так как 

многим малым предприятиям интернет не требуется.  
 

Таблица 7. Использование связи с интернетом на предприятиях, по периодам (%) 
 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 

DSL связь (напр. ADSL, SDSL, VDSL и т. 

д.) 

31,2% 31,8% 31,9% 26,2% 

Другие фиксированные широкополосные 

средства связи с интернетом (напр. Оптико-

волоконные (FTTH) и кабельные 

технологии) 

39,7% 40,2% 40,1% 39,0% 

ISDN, Dial-up связь через обычные 

телефонные линии 
0,5% 0,1% 0,0% 0,0% 

Широкополосная связь через мобильную 

телефонную сеть (3G,4G) (напр., с помощью 

портативного компьютера или другого 

переносного устройства, в частности 

смартфона)  

17,2% 17,3% 17,5% 19,5% 

Другая мобильная телефонная связь (напр. 
GSM, GPRS, EDGE и др.) 

11,5% 10,6% 10,5% 15,3% 

Всего 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Таблица 7 показывает соотношение между используемыми предприятиями 

различными видами интернет связи. Из этой таблицы видно, что в 2018 году до нулевого 

уровня снизилась ISDN, Dial-up связь через обычные телефонные линии, вместе с этим 

сильно увеличивается число интернет связей на основе использования более 

инновационных стационарных и мобильных технологий.  

 

Таблица 8. Мобильная связь с интернетом для целей предприятия, по годам (%) 
 да нет 

Пользовался или нет какой-либо ваш сотрудник по состоянию на 

1 января 2016 года принадлежащим предприятию мобильным 

устройством, которое обеспечивало мобильную связь для целей 

предприятия? 

43,4% 56,6% 
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Пользовался или нет какой-либо ваш сотрудник по состоянию на 

1 января 2017 года принадлежащим предприятию мобильным 

устройством, которое обеспечивало мобильную связь для целей 

предприятия? 

46,5% 53,5% 

Пользовался или нет какой-либо ваш сотрудник по состоянию на 

1 января 2018 года принадлежащим предприятию мобильным 

устройством, которое обеспечивало мобильную связь для целей 

предприятия? 

46,8% 53,2% 

Пользовался или нет какой-либо ваш сотрудник по состоянию на 

1 января 2019 года принадлежащим предприятию мобильным 

устройством, которое обеспечивало мобильную связь для целей 

предприятия? 

37,5% 62,5% 

Примечание: подразумевается портативный компьютер или другое подобное 

устройство, в частности, смартфон  

 

Таблица 8 показывает по годам процентную долю тех предприятий, сотрудники 

которых устанавливали мобильную связь с интернетом для целей предприятия с 

помощью принадлежаших предприятию мобильных устройств. Как видно из таблицы, 

от года к году процент таких предприятий возрастает. Снижение прцента на 1 января 

2019 года объясняется вышеотмеченным обстоятельством: к общей численности 

предприятий выборки добавились мелкие предприятия, в которых численность наемных 

работников не превышает десяти.  
 

Таблица 9. Использование предприятием вебсайта или веб-страницы, по годам (%) 
 да нет 

Были или нет у вашего предприятия вебсайт/веб-страница по 

состоянию на 1 января 2016 года? 

44,3% 55,7% 

Были или нет у вашего предприятия вебсайт/веб-страница по 

состоянию на 1 января 2017 года? 

44,7% 55,3% 

Были или нет у вашего предприятия вебсайт/веб-страница по 

состоянию на 1 января 2018 года? 

40,3% 59,7% 

Были или нет у вашего предприятия вебсайт/веб-страница по 

состоянию на 1 января 2019 года? 

18,4% 81,6% 

 
С точки зрения распространения инноваций очень большое значение имеет 

таблица 9, в которой показана доля предприятий, использующих вебсайт/веб-страницу. 

Как видно из таблицы в 2015-2017 годах более 40% предприятий имели вебсайт/веб-

страницу. Конечно же и в 2018 году не меньшее количество предприятий пользовалось 

вебсайтом/веб-страницей, но из-за вышеуказанных обстоятельств (добавление в учетный 

список множества мелких предприятий) доля таких предприятий сократилась до 18%.  

Список тех операций, которые осуществляют предприятия с помощью вебсайта 

или веб-страницы, дан в таблице Национальной службы статистики Грузии «Возмож-

ности вебсайта или веб-страницы предприятий, по периодам (%)». Приведем список 

этих операций без указания периодов и процентов: онлайн заказы/предложение/брони-

рование (напр., корзина покупок); политика конфиденциальности, штамп конфиден-

циальности или сертификат безопасности; каталог товаров/услуг или прайс-лист; онлайн 

система наблюдения за заказами; возможность отлаживания дизайна и изменений для 

визитеров; персонализированный каталог вебсайта для постоянных или частых визи-

теров; онлайн апликации (объявления) на вакансии по работе.  
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Масштабно также использование предприятиями интернета для общения с орга-

нами власти, в котором можно выделить следующие основные направления: переписка 

по электронной почте; получение информации  с веб-сайтов государственных органов; 

получение с веб-сайтов государственных органов форм/бланков (напр., налоговой дек-

ларации); электронное предоставление заполненных форм/бланков (например, 

декларации НДС); полное декларирование НДС без использования бумаги (с воможной 

электронной выплатой); полное электронное декларирование социальных выплат без 

использования бумаги (с возможной электронной выплатой).  

 
Таблица 10. Опыт применения на предприятиях программного обеспечения типа 

ERP, по периодам (%) 
 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 

Опыт применения предприятиями 

программного обеспечения типа ERP  
9,2% 16,1% 16,2% 9,8% 

 
Программное обеспечение ERP (планирование ресурсов предприятия) – это 

программный пакет, который обеспечивает управление ресурсами предприятия на 

основе обмена информацией между его различными функциональными сферами 

(финансы, планирование, производство, маркетинг и т. д.).  

В таблице 4.5 по годам показан проценг предприятий которые внедрили 

подобные инновационные программы в 2016-2018 годах. Ниже, в 5-ом параграфе 

«Распространение инноваций по линии Агенства инноваций и технологий Грузии» 

приведены реальные примеры нескольких инновационных стартапов, которые создают 

по этому направлению программное обеспечение.  
 

Использование информационнокоммуникационных технологий в домашних 

хозяйствах 

Рассмотрим статистику Национальной службы статистики Грузии по использо-

ванию информационно-коммуникационных технологий в домашних хозяйствах 

[საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება შინამეურნეო-

ბებში].  
Доля домашних хозяйств обеспеченных интернетом в Грузии растет от года к 

году: в июне 2016 года доля хозяйств обеспеченных интернетом составляла 70,1% (в 

городе – 79,7%, на селе – 57,4%); в июне 2017 года – 70,1% (в городе – 81,8%, на селе – 

56,2%); в июле 2018 года – 75,6% (в городе – 84,2%, на селе – 64,8%); в июле 2019 года – 

79,3% (в городе – 88,1%, на селе – 69,9%).  
Приведем только для 2019 года долю населения 15 лет и старшего возраста в 

разрезе основных целей использования интернета: 

- использование социальных сетей – 96,0%; 

- чтение онлайн новостей/газет/журналов _ 55,4%; 
- получение/отправление электронной почты _ 51,9%; 
- аудио/видео интернет связь _ 85,6%; 
- поиск информации по вопросам здоровья _ 38,0%; 
- поиск информации о товарах и услугах _ 38,0%; 
- поиск работы или отправление аппликации для получения работы _ 17,4%; 
- пользование интернет банкингом _ 21,8%; 
- загрузка (скачивание) продуктов программного обеспечения (кроме игр) – 

19,8%.  
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Доля населения 15 лет и старшего возраста, которое приобрело или заказало 

посредством интернета товар/услугу по годам такова: июнь 2016 года _ 18,6% (город 
_23,3%, село _ 7,6%); июнь 2017 года 2017 _ 16,7% (город _ 21,3%, село _ 7,8%); в 

июле 2018 года _ 20,6% (город _ 25,8%, село – 9,8%); в июле 2019 года _ 20,8% 
(город _ 24,7%; село _ 12,9%). 

Доля населения 15 лет и старшего возраста, которая использует мобильные 

устройства (мобильный телефон, лептоп, планшет и т.д.) для доступа к бесп-

роводному интернету с любого места (кроме жилья и работы в последние три месяца) 

по годам таково: июнь 2016 года _ 59,1%; июнь 2017 года _79,6%; июль 2018 года _ 
91,5%; июль 2019 года _ 92,8%. То есть такое инновационное использование интернета 

все более распромтраняется.  
Доля домашних хозяйств, обеспеченных компьютером по годам составляет: июнь 

2016 года – 63,8% (город _ 76,7%, село _ 46,2%); июнь 2017 года _ 64,2% (город _ 
77,9%, село _ 46,2%); июль 2018 года _ 64,9%, (город – 77,9%, село _ 47,9%); июль 

2019 года – 62,0% (город – 74,6%, село – 44,7%). 

Доля населения 6 лет и старшего возраста, кто имеет мобильный телефон, по 

годам составляет: июнь 2016 года _ 78,4% (город _ 85,4%, село _ 69,5%); июнь 2017 

года _ 80,1% (город _ 86,4%, село _ 72,5%); июль 2018 года _ 82,5% (город _ 
88,5%, село _ 74,9%); июль 2019 года _ 84,8% (город _ 88,8%, село _ 78,9%). 
Наука. 

Информация Национальной службы статистики Грузии по науке не является 

обширной [მეცნიერება]. 
Дано количество учреждений, занятых научно-исследовательской деятельности. В 

2018 году было 56 таких учреждений, а объем выполненных ими работ в денежном 

выражении составил 128,3 млн лари.  

В этом же 2018 году чисьенность персонала занятого исследованиями и 

разработками составило 15522 человека, в том числе: 11174 исследователя; 1841 человек 

технического и связанного с ним персонала; 16 неидентифицированных лиц.  

В этом же году среди 11174 исследователей было 7330 докторов или уравненных 

с ними лиц, 3338 магистров или уравненных с ними лиц, 470 бакалавров или уравнен-

ных с ними лиц.  

В статистической отчетности имеется и информация о патентах. В 2016 году  по 

национальной процедуре регистрированных местных патентов было 58, а иностранных 

7. В 2018 году по национальной процедуре регистрированных местных патентов было 

37, а иностранных 6. В 2018 году, соответственно, 36 и 0.  

По международной прцедуре в 2016 году было зарегистрировано 112, 2 2017 году 

163, а в 2018 году 97 патентов. 
 

3. Распространение инноваций по линии Агентства инноваций и технологий 

Грузии  
 
Агентством инноваций и технологий Грузии разработан или создан ряд дейст-

венных механизмов для распространения в стране инноваций: программы, финансовые 

механизмы, инфраструктура содействующая распространению инноваций. В 2017 году 

агентство стало членом Сети стартапов регионов Европы  (Startup Europe Regions 

Network – SERN). SERN это региональная сеть, направленная на поддержку стартапов 

[ქვეყნის სწრაფი]. 
Программы агентства.  

В своей деятельности Агентство инноваций и технологий Грузии фокусируется на 

создание и развитие тех инструментов, которые способствуют развитию насыщенной 



 “ეკონომისტი”, “Ekonomisti” #3, 2021 
 

 

 

 

 

17 

устойчивыми и качественными акторами стартап экосистемы. Агентство стремится в 

своих операциях внедрить такие направления, которые повысят продуктивность изобре-

тателей и стартаперов, обеспечат им доступ к таким обязательным для устойчивой 

деятельности ключевым формам поддержки как финансы, знания и инфраструктура 

[პროგრამები]. Продукты помогают стартапам и ориентированным на инновации и 

технологии предпринимателям как в том, чтобы путь от идеи до рынка они прошли с 

меньшими рисками и с большей уверенностью, а также и в том, чтобы уже действующие 

ны рынке акторы получали знания, контакты, финансы и общие возможности для 

увеличения темпов роста и коррекции направлений деятельности [პროგრამები]. 

Программы агентства можно подразделить на осуществленные  и текущие.  
Среди «осуществленных» коротко рассмотрим следующие программы:   
Бизнес инкубатор. 

«Бизнес инкубатор» является программой содействия начинающему бизнесуЮ 

которая дает возможность имеющим инновационную идею предпринимателям проийти 

процесс становления и развития своей бизнес идей в условиях разнообразных видов 

поддержки, иннициируемой агентством. У стартаперов в рамках программы «бизнес 

инкубатор» имеются шансы бесплатного получения услуг и сервисов, необходимых для 

развития бизнеса в правильном направлении. Таким образом, программа «бизнес 

инкубатор» поддерживает начинающий бизнес в превращении своей бизнес идеи в 

реальный продукт и в выходе с ним на рынок. 
Стартап дружественная.  
Целью проекта является сотрудничество с грузинскими и международными 

ортанизациями для содействия быстрому развитию инноваторов и стартапов. Программа 

предполагает выявление таких компаний, которые могут предложить компаниям 

оказание тех или иных услуг. Компания может стать участником проекта в том случае, 

если: 1) мсеет специальные предложения для стартапов; 2) финансирует стартапы; 3) 

сотрудничает со стартапами в целях создания совместных продуктов/услуг.  
Преимущества для стартапов: доступ к льготным продуктам/сервисам; досткп к 

потенциальному инвестору; доступ к медия освещению через сущечтвующие у агентсва 

ресурсы; льготные цены за использоауние конференционных и тренинговых помещений; 

бесплатные консультации (финансовые, юридические и по линии менеджмента).  

Преимущества для компаний, участвующих в проекте «стартап дружественный»:  

к настоящему времены в Грузии уже более двухсот стартапов и их количество 

постоянно увеличивается, некоторые стартапы возможно станут корпорационными 

клиентами компаний; у компаний имеется постоянная коммуникация с действующими в 

их индустрии стартапами, вместе с которыми они могут осуществлять совместные 

проекты; статус «стартап дружуственный» положительно отразится на имидже 

компании; у этих компаний будут льготы при пользовании сервисами и услугами 

технопарков.  

IT тренинги. 
Агентство осуществляет цикл тренингов в IT сфере, в результате  прохождения 

которых участники смогут трудоустроиться и выполнять проекты в разрезе конкретных 

направлений. В этой области целью Агентства инноваций и технологий Грузии является 

формирование проектов для информационного общества и содействие осуществлению 

единой политики государственных программ, координация информационных и комму-

никационных технологий, содействие проникновения инноваций во все сферы и 

повышение эффективности их использования. Для достижения этой цели агентство 

осуществляет тренинги в сфере дистанционной поддержки IT, VOIP, Front-End, Java, 

Python, PHP, Android, iOS, IT  проектов и управления их качеством, а также в сфере 
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кибербезопастности [IT ტრენინგები]. В рамках этой программы были переподго-

товлены 191 тренер и 2500 человек [IT ტრენინგები]. 
Стартап Грузия.  

Программа «Стартап Грузия» была совместно разработана Агентством инноваций 

и технологий Грузии и Партнерским фондом и утверждена постановлением правви-

тельства №206 от 11 мая 2016 года. Целью программы является развитие в Грузии 

бизнеса основанного на инновационных идеях и выхода его на международный рынок.  
Программа состоит из двух компонент: инновционной и высокотехнологичной. 

Агентство осуществляет высокотехнологичную компоненту и финансирует проекты по 

следующим направлениям: авиакосмическое производство, автомобили, искусственный 

интеллект, биотехнологии, биоинформатика, компьютерная инжинерия, компьютерная 

наука, информационные технологии, нанотехнологии, ядерная физика, электромагнит-

ное излучение, роботика, полупроводники.  
Из 149 заявок полученных рамках высокотехнологичной компоненты программы 

стартап Грузия  были отобраны и профинансированы в размере 100 000 лари 20 

стартапов. Всего на проект «Стартап Грузия» поступило 726 заявок, из них 149 на 

высокотехнологичную компоненту.  
Среди «текущих» программ следует отметпть пилотную программу передачи 

технологий (TTPP). Целью финансируемой Евросоюзом пилотной программы передачи 

технологий является содействие комерционализации таких научных проектов, которые 

отвечают требованиям рынка. Программа продолжительностью три года началась в 

апреле 2019 года. Программу осуществляют Всемирный банк и Агентство инноваций и 

технологий Грузии. В рамках программы предусматривается осуществление взаимо-

связи с исследовательскими институтами, с тем, чтобы выявить и отобрать имеющие 

коммерческий потенциал идеи. Развитие компетенции научно-коммерционализацион-

ных групп будет осуществляться посредством тренингов на всех этапах цикла ком-

мерционализации. Для оценки будут приниматься только те проекты, которые имеют 

TRL4 и последующие уровни технологической готовности.  Каждый отобранный проект 

получит доступ к финансовым и техническим ресурсам прежде, чем будет представлен 

потенциальным потребителям/клиентам в Грузии и за ее пределами [მიმდინარე].    
Примеры инициированных Агентством стартапов.   

Создание инновационных стартапов при поддержке агентства в разных сфервх и 

отраслях экономики является важным направлением распространения в Грузии базовых 

инноваций. Приведем ряд примеров таких стартапов, которые приведены на веб-сайте 

агентства [ჩვენი სტარტაპები].  
VADAC 

Проект VADAC создан для производства доступных и защищенных процессов 

онлайн сертифицирования с использованием уникальных процессов видео, аудио и 

цифрового мониторинга, что позволяет осуществлять эти процессы в условиях 

минимальной затраты ресурсов. 

(Программа грантов софинансирования агентства инноваций и технологий: 90 000 

лари. Стартап основан в 2019 году. 4 занятых). 
Qvevry 

Целью проекта является производство традиционных грузинских сосудов для 

производства и хранения вина «квеври» (амфор) на основе применения современных 

технологий. Для «штампования» амфор специально создан керамический 3D принтер, с 

помощью которого изготовляются амфоры (квеври) с виноизмещением в 1000 литров. 
(Программа грантов софинансирования агентства инноваций и технологий: 

159 000 лари. Стартап основан в 2019 году. 4 занятых). 
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Anima Chatbotics 

 "Chatbotics" является искусством создания цифровых ассистентов, вспомога-

тельных машин для человека и алгоритмов, "Anima" же означает «дух». На этой 

платформе пользователи могут или самостоятельно создать чатботы, или арендовать как 

создаваемые с нуля для конкретных пользователей, так и уже созданные цифровые 

цифровые ассистенты, у которых имеется свой характер и язык взаимообщения, а также 

желание помогать людям.  
(Программа грантов софинансирования агентства инноваций и технологий: 

100 000 лари. Стартап основан в 2018 году. 8 занятых). 
LiveCaller 

Лайвколер это коммуникационная программа, которая даетвозможность компаниям 

установить коммуникацию  со своими веб-визиторами веб-звонком, онлайн чатом и ко-

браузингом. 
(Стартап основан в 2018 году. 7 занятых) 

Phubber 

Фабер это мобильная аппликация, микс маркетплейса и социальной сети. Он дает 

пользователю возможность превратить свой гардероб в онлайн магазин, у которого 

будут свои потребители, он также будет иметь возможность снижать цены и проводить 

другие акции. Фабер осуществляет также сервис доставки каждой купленной вещи 

покупателю, обеспечивает контроль качества, упаковку, маркетинг и систему онлайн 

платежей.  
(Программа грантов софинансирования агентства инноваций и технологий: 

100 000 лари. Стартап основан в 2018 году. 7 занятых). 
Eventals 

«Ивенталс» является платформой для организации иветов, которые связывают 

пользователей с провайдерами по интересущими их пространству, сервисам и 

оборудованию. Наряду с широким выбором, стартап предоставляет пользователю 

возможность бронирования в онлайн режиме желаемой услуги.  
(Программа грантов софинансирования: 100 000 лари. Стартап основан в 2019 

году. 4 занятых). 
WELI 

Компания предлагает уникальных систем менеджмента строительства, их 

инсталяцию и интеграцию, интеграцию с облачными системами, что значительно 

уменьшит расходы.  
(Программа грантов софинансирования: 190 000 лари. Стартап основан в 2017 

году. 6 занятых). 
Doers 

Платформа компании устанавливает взаимосвязь между поставщиклм сервиса и 

его соискателем и этим внедряет новую культуру получения и предоставления сервиса.  
(грантовая програма софинансирования: финансирование 250 000 лари. Стартап 

основан в 2016 году. 5 занятых).  
Traktor 

Компания ставит целью преододеть информационный вакуум и ознакомить 

фермеров с современными возможностями и путями решения проблем. 
(Стартап основан в 2917 году. 9 занятых).  

TTM 

TTM (Total Traffic Management) _ динамическое устройство ограничивающее 

скорость движения автомобилей, которое автоматически регулирует скорость автомо-

билей на дороге соответственно установленным ограничениям и решает проблемы 

связанные с превышением скорости.  
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(грантовая программа соинвестирования. Сфера _ Smart устройства. Финанси-

рование – 110 810 лари. Стартап основан в 2018 году. 4 занятых).  
QuickCash AI  

QuickCash AI является алгоритмной платформой оценки облазчного бинес 

банкинга и кредитоспособности. Она успешно внедрена и функционирует в Грузии, с 

целью оценки аредитоспособности малых и средних компаний. Этим сервисом пользу-

ются микрофинансовые организации. Также идут переговоры с двумя банками в Грузии, 

1 банком в Сербии, 1 банком в Варшаве и с 2 сафинансо институтами в Казахстане.  
 В 2019 году компания номинирована в EMERGING EUROPE AWARDS, в 

области инноваций из Грузии.  
Wely 

Стартап «Вели» основа в 2018 году, а в 2019 году одержал победу в Программе 

софинансирования Агентства инноваций и технологий Грузии и получил грант в 

размере 100 000 лари.  

Стартап Вели (www.wely.me) создает системы управления инновационных и 

высокотехнологичных зданий, которые доступны для малого и среднегго бизнеса и 

помогает им лучше управлять ежедневными процессами, увеличить доходы и 

уменьшить коммунальные и операционные расходы. Деятельность стартапа охватывает 

как непосредственно создание-производство оборудования, таки и их систем управления 

и программного обеспечения. В отличие от существующих на рынке компаний целью 

стартапа является создание умных, современных и доступных систем, с помощью 

которых потребитель любого типа сможет получить немедленную пользу.  
(Грантовая программа софинансирования: 100 000 лари. Стартап основан в 2018. 

5 занятых).  
Mydoc.chat 

Mydoc.chat  представляет собой ориентированную на пациента SaaS  платформу 

телемедицины для медицинских учреждений, которая быстро и эффективно осущест-

вляет управление процессом диагностирования и лечения пациента с использованием 

исскусственного интеллекта.   
(Программа грантов софинансирования. Сфера – медицина. Финансирование – 100 000 

лари. Стартап основан в 2019 году. 7 занятых).  
Elven Technologies 

Elven Technologies создает инновационные полностью огненепроницаемые 

костюмы для пожарника, которые оснащены системой внутреннего охлаждения. 

Современные униформы пожарников не являются огненепроницаемыми, очнь быстро 

повреждаются в пламени и не имеют функции создания прохлады для пожарника. 

Костюм Elven kostumi дают возможность пожарнику комфортно и в безопасности 

работать даже прямо в пламени.  
(Грантовая программа софинансирования: 100 000 лари. Стартап основан в 2019. 

4 занятых).  
IOGH Ltd 

На основе использования виртуальных технологий программа значительно 

улучшает качество образовательных программ в сфере глобального здравоохранения 

посредством интеграции в них методов, основанных на опыте. Создана и испытана VR 

симуляция эпидемческого развития заболевания вирусом Эболы, что дает возможность 

студентам получить практический опыт работы в полевых условиях.  
(Грантовая программа софинансирования, сфера _ VR, финансирование – 100 000 

лари. Стартап основан в 2018 году. 3 занятых).  
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Optio Discovery 

Цифровой мобильный кошелек для управления и планирования личных финан-

сов, который на основе искусственного интеллекта и т. наз. «чатботов» выполняет роль 

личного ассистента и упращаете процесс управления финансами посредством естест-

венных интеракций.  
(Грантовая программа софинансирования, сфера _ VR, финансирование – 570 000 

лари. Стартап основан в 2016 году. 7 занятых). 
VRex Immersive 

Платформа виртуальной реальности компании дает возможность путешествен-

ниуам и государственным структурам лучше описать туристические локации и продать 

больше туристических продуктов. Платформа представляет собой совокупность 

программных и компьютерных возможностей, посредством которых создается интерак-

тивный контент основанный на туристическом опыте.   
(Стартап Грузия, сфера _ VR, финансирование – 200 000 лари. Стартап основан 

в 2016 году. 4 занятых). 
Hand 4 Help 

Hand4help это организация, целью которой является создание высокотехно-

логичных протезов руки доступных для всех. Она оснвана в Грузии в 2016 году. В 

настоящее время идет процесс развития продукта. Тестируются прототипы продукта с 

тем, чтобы прототипы были достаточно износоустойчивы и легки. Совершенствуется 

функционал продукта с тем, чтобы у потребителя было больше возможностей.  
 (Стартап Грузия, сфера _ VR, финансирование – 100 000 лари. Стартап основан 

в 2016 году. 3 занятых). 
Lingwing.com / Лингвинг 

Стартап создает веб-платформу изучения иностранных языков, используя 

которую потребитель сможет совершенно самостоятельно изучить иностранные языки 

используя для этого веб технологии.  
(Стартап Грузия, сфера _ образование, финансирование – 100 000 лари. Стартап 

основан в 2016 году. 12 занятых). 
 

4.  Примеры распространения в Грузии базисных инновационных технологий 
 

На фоне постепенного истощения ископаемых энергоресурсов все более 

актуальным становится использование для производства электроэнергии возобнов-

ляемых экологически чистых источников энергии, в том числе энергии ветра и 

солнечного излучения.  

В Грузии уже построены первые, оснащенные инновационными технологиями, 

ветряные и солнечные электростанции. Все эти инновации относятся к классу базисных 

инноваций.  
Вблизи города Гори, приблизительно на расстоянии 90 км от Тбилиси, шесть 

ветряных турбин производят электроэнергию на протяжении четырех последних лет. 

«Картлийская ветряная электростанция» является первой ветряной электростанцией 

построенной в Грузии. Ее проектная мощность 21,7 мегаватт, а проектная годовая 

выработка 84,1 млн квт/ч. Ее создание стало возможным в условиях поддержки 

Европейским банком реконструкции и развития, а также другими международными 

спонсорами [გორის ქარის ..., 2018]. Уже за первый год функционирования эта 

ветряная электростанция выработала приблизительно 88 млн квт/ч энергии, что 

превысило проектный показатель на 3,8 млн квт/ч.  
В 2019 году в Грузии должно было начаться строительство нескольких новых 

ветряных электростанций: 1) вблизи Тбилиси и на территории Мцхетского муници-
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палитета, мощностью приблизительно 50 мегаватт; 2) в Имеретинском регионе, мощ-

ностью приблизительно 100 мегаватт; 3) на территории Горийского муниципалитета 

Нигозской ветряной электростанции, мощностью приблизительно 50 мегаватт; 4) на 

территориях Хашурского и Хорагаульского муниципалитетов, мощностью прибли-

зительно 20 мегаватт  [2019 წელს ...]. Однако, ввиду ряда обстоятельств, строительство 

этих электростанций пока не началось.  

В Грузии появилась и первая солнечная электростанция. А именно, Прокредит 

банк внедрил очередной «зеленый» проект. В центре Тбилиси, на улице Александрэ 

Казбеги №21, расположенные на крыше головного офиса банка на площади в 500 кв. 

метров солнечные панели начали вырабатывать электроэнергию. Проектом, осущест-

вленным в рамках «зеленой» инвестиции, предусмотрена ежегодная выработка 130.000 

квт/ч «чистой» энергии, которая составит около 12% потребляемой компанией 

элеутроэнергии. Экологическое направление является стратегической частью деятель-

ности Прокредит банка, что отражается как в повседневной деятельности банка, так и в 

предоставлении дружественных сервисов потребителю в его многообразной окру-

жающей среде, среди которых и финансирование создания этой маленькой солнечной 

электростанции.  В связи с этим генеральный директор Прокредит банка заявил: 

«внедрением в собственной деятельности дружественных инициатив для окружающей 

среды мы максимально пытаемся их популяризировать. Наша потребность в энергии 

день ото дня растет, соответственно мы решили осуществить значительную и 

устойчивую иныестицию в солнечную электростанцию. В отличие от ископаемого 

топлива возобновляемая энергия неисчерпаема и более безопасна для окружающей 

среды. Альтернативная энергия является нашим будушим и эта инвестиция будущего в 

Прокредит банке представлена успешным примером» [პროკრედიტ ბანკმა ...].  

Как видим, количество электростанций основанных на основных возобновляемых 

источниках энергии (за исключением ГЭС), а именно – ветряных и солнечных электро-

станций, в Грузии ничтожно. Ни представители бизнеса, ни соответствующие прави-

тельственные институты  не решаются осуществлять инвестиции в строительство таких 

объектов. В первую очередь потому, что они вырабатывают электроэнергию не 

стабильно – солнечные электростанции вырабатывают электроэнергию только в дневное 

время суток и то количество вырабатываемой электроэнергии зависит от интенсивности 

солнечного излучения, а количество вырабатываемой ветряными электростанциями 

электроэнергии зависит от силы ветра. 

Проблему широкого распространения в Грузии солнечных и ветряных электро-

станций может решить создание при них накопителей энергии. 

Если в традиционной электроэнергетике принципиальную роль играет турбина, то 

для развития все более популярных возобновляемых источников энергии крайне 

важны накопители энергии: без них не решить главную проблему ветряных и солнечных 

электростанций - зависимость от переменчивости погоды [Гурков А., 2020].  

В качестве накопителей энергии для ВИЭ прежде всего используются соответст-

вующие аккумуляторные батареи (аккумуляторы для стационарных установок в 

электроэнергетике). В последнее время в мире происходит их интенсивная иннова-

ционная модернизация, в результате их стоимость с 2010 по 2020 год снизилась на 2/3. В 

ближайшие три года ожидается появление еще более усовершенствованных видов, 

причем Япония и Южная Корея – лидеры батарейных технологий  [Гурков А., 2020].  

Крупнейшие аккумуляторные электростанции уже действуют в странах Азии, 

США и Австралии, а, к примеру, на карибском острове Синт-Эстатиус (Нидерландские 

Антилы) днем местных жителей, их около 4 тысяч, электричеством с 2016 года снабжает 

солнечная электростанция, а вечером и ночью – ее аккумуляторы, установленные фир-

мой из ФРГ. Технологию сохранения в промышленных масштабах излишков электро-

энергии, выработанной ветрогенераторами и солнечными панелями с 2014 года 

https://www.dw.com/ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D1%8D-%D0%B2-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D1%84%D1%80%D0%B3-%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0-50-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2/a-53599659
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отрабатывают в институте общества Фраунгофера в Магдебурге. По соседству, в 

Шверине, тогда же заработала крупнейшая в Европе коммерческая аккумуляторная 

электростанция фирмы WEMAG мощностью 10 МВт [Гурков А., 2020].   

Другое направление хранения энергии из возобнавляемых источников – это 

создание гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС). Это старейшая и хорошо 

отработанная технология хранения электроэнергии. Когда электроэнергия в избытке, 

электронасос перекачивает воду из нижнего водоема в верхний. Когда она нужна, вода 

сбрасывается вниз и приводит в действие гидрогенератор. Такая ГАЭС действует, 

например, в Хердеке (Рурская область, ФРГ). Однако далеко не везде можно найти 

подходящий водоем и нужный перепад высот. Оптимальные природные условия для 

ГАЭС – в норвежских фиордах. Поэтому в 2020 году проведена высоковольтная линия 

электропередачи NordLink длиной в 623 километра и мощностью в 1400 МВт, которая 

будет перебрасывать излишки электроэнергии из ветропарков Северной Германии, где 

совершенно плоский рельеф, на скалистое побережье Норвегии. И там она будет 

храниться до востребования [Гурков А., 2020].  

Таким образом, проектируя создание в Грузии ветряных и солнечных электро-

станций следует предусматривать и  необходимость создания накопителей энергии, как 

аккумуляторных батарей, так и гидроаккумулирующих электростанций, что уже вполне 

приемлемо: стоимость соответствующего класса аккумуляторных батарей за последний 

период значительно снизилась, а для создания гидроаккумулирующих станций в Грузии 

легко найти места с необходимым перепадом высот для водоемов или же использовать 

водоемы обычных мелких гидроэлектростанций.  

Теперь рассмотрим, какие инновационные предприятия были созданы в Грузии 

по линии инновационных материалов.  

Уже несколько лет в Грузии действует производственно-коммерческая компания 

ООО «Композит Джорджия», сферой деятельности которой являются композитные 

материалы, а также тепло- и гидроизоляция с использованием композитов. Компания 

осуществляет поставку материалов и оборудования, производит продукцию и обес-

печивает сервисное сопровождение изделий. Главное направление деятельности 

компании – это производство товаров в основном на базе использования импорти-

рованных композитных материалов: архитектурные решения, фасады, катера, моторные 

лодки, катамараны, детали корпуса и элементы интерьера для автомобильного и 

железнодорожного транспорта и т. д. Также компания осуществляет поставки мате-

риалов для производства в Грузии стеклопластиков. Партнерами компании являются 

крупнейшие мировые производители [kompozit-georgia]. 

Компания «Си-Эм-Джи группа» предлагает потребителю широкий выбор 

композитных материалов: полиэфир, волокнистая стеклоткань (стелокловолокно), 

джелкот (гелкаут), карбонат кальция и др. Также предлагает производство и ремонт 

продукции из стекловолокна: лодки, водные велосипеды, бассейны, мелиорационные 

каналы, фасады зданий и др. [სი-ემ-ჯი ჯგუფი გთავაზობთ]. 
Все сложности, которые связаны со строительством и вводом в эксплуатацию 

современного завода по производству изделий из композитных материалов, наглядно 

демонстрирует процесс строительства Тбилисскиго завода по производству компо-

зитных изделий для самолетов (АТС).  

Первый этап строительства этого завода был завершен в декабре 2018 года. Завод 

по заказу иностранных компаний выпускает продукцию на сотни миллионов долларов, 

ее потребителями являются крупнейшие компании мировой авиации: Boeing, Airbus и 

Bombardier.  
Проект совместно осуществляют «Партнерский фонд» Грузии и Израильская 

компания Elbit Cyclone. На предприятии смонтированы установки итальянского произ-

водства. Их монтаж в течение двух месяцев осуществляли итальянские специалисты. 
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Они же установили изготовленные в Калифорнии (США) два автоклава, стоимость 

которых составляет несколько миллионов долларов. Переподготовка инженерно-

технического персонала для работы на производящем современные изделия заводе 

происходит в Израиле, в частности, в компании Elbit Cyclone в течении года обучалось 

до 120 специалистов. Полуфабрикаты композитных материалов для гражданских 

самолетов поступают из Израиля. Под большим давлением продукция прессуется, 

задействуются автоклавы и получаются твердые изделия. Из этой продукции делаются 

каркасы самолетов, крылья, другие внешние части самолета [ბახუტაშვილი ე.].  
Из этих примеров наглядно видно, с какими трудностями связана организация в 

стране современного производства изделий из композитов: необходимо закупать за 

рубежом технологии для их производства, привлекать иностранных специалистов для 

монтажа и наладки оборудования, обучать за рубежом инженерно-технисеский 

персонал, заблаговременно согласовать проблемы внешнего и внутристранового сбыта 

продукции. 

Несомненно, что в дальнейшем для этих целей необходимо в стране создать 

специальную организацию для содействия такой инновационной деятельности: центры 

для трансфера соответствующих технологий, соответствующие консалтинговые фирмы 

и т. д.  

Так во Франции с 2005 года действует полюс конкурентоспособности (иначе 

говоря – кластер) «Пластиполис», это отраслевое объединение, пользующееся госу-

дарственной поддержкой, объединяет 1000 организаций и предприятий, работающих в 

области композитов. Этот центр, расположенный в регионе Рона-Альпы, имеет целью 

продвижение французской отрасли пластиков (plasturgie), оказание помощи в выходе на 

новые рынки, а также поиск новых способов применения композитных материалов через 

поддержку НИОКР [Производство композиционных ..., 2011]. 

В Грузии конечно пока рано говорить о создании кластера по отрасли 

композитных материалов, но стоит присмотреться к опыту российской компании DEG 

Composite, которая представляет собой инжиниринговый центр, компетентный в 

разработке инновационных технологий производства изделий из композитов. Основные 

направления: разработка, передача технологий; разработка и тестирование опытных 

образцов; технологический аудит; подбор и поставка оснастки, оборудования, 

поддержка освоения процессов; консалтинг в области управления опытно-конструк-

торскими работами [Баркалов Ф.].  

Представляется, что с участием государственного и частного капитала 

необходимо основать специальный инновационный центр по композиционным материа-

лам и изделиям из них, который будет обеспечивать поиск и исследование соот-

ветствующих зарубежных производственных технологий, содействовать трансферу 

необходимых технологий заинтересованным организациям и предприятиям, то есть 

подбору и поставке оборудования и оснастки, поддерживать освоение технологических 

процессов, содействовать подготовке инженерно-технического персонала, а также 

участвовать в предварительной оценке возможностей сбыта как на внутреннем рынке, 

так и за рубежом. 

Особое внимание следует уделить развитию производства композитных мате-

риалов для строительства, так как спрос на них высок на внутреннем рынке и можно в 

этом направлении строить импортозамещающие производства. А по ряду направлений 

(например автомобилестроение, авиастроение) невозможно организовать в стране 

производство соответствующих композитных материалов без участия крупных транс-

национальных фирм, так как без них невозможно будет обеспечить экспортный сбыт 

продукции, а за неимением в стране в настоящее время предприятий, производящих 

автомобили или самолеты, на внутреннем рынке такая продукция не будет востребована. 
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7. Региональные механизмы распространения инноваций в Грузии  
 

В настоящее время распространению инноваций на региональном уровне в 

Грузии содействуют созданные под руководством Агентства инноваций и технологий 

Грузии технопарки и инновационные центры (в некоторых развитых странах кроме 

этого созданы в целях распространения инноваций и инновационные кластеры, в 

частности, регионального уровня, но в Грузии таковых практически пока нет), а также 

входящие в состав технопарков лаборатории (фаблабы), учебные центры, общие рабочие 

пространства и другие компоненты. Опираясь на ряд источников [ინფრასტრუქტურა; 

ტექნოპარკები ... ; и др.] рассмотрим эти системы. 

Технопарки и инновационные центры ориентированы на развитие в Грузии такой 

экосистемы инноваций и технологий, которая направлена на распространение инно-

ваций.  
Технопарк представляет собой физическое пространство, в котором аккуму-

лированы технологии, образовательные и профессиональные ресурсы, способствующие 

развитию базирующейся на знаниях экономики.  

Технопарк, посредством своей инфраструктуры содействует становлению и росту 

основанного на высоких технологиях бизнеса, который будет конкурентоспособным как 

на локальном, так и на глобальном рынках. Объединяя интеллектуальные ресурсы и 

технологическую инфраструктуру технопарк предстает одним из важнейших элементов 

ориентированной нв инновации стартап экосистемы. Он объединяет инкубаторы, 

учебные центры и лаборатории, а также офисные, совместные рабочие и рекреационные 

пространства. Парк обеспечивает доступ к тренинг-центрам и шоу-румам.  
В свою очередь инновационные центры  представляют собой мини технопарки и 

сравнительно в более малых масштбах предоставляют те же сервисы, что и технопарки.  
Первым значительным проектом с целью создания экосистемы инноваций стал 

Тбилисский технопарк, который был размещен в Окроканах на территории в 18 тысяч 

кв. м. и функционирует начиная с 11 января 2016 года. Он ориентирован на создание и 

развитие инновационного производства. Технопарк является физическим пространством 

в котором сосредоточены технологические, образовательные и профессиональные 

ресурсы и представляет собой платформу для развития основанного на инновациях и 

технологиях бизнеса.  

В октябре 2016 года в г. Зугдиди открылся второй технопарк. «Этот технопарк 

оснащен новейщей техникой и технологиями, более новейшими, чем имеются в 

тбилисском технопарке. На сегодняшний день здания и сооружения на площади в 700 

кв. м. являются полностью открытым пространством для знаний, новшеств, инноваций» 

[დიმიტრი კუმსიშვილი ..., 2016]. 
В ноябре 2018 года, после Тбилиси и Зугдиди, технологический парк открылся 

также в Телави, строительство которого Агентство инноваций и технологий Минис-

терства экономики и устойчивого развития осуществило в рамках профинансированного 

Всемирным банком Проекта национальной инновационной экосистемы Грузии. Телав-

ский технопарк оснащен всеми услугами и сервисами, которыми пользуются пот-

ребители других технопарков Грузии [Telavis ..., 2018]. 
Инновационные центры же на сегодняшний день действуют в Хорагаули, Чопорте 

(село душетского муниципалитета), Багдали, Ахмете и Рухи.  

Как было отмечено, обязательными компонентами технопарков являются 

фаблабы и общие рабочие пространства, которые представляют собой важные 

механизмы содействия распространению инноваций.  
 Фаблаб (лаборатория фабрикаций) предсталяет собой оснащенную высо-

котехнологичными установками мастерскую, которая предлагает потребителю 

цифровые фабрикации. Концепцию фаблаба предложил директор центра битов и атомов 



 “ეკონომისტი”, “Ekonomisti” #3, 2021 
 

 

 

 

 

26 

Массачусетского технологического университета Нил Гершенфилд в 2001 году. Его 

идея заключалась в создании малого аналога промышленной лаборатории, гле любой 

желающий используя управляемые компьютером установки и на основе соответст-

вующих знаний смог бы воплотить собственную идею. С помощью имеющихся в 

составе фаблаба установок - 3D принтеров, CNC рутеров, лазерных резаков PCB 
установок и т. д. можно создать как простые, так и комплексные и «умные» предметы, 

произвести прототипирование, тестирование и даже небольшое производство. Развитие 

фаблабов целесообразно как для становления новых стартап бизнесов, так и для 

содействия малому персональному производству. Это означает, что для производства 

желаемого индивидуального дизайна или обладающего определенными функциями 

продукта уже не буде обязательным сотрудничество с крупными заводами и 

производствами и все это будет происходить локально, на базе фаблабов ba [ფაბლაბი]. 
Общее рабочее пространство (co-working) технопарка представляет собой офис 

открытого типа, который предоставляет возможность группам бизнес инкубатора и 

начинающим компаниям бесплатно использовать офисную рабочую площадь, также, в 

указанной среде у начинающих предпринимателей имеется доступ к членам бизнес 

инкубатора, специалистам различных сфер, они могут встречаться с самими успешными 

и опытными менторами, что содействует их профессиональному развитию. Общее 

рабочее пространство технопарка создает учебную среду и способствует развитию 

рабочей культуры, В указанной среде, с помощью членов пространства, стартапам 

фактически предоставляются широкие возможности с точки зрения развития их бизнеса: 
быстрое развитие бизнеса; рост личной и профессиональной сети; приобретение новых 

клиентов и рост доходов; обеспечение занятости способных специалистов; продук-

тивность; возможность работы в профессиональной среде; изолированная адаптивная 

среда [საერთო სამუშაო ...]. Все это создает в соответствующих регионах благопри-

ятные условия для распространения различного типа инноваций (в особенности 

информационно-коммуникационного, т. е цифрового,характера).  
Выводы 

Таким образом, в работе последовательно исследованы вопросы, которые связаны 

с распространением в Грузии инноваций. 

В первом разделе проанализирована информация Национальной службы 

статистики Грузии о распространении в стране инноваций. В частности здесь 

представлен процент предприятий, которые внесли на рынок новые или существенно 

улучшенные товары и услуги (таблица 1). В этой таблице соответственно приведенной в 

первом параграфе классификации видов инноваций показан процентный показатель 

предприятий по критерию степени новизны инноваций для рынка и предприятия. В 

таблице 4 фактически в процентах показаны доли предприятий осуществившие процесс-

ные инновации определенных видов. А в таблице 5 в процентах указаны доли предпри-

ятий, по критерию источника разработки (а также по некоторым сферам применения, 

напр., дизайн) осуществившие различные виды инноваций. Однако, на наш взгляд, эта 

статистика по инновациям в определенной степени поверхностна (и недостаточно 

четкая) и требует совершенствования. В частности, целесообразно, чтобы по 

отдельности были выделены базовые и улучшающие инновации, а также, какие 

инновации и в каких секторах осуществлены (например по линии зеленой экономики, 

материально-технические и т. д.), также целезообразно, чтобы составлялся конкретный 

список базовых инноваций. 

Попытка этого отчасти сделана только в отношении информационно-коммуни-

кационных технологий, информация о которых освещена во втором разделе «Статис-

тика информационно-коммуникационных технологий и научной деятельности». В 

частности дана доля (в процентах) тех предприятий, у которых есть доступ к интернету, 
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также в процентах даны доли типов связи предприятий с интернетом. Дана информация 

о связи с интернетом посредством стационарных и мобильных устройств, а также об 

использовании предприятиям пакета программного обеспечения типа ERP (плани-

рование ресурсов предприятия) и др.  
Также в этом разделе рассматривается информация Национальной службы 

статистики Грузии об использовании информационно-коммуникационных технологий в 

домохозяйствах, которая достаточно обширна.  

Информация о научной деятельности не является обширной. Дана численность 

научных учреждений, численность персонала занятого исследованиями и разработками, 

с выделением численности докторов, магистров и т. д., объемы выполненной работы в 

лари, количество зарегистрированных патентов.  

На наш взгляд, с целью увеличения информативности статистики целесообразно 

было бы выделять из выполняемых работ тех из них, которые связаны с инновационной 

деятельностью, с указанием названия каждой из них.  

В третьем разделе рассмотрена деятельность Агенства инноваций и технологий 

Грузии в области распространения инноваций. Агентством создан ряд действенных 

механизмов, направленных на распространение инноваций: программы, финансовые 

механизмы, инфраструктура, содействующая распростанению инноваций.  

Среди осуществленных программ можно выделить следующие: «бизнес инку-

баторы», «стартап дружественная», «IT тренинги» и «стартап Грузия». Эти программы 

коротко освещены в данном параграфе.  

Среди «текущих» программ представляет значительный интерес пилотная 

программа передачи технологий (TTPP), цель которой содействие коммерционализации 

таких научных проектов, которые отвечают требованиям рынка. Осуществление прог-

раммы координируют Всемирный банк и Агентство инноваций и технологий Грузии. В 

рамках программы происходит осуществление взаимосвязи с исследовательскими 

институтами с целью выявления и отбора имеющих потенциал коммерционализации 

идей.  

В этом же разделе привдены примеры инициированных Агентством инноваций и 

технологий Грузии стартапов. Большинство из них специализировано в области 

информационно-коммуникационных или точнее цифровых технологий, использование 

которых возможно в процессах административного управления предприятиями или 

управления технологиями предприятий тех или иных отраслей (большинство таких 

стартапов использует совершенно новые инновационные технологии, которые охаракте-

ризованы нами в статье [Бурдули В., 2020], например, VR-технологии, чат-боты и 

виртуальные помощники, интернет вещей, телемедицина и др.). Однако некоторые 

относятся к другим отраслям. Например, стартап Qvevry с помощью инновационной 

технологии производит тысячалитровые амфоры, Elven Tecnologies создает 

инновационные, полностью огненепроницаемые костюмы, которые оснащены системой 

внутреннего охлаждения, стартап же Hand4Help является организацией, которая ставит 

своей целью создание высокотехнологичного протеза руки (хотя в этом случае 

необходимы и ИТ технологии).  
В статистической отчетности не ведется учета по конкретным видам базисных 

инноваций. Однако, по данным, имеющимся в интернете, в четвертом разделе я сделал 

попытку охарактеризовать несколько базисных инновационных проектов, реализован-

ных в Грузии в сфере строительства электростанций, основанных на использовании 

возобновляемых источников энергии, и в сфере производства композитных материалов 

и изделий из них. 

Количество электростанций основанных на основных возобновляемых источ-

никах энергии (за исключением ГЭС), а именно – ветряных и солнечных электро-

станций, в Грузии ничтожно. Ни представители бизнеса, ни соответствующие прави-



 “ეკონომისტი”, “Ekonomisti” #3, 2021 
 

 

 

 

 

28 

тельственные институты  не решаются осуществлять инвестиции в строительство таких 

объектов. В первую очередь потому, что они вырабатывают электроэнергию неста-

бильно.  

Проблему широкого распространения в Грузии солнечных и ветряных электро-

станций может решить создание при них накопителей энергии. Без них не решить 

главную проблему ветряных и солнечных электростанций - зависимость от перемен-

чивости погоды.  

В качестве накопителей энергии для ВИЭ прежде всего используются соответст-

вующие аккумуляторные батареи (акуммуляторы для стационарных установок в 

электроэнергетике). В последнее время в мире происходит их интенсивная иннова-

ционная модернизация, в результате их стоимость с 2010 по 2020 год снизилась на 2/3. В 

ближайшие три года ожидается появление еще более усовершенствованных видов, 

причем Япония и Южная Корея – лидеры батарейных технологий.  

На мой взгляд, с целью исследования соответствующих аккумуляторных батарей 

и выработки рекомендаций по их приобретению, целесообразно при Агентстве 

инноваций и технологий Грузии создать соответствующее небольшое подразделение, 

которое будет заниматься этими вопросами. 

В качестве накопителей энергии можно создавать и гидроакуммулирующие 

электростанции, для основания которых в Грузии существуют благоприятные условия.  

Что же касается сферы композитных материалов и изделий из них, то в Грузии 

уже создано несколько соответствующих предприятий, в том числе крупный Тбилисс-

кий завод по производству композитных изделий для самолетов (АТС). Из последнего 

примера очевидно, с какими сложностями связано создание таких инновационных об-

ъектов. Необходимы надежные взаимосвязи с иностранными партнерами, поставщиками 

необходимых для производства продукции технологий, привлечение иностранных 

специалистов для наладки оборудования, обучение за рубежом специалистов для работы 

на предприятии. 

В пятом разделе рассмотрены основанные в регионах страны Агенством 

инноваций и технологий Грузии технопарки и инновационные центры и существующие 

в их составе лаборатории (фаблабы), учебные центры, совместные рабочие 

пространства, инкубаторы и др. Показано, что технопарки и входящие в их состав 

основные компоненты, представляют собой главные элементы ориентированной на 

инновации стартап экосистемы.  
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Expanded Summary 

 

The article analyzes the statistics of the CSB of Georgia on the dissemination of innova-

tions, considers several examples of the implementation of "basic" innovations in Georgia, 

considers the activities of the Georgian Agency for Innovations and Technologies for the dis-

semination of innovations and discusses regional problems of the diffusion of innovations 

through the organization of technoparks. 

In order to study the statistics of the diffusion of innovations in Georgia, it is first of all 

necessary to study modern views on the classification of types of innovations, as well as to 

systematically investigate the modern sectoral (sectoral and subsector) problems of the diffu-

sion of innovations, which I have done in the article [Бурдули В., 2020]. In particular, this 

article shows that innovations are subdivided into basic and improving ones, subject and pro-

cess innovations, according to the type of novelty at the entrance to the enterprise and novelty 

in the market, according to the sources of production of innovations, etc., and also the fact that 

in modern conditions they are subdivided into innovations disseminated only within certain 

specific sectors (sectors, and in industry and subsectors) of the economy, and innovations dis-

seminated in all sectors under the auspices of the green economy (up to 40% of all innovations 

currently spread in the world), information and communication technologies (or , in a broader 

sense of the digital economy), circular economy, production technologies and the use of com-

posite materials and nanotechnology, ecology. Taking these circumstances into account, this 

article analyzes and systematizes the statistics of the spread of innovations, as well as some 

economic mechanisms that contribute to their spread. 

In the first section, the statistics of the CSB of Georgia on the diffusion of innovations is 

analyzed, in which, in addition to general data on the participation of Georgian enterprises and 

organizations in the innovation process, percentage indicators are given on the distribution of 

certain types of innovations (by the type of novelty at the entrance to an enterprise and novelty 

in the market, by sources of production of innovations). In more detail, the statistical reporting 

provides only statistics on information and communication technologies, which is considered 

in the second section of the work. There are no separate statistics on the so-called “basic” in-

novations (the most significant, in particular, new production technologies), however, in the 

third section of the work, several such innovations implemented in Georgia are presented, 

which were covered in the press, in particular, on the Internet. The fourth section of the work 

examines the activities of the Agency for Innovation and Technology for the dissemination of 

innovations, including examples of innovative startups organized within the framework of the 

corresponding program of the agency [qveynis ...]. The last section discusses regional issues 

of innovation diffusion through the organization of technology parks. 

Thus, the work consistently investigates issues related to the diffusion of innovations in 

Georgia. 

The first section analyzes the information of the National Statistics Service of Georgia 

on the diffusion of innovations in the country. In particular, the percentage of enterprises that 

have introduced new or significantly improved goods and services to the market is presented 

here (Table 1). In this table, respectively, given in the first paragraph of the classification of 
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types of innovations, the percentage of enterprises according to the criterion of the degree of 

novelty of innovations for the market and enterprise is shown. In table 4, in fact, as a percent-

age, the shares of enterprises that have carried out process innovations of certain types are 

shown. And in table 5 in percentages the shares of enterprises are indicated that, according to 

the criterion of the source of development (as well as for some areas of application, for exam-

ple, design), have carried out various types of innovations. However, in our opinion, these sta-

tistics on innovations are to a certain extent superficial (and not clear enough) and require im-

provement. In particular, it is advisable that basic and improving innovations are separately 

identified, as well as which innovations and in which sectors have been implemented (for ex-

ample, through the green economy, logistics, etc.), it is also advisable that a specific list of 

basic innovations be given. 

This attempt was made, in part, only in relation to information and communication 

technologies, information about which is highlighted in the second section "Statistics of in-

formation and communication technologies and scientific activities". In particular, the share (in 

percent) of those enterprises that have access to the Internet is given, and the shares of the 

types of enterprises' connection with the Internet are also given in percent. Information is given 

on communication with the Internet through stationary and mobile devices, as well as on the 

use of software packages such as ERP (enterprise resource planning) by enterprises, etc. 

This section also discusses the information of the National Statistics Service of Georgia 

on the use of information and communication technologies in households, which is quite exten-

sive. 

Information about scientific activities is not extensive. The number of scientific institu-

tions, the number of personnel engaged in research and development is given, with the alloca-

tion of the number of doctors, masters, etc., the volume of work performed in Lari, the number 

of registered patents. 

In our opinion, in order to increase the information content of statistics, it would be ad-

visable to single out from the work performed those of them that are related to innovation, in-

dicating the name of each of them. 

The third section examines the activities of the Georgian Agency for Innovations and 

Technologies in the field of innovation diffusion. The Agency has created a number of effec-

tive mechanisms aimed at the diffusion of innovations: programs, financial mechanisms, infra-

structure that promotes the diffusion of innovations. 

Among the implemented programs are the following: "business incubators", "friendly 

start-up", "IT trainings" and "start-up Georgia". These programs are briefly covered in this sec-

tion. 

Among the “ongoing” programs, of significant interest is the Technology Transfer Pilot 

Program (TTPP), which aims to promote the commercialization of research projects that meet 

market demands. The implementation of the program is coordinated by the World Bank and 

the Georgian Agency for Innovation and Technology. As part of the program, there is a rela-

tionship with research institutes in order to identify and select ideas that have potential for 

commercialization. 

This section also provides examples of startups initiated by the Georgian Agency for 

Innovation and Technology. Most of them are specialized in the field of information and com-

munication or, more precisely, digital technologies, the use of which is possible in the process-

es of administrative management of enterprises or technology management of enterprises of 

certain industries (most of these startups use completely new innovative technologies that we 

have characterized in the article [Бурдули В., 2020], for example, VR technologies, chat bots 

and virtual assistants, Internet of Things, telemedicine, etc.). However, some are from other 

industries. For example, a startup Qvevry uses innovative technology to produce thousand-liter 

amphoras, Elven Tecnologies creates innovative, completely fireproof suits that are equipped 



 “ეკონომისტი”, “Ekonomisti” #3, 2021 
 

 

 

 

 

33 

with an internal cooling system, and Hand4Help startup is an organization that aims to create a 

high-tech hand prosthesis (although in this case, IT technologies are also needed). 

Statistical reporting does not keep records of specific types of basic innovations. How-

ever, according to the data available on the Internet, in the fourth section I made an attempt to 

describe several basic innovative projects implemented in Georgia in the construction of power 

plants based on the use of renewable energy sources and in the production of composite mate-

rials and products from them. 

The number of power plants based on the main renewable energy sources (excluding 

hydroelectric power plants), namely wind and solar power plants, is negligible in Georgia. Nei-

ther business representatives nor relevant government institutions dare to invest in the con-

struction of such facilities. Primarily because they generate electricity unstably. 

The problem of widespread use of solar and wind power plants in Georgia can be solved 

by the creation of energy storage units. Without them, it is impossible to solve the main 

problem of wind and solar power plants - dependence on the variability of the weather. 

Appropriate storage batteries (accumulators for stationary installations in the electric 

power industry) are primarily used as energy storage devices for renewable energy sources. 

Recently, their intensive innovative modernization has been taking place in the world, as a re-

sult of which their cost has decreased by 2/3 from 2010 to 2020. Even more advanced types are 

expected to emerge over the next three years, Japan and South Korea with leading battery tech-

nology. 

In my opinion, in order to study the appropriate storage batteries and develop recom-

mendations for their purchase, it is advisable to create an appropriate small unit under the 

Agency for Innovations and Technologies of Georgia, which will deal with these issues. 

Pumped storage power plants can also be created as energy storage units, for the estab-

lishment of which there are favorable conditions in Georgia.  

As for the sphere of composite materials and products made from them, several rele-

vant enterprises have already been created in Georgia, including the large Tbilisi plant for the 

production of composite products for aircraft (ATS). From the last example, it is obvious what 

difficulties the creation of such innovative objects is associated with. We need reliable relation-

ships with foreign partners, suppliers of technologies necessary for the production of products, 

attracting foreign specialists to set up equipment, training specialists abroad for work at the 

enterprise. 

The fifth section examines the technology parks and innovation centers founded in 

the regions of the country by the Georgian Agency for Innovation and Technologies and the 

laboratories (fablabs), training centers, joint workspaces, incubators, etc. represent the main 

elements of an innovation-driven startup ecosystem.  
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იმისათვის, რომ მოვახდინოთ საქართველოში ინოვაციების გავრცელების 

სტატისტიკის გამოკლევა, უპირველეს ყოვლისა საჭიროა ინოვაციების სახეების 

კლასიფიკაციის შესახებ თანამედროვე შეხედულებების შესწავლა და, ასევე, 

ინოვაციების გავრცელების თანამედროვე დარგობრივი (სექტორული და ქვესექ-

ტორული) პრობლემების სისტემური გამოკვლევა, რაც ჩემს მიერ გაკეთებულია 

სტატიაში [Бурдули В., 2020]. კერძოდ, აღნიშნულ სტატიაში ნაჩვენებია, რომ 

ინოვაციები იყოფა საბასიზოსა და გასაუმჯობესებლებზე, საპროდუქტო და 

საპროცესოებზე, სიახლის ტიპის შესაბამისად საწარმოში შესვლისა და ბაზარზე 

გასვლის მიხედვით, ინოვაციების წარმოების წყაროების მიხედვით და ა.შ., და, 

ასევე, ნაჩვენებია, რომ თანამედროვე პირობებში ინოვაციები იყოფა ისეთებზე, 

რომელიც ვრცელდება მხოლოდ ცალკეული კონკრეტული დარგების ფარგლებ-

ში, და ისეთებზე, რომელიც ვრცელდება მრავალ დარგში საინფორმაციო-საკო-

მუნიკაციო ტექნოლოგიების (ან უფრო ფართო გაგებით, ციფრული ეკონომი-

კის), მწვანე ეკონომიკის (მსოფლიოში დასანერგი ინოვაციების 40%-მდე), წრიუ-

ლი ეკონომიკის და ეკოლოგიის ხაზით, ასევე კომპოზიტური მასალებისა და 

მათგან ნაკეთობების წარმოების ტექნოლოგიების სახით. ამ გარემოებების გათ-

ვალისწინებით წინამდებარე სტატიაში გაანალიზებული და სისტემატიზებულია 

საქართველოში ინოვაციების გავრცელების სტატისტიკა და, ასევე, ზოგიერთი 

ეკონომიკური მექანიზმი, რომელიც ხელს უწყობს მათ გავრცელებას. 

სტატიის პირველ დანაყოფში გაანალიზებულია საქართველოს სტატისტი-

კის ეროვნული სამსახურის სტატისტიკა ინოვაციების გავრცელების შესახებ, 

რომელშიც ინოვაციურ პროცესში საქართველოს საწარმოების და ორგანიზაცი-

ების მონაწილეობის შესახებ ზოგადი ხასიათის მონაცემების გარდა, მოცემულია 

პროცენტული მაჩვენებლები ზოგიერთი ტიპის ინოვაციების გავრცელების შე-

სახებ (სიახლის ტიპის შესაბამისად საწარმოში შესვლისა და ბაზარზე გასვლის 

მიხედვით, ინოვაციების წარმოების წყაროების (დამმუშავებლის) მიხედვით და 

სხვა). უფრო ვრცლად სტატისტიკურ ანგარიშგებაში წარდგენილია მხოლოდ 

სტატისტიკა საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შესახებ, რომელიც 

განხილულია ნაშრომის მეორე დანაყოფში. ნაშრომის მესამე დანაყოფში განხი-

ლულია საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს საქმიანობა 

ინოციების გავრცელების მიზნით, მათ შორის მოტანილია იმ ინოვაციური 

სტარტაპების მაგალითები, რომელიც ორგანიზებულია სააგენოს შესაბამისი 

პროგრამების ჩარჩოებში [ქვეყნის ...]. არ არსებობს ცალკე სტატისტიკა ეგრეთ 

წოდებული “საბაზისო” ინოვაციების შესახებ (რომლებიც ყველაზე მნიშვნე-

ლოვანია, კერძოდ, ახალი საწარმოო ტექნოლოგიების შესახებ), მაგრამ ნაშრომის 

მეოთხე დანაყოფში წარდგენილია რამდენიმე ასეთი, საქართველოში რეალი-

ზებული, ინოვაცია, რომელიც გაშუქებული იყო პრესაში, კერძოდ ინტერნეტში. 

ნაშრომის უკანასკნელ დანაყოფში განიხილება ინოვაციების გავრცელების რეგი-

ონული პრობლემები ტექნოპარკების ორგანიზაციის გზით.  

მაშასადამე, ნაშრომში თანამიმდევრულად განიხილება საკითხები, რომე-

ლიც დაკავშირებულია საქართველოში ინოვაციების გავრცელებასთან.  

პირველ დანაყოფში გაანალიზებულია საქართველოს სტატისტიკის ეროვ-

ნული სამსახურის ინფორმაცია საქართველოში ინოვაციების გავრცელების 
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შესახებ. კერძოდ, აქ მოცემულია იმ საწარმოთა პროცენტული ოდენობა, რომ-

ლებმაც შემოიტანეს ახალი ან არსებითად გაუმჯობესებული საქონელი ან მომ-

სახურება (ცხრილი 1). ამ ცხრილში ფაქტობრივად პირველ დანაყოფში მოცემუ-

ლი კლასიფიკაციის შესაბამისად ნაჩვენებია ინოვაციების პროცენტული მაჩვე-

ნებლები ბაზრისა ან საწარმოსათვის სიახლის ხარისხის კრიტერიუმის მიხედ-

ვით. ცხრილში 4 ფაქტობრივად გამიჯნულია პროცენტებში სხვადასხვა სახის 

პროცესული ინოვაციები. ცხრილ 5-ში კი გამიჯნულია საწარმოთა პროცენტუ-

ლი რაოდენობის შესაბამისად ინოვაციები დამმუშავებლის კრიტერიუმისა და, 

ასევე, გამოყენების ზოგიერთი სფეროს მიხედვით. ჩვენი აზრით, ეს სტატისტი-

კა მეტნაკლებად ზედაპირულია და მოითხოვს სრულყოფას. კერძოდ, მიზანშე-

წონილია, რომ გამიჯნული იყოს საბაზისო და გასაუმჯობესებელი ინოვაციები, 

ნაჩვენები იყოს თუ რა სახის ინოვაციები და რომელ დარგებშია განხორციელე-

ბული (მაგალითად, მწვანე ეკონომიკის ხაზით, მატერიალურ-ტექნიკური და ა. 

შ.), ამასთან მოცემული იყოს განხორციელებული საბაზისო ინოვაციების კონკ-

რეტული ჩამონათვალი. 

ამის მცდელობა ნაწილობრივ გაკეთებულია მხოლოდ საინფორმაციო-სა-

კომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიმართებაში, ინფორმაცია რომელთა შესახებ გა-

შუქებულია მეორე დანაყოფში “საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

და სამეცნიერო საქმიანობის სტატისტიკა”. კერძოდ, მოცემულია (პროცენტებში) 

საწარმოთა წილი, რომელთაც აქვთ წვდომა ინტერნეტთან, პროცენტებშივე მო-

ტანილია საწარმოების მიერ ინტერნეტთან კავშირის ტიპები, მოცემულია ინ-

ფორმაცია ინტერნეტთან კავშირის შესახებ სტაციონარული და მობილური მოწ-

ყობილობების მეშვეობით, საწარმოების მიერ ERP (საწარმოების რესურსების და-

გეგმვის) ტიპის პროგრამული უზრუნველყოფის პაკეტის გამოყენების შესახებ 

და სხვა.  

ასევე, ამ დანაყოფში განიხილება საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახურის ინფორმაცია შინამეურნეობებში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების გამოყენების შესახებ, რომელიც საკმაოდ ფართოა. 

ინფორმაცია მეცნიერების შესახებ არაა ფართო. მოცემულია კვლევებზე 

და დამუშავებებზე დასაქმებული პერსონალის რიცხოვნობა, დოქტორების, მა-

გისტრების და ა.შ. რიცხოვნობის გამოყოფით, შესრულებული სამუშაოების მო-

ცულობა ლარებში, რეგისტრირებული პატენტების რაოდენობა. 

ჩვენი აზრით, განხორციელებული სამუშაოებიდან მიზანშეწონილი იქნე-

ბოდა ინოვაციებთან დაკავშირებული სამუშაოების გამოყოფა, ყოველივე მათ-

განის სახელწოდების ჩვენებით.  

მესამე დანაყოფში განხილულია საქართველოს ინოვაციების და ტექნო-

ლოგიების სააგენტოს საქმიანობა ინოვაციების გავრცელების მიზნით. მის მიერ 

შექმნილია რიგი ქმედითი მექანიზმი ქვეყანაში ინოვაციების გავრცელებისათ-

ვის: პროგრამები, საფინანსო მექანიზმები, ინოვაციების გავრცელების ხელშემწ-

ყობი ინფრასტრუქტურა. 

განხორციელებულ პროგრამებს შორის შეიძლება გამოვყოთ პროგრამები 

“ბიზნეს ინკუბატორი”, “სტარტაპ მეგობრული”, “IT ტრენინგები” და “სტარტაპ 

საქართველო”, რომლებიც მოკლედ გაშუქებულია ამ დანაყოფში.  

“მიმდინარე” პროგრამებს შორის მეტად მნიშვნელოვანია ტექნოლოგიების 

გადაცემის საპილოტე პროგრამა (TTPP), რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს ისეთი 
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სამეცნიერო პროექტების კომერციალიზაციას, რომლებიც პასუხობს ბაზრის სა-

ჭიროებებს. პროგრამის განმახორციელებლები არიან მსოფლიო ბანკი და საქარ-

თველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო. პროგრამის ფარგლებში 

მოხდება დაკავშირება კვლევით ინსტიტუტებთან იმისათვის, რომ შეირჩეს კო-

მერციალიზაციის პოტენციალის მქონე იდეები. 

ამავე დანაყოფში მოტანილია ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს 

მიერ ინიცირებული სტარტაპები. მათი უმეტესობა სპეციალიზებულია საინო-

ვაციო-საკომუნიკაციო ან უფრო სწორედ ციფრულ ტექნოლოგიებზე, რომელთა 

გამოყენება შეიძლება სხვადასხვა დარგის საწარმოების ადმინისტრაციული მარ-

თვის ან მათი ტექნოლოგიების მართვის პროცესებში (ასეთი სტარტაპების უმე-

ტესობა იყენებს სრულიად ახალ ინოვაციურ ტექნოლოგიებს, რომელიც დახა-

სიათებულია მეორე დანაყოფში, მაგალითად VR-ტექნოლოგიებს, ჩატ-ბოტებს 

და ვირტუალ დამხმარებლებს, ნივთების ინტერნეტს, ტელემედიცინას და სხვ.). 

თუმცა ზოგიერთი მიეკუთვნება სხვა დარგებს. მაგალითად, სტარტაპი  Qvevry 

ინოვაციურ ტექნოლოგიით აწარმოებს 1000 ლიტრიან ქვევრებს, Elven Tecnologies 

ქმნის ინოვაციურ, სრულად ცეცხლგაუმტარ კოსტუმს, რომელიც აღჭურვილია 

შიდა გაგრილების სისტემით, სტარტაპი Hand4Help კი არის ორგანიზაცია, რო-

მელიც მიზნად ისახავს, შექმნას მაღალტექნოლოგიური ხელის პროტეზი (VR-

ტექნოლოგიის გამოყენებით). 

სტატისტიკურ ანგარიშგებაში არ წარმოებს აღრიცხვა საბაზისო ინოვაციე-

ბის კონკრეტული სახეების მიხედვით, მაგრამ ინტერნეტში არსებული მონა-

ცემების თანახმად მეოთხე დანაყოფში მე განვიხილე რამდენიმე საბაზისო 

ინოვაციური პროექტი, რომელიც რეალიზებულია საქართველოში განახლებადი 

ენერგიის წყაროებზე დაფუძნებული ელექტროსადგურების აგების სფეროში და, 

ასევე, კომპოზიტური მასალებისა და მათგან ნაკეთობების წარმოების სფეროში. 

იმ ელექტროსადგურების ოდენობა, რომელიც დაფუძნებულია განახლებადი 

ენერგიის ძირითადი წყაროების გამოყენებაზე, კერძოდ, ქარის და მზის ელექტრო-

სადგურების, საქართველოში უმნიშვნელოა (ჰესების გარდა). ვერც ბიზნესის წარ-

მომადგენლები, ვერც შესაბამისი სამთავრობო ინსტიტუტები ვერ ბედავენ ინვეს-

ტიციების ჩადებას ასეთი ობიექტების მშენებლობაში. უპირველეს ყოვლისა იმის 

გამო, რომ ისინი არ გამოიმუშავებენ ელექტროენერგიას სტაბილურად. 

საქართველოში მზისა და ქარის ელექტროსადგურების ფართო გავრცელე-

ბის პრობლემა შეიძლება გადაწყდეს მათთვის ენერგიის დასაგროვებლების შექ-

მნით. მათ გარეშე ვერ მოგვარდება ქარისა და მზის ელექტროსადგურების ძი-

რითადი პრობლემა – ამინდის ცვალებადობაზე დამოკიდებულება.  

ენერგიის განახლებადი წყაროებისათვის ენერგიის დასაგროვებლებად 

უპირველეს ყოვლისა გამოიყენება შესაბამისი აკუმულატორული ბატარეები 

(აკუმულატორები ელექტროენერგეტიკის სტაციონარულ დანადგარებისათვის). 

უკანასკნელ პერიოდში მსოფლიოში მიმდინარეობს მათი ინტენსიური ინოვაცი-

ური მოდერნიზაცია, რის შედეგადაც მათი ღირებულება 2010 წლიდან 2020 

წლამდე 2/3 შემცირდა. მომდევნო სამ წელიწადში მოსალოდნელია მათი უფრო 

სრულყოფილი ტიპების გაჩენა; საბატარეო ტექნოლოგიების ლიდერები კი არიან 

იაპონია და სამხრეთ კორეა.  

ჩემი აზრით, შესაბამისი აკუმულატორული ბატერეების შესწავლისა და 

მათი შეძენის შესახებ რეკომენდაციების შემუშავების მიზნით, მიზანშეწონილია 
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შეიქმნას შესაბამისი მცირე განყოფილება საქართველოს ინოვაციების და ტექნო-

ლოგიების სააგენტოსთან, რომელიც ამ საკითხებს გაუმკლავდება.  

ენერგიის დასაგროვებლების სახით ასევე შეიძლება ჰიდროაკუმულირე-

ბელი ელექტროსადგურების აგება, რომელთა შექმნისათვის საქართველოში 

ხელსაყრელი პირობები არსებობს.  

რაც კი შეეხება კომპოზიტური მასალებისა და მათგან ნაკეთობების წარ-

მოების სფეროს, შეიძლება აღინიშნოს, რომ საქართველოში უკვე შეიქმნა რამ-

დენიმე შესაბამისი საწარმო, მათ შორის თვითმფრინავებისათვის კომპოზიტური 

ნაკეთობების წარმოების მსხვილი თბილისის ქარხანა (АТС). ბოლი მაგალითი-

დან ნათლად ჩანს, თუ რა სირთულეებთან არის დაკავშირებული ასეთი ინოვა-

ციური ობიექტის შექმნა. საჭიროა საიმედო ურთიერთობების დამყარება უც-

ხოელ პარტნიორებთან, პროდუქციის წარმოებისათვის საჭირო ტექნოლოგიების 

მომწოდებლებთან, უცხოელი სპეციალისტების მოზიდვა მოწყობილობის აწყო-

ბა-გამართვისათვის, საზღვარგარეთ სპეციალისტების მომზადება საწარმოში მუ-

შაობისათვის. 

 მეხუთე დანაყოფში განხილულია საქართველოში ინოვაციების და ტექ-

ნოლოგიების სააგენტოს მიერ დაარსებული ტექნოპარკები და ინოვაციური 

ცენტრები და მათ შემადგენლობაში არსებული ლაბორატორიები (ფაბლაბები), 

სასწავლო ცენტრები, საერთო სამუშაო სივრცეები, ინკუბატორები და სხვა. ნაჩ-

ვენებია, რომ ტექნოპარკი წარმოადგენს ინოვაციებზე ორიენტირებული სტარ-

ტაპ ეკოსისტემის ერთ-ერთ მთავარ ელემენტს. 
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Abstract. As part of the study, the Evievs software package compared and assessed the 

financial and economic activities of Azerbaijan Caspian Shipping Company CJSC and Baku 

International Sea Trade Port CJSC for 2014-2019. Here, using entropy, which is a measure of 

uncertainty, the potential for expanding freight traffic in the maritime transport sector over 31 

years was determined, taking into account the volume and usefulness of information on freight 

traffic for the period 1990-2020. Also, according to the statements of Azerbaijan Caspian 

Shipping Company CJSC, the impact of the depreciation rate calculated on the linear 

depreciation method applied to ships for fixed assets in the amount of 25% was analyzed. The 

risk of capital investments in shares issued were assessed by “Oil Fleet” and CJSC “Baku 

International Sea Trade Port”. 

 Key words: sea transport, port infrastructure, capital investments, coefficient of variation, 

elasticity coefficient. 

          1. Introduction 
          Maritime transport is one of the leading sectors in the growth of maritime trade in the 

world economy, responding more quickly to economic and political changes in any region of 

the world, providing customer service functions as a special production activity. (Лукьянович 

Н.В., 2009). Maritime transport, which forms the basis of global port operations in internation-

al trade, accounts for 80% of the physical volume of international relations and world trade, 

and 70% in value terms. In developed countries, 90% of international trade falls to maritime 

transport (Sariyev and Yadigarov, 2016.p.3-4). The volume of maritime transport in the world 

in 2019 will reach 19.1 trillion. USD, which is 11.08 billion tons, which is a decrease of 0.5% 

compared to 2018. The main reasons for this decline are the decline in demand for oil on the 

world market, unfavorable economic conditions and social tensions in some countries, sanc-

tions, in Brazil 25.01. The 2019 explosion of Vale's radioactive and toxic storage facilities, the 

severe economic damage to iron ore and other areas caused by Cyclone Veronica in Australia 

in March 2019 ($ 1.2 billion) and COVID- 19 due to the impact of the pandemic (United Na-

tions. Geneva, 2020). 

          In modern conditions, as maritime transport, the global infrastructure of the world econ-

omy, has become international, every country with a national fleet seeks to increase the com-

petitiveness of maritime transport by increasing the economic efficiency of cargo transporta-

tion. From this point of view, the assessment of the development of maritime transport in the 

Azerbaijani economy necessitates a scientific study of the optimization of the economic activi-

ty of the Azerbaijan Caspian Shipping Company (ASCO), which unites two large fleets. 

Vinnikov VV, Lukyanovich NV, Kotlubay MI, Stepanech AV, Timoshek, Najder JS, Karimov 

A. on the problems of development of maritime transport. The scientific research of K. and 

others has played a major role. Although these studies examine various features of the mari-

time transport economy in general, as there is no extensive scientific research on the existing 

problems and prospects of maritime transport in Azerbaijan, the article examines the financial 

and economic activities of maritime transport in the country and puts forward some proposals.  

https://doi.org/10.36172/EKONOMISTI.2021.XVII.03.TABRIZ.ABDULLA.OGLU.YADIGAROV
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           The article mainly uses generalization, statistical grouping, mathematical calculation, 

comparative systematic analysis, analytical approach methods and econometric evaluation 

methods. As maritime transport is a complex economic system in the service sector, the study 

of development problems and prospects in this area requires a systematic approach. For this 

purpose, the article analyzes the issues related to the development of maritime transport in the 

Republic of Azerbaijan in a comprehensive approach, dividing them into related groups. Dur-

ing the analysis, the works of local and foreign economists on issues related to the economics 

of maritime transport were studied in detail. The article is based on information from the Inter-

national Maritime Organization (IMO), the State Statistics Committee of the Republic of Azer-

baijan, the Caspian Oil Fleet and Maritime Transport Fleet of the Azerbaijan Caspian Shipping 

Company, the Ministry of Economy, the Baku International Sea Trade Port and the UN Con-

ference on Trade and Development, internet materials and reliable information sources were 

widely used. 

           2. Main part 

           2.1. Analysis of the current situation of "Azerbaijan Caspian Shipping" CJSC 

           In the economy of Azerbaijan, maritime transport plays an important role in the protec-

tion of state borders, passenger transport, offshore oil and gas production and cargo transporta-

tion for import and export operations. ASCO, which owns various types of ships for maritime 

transport, has a major role in boosting the competitiveness of the country's economy. Techno-

logical ships of the State Oil Company of Azerbaijan (SOCAR) are involved in offshore oil 

and gas production and fire protection of offshore facilities, ships operating in foreign waters 

are involved in international cargo transportation, and ships of the Navy are involved in 

strengthening the country's political and economic power. determines its importance. The main 

activity of the Azerbaijan Caspian Shipping Company (ASCO), established through the merger 

of the Azerbaijan Caspian Shipping Company and the Caspian Oil Fleet (ASCO), has been to 

increase the efficiency and competitiveness of maritime transport, the use of cargo and the 

country's transit potential. “Azerbaijan Caspian Shipping” CJSC, as a leading shipping compa-

ny of the Republic of Azerbaijan, provides specialized maritime transport services, ship repair, 

seafarer training and certification services to the oil fleet and transport fleet, two ship repair 

plants, the Azerbaijan State Maritime Company. It has an Academy and a Training Center. 

Azerbaijan's favorable geographical position between Europe and Asia and the international 

cargo routes through the Caspian Sea increase the importance of the transport fleet in transit 

cargo transportation. Also, the role of the oil fleet of the Azerbaijan Caspian Shipping Compa-

ny in the implementation of large-scale oil and gas projects in the Caspian Sea is very large. In 

2019, 84.4% of the Caspian Sea Oil Fleet's revenue came from SOCAR's enterprises, 12.8% 

from alliances, and 2.8% from other organizations (asco.az). In 2019, in the age groups of 

XDND ships, ships over 25 years of age accounted for 85.8%, which means 180 ships in total. 

Revenues from maritime transport services amounted to 224.4 mln. manat or 80.8% fall to the 

share of ships belonging to this age group. Ships under the age of 10 make up 8.3% of the fleet, 

and ships under the age of 11-25 make up 5.7%. In contrast to the Caspian Sea Oil Fleet, the 

Transport Fleet accounted for 11.3% of vessels under 10 years of age, 41.5% of vessels of 11-

25 years of age, and 47.2% of vessels over 25 years of age. The table below provides infor-

mation on income tax, income and expenses of “Azerbaijan Caspian Shipping” CJSC in gen-

eral in accordance with the relevant articles of the Tax Code (VC). 

 

Periods 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Income from the provision of goods (works, ser-

vices) 

261,2 338,6 469,1 487 441 476,7 

Income from the work done and the services pro-

vided 

260,2 336,6 464,3 478 435 469,8 

Other income 32,81 26,81 22,11 29,58 22,02 27,89 

General income 293 363,4 486,4 508 457 495 



 “ეკონომისტი”, “Ekonomisti” #3, 2021 
 

 

 

 

 

40 

Deduction from gross income 4,13 0 0 4,1 0 3,87 

Dividend paid by a resident 0 0 0 0 0 2,73 

Negative difference due to changes in the exchange 

rate of foreign currencies against the manat 

4,13 0 0 4,1 0 0,99 

Tax-exempt income 0 0 0 0 0 0,15 

GENERAL INCOME AFTER DEDUCTIONS 288,8 363,4 486,4 504 457 491,1 

Expenses for delivery of goods (works, services) 126,5 133,9 171,8 213 232 229,5 

Salary and equivalent payments 51,7 56,7 65,68 77,1 87,4 89,37 

salaries of local workers 51,7 56,7 65,68 77 87,4 89,37 

Social insurance premiums 10,11 11,2 13,51 16,2 18,7 19,18 

Raw materials and supplies 4,75 4,39 7,54 7,96 8,23 6,3 

The cost of the goods 0,2 0,74 3,9 7,45 4,03 4,48 

Rent 0,62 0,01 0,1 2,18 1,25 1,18 

For legal entities 0,62 0,01 0,1 2,18 1,25 1,18 

Travel expenses within the norm 4,21 4,58 9,28 10,4 11,3 9,84 

Energy costs 0,65 0,57 0,64 0,87 0,66 0,67 

Gas costs 0,02 0,03 0,03 0,05 0,04 0,04 

Fuel costs 35,76 32,55 34,61 37,4 42 40,41 

Water and sewage costs 0,54 0,47 0,7 0,77 0,8 0,69 

Communication costs 0,5 0,99 0,93 0,85 0,82 0,67 

Security costs 1,36 1,43 1,35 1,63 1,91 2,86 

Banking expenses 0,82 0,78 1,06 1,02 0,76 0,8 

Advertising costs 0,03 0,01 0,06 0,04 0 0,1 

Other costs directly related to the supply of goods 

(works, services) 

15,18 19,43 32,43 48,6 53,8 52,93 

Interest on the loan and related expenses 0,94 1,84 1,6 1,44 1,91 3,3 

Interest expenses and deductions 0,94 1,84 1,6 1,44 1,91 3,3 

other interest expenses 0,94 1,84 1,6 1,44 1,91 3,3 

Expenditures on scientific research, project re-

search and experimental design work 

0,36 0,31 0,23 0,25 0,37 0,64 

Depreciation. Allocations, expenses deducted from 

income on sale and liquidation of fixed assets 

135,3 150,1 158,8 133 129 120 

Accrued depreciation on buildings, structures and 

facilities. 

3,15 2,76 1,88 2,73 2,71 2,54 

Accrued depreciation on machinery, equipment and 

computing. 

0,81 1,71 1,39 1,2 1,92 1,85 

Accrued depreciation on vehicles. 129,9 144,1 154,1 127 123 113,9 

Depreciation on intangible assets. 0,22 0,2 0,24 0,32 0,47 0,65 

Accrued depreciation on intangible assets with 

indefinite useful lives 

0,22 0,2 0,24 0,32 0,47 0,65 

Accrued depreciation on other fixed assets 0,78 0,92 0,45 0,29 0,54 0,82 

The amount of the residual value of fixed assets 

deducted under Article 114.6 of the TC 

0,46 0,39 0,75 1,49 0,3 0,06 

Repair costs 6,46 30,29 26,45 24,8 23,1 22,32 

Estimated repair costs for buildings, structures and 

facilities 

0,15 1,39 0,91 1,21 1,25 1,79 

Machines, equipment and accounts. techn. account 

on. repair costs 

0,03 0,09 0,18 0,26 0,26 0,06 

Vehicle account. repair costs 6,28 28,75 25,3 23,2 21,5 20,42 

Transportation costs 5,18 5,44 4,55 7,05 8,36 6,87 

Residential transportation costs 5,18 5,44 4,55 7,05 8,36 6,87 

Insurance costs 1,99 2,4 3,6 3,04 3,22 5,17 

other expenses 2,66 3,75 5,81 7,46 8,39 9,65 

Income taxes and levies 6,41 5,4 5,08 4,84 4,73 4,88 

Land tax 0,08 0,16 0,16 0,18 0,18 0,18 
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Property tax 6,3 5,24 4,91 4,66 4,55 4,71 

Total expenses 285,8 333,3 377,9 394 410 402,3 

COSTS FROM GENERAL INCOME 285,8 333,3 377,9 394 410 402,3 

Profit for tax purposes 3,06 30,12 108,5 110 46,2 88,83 

Deduction loss of previous years 13,15 10,09 0 0 0 0 

Taxable profit less losses from previous years 0 20,03 108,5 110 46,2 88,83 

INCOME TAX 0 4,01 21,7 21,9 9,25 17,77 

Income tax payable 0 4,01 21,7 21,9 9,25 17,77 

The amount of repair costs calculated in accord-

ance with Article 115.1 of the TC, but to be taken 

into account in subsequent years 

0,52 0 0 0 0 0,37 

non-deductible expenses in accordance with the tax 

code 

53,6 34,4 48,45 143,78 56,62 56,66 

  

Table 2.1.1: Income, expenses and profit tax of “Azerbaijan Caspian Shipping” CJSC 

for 2014-2019, mln. in manats 

 (Source: Compiled by the author based on Source (2) and (6)) 

           

          As can be seen from the table data, ASCO's revenue from work and services in general 

was observed to increase in 2014-2019. 98.2-99% of income came from the provision of works 

and services. As part of the income, the rental income of leased vessels is 15-20%, and the in-

come from maritime transport services, freight and passenger transportation, logistics and other 

services is 80-85%. It should be noted that the main part of the increase in revenue from mari-

time transport services fell to the share of the oil fleet for the period under review. The value of 

actual ship hours on the main fleet continued to increase in subsequent years compared to 

2014. This increase was mainly due to the increase in indirect costs in 2017 due to the transfer 

of service-auxiliary and technical fleet vessels from the Maritime Transport Fleet to the bal-

ance of the oil fleet. This can be seen more clearly in the table below. 

Table 2.1.2. Volume of income, expenses and cargo transportation in ASCO oil and 

transport  fleets 

(Source: Compiled by the author based on Source (2) and (6)) 

 

Year

s 

Caspian Sea Oil Fleet Maritime Transport Fleet 

Income, 

mln. 

AZN 

Expenses, 

mln. AZN 

Profit, 

mln. 

AZN 

Ship 

clock, in 

a thou-

sand 

hours 

Income, 

mln. 

AZN 

Expenses, 

mln. AZN 

Profit, 

mln. 

AZN 

Cargo 

transpor

ted, 

thousan

d tons 

2009 124,6 135,6 -11 625 122,5 103,1 19,4 13190 

2010 109,5 121,3 -11,8 600 107,2 92,1 15,1 11714,3 

2011 132,4 129,2 3,2 569 109,7 100,5 9,2 12499,1 

2012 149,7 144,7 5 569 114,6 105,1 9,5 12371,2 

2013 195,2 183,2 12 583 97,9 107,5 -9,6 11509,7 

2014 195,7 158,9 36,8 493 102,3 119,3 -17 9934,1 

2015 232,6 180,9 51,7 505 94 154,8 -60,8 6625,9 

2016 306,8 171,4 135,4 529 160,1 174 -13,9 5807,3 

2017 305,4 188,6 116,8 511 179,7 162,4 17,3 8344,5 

2018 266,6 196,7 69,9 498 170,6 174,7 -4,1 8236,1 

2019 293,1 194,2 98,9 532 180,5 169,6 10,9 5968,7 
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          As can be seen from the table, the total revenue of the oil fleet has increased since 2014, 

although the number of hours actually worked has decreased. Thus, while ship hours in 2014 

decreased by 26.3% compared to 2008, revenue amounted to 67.9 million. manat increased. 

This growth continued in the following years, resulting in a 2.3-fold increase in maritime reve-

nue in 2019 compared to 2008, or 165.3 million manat, due to the increase in the price per hour 

of ships providing maritime transport services to SOCAR. The increase in revenue at the ex-

pense of prices is due to a decrease in the number of used ship watches in 2014-2019 by 14.3-

26.3% compared to 2013, and in 2014-2019 by 8.7-15.4% compared to 2013. can also be seen. 

The increase in revenue due to prices resulted in the level of profitability of works and services 

in the Caspian Oil Fleet fluctuating between 28.6% -79% in 2014-2019. In the Maritime 

Transport Fleet, the economic activity of the fleet has suffered as a result of a sharp decline in 

the volume of cargo transportation since 2014. Thus, the volume of cargo transportation in 

2019 compared to 2008-2013 decreased by 48.1-54.7%. In general, the volume of cargo trans-

portation in 2014-2019 compared to 2008-2013 amounted to 38.6% or 28265.7 million. tons 

decreased. As a result, the financial results of the fleet in those periods for 2008-2013 amount-

ed to 49.9 million. manat with a profit, and in 2014-2019 - 67.6 mln. manat resulted in damage. 

In 2017, the transfer of service-auxiliary and technical vessels on the balance of the transport 

fleet to the balance of the oil fleet will reduce the cost of maintaining the transport fleet by 10 

million. resulted in a profit of AZN. 

          2.2. Analysis of the current state of cargo transportation in the Europe-Caucasus-

Asia transport corridor by sea 

          According to statistics, during the activity of "Azerbaijan Caspian Shipping" CJSC in 

2014-2019, the volume of cargo transportation in the Europe-Caucasus-Asia transport corridor 

by sea decreased. Despite the intensification of cargo flows in this transport corridor, the de-

crease in cargo volume in the fleet was due to factors such as the age of ships and low carrying 

capacity, unsatisfactory level of marketing and logistics services, and inefficient time losses 

during transportation and handling. The table below shows the volume of freight traffic on the 

Europe-Caucasus-Asia transport corridor by mode of transport. 

 
Figure 2.2.1: Cargo transportation on the Europe-Caucasus-Asia transport corridor 

 (Source: Compiled by the author based on Source (2)) 

          As can be seen from the graph, freight traffic in the Europe-Caucasus-Asia transport 

corridor, in contrast to sea and rail transport, was observed with increasing dynamics through-

out the period studied in road transport. The volume of cargo transportation by sea in 2019 

decreased to 5 million tons compared to previous years, which means a 50% decrease in the 

volume of cargo transportation compared to 2013-2014. It should be noted that the share of 
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maritime transport in total freight during the study period was 12.6-25%. In the Europe-

Caucasus-Asia transport corridor, the share of maritime import and export cargo in total cargo 

fell from 47.4% (1996) to 8.8% (2019). All this can be seen more clearly in the graph below. 

 

   
Figure 2.2.2: Cargo transportation on the Europe-Caucasus-Asia transport corridor 

 (Source: Compiled by the author based on Source (2)) 

          As can be seen from the graph, the share of transit traffic in the total volume of sea 

freight decreased in 1996-1997 compared to freight traffic on foreign inter-port routes, but in 

subsequent periods it exceeded freight traffic on foreign inter-port routes. Decrease in the vol-

ume of transit traffic in 2019-2019, which accounted for 45-85% of the total freight traffic in 

2001-2019, compared to 2001-2018, except for 2016, the volume of total freight traffic in 

maritime transport compared to 1997-2018 which resulted in a decrease of 6 million tons, 

which was considered to be one of the factors influencing the economic activity of the 

transport fleet, as well as affecting the income from the charter of ships. As can be seen from 

Figure 2, the economic activity of the Maritime Transport Fleet resulted in a loss of 67.6 mil-

lion manat for 2013-2019, covering the activities of the Azerbaijan Caspian Shipping Compa-

ny. It should be noted that one of the main reasons for the loss of economic activity of the fleet 

is related to the calculation of the maximum amount (25%) of the amount of depreciation ap-

plied to vehicles as part of the costs for all periods in accordance with Article 114 of the Civil 

Code. 

           2.3. Analysis of depreciation allowances for maritime transport operating costs 

          According to the consolidated annual financial statements of Azerbaijan Caspian Ship-

ping CJSC, depreciation is calculated on the basis of the straight-line depreciation method ap-

plied to ships and fixed assets (ASCO's annual financial report for 2019, 2020) Estimated use-

ful use of fixed assets Despite the fact that the term is 3-15 years for ships and port facilities, 

the normative service life depends on the purpose and service life of the vessels of both fleets 

of ASCO 550/4 project, which collects oil and fecal water (only one in the balance of the fleet). 

units are included in this project) 15-50 years, excluding ships (Yadigarov, p.312-313). The 

service life of the Ship Repair Workshop, which is on the balance of the shipping company, is 

37 years (project 889A) and the service life of the floating shipyards is 50 years (Yadigarov, 

pp.312-313). It is known that the depreciation rate used to calculate the depreciation of fixed 

assets by the linear method is a percentage of their initial cost to service life. According to this 

norm, the amount of annual depreciation allocated from the initial cost of fixed assets is divid-
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ed by 12 according to the straight-line method of depreciation and includes expenses deducted 

from monthly income in equal amounts. The service life of the ships included in the ASCO is 

20 years, since the weighted average is 19.9 years according to the formula (Yadigarov, p.192). 

This means that in the calculation of the amount of depreciation according to the straight-line 

method of depreciation of ships in shipping, the depreciation rate should be accepted in the 

range of 5%, not 25%. Calculation of the depreciation rate of 25% means that the service life 

of ships is 4 years, which contradicts the normative service life of ships, which allows the re-

sidual value to be created for 4 years only at the expense of the cost of repair of ships in excess 

of the norm. In calculating the depreciation of fixed assets of ASCO, the depreciation rate set 

by the VM, without taking into account the standard service life of fixed assets, led to a higher 

share of depreciation in the cost compared to other costs. This is 67.6 million manat of DND's 

economic activity in 2014-2019. manat, resulting in an increase of AZN 165.17 million in 

shipping costs and a decrease in taxable profit by the same amount. All this has reduced the 

share of tax payments in income from works and services due to the reduction of shipping in-

come tax payments for the period under study. As can be seen from the data in Table 1, the 

amount of income tax calculated on the basis of 2590.2 million manat of income from ASCO's 

works and services for 2014-2019 was 74.63 million manat, which is the share of accrued prof-

it tax in the total income for that period. That means 3.3%. 

          2.4. Analysis of accrued and paid taxes on Azerbaijan Caspian Shipping CJSC and 

Baku International Sea Trade Port 

           The chart below shows the share of calculated and paid taxes to the state budget of Baku 

International Sea Trade Port and Azerbaijan Caspian Shipping CJSC, which form the main 

material and technical base of maritime transport included in the maritime transport infrastruc-

ture. 

 
Figure 2.4.1: Share of accrued and paid taxes on income of ASCO and Baku Interna-

tional Sea Trade Port, in% 

 (Source: Compiled by the author based on Source (2) and (7)) 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Share of accrued taxes on 
"Baku International Sea 
Trade Port" CJSC in total 

income (%)   

25,23 25,61 21,97 43,78 2,04 17,98 

Share of taxes paid on "Baku 
International Sea Trade Port" 

CJSC in total income (% ) 
28,01 45,34 22,32 23,46 9,76 23,27 

Share of accrued taxes on 
"Azerbaijan Caspian Shipping 

Company" CJSC in total 
income (%) 

1,97 6,86 8,51 14,02 11,35 5,23 

Share of taxes paid from on 
"Azerbaijan Caspian Shipping 

Company" CJSC in total 
income (%) 

4,39 6,76 13,75 9,42 9,49 5,16 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
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          As can be seen from Figure 3, the share of shipping taxes calculated and paid in 2014-

2019 in revenues from works and services is lower than in Baku International Sea Trade Port. 

Thus, the share of taxes assessed in the total income for that period in "Azerbaijan Caspian 

Shipping" CJSC is 2.85 times lower than in Baku International Sea Trade Port, and the share of 

taxes paid to the state budget in total revenue is 3.1 times lower. The regression analysis of the 

relationship between shipping tax payments and state budget revenues for 2014-2019 also 

shows that there is a weak correlation between these indicators, expressed by the regression 

equation y = 30,726x + 2E + 07 (R² = 0.023). The calculated elasticity coefficient of   

   
 

 
  

              

        
          indicates that a 1% increase in tax payments at Azerbaijan 

Caspian Shipping CJSC results in a 0.055% increase in state budget revenues. From this point 

of view, all expenses, including fuel and lubricants, spare parts, depreciation allowances, repair 

costs, and salary payments should be optimized according to Table 1, which reflects the de-

ductible items of income of Azerbaijan Caspian Shipping CJSC. Expenditure optimization will 

lead to an increase in income tax payments, leading to an increase in profits. 

          2.5. Assessment of the impact of tax payments on “Azerbaijan Caspian Shipping” 

CJSC on budget revenues by types of taxes 

         VAT, profit tax, land tax, property tax, withholding tax paid at the source of payment 

related to employment, payment paid to the state budget of “Azerbaijan Caspian Shipping” 

CJSC for the first and second half of 2014-2019 using Eviews-10 software package If we ana-

lyze the regression between the tax withheld at the source, VAT paid on the amount paid for 

the unregistered non-resident and the budget revenues, we get the following result. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Table 2.5.1:  Results of the regression analysis of ASCO types of taxes paid to the state budget 

for the first and second half of 2014-2019 and state budget revenues 

(Source: Eviews-10 application was developed by the author based on the software 

package.) 

Dependent Variable: Y   

Method: Least Squares   

Date: 02/02/21   Time: 11:17  

Sample: 2014S1 2019S2   

Included observations: 12   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     X7 2772.698 1756.521 1.578517 0.7723 

X6 5301.296 5253.251 0.307264 0.7787 

X5 6214.590 4495.547 1.009146 0.2608 

X4 -5881.150 1982.981 -2.965812 0.0593 

X3 -93619.42 38501.93 -2.431551 0.0932 

X2 53.29284 52.7391 0.080171 0.9411 

X1 646.9147 646.6821 1.866017 0.7207 

C 29675214 14037531 2.113991 0.1249 

     
     R-squared 0.912680     Mean dependent var 9704792. 

Adjusted R-squared 0.679827     S.D. dependent var 2134247. 

S.E. of regression 1207638.     Akaike info criterion 30.95994 

Sum squared resid 4.38E+12     Schwarz criterion 31.32362 

Log likelihood -176.7596     Hannan-Quinn criter. 30.82529 

F-statistic 13.91956     Durbin-Watson stat 2.087447 

Prob(F-statistic) 0.144339    
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           According to the Eviews-10 application software package, the relevant regression model 

is expressed by the following regression equation. 

                                                        
                                                                                                          (1) 

         If we check the statistical significance of the model using the F-Fisher criterion, 

                                          is obtained. Since         
    , the regression equation is of statistical importance as a whole (Hasanli Y.H., 2008, p.98). 

According to Table 3, let's check the result on autocorrelation based on Darbin-Watson statis-

tics. at the level of        importance will be                        , because 

there are points of crisis Darbin-Watson                   (Borodich SA, 2006). This 

means that no conclusion has been drawn about the existence of autocorrelation (Stock J.H., 

Watson M.W., 2010). If we calculate the elasticity coefficient for the linear regression equation 

(1), we can see that a 1% increase in VAT paid to the state budget of Azerbaijan Caspian Ship-

ping CJSC increases budget revenues by 0.0081%, a 1% increase in income tax increases 

budget revenues by 0.00033 %, a 1% increase in land tax and property tax reduces budget rev-

enues by 0.0008% and 0.0002%, respectively, a 1% increase in employment withholding tax 

increases budget revenues by 0.0034%, a 1% increase in withholding tax increase increases 

budget revenues by 0.0063%. As can be seen, a 1% increase in shipping taxes (property and 

land taxes) reduces budget revenues by 0.001% for these taxes as a whole. This decrease is 

explained by the low share of calculated and paid taxes on shipping in state budget revenues. 

As can be seen from the table, the share of profit tax payments of Azerbaijan Caspian Shipping 

CJSC in the state budget revenues in 2014-2019 and the first half of 2020 is higher than other 

types of taxes with 0.07%. From this point of view, increasing the level of profitability and 

profitability of the fleet as a whole is important and contributes to improving the competitive-

ness of shipping. Along with the allocation of depreciation on the economic activities of the 

shipping, including cost items, fuel and lubricants, raw materials and spare parts, logistics 

costs, port costs, repair and maintenance costs, salary system and other costs, as well as "Azer-

baijan Caspian Sea Shipping” requires optimization of CJSC's rental income. 

         2.6. Risk assessment of capital investments in shares issued on the Caspian Sea Oil 

Fleet 

         A decrease in the profit of each enterprise may result in the possible price of dividends 

per share being higher than the expected amount of dividends. This results in a greater expo-

sure to risk than equity investments. According to the consolidated annual financial statements 

of Azerbaijan Caspian Shipping CJSC, the share capital group includes 15 companies with 

independent legal status, each with its own share capital. On 31.12.2019, Azerbaijan Caspian 

Shipping CJSC approved the issue of 440050998 shares with a nominal value of 1 Azerbaijani 

manat. These shares were issued to the State, which is the sole and final shareholder of the 

group. Since the economic activity of the Maritime Transport Fleet in 2014-2019 resulted in 

losses, it is possible to determine the extent of the risk of capital investments in shares that can 

be held only on the basis of the profits of the oil fleet for those periods. Borodic S.A. (2006, p. 

45) notes that when analyzing the amount of dividends on the shares of any company, the risk 

of capital investment is assessed by the coefficient of variation. From this point of view, the 

coefficient of variation can be used to determine the degree of risk of capital investment in 

possible shares. Since the distribution of dividends on a company's shares is determined on the 

basis of earnings, the expected amount of dividends will depend on the expected amount of 

earnings. 

         The coefficient of variation is a percentage of the standard deviation of the sample mean 

and is calculated according to the formula   
 

 
       (Yadigarov TA, 2020, p.120). Here, 
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the V-coefficient of variation, -the standard deviation, is the mathematical expectation of the 

random variable X, which is the numerical mean of the observed values of the sample.  

         In statistical studies, the numerical mean of the observed values of the sample as the 

mathematical expectation of the random variable X calculated by the formula  
 
 

 

 
   

 
   , 

the variance of the random variable X calculated by the formula   
 

 
      

 

  
 

 
   , and 

the standard deviation of the sample variance expressed by the formula      

  

 
      

 

  
 

 
   , If we calculate on, we  

           

Years 

 

Profit, 

   ) 

Standard deviation of 

profit,          
Standard square de-

viation of profit, 

        
  

2008 2 -40,4083 1632,833 

2009 -11 -53,4083 2852,45 

2010 -11,8 -54,2083 2938,543 

2011 3,2 -39,2083 1537,293 
2012 5 -37,4083 1399,383 

2013 12 -30,4083 924,6665 

2014 36,8 -5,60833 31,45337 

2015 51,7 9,29167 86,33513 

2016 135,4 92,99167 8647,451 

2017 116,8 74,39167 5534,121 

2018 69,9 27,49167 755,7919 

2019 98,9 56,49167 3191,309 

Total 508,9 -56,4916 29531,63 
 

Table 2.6.1. Profit of the Caspian Sea Oil Fleet for 2008-2019, its standard and stand-

ard deviation 

(Source: Compiled based on ASCO data and author's calculations) 

 

           If we calculate the coefficient of variation using the data in Table 2, we get the follow-

ing result. 

      
 

 
      

 

  
 

 

   

  
 

  
                            

In this case, the coefficient of variation will be   
 

 
       

     

     
              

Here,    
                     

  
          

            The coefficient of variation of 117% indicates that the scattering of the actual possible 

amount of profit of the Caspian Oil Fleet for 2008-2019 exceeds the expected amount of profit. 

This means that the risk will be more noticeable than the capital investment of Azerbaijan Cas-

pian Shipping CJSC in the shares of the oil fleet. In the Maritime Transport Fleet, however, 

this increases the risk factor as a whole, as the results of economic activities result in losses for 

the period under study 

          3. Conclusion 
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          The current problems of the development of maritime transport in the economy of Azer-

baijan show that one of the most important issues in the process of integration of our country 

into the world transport system in order to increase the efficiency of maritime transport is to 

ensure optimal export of maritime transport services. In this regard, the implementation of the 

following proposals can contribute to a systematic solution to increase the efficiency of mari-

time transport development in the Azerbaijani economy. 

       - In order to increase the volume of cargo transportation on the Europe-Caucasus-Asia 

(TRACECA) international transport corridor, the transport and logistics system in Azerbaijan 

Caspian Shipping CJSC should be optimized, the efficiency of qualified personnel in the man-

agement system should be increased; 

        - In order to increase the profitability of work and services in the Maritime Transport 

Fleet, inefficient time losses should be reduced, optimal models of ship operating costs, move-

ment schemes should be established using economic-mathematical methods and efficiency of 

cargo transportation should be increased; 

        - According to the straight-line depreciation method applied in the calculation of the de-

preciation amount of fixed assets in “Azerbaijan Caspian Shipping” CJSC, the depreciation 

rate should be calculated taking into account the normative service life of fixed assets. In this 

case, shipping expenses decreased by 24-31.7 million manat per year, along with additional tax 

payments to the state budget on profit tax in the amount of 4.8-6.35 million manat, to reduce 

the risk of capital investments in shares of the Caspian Oil Fleet. conditions can be created; 

          - In the formation of income from the work and services of the Caspian Oil Fleet, which 

provides maritime transport services to SOCAR by Azerbaijan Caspian Shipping CJSC, the 

tariff prices of ships should be determined by cargo turnover, not by 1 ship * hour by ship 

groups. In this case, the income of the Caspian Sea Oil Fleet from works and services is 17-

20% of offshore oil and gas production costs, which can lead to optimal management of finan-

cial and economic activities of the shipping industry, along with reducing the cost of oil and 

gas production; 

           - In order to increase the competitiveness of maritime transport in Azerbaijan, ships old-

er than 20 years should be replaced by ships with higher carrying capacity. For this purpose, it 

is more expedient in the current situation to build ships abroad, as the entry of ships with a car-

rying capacity of only 5,000 tons into foreign triads through the Volga-Don canal pays a high 

fare, which reduces the competitiveness of shipping in Azerbaijan; 

          -As Caspian Sea Shipping CJSC's vessels do not have seawater washing devices for 

harmful gases, the CIS does not restrict the operation of vessels and install special devices 

(scrubbers) to clean ecological waste with seawater in accordance with the requirements of the 

CIS in order to meet the environmental standards are appropriate. 
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           კვლევის ფარგლებში, ევიევსის პროგრამულმა პაკეტმა შეადარა და შეაფასა 

აზერბაიჯანის კასპიის გადაზიდვის კომპანია CJSC და ბაქოს საერთაშორისო 

საზღვაო სავაჭრო პორტის CJSC 2014-2019 წლების ფინანსური და ეკონომიკური 

საქმიანობა. აქ, ენტროპიის გამოყენებით, რაც გაურკვევლობის საზომია, დადგინდა 

31 წლის განმავლობაში საზღვაო ტრანსპორტის სექტორში სატვირთო მიმოსვლის 

გაფართოების შესაძლებლობა, 1990-2020 წლებში სატვირთო მოძრაობის შესახებ 

ინფორმაციის მოცულობისა და სარგებლიანობის გათვალისწინებით. ასევე, აზერ-

ბაიჯანის Caspian Shipping Company CJSC–ის განცხადებების თანახმად, გაანა-

ლიზებულია ამორტიზაციის განაკვეთის გავლენა ფიქსირებული აქტივების მქონე 

გემებზე 25%-ის ოდენობით. აქციებში კაპიტალური ინვესტიციების რისკი შეაფასეს 

"ნავთობის ფლოტმა" და სს "ბაქოს საერთაშორისო საზღვაო სავაჭრო პორტმა". 
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Annotation. Regardless of the level of development and management system, each state faces 

certain tasks, one of which is to ensure sustainable economic development. In other words, 

since the emergence of states, their goals, tasks and functions have been formed. Of course, all 

this is non-standard in time and space, and differences and changes in this area are inevitable. 

In all cases, the state needs to have centralized funds to fulfill its political, organizational, le-

gal, socio-economic tasks and functions. The main source of the centralized cash fund is the 

state budget. These factors make it an objective necessity to adopt the state budget as an eco-

nomic category. In addition, in our time, the state budget is also one of the main financial 

guarantors of sustainable development of the national economy. 

        The state budget, which is the material basis for the implementation of the tasks and func-

tions of the state, occupies a special place in the system of financial relations, which are an 

important part of economic relations. The state budget is important as the basis for sustainable 

economic development and improvement of the socio-economic situation of the population. 

        The state budget is a set of financial relations between the state and enterprises (organi-

zations) and the population. The characteristic features of these relations are that, firstly, they 

are formed with the participation of the state (its bodies) in distribution relations, and second-

ly, the state budget manifests itself in connection with the formation and targeted use of cen-

tralized funds in the financial sector. relations aimed at balancing the general production and 

consumer demand. 

      In general, the state budget is the main financial document for the collection and use of 

funds, necessary for the performance of duties and functions of the state and municipalities 

through the relevant central bodies. Also, as a historical economic category, which reflects the 

monetary relations as part of the financial system, the state budget is one of the most important 

tools for the implementation of socio-economic policy in the country. The formation and devel-

opment of the state budget coincides with the formation of the state. The budget, which reflects 

the monetary relations as an integral part of the financial system, characterizes the creation 

and use of centralized monetary funds. The budget is the main financial support of the country 

and provides for the implementation of socio-economic policy, state regulation, defense and 

security. 

Keywords: sustainable development, state budget, finance, monetary relations, economic 

growth, economic policy. 

Introduction. Regardless of the period, stage and level of development of the national econo-

my, the state budget plays an exclusive role in the management of the country, and therefore 

the formation of the budget system, which belongs to the economic and management structure 

of the whole state. At the same time, the budget system, which is the central link in the finan-

cial system of the state, reflects all the parameters of quality, belonging to the financial catego-

ry. However, at the same time as finances reflect the system of centralized and decentralized 
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monetary relations, the state budget represents its own financial relations, related to the for-

mation and use of central government. It turns out that finances have a wider range. 

In fact, from the theoretical approaches to the formation of the budget, it is clear that the 

sources of budget revenues are different, as well as the direction of expenditures. Both are 

formed on the basis of socio-economic, organizational, legal and political views of the state, 

which are also formed in response to the demands of the times. Ignoring the economic views 

on the formation of the budget, the school has different views. In general, the main task of the 

budget is to provide financial support for the implementation of goals and functions of the 

state, as well as to ensure a stable growth of budget revenues [1, p.154-192]. 

In this connection, Professor S.M. Mammadov notes that the impact of the state budget on the 

development of the national economy, the stimulation of production and socio-economic de-

velopment in the country is manifested as a quantitative, as well as a qualitative attitude. When 

we talk about the effect from the point of view of quantity, in what direction, how much money 

is directed and from the point of view of quality, the effect is manifested in two forms. Thus, 

on the one hand, it embodies the correct formation of the tax system and the efficient spending 

of funds, on the other - control over the economy through the state budget. Both have a qualita-

tive impact on the economy. In addition, the state budget is considered one of the most im-

portant elements of state regulation of the economy at the macroeconomic level, as long as it is 

the most important tool for regulating the economy of the country "[2, p.135]. 

Main part. There are also different approaches to the ratio of the budget, which is the main 

financial support of the state, and economic growth. In particular, politicians and economists in 

developed countries disagree with the level of conditionality of fiscal policy. For example, 

while the concept of a balanced budget is widespread in the United States, in European coun-

tries with high spending and budget deficits, reducing these indicators is a key objective of 

fiscal policy. However, they do not consider it their main task to ensure a complete balance of 

the budget by assessing the real financial possibilities. At the same time, the ratio of the budget 

deficit to GDP is considered as a factor of economic growth. In some cases, the relationship 

between government spending and economic growth is a subject of serious debate for econo-

mists. Thus, according to the group of economists, in order to achieve economic growth, it is 

necessary to reduce certain expenditures of the state budget, optimize administrative interven-

tion of the state in the economy and at the same time improve the tax system. Some economists 

argue that the redistributed part of GDP no longer meets the minimum material needs. Howev-

er, all economists to substantiate their position refer to international experience, including the 

experience of Asian countries. Although the share of state budget expenditures in the GDP of 

these countries that have entered the market economy is small, the rates of economic growth 

are high [3; 4, pp. 112-151]. 

In general, one of the main goals of sustainable economic development is to constantly im-

prove the living conditions of people without affecting the proportion of future generations. In 

this regard, budgetary spending and social issues, including improving the well-being of people 

and improving living conditions, are always priorities. Just as expenditures and budget reve-

nues are interconnected, such expenditures as budget revenues are considered on the basis of 

certain conditions and norms. In other words, in accordance with income, there is a process of 

changing the direction and structure of expenses in order to further increase income in the fu-

ture. Thus, depending on the socio-economic situation, state budget expenditures are constantly 

optimized and improved in accordance with economic, social, military and political goals. Alt-

hough budget spending during emergencies, military conflicts and economic crises is mainly 

aimed at overcoming the situation, the main purpose of spending is not only social issues, but 

also to increase income in the future. In fact, all this is connected with the requirements and 

reality of the time, which forms the content of the budget. From this point of view, the socio-
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economic content of the budget, formed in accordance with the structure of income and ex-

penses, stems from the requirements of sustainable development of our time, or rather corre-

sponds to them. 

From the study of the directions of the formation of the state budget in the conditions of market 

relations, it can be seen that one of the main sources of budget revenues is taxes. At the same 

time, although there are other sources of income, budget expenditures are wider, which is asso-

ciated with the implementation of state goals. As already noted, the socio-economic goals of 

countries that are rapidly integrating into the world economic space follow from the require-

ments of sustainable development and international documents on sustainable development. In 

other words, the budget is the financial support of the state, the socio-economic and other goals 

of the state are realized at the expense of budget funds, which requires the coordination of ex-

penditures with the goals of sustainable development. Using funds from the state budget, it 

regulates, finances and supports the development of the most important areas and thus ensures 

sustainable economic development. 

Taking into account any economic and social measures, the stage of sustainable economic de-

velopment requires reliable financial support. It should also be noted that reforms without reli-

able financial capacity are unlikely to give the expected results. This indicates that the econom-

ic and social development of each country is characterized by the level of taxes and other ob-

ligatory payments to the state budget and extra-budgetary funds. In addition, it is known that 

the amount of tax revenue depends on the existing tax base and tax potential. Consequently, in 

order to ensure the necessary level of resource provision for sustainable development, an effec-

tive mechanism of budgetary and tax planning and forecasting must correspond to the sources 

and possibilities of mobilizing revenues to the central budget and local budgets. The income 

level of certain budgetary circles depends more on the direct tax base. 

Correct and fair implementation of fiscal policy, which is an integral part of the economic poli-

cy of the state, can lead to the development of the economy of any country with limited natural 

resources, otherwise the economy of any country with rich natural resources will decline. For 

example, Japan, Sweden, Belgium, the Netherlands and a number of Western European coun-

tries have achieved high rates of economic development with very limited natural resources. 

However, most of the countries of the former USSR, as well as the countries of the East, de-

spite their enormous natural resources, were unable to achieve rapid economic development in 

all spheres of the economy. While one of the main reasons for this is the shortcomings and 

shortcomings of tax legislation and tax policy, another reason is that the impact of the tax sys-

tem and tax policy on economic development is not justified. 

Distribution and redistribution of gross domestic product and national income through the state 

budget consists of two simultaneous, interrelated stages - the formation of budget revenues and 

the use of budget funds (budget expenditures). Thus, the revenues and expenditures of the state 

budget are formed, that is, expenses are carried out at the expense of revenues, and the fulfill-

ment of functions, responsibilities and the implementation of the goals of the state as a whole is 

ensured by ensuring their implementation. Both income and expenses vary depending on the 

current socio-economic conditions. Here the state acts as a common subject from the point of 

view of the interests of society, influencing the regulation of socio-economic processes, taking 

into account the sustainable development of the economic system in the country, defending 

common interests in various aspects.  From this point of view, the regulation of macroeconom-

ic aspects in the national economy, the development of production and services and various 

forms of ownership, meeting the needs of the population, etc. makes the use of the state budget 

for the good of the country an objective necessity. Ultimately, all this is reflected in the budg-

etary and tax policy pursued in the country. For example, the fiscal policy of the Republic of 

Azerbaijan for 2019 supports various areas of income and expenditure. Thus, it is necessary to 



 “ეკონომისტი”, “Ekonomisti” #3, 2021 
 

 

 

 

 

53 

increase the share of non-oil revenues in GDP and budget revenues, agree on the basis for de-

ducting personal income tax and contributions for compulsory state insurance, and apply a sin-

gle simplified tax rate of 2% in the country. At the same time, in order to increase the level of 

tax collection, prevent tax evasion and reduce tax arrears, extend tax incentives for agricultural 

producers for the next 5 years to support the development of the non-oil economy and entre-

preneurship in the form of dividends. Non-cash purchases of goods other than oil and gas to 

stimulate non-cash transactions in the field of exemption from income tax, long-term tax incen-

tives for businesses for non-cash payments in retail and the public catering system, participa-

tion of manufacturers (individuals) in determining the real retail trade turnover, application of 

the principle reimbursement of part of the VAT paid to consumers, reduction of the “shadow 

economy” and economic recovery strengthening tax control measures over undocumented 

goods turnover, organizing tax-free income accounting and adjusting taxpayers' accounting 

data, distribution and redistribution of gross domestic product, national income, government 

regulation and stimulation of the economy, which is a source of financing of state socio-

economic policy, control over its use in the process of formation and use of centralized finan-

cial funds, analysis of their revenues and expenditures by cities and regions, increasing the 

ratio of revenues from leasing state land to the budget, etc. directions were chosen as priorities. 

       Sustainable social policy, raising living standards, strengthening defense capabilities, en-

suring reliable security, strengthening government care for the agricultural sector, improving 

the business environment, increasing production in the non-oil sector, strengthening the coun-

try's energy potential, especially renewable energy sources, improving budget spending, in-

creasing transparency and others refers to the main expenditure items of the budget, each of 

which is important for sustainable socio-economic development [5; 6, pp. 132-175]. 

       As in the developing and developed countries of the world, the private sector plays an im-

portant role in overcoming economic and social problems in the Republic of Azerbaijan. Thus, 

the role of the private sector in the formation of a fair competitive environment in the country, 

in providing the domestic market with goods and services, in meeting the needs of the popula-

tion, in attracting labor and material resources is exceptional. At the same time, while business 

development in the private sector increases the tax potential of the region, tax incentives also 

stimulate the development of the private sector. These parameters show the relationship be-

tween business activity and tax potential, reaffirming that one is a motivating factor for the 

other. At the same time, in our opinion, in order to support the socio-economic development of 

the country's regions, increase the tax potential and the effectiveness of the results of ongoing 

reforms, it is advisable to implement the following [7, p. 112-136; 8, pp. 132-183]: 

- better regulation and stimulation of private business in the regions, especially in the liberated 

Karabakh, by economic methods; 

- strengthening the regulatory intervention of the state in economic processes and expanding 

the scope of the mechanism of state regulation of the market economy; 

- further improvement of measures to create a fair competitive environment in the country, 

especially to achieve monopolization of production in the non-oil sector; 

- to achieve an expansion of the tax base and an increase in tax revenues to the state budget by 

further improving the financial and credit, tax mechanism, tax rates, entrepreneurship and pro-

duction in accordance with the economic potential of individual regions of the country. 
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Chart  

Dynamics of changes in the GDP of the Republic of Azerbaijan in recent years (in billions 

of manats  1 USD=1.70 AZN) 

 
 

     In recent years, dynamic changes have been observed in the GDP of the Republic of 

Azerbaijan. For example, the country's GDP in 2010 was 42.5 billion manat, in 2018 - 80.1 

billion manat, in 2019 - 81.7 billion manat. The analysis shows that in recent years, the 

country's GDP has been growing as a result of the development of national economic sectors 

(Chart 1). Strengthening the tax potential of the regions of Azerbaijan and the dynamics of tax 

revenues in the state budget, with the development of business in the country, depends on a 

number of other factors. In this connection, the development of business in the country, the 

annual improvement of tax legislation in accordance with the economic environment and the 

level of development, the restriction of foreign interference in the activities of the state, the 

activity of the taxpayer. Of course, the continuation of such reforms will stimulate the devel-

opment of the private sector at the expense of creating a favorable business environment, 

which, in turn, will stimulate the activity of taxpayers at the expense of increasing their efforts. 

In the whole system of macroeconomic indicators, which reflects the level of development of 

the state, also indicates a certain influence on the level of development of tax potential. Also, 

taking into account the direct impact of economic activity on the development of the tax base 

and budget revenues in the country, it is important to study the impact of gross domestic prod-

uct (GDP), which is a key macroeconomic. This testifies to the purposefulness of the analysis 

of the impact of GDP on the tax base [9, p. 104-132]. 

It should be noted that the change in prices in the real sector of the economy in relation to    the 

demand and the proposal has an impact on the self-sufficiency of production and sales (occurs 

at different times). In turn, these processes change the structure of tax payments by individual 

types of taxes. In addition, the inflationary process in the country has a definite impact on the 

size of taxes, contributing to the budget, affecting growth and falling prices. 

        Research and analysis show that recently both regional and general economic and social 

development has accelerated in our country, the business environment and competitiveness 

have improved, effective employment has been ensured, and so on. Comprehensive measures 

are being implemented in the following areas: However, despite many reforms, the movement 

of fixed financial capital in the country is still concentrated mainly on the Absheron Peninsula 

and, to some extent, in large cities. Such factors indicate the weak development of financial 

and market infrastructure and the banking sector in the regions due to the concentration of 

funds in the capital. This, in turn, makes the objective need for an individual approach to as-

sessing the tax potential of individual regions. 
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      Therefore, the main condition for assessing the tax potential of the country and calculating 

the tax base on this basis is to ensure the formation of a system of indicators of regional and 

sectoral factors affecting development trends and prospects of the macroeconomic situation, as 

well as the actual structure of financial flows. 

        In this case, it is necessary to take into account the factors influencing the system of indi-

cators necessary to determine the tax potential. According to their list to: 

- the role of the region in the country's economy when calculating the general economic system 

of the country, including the tax potential of the region; 

- conducting specializations in different sectors of the economy, taking into account the opti-

mal location and operational characteristics of the sectors; 

- the ratio of the region's population to the population living in cities, i.e. determination of the 

coefficient of urbanization; 

- the share of the region in GDP and the volume of gross domestic product at the regional level; 

- volume and share of industrial products in the region; 

- the financial and economic situation of the main economic entities of the region, including 

the interest rate of enterprises operating at a profit or loss; 

- the state and dynamics of wages in the region (it should be borne in mind that information on 

wage arrears makes it possible to determine the share of income tax in budget revenues); 

- collection of information about taxpayers in the region; 

- the share and volume of exports at the regional level; 

         Result. Finally, it can be noted that the materials obtained as a result of the analysis serve 

as a database for calculating the gross income, economic, financial and tax base in the regions. 

This database helps to improve the accuracy of forecasts in this area, providing an idea of 

economic growth in individual regions and the possibility of increasing tax revenues accord-

ingly. These indicators play a special role in forecasting revenues and expenditures of the state 

budget. Such a system of indicators also makes it possible to objectively assess financial op-

portunities in various sectors of the national economy and regions, determining the interde-

pendence of tax potential and macroeconomic factors. 

      Thus, studying financial and budgetary issues that are sources of financing for sustainable 

development and assessing the tax base also allows clarifying financial opportunities, which is 

very important for sustainable economic development. In fact, the basis for ensuring sustaina-

ble development is a certain financial position, which requires an assessment of financial and 

budgetary possibilities. At the same time, ensuring sustainable development with fiscal poten-

tial creates a certain  circle. That is, these two directions complement each other and support it. 

All this means that, despite the need for rich financial and budgetary resources, including a 

large tax potential, to ensure sustainable development, sustainable economic development, in 

turn, provides a larger and more stable financial support. 

      Every economic and social measure requires sustainable financial security. Research shows 

that reforms without reliable financial sources do not produce the expected results. At the same 

time, the sustainable economic development of any country is determined, among other things, 

by the amount of taxes and other obligatory payments to the state budget and off-budget funds. 

At the same time, to ensure the required level of resource provision for sustainable economic 

development, the system of budgetary and tax planning and forecasting transfers revenues to 

the state budget, local budgets, off-budget state funds, etc., should be based on the possibilities 

of sending and collecting. The level of income depends more on the base of direct taxation and 

the number of tariffs. 

     From this point of view, in order to ensure sustainable economic development in the coun-

try, development, improvement and stimulation of production, it is advisable to implement the 

following measures through the budget and tax mechanism: 
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- given the high risks of our time, the state will continue to focus on capital investments in the 

development of production in the country; 

- continuing the practice of creating joint ventures and ensuring their development with the 

effective use of investments of foreign investors in order to ensure sustainable development; 

- use of investments and tax credits to ensure the development of small manufacturing enter-

prises; 

- exemption of newly created small industrial enterprises from tax payments for a period of at 

least five years; 

- attraction of small manufacturing enterprises to the payment of income tax at a rate of 10-

15% in a differentiated form depending on the regions of the country for three years in five 

years; 

- general control by tax or other authorities over the activities of small industrial enterprises 

during the period of application of tax incentives, but the suspension of inspections. 
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რეზიუმე 

         

განვითარების დონისა და მართვის სისტემის მიუხედავად, თითოეული სა-

ხელმწიფო დგას გარკვეული ამოცანების წინაშე, რომელთაგან ერთ-ერთი არის 

მდგრადი ეკონომიკური განვითარების უზრუნველყოფა. სხვა სიტყვებით რომ 

ვთქვათ, სახელმწიფოების გაჩენის დღიდან ჩამოყალიბდა მათი მიზნები, ამოცანები 

და ფუნქციები. რასაკვირველია, ეს ყველაფერი არასტანდარტულია დროსა და 

სივრცეში და ამ სფეროში განსხვავებები და ცვლილებები გარდაუვალია. ყველა 

შემთხვევაში, სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს ცენტრალიზებული სახსრები თავისი 
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პოლიტიკური, ორგანიზაციული, სამართლებრივი, სოციალურ-ეკონომიკური ამო-

ცანებისა და ფუნქციების შესასრულებლად. ცენტრალიზებული ფულადი ფონდის 

ძირითადი წყარო არის სახელმწიფო ბიუჯეტი. ეს ფაქტორები ობიექტურ აუცი-

ლებლობას ხდის სახელმწიფო ბიუჯეტის ეკონომიკურ კატეგორიად მიღებას. 

გარდა ამისა, ჩვენს დროში სახელმწიფო ბიუჯეტი ასევე არის ეროვნული ეკო-

ნომიკის მდგრადი განვითარების ერთ-ერთი მთავარი ფინანსური გარანტი.  

სახელმწიფო ბიუჯეტი, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფოს ამოცანებისა 

და ფუნქციების განხორციელების მატერიალურ საფუძველს, განსაკუთრებულ 

ადგილს იკავებს ფინანსური ურთიერთობების სისტემაში, რომელიც ეკონომიკური 

ურთიერთობების მნიშვნელოვანი ნაწილია. სახელმწიფო ბიუჯეტი მნიშვნელოვა-

ნია როგორც მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისა და მოსახლეობის სოციალურ-

ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების საფუძველი.  

სახელმწიფო ბიუჯეტი წარმოადგენს სახელმწიფოს, საწარმოებსა (ორგანიზა-

ციებსა) და მოსახლეობას შორის ფინანსური ურთიერთობების ერთობლიობას. ამ 

ურთიერთობების დამახასიათებელი ნიშნებია ის, რომ, პირველ რიგში, ისინი 

იქმნება სახელმწიფოს (მისი ორგანოების) მონაწილეობით განაწილების ურთიერ-

თობებში, და მეორეც, სახელმწიფო ბიუჯეტი ვლინდება ფინანსურ სექტორში ცენტ-

რალიზებული სახსრების ფორმირებასა და მიზნობრივ გამოყენებასთან დაკავში-

რებით, იმ ურთიერთობებში, რომლებიც მიმართულია საერთო წარმოებისა და 

სამომხმარებლო მოთხოვნის დაბალანსებაზე.  

ზოგადად, სახელმწიფო ბიუჯეტი არის ძირითადი ფინანსური დოკუმენტი 

სახსრების შეგროვებისა და გამოყენებისათვის, რომელიც აუცილებელია სახელმწი-

ფოს და მუნიციპალიტეტების მოვალეობების და ფუნქციების შესასრულებლად 

შესაბამისი ცენტრალური ორგანოების მეშვეობით. ასევე, როგორც ისტორიული 

ეკონომიკური კატეგორია, რომელიც ასახავს ფინანსურ ურთიერთობებს, როგორც 

ფინანსური სისტემის ნაწილს, სახელმწიფო ბიუჯეტი არის ერთ-ერთი ყველაზე 

მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი ქვეყანაში სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკის 

განსახორციელებლად. სახელმწიფო ბიუჯეტის ფორმირება და განვითარება 

ემთხვევა სახელმწიფოს ჩამოყალიბებას. ბიუჯეტი, რომელიც ასახავს ფულად ურ-

თიერთობებს, როგორც ფინანსური სისტემის განუყოფელ ნაწილს, ახასიათებს 

ცენტრალიზებული ფულადი სახსრების შექმნას და გამოყენებას. ბიუჯეტი არის 

ქვეყნის მთავარი ფინანსური მხარდამჭერი ინსტრუმენტი, რომელიც უზრუნველ-

ყოფს სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკის, სახელმწიფო რეგულირების, თავდაც-

ვისა და უსაფრთხოების განხორციელებას. 
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Annotation: The article gives a brief overview of the problem of financial sustainability of the 

pension system which is an important direction for the development of modern pension systems 

in the prism of the pension system of Azerbaijan. The article discusses the place of financial 

sustainability as a problem in the development of a modern insurance and pension system in 

Azerbaijan and the main steps taken to ensure it, their decisive features and the results 

achieved. At the same time, the author assesses the main problems related to the financial 

sustainability of the insurance-pension system of Azerbaijan, as well as the areas that need to 

be taken into account in the further reforms to regulate the pension system in terms of financial 

sustainability. 

Keywords: financial sustainability problem, financial sustainability of pension system, 

insurance-pension system, mandatory state social insurance contributions, mandatory state 

social insurance contributions fund, pay-as-you-go (PAYG) system, pension dependecy ratio, 

pension replacement ratio 

Introduction 

 

For pension systems, the expansion of its funding sources and the strengthening of 

insurance principles in pension provision can be directly linked to the role of the pension 

system in solving the problem of financial sustainability. 

In the field of pension provision, which is a key component of social protection, the 

concept of "financial sustainability", which is an important assessment factor in accordance 

with international theoretical principles and is multifaceted in itself, is a separate problem that 

can be characterized due to capacity to meet system's liabilities  by internal financial 

opportunities.  

However, since the financial sustainability of pension systems cannot be measured by 

any single criterion, its assessment requires a comprehensive approach based on the analysis of 

various areas of impact on financial sustainability. 

In the example of Azerbaijan, where the pension system is based on the principle of 

solidarity and based entirely on mandatory state social insurance, the problem of financial 

sustainability of the pension system can be characterized by the possibility of meeting the 

current and prospective obligations arising from the management of mandatory state social 

insurance and pension subsystems in the state social insurance system at the expense of 

financial resources. 

In terms of pensions, the main source of regulation of financial opportunities on this 

issue in a multiplicative economic interdependence is - the income of the population, the wage 

bill, the number of economically active population, the number of employees in the 
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economically active population, population reproduction, employment level and other 

economic categories, that are acting as determinants and objects of research. 

In the development of the pension system, ensuring the medium and long-term financial 

sustainability of the pension system is considered to be a key factor in the efficiency and 

sustainability of its activities and development. In this case, among the sources of financing of 

the pension system, one of the priority factors is to ensure (or increase the share) of financing 

the system mainly or entirely at the expense of mandatory state social insurance contributions. 

Meanwhile, it should be noted that, according to national legislation in Azerbaijan, the 

payment of pensions alongside with social benefits (which are financed by collected (by Tax 

authorities) mandatory state social insurance contributions (fees)) are realized through the State 

Social Protection Fund under the Ministry of Labor and Social Protection  of Population of the 

Republic of Azerbaijan (hereinafter - SSPF), of wich the revenues and expenditures with the 

split of concrete directions for both of these parts, are approved within the separate law of 

Azerbaijan Republic ratified in Parliament in annual base refecting entirely the forecasted 

amounts in it (Table 1.).  

 

Table 1. Revenue and expenditure structure of SSPF in 2021 (according to budget law 

document of 2021 year  reflecting  forecasted figures)  

A. Revenue directons 
In percent of 

total  

 Amount, in million 

manat 

Collected mandatory state social contributions 68,1 3502,5 

Means allocted from state budget to SSPF to 

financiate the state budget obligations (within 

pension expenditures) in order to balance the 

budget of SSPF   

31,7 1631,5 

Revenues from other sources 0,2 12,0 

In total 5146,0 

B. Expenditure directions 

Pension payments 94,8 4880,0 

Benefits paid to populations at the expense of 

collected mandatory state social contributions 
2,4 124,8 

Maintainance and other management expences 2,7 141,2 

In total 5146,0 

Source: Implemented by the author 

 

In this sense, the problem of financial sustainability in the provision of pensions in the 

context of Azerbaijan is reflected in the existing social insurance legislation, including the 

Laws of the Republic of Azerbaijan "On Social Insurance" and "Labor Pensions" and other 

normative bases, can be understood as solvency to finance various types of obligations on 

social insurance accidents in terms of the state social insurance system (this term is often used 

for the same purpose as the term "insurance-pension system"), including in retirement case, at 

the expense of internal (own) financial sources. From the point of view of the current 

legislation in Azerbaijan, the coefficient of financial sustainability of the insurance-pension 

system in relation to the payment of obligations to the population (pensions and benefits paid at 
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the expense of mandatory state social insurance) can theoretically be given in the following 

formula: 

   
     

   
 

 (where -   - sustainability coefficient,   - mandatory state social insurance premium 

(contribution) fund (accumulated funds),   - other incomes (mainly receipts at the partial cost 

of sanatorium resort passes, refunds of pensions and benefits to the population, etc.), P - 

pension expenses, B - benefits paid at the expense of mandatory state social insurance 

contributions. 

According to the annual legislation on the budget of the State Social Protection Fund, 

which finances other payments to the population, it is around 0.3 percent, but at the same time 

it is not considered as a source of funding, it would be more expedient to give the financial 

sustainability coefficient as below: 

   
  

   
 

Based on the same approach, it is possible to give the coefficient of financial stability in 

pension provision in the formula: 

   
  
 

 

Since the reduction of pension expenditures within the pension system will not be 

considered as a strategic goal, coming closer of above ratio to the figure 1 due to the reduction 

of pension expenditures for any reason without the expansion of the mandatory state social 

insurance fund for individual years, which can not be considered as an improvement in the 

state of financial sustainability (the problem which is complex assessment object), and it can be 

considered correct to come to this conclusion only as a result of a long-term approach. 

Improving the financial sustainability of the pension system with the relevant state 

programs implemented in the insurance and pension system in Azerbaijan so far has been 

considered as one of the main goals in the period related to the formation of the insurance and 

pension system. Implementation of the “Concept of Pension Reform in the Republic of 

Azerbaijan” approved by the Presidential Decree of July 17, 2001 in 2001-2005, envisaged the 

establishment of a pension system with progressive and reliable financial security based on 

insurance principles in Azerbaijan. Since 2006, laying the foundation for an automated pension 

appointment system, laid the foundation for the further development and deepening of the 

pension system. Implementation of the “State Program on Development of the Insurance-

Pension System in the Republic of Azerbaijan for 2009-2015” approved by the Presidential 

Decree dated December 30, 2008 was aimed at improving the activity of the insurance-pension 

system in the country on the basis of actuarial models. It stressed the importance of ensuring 

the direct financial sustainability of the pension system, the application of the funded 

component within insurance-pension system, and the development of non-state pension 

institutions, which were related with finacial sustainability problem itself. 

The priority goals of the new stage of pension reform in Azerbaijan are defined by the 

“Concept of reform of the pension system in Azerbaijan in 2014-2020” (hereinafter the 

Concept) adopted by the relevant decree of the President of the Republic of Azerbaijan dated 

November 4, 2014. The concept was developed mainly to take into account international 

development trends in the formation of the insurance and pension system, to link the insurance 
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and pension system with constantly updated requirements, to achieve the application of 

actuarial research within the system. Based on the concept, the main task was to improve the 

functioning of the insurance-pension system, as well as to ensure the long-term sustainable 

development of the insurance-pension system. The tasks and objectives adopted in connection 

with the adoption of the concept were directed to increase the long-term financial sustainability 

of the insurance and pension system using methods such as increasing financial efficiency 

(rational use of financial instruments, reducing the financial burden on non-insurance 

liabilities, etc.). 

The foundation of the formation of primary insurance-pension relations in Azerbaijan 

was laid in 1992. As the next stage in the wave of reforms implemented since then to the 

current stage of development, accompanied by the formation of a progressive pension system 

based on the principles of individual accounting in the state social insurance system, which 

represents the proportional relationship between mandatory state social insurance premiums 

and pensions, the changes made to the labor pension legislation since July 1, 2006 were the 

most important step in increasing the financial sustainability of the pension system in 

Azerbaijan. Thus, the main results of this reform phase were the abolition of the basic part of 

labor pensions and the transition to the calculation of pensions based on pension capital 

accumulated in the personal accounts of the insured directly, or explained in short - removal of 

the minimum length of service in terms of pension calculation, the replacement of the "basic 

part of the labor pension" with the requirement to pension capital, which allows to calculate the 

amount of the conditional minimum pension under the concept of "minimum pension" (the 

need for a minimum pension capital, which forms the minimum pension amount when divided 

by the term (144 months)) brought the situation closer to the strengthening of insurance 

principles in the pension system. At the same time, according to the amendments to the 

legislation, the right of persons who have worked for 6 years after the pension to apply for 

reconsideration of mandatory state social insurance contributions for that period has had a 

positive impact on increasing pensions and strengthening insurance principles in the system, by 

creating opportunities for individuals to continue working created additional opportunities for 

the expansion of the fund of mandatory state social insurance funds as a source of funding for 

the pension system. 

At that time, one of the important changes in the legislation to increase the financial 

sustainability of the pension system was a revision of the retirement age due to the steady 

increase in life expectancy in the country (Note: In 2005-2019, life expectancy at birth for men 

in Azerbaijan ranged from 69.6 to 74 years, for women - from 75.1 to 78.7, in average 

increased from 72.4 to 76.4 years). Despite the fact that the real life expectancy of women is 

higher, the retirement age for women in Azerbaijan as of July 1, 2017 was different (lower) 

than for men. Untill that, the increase of retirment age for men from the 62 to 63, and for 

women from 57 to 60, has had a positive effect on the regulation of the flow to the pension 

system and the strengthening of the insurance principle in pension expenditures. Equating the 

retirement age from July 1, 2017 with an additional 6 months per year on an annual basis until 

July 1, 2020 in men, and in the same way until July 1, 2026 in women to 65 years is an 

equivalent decision in relation to increase in life expectancy. The decision to increase it, along 

with the restoration of gender-based social justice, attracts attention as reasonable and 

operational step in the direction of financial sustainability. 
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It should be noted that, under individual legislation, the issue of taking into account only 

50% of insurance premiums paid in individual accounts (the rest is allocated to finance the 

basic part of the pension and insurance accidents under social insurance legislation) is a clear 

sign of strengthening the insurance principle, resulting in a 90 percent replacement of the said 

ratio. On this basis, all assigned pensions were recalculated on an individual basis based on the 

relevant accumulated insurance capital in individual accounts, while the amount of pensions 

determined as a result of recalculation resulting in less than the minimum pension was also 

conditionally equal to the minimum pension. As a characteristic feature of these changes, in 

terms of financial source the liabilities of the pension system was differentiated from liabilities 

issued on a fully preferential basis, which are not based on the principle of insurance and have 

a very negative impact on the financial stability of the insurance and pension system. Pension 

rights acquired before 1992, pension liabilities defined by Articles 19 and 20 of the Law of the 

Republic of Azerbaijan “On Labor Pensions” which have a preferential nature and are not 

essentially based on paid insurance premiums (various supplements to the pensions of persons 

with disabilities under the Article 19, and some special categories of pensioners (supplements 

to the pensions of judges, prosecutors, etc. under the Article 20) were transferred to the state 

budget. At the same time, the increase in the length of service requirement for a certain 

category of persons (civil servants, judicial servants, etc.) for the purpose of pensions under 

Article 20 of the Law has created additional opportunities for the expansion of the mandatory 

state social insurance fund. It also put an end to the practice of increasing the insurance part in 

accordance with the growth rate of the consumer price index, and the base part in political-

administrative manner in separate. On the basis of recalculation of all pensions on the basis of 

pension capital, pensions were converted into amounts consisting only of a single insurance 

part, and pensions and pension capital accumulated in individual accounts started to be 

increased according to the annual growth rate of the average monthly nominal salary in the 

country. The transition to a methodology for increasing the accumulated pension capitals in 

individual accounts  that not have been used yet in pension calculation in line with the growth 

rate (inflation rate) has laid the groundwork for a rapid increase in pensions, especially after 

this period. 

The amount of 2.5 percent of mandatory state social insurance premiums directed to the 

management of the insurance-pension system (of mandatory state social insurance, individual 

accounting, labor pension and other social payments) was determined as management 

expenses, of which the excess and unused balance was referred to the social insurance reserve, 

that formed in the amount remaining after deduction of the part of mandatory state social 

insurance premiums paid to the insurance part of the individual accounts of insured persons 

(individuals) and management expenses, which was diverted to finance the on the base of 

pension capital calculated unsifficient amount of pension in order to catch the minimum 

amount of labor pensions established by the Law, which is aimed at financing the costs of 

delivery, benefits and other payments at the expense of mandatory state social insurance fees, 

the rules of use of which are determined by the relevant executive authority and the balance not 

used by the end of the year was transferred to the next year respectively, was a new and more 

rational approach to the effective management of the pension system in terms of funding 

sources and the use of financial resources, which created additional opportunities for the 

pension system to use mandatory state social insurance premiums. 
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These and other institutional reforms carried out at this stage have led to an increase in 

the total amount of pensions as a whole, have had an impact on improving the socio-economic 

situation of pensioners in the short term, and have allowed these reforms to achieve short-term 

goals (Table 2). 

 

Table 2. Average amount of monthly pensions (according to the Ministry of Labor and 

Social Protection, at the beginning of the year, manat) 

  1995 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

The average 

amount of 

fixed monthly 

pensions - 

total 1,7 13,0 24,0 100,4 170,5 173,4 177,6 192,2 208,4 221,4 263,6 

old age 1,7 14,6 25,0 104,4 187,8 192,4 197,6 213,8 233,7 249,3 291,5 

disability 1,9 13,5 26,5 98,5 148,4 149,4 150,3 163,2 175,0 185,0 229,7 

survival 1,6x) 7,7 20,9 80,1 126,2 130,0 140,4 153,4 164,1 175,4 210,2 

social pension 

and according 

to length of 

service 1,2x) 9,2 18,8 x x x x x x x x 

            X) The average amount of monthly pensions is calculated for families. 

 xx) Including the amount of pensions of servicemen and persons with special ranks. 

       Source: State Statistics Committee of the Republic of Azerbaijan 

 

In relation to the reforms carried out in the country so far, the significant diversification 

of sources of pension financing in accordance with the relevant amendments to the legislation 

in 2017 and the transition to non-insurance pension financing from the state budget should be 

considered an important step towards solving the problem of financial resources. 

At the same time, the progress and practical achievements felt in the real life of the so-

ciety allow us to say that a lot of work has been done in this area. At the same time, the fulfill-

ment of new tasks in accordance with the new requirements reveals new responsibilities. 

Socio-economic and demographic trends at the global level are revealing new forms of 

struggle for pension system in Azerbaijan. At present, demographic-based processes and trends 

that are taking place all over the world and have a direct impact on the pension systems of 

countries are increasingly being felt in our country. This trend is accompanied by an increase in 

life expectancy (in terms of pensions - the problem of aging) and a decrease in the birth rate, 

which is accompanied by an increase in the share of the retirement age population segment in 

Azerbaijan, as well as by the declining increase of the share of the population in working age. 

Increasing the tendency of the pension system to narrow the source of funding, this can be 

characterized as a worrying signal regarding the financial sustainability of the pension system 

for the next period, especially for the long term.  

Since the first years of independence, reform measures to reduce the insurance premium 

rate in mandatory state social insurance from 35% to 25% and systematize the regulatory 

framework for mandatory state social insurance by improving the social insurance legislation 

in Azerbaijan have had a positive impact on entrepreneurship development. The fund has given 
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impetus to the expansion of pension resources from both the public and especially from non-

public sectors. Development in this area has improved the pension dependency ratio, one of the 

main indicators used to assess the financial sustainability of the pension system. However, as in 

similar pension systems based on the principle of global solidarity and financed only by 

mandatory state social insurance premiums, the existing pension mechanisms in Azerbaijan 

should focus on increasing or at least maintaining the ratio between pensioners and the number 

of active insurers (pension dependency ratio). This problem should be more adressed in terms 

of ensuring financial sustainability through the regulation of long-term deficits in the pension 

system the demographic problems that become increasingly important in recent years. 

Increase in the individual account of the insured in the personal accounting system until 

the right to a pension based on the inflation rate in the sense of conditional maintenance of the 

value of capital accumulated in individual accounts, which has played a role in increasing the 

amount of pensions to date, and assuming that a pension consists of single insurance 

component the application of the dual indexation methodology, which is in line with the annual 

growth rates of the average monthly nominal wage, provided that the conditional capital 

accumulated in individual accounts is converted into future real pension expenditures, also 

have a costly effect on the system. 

If the share of mandatory state social insurance contributions in the cost of payments to 

the population, including pensions and benefits paid at the expense of the mandatory state 

social insurance, varied approximately from 63% to 73% in 2016-2020, the progress was a 

very positive trend in the short term. It also increases the importance of keeping the problem in 

focus in terms of the above mentioned macro approach. 

Achieving a reduction in the use of state budget funds in the financing of pension 

expenditures is considered a positive factor in financial sustainability. The size of collected 

mandatory state social insurance contributions have increased significantly in recent years 

(Graph 2.).  

Graph 1. Revenue-expenditure dinamics of SSPF in 2005-2019 

 
Note regarding years: 1-2005, 2-2010, 3-2015, 4-2016, 5 -2017, 6-2018, 7-2019 

Source: Implemented (and contained figures calculated) by the author based on released 

annual report material’s statistics ( https://www.sosial.gov.az/uploads/yhs.pdf). 
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Due to the first semiannual results of 2020, the share of transfers in the Fund's revenues 

has dropped from 38% to 26% as a result of measures taken to increase transparency and 

optimize the pension system in the last two years [13]. 

Based on the obtained formula and a brief structure of at the beginning of the article we 

can calculate the notional financial sustainability ratio for pension provision system in 

Azerbaijan in recent 15 year period that can provide an overall view on regulation of financial 

management within insurance-pension system in the country. But the indicators reflected could 

not be used as a prove to say that the tendency will remain for the next 15 years too. This may 

occur, however the assesment of financial sustainibility problem in relation to pension 

provision system need to take the period of up to next 30-50 years in order to make projections 

on it.   

Graph 2. Financial sustainability ratio (calculated) 

(The ratio of financial sustainability in relation to pension provision is calculated based 

on - own funds of SSPF (the amount of mandatory state social insurance contributions) divid-

ed into pension expenditures and the ratio of financial sustainability in relation to SSPF man-

agement is calculated based on own funds of SSPF divided into SSPF total expenditures). 

 

 
Note: The points consequently corresponding to the years: 1.-2005, 2.-2010, 3.-2015, 4.-

2016, 5. -2017, 6.-2018, 7.-2019/ Source: Calculated by the author based on released annual 

report material’s statistics (https://www.sosial.gov.az/uploads/yhs.pdf). 

 

As seen from the graph above, for the timeperiod of near 15 years (2005-2019) the 

trendline for the ratio of financial sustainability in regard to pension provision tends to 

increase. But for the period of 2005-2015 the line has a negative inclination. So, as a complex 

and uncertain phenomen even, the problem of financial sustainability assessment of pension 

provision requires longterm and multifactoral analyses and calculations to make predictions on 

it. 

Considering that the existing pension system in Azerbaijan still belongs entirely to the 

category of single-tier pension systems (Pay-as-you-go (PAYG) system) based on mandatory 

state social insurance premiums, mandatory state social insurance fee fund paid under the state 

social insurance system can be assessed as a direct factor in the financial sustainability of the 
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pension system within the existing institutions in Azerbaijan. Adequate competence in the 

organization and management of mandatory state social insurance in the country so far has 

resulted in a fairly good level of collection of mandatory state social insurance contributions 

and the absence of a current deficit in the financing of current pension liabilities. Against the 

background of overall economic growth in Azerbaijan, the dynamic growth of the mandatory 

state social insurance fund so far, as well as the diversification of sources of pension financing 

in 2017 due to changes in the above-mentioned pension legislation due to the growing financial 

capacity of the state budget meeting the part of pension liabilities not financed by mandatory 

state social insurance premiums at the expense of the state budget did not create a financial 

burden to the extent that would put pressure on the state budget. 

In Azerbaijan, despite the long-term growth dynamics of mandatory state social 

insurance premiums, the mandatory state social insurance premium fund that still not 

considerated due to the possibility of evaluating the system as a financial resource in terms of 

dividends as in international practice (corresponding to the second pension stage) or other 

private financial sources, the lack of opportunities for voluntary (additional) pension provision 

with the attraction of funds makes it increasingly important to take measures related to the 

prospects of financial sustainability of the pension system. 

At present, in order to ensure the long-term sustainability of the pension system for the 

next 30 years or more that requires the application of actuarial-mathematical calculations and 

methods to forecast the income and expenditure balance of the pension system, which provides 

optimal options for forecasting the long-term pension system and is considered an 

indispensable factor for conducting necessary regulatory reforms. In this regard, the experience 

of cooperation in the framework of the World Bank's PROST project is already an important 

source of information in determining the main contours of the future of the pension system in 

Azerbaijan. 

International experience in this area proves that it is essential to ensure the financial 

sustainability of the system and increase its financial capacity in order to maintain the long-

term growth rate of the pension system. Thus, only on the basis of the development of a three-

tier pension system, it is possible to solve the problems that pension systems will face in the 

future. Many developing countries have already tested the quality of pension provision and 

have long-term experience that can improve the well-being of the population. In these 

countries, along with the level of pension provision based on the system of solidarity based on 

the mandatory state social insurance system (Pay-AS-You-Go (PAYG) principle), there is a 

functioning voluntary (additional) pension system, which plays an important role in general 

pension provision. At the same time, international experience shows that it is very difficult to 

achieve high pensions with the introduction of a system based only on mandatory state social 

insurance. The existence of a number of unsuccessful experiences with the mandatory or 

voluntarily allocation of some part of the mandatory state social insurance contributions in 

regard to activation of the funded part of pension, which is the second stage of the pension 

system, is a prudent approach to this element of pensions in Azerbaijan, and further, it is 

necessary to improve pension provision and achieve higher pension amounts through 

commercially interested pension institutions based on the use of paid insurance premiums, 

which set the third stage of the pension system. 
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Conclusion 

In this article, we list some of the main problems related to pension provision as the 

main goal of the insurance-pension system in Azerbaijan. The main strategic directions should 

be identified around the following issues, focusing on the issue of financial sustainability at 

this stage, taking into account the factors affecting the financial sustainability of the pension 

system in a complex intersectoral relationship: 

- reconsideration of the regulation of non-insurance pension expenses, preferential 

guarantees or expenses related to pension provision; 

- taking measures to achieve a favorable pension dependency ratio in relation to 

pensioners and insured persons (individuals who is active in terms of contributions payment), 

who are the main driving force or participants of the pension system; 

- Ensuring the dividend of investment-oriented use of funds left over from the use of 

mandatory state social insurance funds and the use of the proceeds to improve the pension 

system and pension security; 

- non-insurance expenditures create an increasing (expected) financial burden for the 

long-term financial sustainability of the pension system, ant its share in pension expenditures 

has not yet been reduced to a minimum, thus preventing an increase in the tendency to deviate 

from the principle of social justice among pensioners; 

- Adaptation of the population's pension provision to modern requirements increasing in 

quantity and quality, and at the same time to create a three-tier pension system in accordance 

with international requirements by activating the funded part of labor pensions, but has not 

been implemented yet, which was conceptually envisaged at the time of laying the pension 

legislation in 2006, in order to achieve the solution of the problem (task) of ensuring the long-

term sustainability of pension systems as a result of its establishment; 

- Achieving the solution of the problem (task) of ensuring the long-term sustainability 

of pension systems, as a result of adapting the pension provision of the population conceptually 

envisaged in the social insurance and pension legislation to modern requirements of increasing 

quantity and quality and at the same time establishing a three-tier pension system in accordance 

with international requirements that will lead to expansion of financial market segments as a 

result of the creation of a new economic infrastructure ring in the country as an external effect, 

thus contributing to the development of the financial market itself, achieving the development 

of investment-oriented management of the insurance-pension system; 

- As a result of comprehensive and consistent reforms, although the insurance-pension 

system still does not face problems in financing the costs, but the trends surrounding the 

system (expected growth of demographic aging, weakening of the financial capacity of the 

pension system, changes in the nature of labor relations, global challenges, etc.) requires to 

control the system as a whole through long-term forecasting of the pension system (for the next 

30-50 years) by achieving the creation of an adequate decision-making mechanism through the 

assessment of long-term effects. 
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ემინ ალი ალირზაევი 
ეკონომიკის დოქტორი 

 

ფინანსური მდგრადობის პრობლემა აზერბაიჯანის საპენსიო სისტემის 

განვითარებაში: როგორც სისტემის არსი შიგნით და  რეფორმების 

მნიშვნელოვანი მიმართულება 

 
DOI: 10.36172/EKONOMISTI.2021.XVII.03.ALIRZAYEV.EMIN.ALI 

 

რეზიუმე 

 

სტატიაში მოცემულია საპენსიო სისტემის ფინანსური მდგრადობის პრობ-

ლემის შესახებ მოკლე მიმოხილვა, რომელიც მნიშვნელოვანი მიმართულებაა თანა-

მედროვე საპენსიო სისტემების განვითარებისათვის აზერბაიჯანის საპენსიო სისტე-

მაში. სტატიაში განხილულია აზერბაიჯანში თანამედროვე სადაზღვევო და საპენ-

სიო სისტემის განვითარებაში ფინანსური მდგრადობის პრობლემა და მის უზრუნ-

ველსაყოფად გადადგმული ძირითადი ნიშნები, მათი გადამწყვეტი თვისებები და 

მიღწეული შედეგები. ამავდროულად, ავტორი აფასებს აზერბაიჯანის სადაზღვევო-

საპენსიო სისტემის ფინანსურ მდგრადობასთან დაკავშირებულ ძირითად პრობ-

ლემებს, ასევე იმ სფეროებს, რომლებიც უნდა იქნას გათვალისწინებული საპენსიო 

სისტემის მარეგულირებელი ფინანსური თვალსაზრისით შემდგომი რეფორმების 

დროს.  
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geoekonomika – GEOECONOMICS 

 

ზურაბ გარაყანიძე 
ეკონომიკის დოქტორი, სტუ-ს და ტაშკენტის  

სახელმწიფო ეკონომიკური უნივერსიტეტის პროფესორი 
 

ყარაბაღის გაკვეთილები საქართველოს ეკონომიკური „რეიუნიფიკაციისათვის“ 

 
DOI:  10.36172/EKONOMISTI.2021.XVII.03.GARAKANIDZE 

 

ანოტაცია. 2021 წელს იმდენად დინამიურად განვითარდა მოვლენები, რომ საჭიროა 

ამჟამად პროექტების სახით არსებულ სტრატეგიულ დოკუმენტებში - ეროვნული 
უსაფრთხოების კონცეფციაში, საფრთხეების შეფასების დოკუმენტში, სრულად 

აისახოს სამხრეთ კავკასიაში შექმნილი ახალი პოლიტიკური რეალობა, რაც არა 

მარტო ყარაბაღის მეორე - ე.წ. 44 დღიანმა ომმა, არამედ სომხეთში და ირანში ახლა-
ხან ჩატარებულმა არჩევნებმა და 2021 წლის 1 სექტემბრისათვის ავღანეთიდან აშშ-ს 

სამხედროების წასვლამ წარმოქმნა. ფაქტია, რომ სომხეთის ახლადარჩეული ხელი-
სუფლება არ მალავს, რომ შეეცდება აზერბაიჯანთან და თურქეთთან სატრანს-
პორტო კომუნიკაციების გახსნით მაქსიმალური მოგება მიიღოს, თურქეთის და 

აზერბაიჯანის პანთურქული ძალები სულ უფრო აქტიურად იყენებენ „დიდი თუ-
რანის“ აღორძინების იდეას, ხოლო ირანი ისწრაფვის „ჩრდილოეთ-სამხრეთის“, 

რუსეთ-აზერბაიჯანის გავლით მოქმედი, დერბენტი-ბაქო-ასტარას გზის პარალე-
ლურად ახალი, სომხეთზე გამავალი მეგრი-თავრიზის მეორე დერეფნის აგებას. აქე-
დან გამომდინარე, თეირანი სომხეთის სიუნიკის რაიონზე გამავალი პანთურქული 

სატრანსპორტო პროექტის - ბაქო-მეგრი (სომხეთის სიუნიკის, ყოფილი ზანგეზუ-
რის რაიონი)-ნახჭევანის „თურანის ჭიშკარის“ კონკურენტია. „ჩრდილოეთ-სამხრე-
თის“ ამ ახალი მარშრუტით ირანი თავიდან აიცილებს დერბენტი-ბაქო-ასტარას 

უკვე მოქმედ აზერბაიჯანულ სატრანსპოტო დერეფანზე ბაქოს მონოპოლიას და მის 

ე.წ. „სატრანზიტო დიქტატს“ თავრიზი-მეგრის რკინიგზით დააბალანსებს. მიგვაჩ-
ნია, რომ ეროვნული უსაფრთხოების საბჭომ, როგორც უწყებათშორისმა საკონსულ-
ტაციო ორგანომ, პარლამენტის ეკონომიკური პროფილის, უსაფრთხოებისა და ევ-
როინტეგრაციის კომიტეტების მხარდაჭერით, ამ ახალი რეალობების ქვეყნის სასარ-
გებლოდ გამოყენებაზე უნდა იმუშაოს. 

სტატიაში მოცემულია ქართველი ექსპერტების მოსაზრების განვითარება რუ-
სული და ევროკავშირის გაზსადენების საქართველოს ტერიტორიაზე „ინტერკონექ-
ტორით“ დაკავშირების გზით, მათი ანტაგონისტური ინტერესების „ჰარმონიზაცი-
ის“ მიღწევისა. აგრეთვე მოცემულია ზოგიერთი ექსპერტის მიერ ყარსი-გიუმრი-ნა-
ხიჭევანი-მეგრი-ბაქოს რკინიგზის და სტამბულის არხის გაყვანის შედეგად სამხ-
რეთ კავკასიაში „დიდი თურანის“ იდეების ეკონომიკურად გამყარების მცდელობის 
კრიტიკა. 
საკვანძო სიტყვები: ეკონომიკური „რეუნიფიკაცია“, დიდი თურანი, გაზსადენები, 
სამხრეთის დერეფანი, ინტერკონექტორი, სტამბულის არხი. 
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შესავალი 

ტერმინი „რეიუნიფიკაცია“ თანამედროვე უსაფრთხოების თეორიაში გამოი-

ყენება სახელმწიფოს არა მარტო დარღვეული ტერიტორიული მთლიანობის, არა-

მედ საზოგადოების ერთიანობის აღდგენის აღსანიშნავად. უახლეს ისტორიაში ეს 

პროცესი ვიეტნამში, შემდეგ გერმანიაში, ხორვატიაში, ჩინეთში (ჰონკონგი, მაკაო) 

და ა.შ. განხორციელდა. ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის მაგალითია აზერ-

ბაიჯანი, სადაც გასულ წელს ყარაბაღის ტერიტორიების დაბრუნების შემდეგ უნდა 

დაიწყოს საზოგადოების სოციალურ-ეკონომიკური რეიუნიფიკაცია, წინააღმდეგ 

შემთხვევაში ქვეყნის გამთლიანება გაჭირდება. სასურველი იქნება ეს ტერმინი ჩვენს 

სამეცნიერო და პოლიტიკურ ლიტერატურაშიც დავამკვიდროთ, ვინაიდან აფხაზე-

თის და ე. წ. სამხრეთ ოსეთის დანარჩენი საქართველოს წიაღში მშვიდობიანი დაბ-

რუნება სწორედ ქვეყნის ერთიან ეკონომიკურ, სოციალურ, კულტურულ ორგანიზ-

მად ჩამოყალიბებას, და არა მხოლოდ ტერიტორიების მექანიკურ გამთლიანებას, 

უნდა გულისხმობდეს. 

2021 წლის 25 ივნისს, პარლამენტში მთავრობის საქმიანობის ანგარიშის 

წარდგენისას, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, ბატონმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 

სრულიად სამართლიანად მიუთითა ქვეყნის გამთლიანების პროცესში მშვიდობი-

ანი მეთოდების გამოყენების მნიშვნელობაზე. საუბარი იყო ადმინისტრაციული 

საზღვრის გასწვრივ ერთობლივ ეკონომიკურ პროექტებზე, შერიგებისა და ჩართუ-

ლობის პოლიტიკაზე, ინიციატივაზე „ნაბიჯი უკეთესი მომავლისაკენ“ და 2019-2022 

წლების „საქართველოს საგარეო პოლიტიკის სტრატეგიის“ განხორციელებაზე. ამ 

მხრივ მთავრობა 2021 წლის განვლილ პერიოდში სერიოზულ ნაბიჯებს დგამს. 

მარტო ის რად ღირს, რომ წელს მომზადდა და მალე დამტკიცდება ეროვნული დო-

ნის ისეთი განახლებული კონცეპტუალური დოკუმენტები, როგორებიცაა „საფრთ-

ხეების შეფასების დოკუმენტი“ და „ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია“. 

ამავე დროს, წელს იმდენად დინამიურად განვითარდა მოვლენები, რომ 

უკვე საჭიროა აღნიშნულ დოკუმენტებში უფრო სრულად აისახოს სამხრეთ კავ-

კასიაში შექმნილი ახალი პოლიტიკური რეალობა, რაც არა მარტო ყარაბაღის მეორე 

- ე.წ. 44 დღიანმა ომმა, არამედ სომხეთში და ირანში ახლახან ჩატარებულმა არჩევ-

ნებმა და 2021 წლის 1 სექტემბრისათვის ავღანეთიდან აშშ-ს სამხედროების წასვლის 

დეკლარირებამ წარმოქმნა. ფაქტია, რომ სომხეთის ახლადარჩეული ხელისუფლება 

არ მალავს, რომ შეეცდება აზერბაიჯანთან და თურქეთთან სატრანსპორტო კომუნი-

კაციების გახსნას, თურქეთის და აზერბაიჯანის პანთურქული ძალები სულ უფრო 

აქტიურად იყენებენ „დიდი თურანის“ აღორძინების იდეას, ხოლო ირანი ისწრაფ-

ვის „ჩრდილოეთ-სამხრეთის“, რუსეთ-აზერბაიჯანის გავლით მოქმედი, დერბენტი-

ბაქო-ასტარას გზის პარალელურად ახალი,  სომხეთზე გამავალი მეგრი-თავრიზის 

მეორე დერეფნის აგებას. აქედან გამომდინარე, თეირანი სომხეთის სიუნიკის რაი-

ონზე გამავალი პანთურქული სატრანსპორტო პროექტის - ბაქო-მეგრი (სომხეთის 

სიუნიკის, ყოფილი ზანგეზურის რაიონი)-ნახჭევანის „თურანის ჭიშკარის“ კონკუ-

რენტია. „ჩრდილოეთ-სამხრეთის“ ამ ახალი მარშრუტით ირანი თავიდან აიცილებს 

დერბენტი-ბაქო-ასტარას უკვე მოქმედ აზერბაიჯანულ სატრანსპოტო დერეფანზე 

ბაქოს მონოპოლიას და მის ე. წ. „სატრანზიტო დიქტატს“ თავრიზი-მეგრის რკინიგ-

ზით დააბალანსებს. მიგვაჩნია, რომ ეროვნული უსაფრთხოების საბჭომ, როგორც 

უწყებათშორისმა საკონსულტაციო ორგანომ, პარლამენტის ეკონომიკური პროფი-

ლის, უსაფრთხოებისა და ევროინტეგრაციის კომიტეტების მხარდაჭერით, ამ ახალი 
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რეალობების ქვეყნის სასარგებლოდ გამოყენებაზე უნდა იმუშაოს. რა მიმართუ-

ლებებია ყველაზე აქტუალური? 

 

ვირტუალური მილსადენები ყარაბახიდან „თურანის ჭიშკარამდე“ 

პრემიერის მოხსენებაში ხაზი გაესვა, რომ გასულ, 2020 წელს საქართველომ 

ამბიციური მიზანი დაისახა - 2024 წლისთვის ქვეყანა ევროკავშირის წევრობაზე 

გააკეთებს განაცხადს. ამ დიადი მიზნის მისაღწევად მხოლოდ ქართული მხარის 

სურვილი და ფორმალური განცხადება არაა საკმარისი1. საჭიროა ევროკავშირის 

მხრიდანაც გადმოიდგას შემხვედრი ნაბიჯები, რისთვისაც ბრიუსელი უნდა დაინ-

ტერესდეს იმ გეოეკონომიკური უპირატესობებით, რასაც საქართველო კავშირის 

წევრ სახელმწიფოებს მოუტანს.      

ერთ-ერთი ასეთი უპირატესობაა აზერბაიჯანსა და საქართველოზე გამავა-

ლი „ევროკავშირის სამხრეთის გაზის დერეფნის“ (სხვანაირად მას „ევროპის მეოთხე 

დერეფანსაც“ უწოდებენ) გამოყენება ევროკავშირის ბუნებრივი აირის ბაზრის დე-

მონოპოლიზაციისთვის. არანაკლებ აქტუალურია ასევე, ყარაბაღის მეორე ომის შე-

დეგად ჩამოყალიბებული ახალი გეოპოლიტიკური რეალობის განხილვა და ზო-

გიერთი ექსპერტისა და მედიასაშუალების მიერ გავრცელებული ინფორმაციის 

კრიტიკული ანალიზი ბაქო - მეგრი (სომხეთის სიუნიკის, ყოფილი ზანგეზურის რა-

იონი) - ნახჩევანის მარშრუტის, ანუ „თურანის ჭიშკრის“, საქართველო - ევროკავ-

შირის კასპიური ნახშირწყალბადების დასავლური სატრანზიტო მარშრუტების ალ-

ტერნატივად შესაძლო გამოყენების შესახებ2. 

 „თურანის ჭიშკრის“ დასავლური „ენერგო-დერეფნის“ ალტერნატივად შე-

საძლო გამოყენებაზე განცხადებები, რბილად რომ ვთქვათ, გაუგებარია. ამ ბუნ-

დოვანი მარშრუტის იდეა გაჩნდა ყარაბაღის ირგვლივ 2020 წლის 9 ნოემბრის სამ-

მხრივი შეთანხმების ხელმოწერისთანავე. ნახშირწყალბადების მილსადენების ერ-

ზერუმამდე (ნავთობის - BTC ნავთობსადენში და გაზის - TANAP-ის გაზსადენში 

ჩასართავად) გაყვანა დასავლური კომპანიების კონტროლირებული კასპიის საბა-

დოებიდან, თურქეთი-ევროკავშირის და თურქეთი-აშშ ურთიერთობების ბოლო-

დროინდელი არნახული გამწვავების ფონზე, სავაუდოდ, მეტად გაჭირდება. „თუ-

რანის ჭიშკრის“ უმთავრესი პროპაგანდისტები არიან პანთურქული „დიდი თურა-

ნის“ აპოლოგეტები, რომლებიც ამ გზით ცდილობენ გავიდნენ კასპიაზე, ცენტ-

რალური აზიის ქვეყნებზე და ჩინეთის „ერთი გზა - ერთი სარტყელის“ პროექტზეც 

კი. ეს ძალები თავის სასარგებლოდ შეთანხმების ბოლო ორ პუნქტს იყენებენ, სადაც 

ვკითხულობთ: 

                                                 
1
 თურქეთს, რომელიც 1964 წლიდან ევროკავშირის ასოცირებული წევრია, ამ გაერთიანებაში 

გაწევრიანების განაცხადი ჯერ კიდევ 1987 წლის 14 აპრილს აქვს წარდგენილი. იხ.: Эрдоган 

считает, что ЕС без Турции не сможет сохранить свою мощь. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-

panorama/11330411  
2 იხ. მაგალითად: Азербайджан удвоит поставки газа в ЕС, если получит коридор в Нахичевань. 

Анкара, 16.12.2020, http://realtribune.ru/news/world/5590; Трубопроводные новости и зангезурская 

паника. https://minval.az/news/124068453 из кеша Google. Она представляет собой снимок 

страницы по состоянию на 29 дек 2020 01:03:16 GMT და ა.შ. 
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„11. რეგიონში ყველა ეკონომიკური და სატრანსპორტო კავშირი განიბლოკება. სომ-

ხეთის რესპუბლიკა უზრუნველყოფს სატრანსპორტო კავშირს აზერბაიჯანის რეს-

პუბლიკის დასავლეთ რეგიონებსა და ნახიჩევანის ავტონომიურ რესპუბლიკას 

შორის, რათა ორგანიზება გაეწიოს მოქალაქეების, მანქანებისა და ტვირთების შეუ-

ფერხებლად გადაადგილებას ორივე მიმართულებით. სატრანსპორტო კონტროლს 

რუსეთის ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის ორგანოები განახორციელე-

ბენ; 

12. მხარეთა შეთანხმებით, უნდა განხორციელდეს ახალი სატრანსპორტო კომუ-

ნიკაციების მშენებლობა, რომლებიც ნახიჩევანის ავტონომიურ რესპუბლიკას 

აზერბაიჯანის რეგიონებთან დააკავშირებს“3. 

შეთანხმების ამ პუნქტებს არა მარტო ზოგიერთი თურქული, არამედ აზერ-

ბაიჯანული მედია საშუალებებიც თავისებურ ინტერპრეტაციას აძლევენ და ამტკი-

ცებენ, თითქოს „სატრანსპორტო კავშირი“ და „სატრანსპორტო კომუნიკაციების მშე-

ნებლობა“ ევროპისკენ, სომხეთის სიუნიკის რაიონის გადაკვეთით ბაქო-ნახჭევანის 

მარშრუტის ახალი, მათი აზრით, არასტაბილური საქართველოს გვერდის ამქცევი, 

ნავთობ- და გაზ- სადენების აგებას გულისხმობს. მიგვაჩნია, რომ „თურანის ჭიშკ-

რის“ პროექტები არ განხორციელდება 4 ობიექტური მიზეზის გამო: 

- სომხეთის სიუნიკის რაიონის გავლით სატრანსპორტო კომუნიკაციების ამუშავება, 

შეთანხმების მე-11 პუნქტით ეხება „...მოქალაქეების, მანქანებისა და ტვირთების 

შეუფერხებლად გადაადგილებას ორივე მიმართულებით“ და არა ნახშირწყალბა-

დების სატრანზიტო მილსადენებს;  

- „თურანის ჭიშკარზე“ მსჯელობისას, პანთურქული ძალები ერთ დეტალს არ 

აქცევენ ყურადღებას: 2020 წლის 9 ნოემბრის შეთანხმებით ის სომხეთის ტერიტო-

რიაზე გაივლის და მას რუსი მესაზღვრეები გააკონტროლებენ ისე, რომ ტერიტორია 

„კუხო“-ს წევრი სომხეთის საკუთრებად რჩება. ამიტომ მე-12 პუნქტი „...მხარეთა 

შეთანხმებით, უნდა განხორციელდეს ახალი სატრანსპორტო კომუნიკაციების მშე-

ნებლობა“, სავარაუდოდ, არასდროს არ შესრულდება, რადგანაც ასეთ პროექტზე 

„შეთანხმებას“ სომხეთის მხარე მარტივად დაბლოკავს და განაცხადებს, რომ „არ 

ეთანხმება“ ამა თუ იმ ახალი კომუნიკაციის მშენებლობას. თუმცა, ნ. პაშინიანის 

პარტიის არჩევნებში გამარჯვების შედეგად ასეთი შეთანხმება შესაძლოა გაფორ-

მდეს, მაგრამ რეალობად მის გადაქცევას შეიძლება ათწლეულების დასჭირდეს;  

- „თურანის ჭიშკრის“ რუსი მესაზღვრეების მიერ გაკონტროლება, ამ რეგიონის 

ყველა ინფრასტრუქტურული პროექტისათვის რისკის შემცველია. საქმე ისაა, რომ 

მილსადენების პროექტებს სამხრეთ კავკასიაში ახორციელებენ და ოპერირებენ არა 

თურქული, არამედ ევროპული კომპანიები, რომელთა ხელშია აზერბაიჯანული 

საბადოების და მილსადენების უმეტესობა (როგორც ეს ჩანს „შაჰ-დენიზის“, „აბშე-

რონის“, „ბაბეკის“, „უმიდის“, „ყარაბაღის“, აზერი-ჩირაღი-გიუნეშლის საბადოების 

წესდებებიდან). ისმება კითხვა: რაში სჭირდებათ რუსებს თავისი სასაზღვრო ძა-

                                                 
3 იხ. მაგალითად: Азербайджан удвоит поставки газа в ЕС, если получит коридор в Нахичевань. 

Анкара, 16.12.2020, http://realtribune.ru/news/world/5590; Трубопроводные новости и зангезурская 

паника. https://minval.az/news/124068453 из кеша Google. Она представляет собой снимок 

страницы по состоянию на 29 дек 2020 01:03:16 GMT და ა.შ. 
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ლებით დაიცვან „გაზპრომისა“ და „როსნეფტის“ კონკურენტი ევროპული ენერგო-

კომპანიების აქტივები? ბუნებრივია, - არაფერში! 

- ნახიჭევანის ავტონომიის აზერბაიჯანიდან საქართველოზე გამავალი „სამხრეთ-

კავკასიური გაზსადენით“ მომარაგებაზე, ანუ ბაქო - იგდირი - ნახჭევანის წლი-

ურად 500 მლნ კუბ.მეტრის სიმძლავრის გაზსადენის გაყვანაზე, ყარაბაღის ომამდე 7 

თვით ადრე, ჯერ კიდევ 2020 წლის 25 თებერვალს, ბაქოში აზერბაიჯანის და 

თურქეთის პრეზიდენტები მემორანდუმით უკვე შეთანხმდნენ4. ეს შეთანხმება არც 

ერთ მხარეს არ გაუუქმებია.  

ამ მემორანდუმით ილჰამ ალიევმა და მისმა თურქმა კოლეგამ რეჯეპ ტაიპ 

ერდოღანმა ერთობლივი ინტერესი გამოხატეს ნახჭევანისკენ, სომხეთის ტერიტო-

რიით გამოყოფილი აზერბაიჯანული ავტონომიისკენ, საქართველოს გავლით თურ-

ქეთიდან, რკინიგზისა და გაზსადენის აშენებაზე. იმ მოლაპარაკებების განხილვის 

მთავარი თემა იყო - შეუძლია თუ არა დაეხმაროს თურქეთი აზერბაიჯანს ნახჭევა-

ნის ავტონომიის ენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში. ცნობილია, 

რომ აზერბაიჯანი და სომხეთი მაშინ მთიანი ყარაბაღის გამო გაყინულ კონფლიქტ-

ში იმყოფებოდნენ. ამიტომ ნახჭევანი დღემდე იძულებულია გაზი მიიღოს მეზობე-

ლი ირანიდან 2004 წელს გაფორმებული ირან-აზერბაიჯანის ე.წ. SWAP კონტრაქ-

ტით, რაც ნიშნავს, რომ აზერბაიჯანი ნახჭევანში მიღებული ირანული გაზის სანაც-

ვლოდ, იმავე რაოდენობის გაზს აწვდის ჩრდილოეთ ირანის პროვინციებს. ამ 25 

წლიანი ხელშეკრულების თანახმად, აზერბაიჯანი ირანს გაზს აწვდის საზღვრისპი-

რა ქ. ასტარას გავლით, ხოლო ირანი ნახჭევანს ქ. ჯულფაში უგზავნის ამ გაზის 85%-

ის ეკვივალენტს, დანარჩენს - ტრანზიტის საფასურად იტოვებს. 2019 წელს ირანში 

აზერბაიჯანული გაზის გადაზიდვებმა წლიურად 395 მლნ. კუბ.მეტრი შეადგინა. 

ნახჭევანი დიდწილადაა დამოკიდებული ირანიდან ასევე მრავალი სხვა საქონლის 

იმპორტ-ექსპორტზეც, რაც ამ ქვეყანასთან ნახჭევანის ავტონომიის 179 კილომეტრი-

ანი საზღვრის მთელ სიგრძეზე ხორციელდება. წლების განმავლობაში აზერბაიჯა-

ნის ხელისუფლება შეშფოთებული იყო ნახჭევანის ირანზე დამოკიდებულების 

გამო.  

ამიტომ ნახჭევანის ცენტრისკენული მისწრაფებების წასახალისებლად, სა-

ქართველო-თურქეთის გავლით გაზსადენის გაყვანის პროექტს, ბაქო დიდ ხანია 

გეგმავს. მშენებლობა პირველად შეაჩერეს 2010 წელს, როდესაც აზერბაიჯანსა და 

ირანს შორის ურთიერთობები გაუარესდა. მაშინ აზერბაიჯანის ეროვნულმა ენერ-

გო-კომპანიამ „სოკარმა“ ხელი მოაწერა მემორანდუმს გაზსადენის პროექტის შესა-

ხებ თურქეთის სახელმწიფო გაზის კომპანია „ბოტაშთან“ (Botas). არცერთმა მხარემ 

არ გამოაქვეყნა ამ გაზსადენის მშენებლობის გრაფიკი, და არც ისაა ცნობილი, 

მიღწეულია თუ არა საკრედიტო ხელშეკრულებები მის დასაფინანსებლად.  

გარდა აღნიშნულისა, აზერბაიჯანსა და ირანს შორის ურთიერთობები 

დაიძაბა სხვა პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ საკითხთან დაკავშირებითაც. მათ შო-

რის იყო ბაქოს მხარდაჭერა თეირანის წინააღმდეგ დაწესებული აშშ-ს სანქციები-

სადმი და თეირანის მიერ ერთ-ერთი აზერბაიჯანული ოპოზიციური პარტიის და-

ფინანსება. ამ დაძაბულობის კულმინაცია იყო ირანის მუქარა, რომ შეწყვეტდა ყვე-

ლანაირ ეკონომიკურ კავშირებს ნახჭევანთან. თავის მხრივ, აზერბაიჯანიც ასევე 

არაერთხელ შეეცადა გაზის SWAP გარიგების პირობების გადახედვას. დიპლომა-

                                                 
4 https://news.day.az/economy/1293960.html 



 “ეკონომისტი”, “Ekonomisti” #3, 2021 
 

 

 

 

 

75 

ტიური ურთიერთობა შედარებით გაუმჯობესდა 2013 წელს, ჰასან რუჰანის ირანის 

პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ. მაგრამ 2018 წლიდან, აშშ-ს ხელახლა დაწესებული 

ანტი-ირანული სანქციების გამო, ირან-აზერბაიჯანის ეკონომიკური ურთიერთობა 

კვლავ დაიძაბა. აშკარაა, რომ აღნიშნული წინააღმდეგობები შესაძლოა გამოყენე-

ბულ იქნას „თურანის ჭიშკრის“ შეფერხებისა და საქართველოზე ტრანზიტით ნახ-

ჭევანის გაზმომარაგების პროექტის განხორციელებისთვის.  

მიგვაჩნია, რომ ეროვნული უსაფრთხოების საბჭომ, როგორც უწყებათ-

შორისმა საკონსულტაციო ორგანომ, პარლამენტის ეკონომიკური პროფილის და 

ევროინტეგრაციის კომიტეტების მხარდაჭერით, ამ ახალ პროექტზე უნდა იმუშაოს. 

 

რუსული და ევროპული ენერგო პროექტების „ჰარმონიზაციის“ იდეა 

ამავე დროს, სომხეთის ახალი ხელისუფლების მიერ დეკლარირებული 

საზღვრების გახსნის და საერთაშორისო ეკონომიკურ პროექტებში ინტეგრაციის 

სურვილის ფონზე, საჭიროდ მიგვაჩნია საქართველოში შეიქმნას ისეთი სატრან-

ზიტო ქსელი, რომელიც დააბალანსებს როგორც ირანი-რუსეთი-სომხეთის, ისე ევ-

როკავშირი-აზერბაიჯანი-თურქეთის გეოეკონომიკურ ინტერესებს. ასეთ ქსელზე, 

ჯერ კიდევ ამ საუკუნის დასაწყისში მიმდინარეობდა მსჯელობა ქართველი ექსპერ-

ტების - ლიანა ჯერვალიძის, დავით ელიაშვილის, თეიმურაზ გოჩიტაშვილის და 

სხვების ნაშრომებში. 

ექსპერტები, გლობალური ენერგო პროექტების ფინანსური პრობლემების 

ფონზე, არ გამორიცხავდნენ ევროკავშირის „სამხრეთის გაზის დერეფნის“ პროექ-

ტების გაიაფების მიზნით, მათ სხვადასხვა ფორმით ტრანსფორმაციას. ერთ-ერთი 

ასეთი ტრანსფორმაციული იდეაა ევროპული და რუსული გაზსადენების გაერთია-

ნება ფინანსური უზრუნველყოფის გასაუმჯობესებლად. ეს საკითხი პირველად 

2010 წლის დასაწყისში დაისვა. 2011 წლის 10 იანვარს, ის კვლავ წამოჭრა აშშ-ს 

ელჩმა იტალიაში დ. ტორნმა. სამწუხაროდ, საქართველოში ამ პროექტზე მსჯელობა 

მთავრობაში ან პარლამენტში არ ყოფილა და დისკუსიები მხოლოდ ექსპერტულ 

წრეებში მიმდინარეობდა. ამგვარი გაერთიანების იდეას, რუსეთში მართალია მაშინ 

ღიად უარყოფდნენ, მაგრამ კულუარული ინფორმაციით ახლა „ჩრდილოეთის 

ნაკადი 2-ის“ წინაშე წამოჭრილმა პრობლემებმა შეიძლება კატალიზატორის როლი 

ითამაშოს და „გაზპრომი“ აიძულოს, ევროპულ ბაზარზე თავისი გაზის ნაწილი 

გაცილებით ნაკლებ დანახარჯიანი მარშრუტებითაც გადაგზავნოს. ამ პროექტე-

ბიდან უკრაინასთან, მხოლოდ ყველაზე ნაკლებად დამუშავებული, ჯერ იდეის 

დონეზე არსებული, „თეთრი ნაკადი“ (White Stream) - საქართველო-უკრაინა-რუმი-

ნეთის გაზსადენი იყო ასოცირებული, რომელიც ყირიმის ანექსიის პირობებში 

განუხორციელებელია. თანაც, უკრაინის გაზის ქსელის გამტარუნარიანობა შეზღუ-

დულია. ექსპერტების გათვლებით, უკრაინაზე ტრანზიტი გაზზე ევროპის მზარდ 

მოთხოვნას, მალე სრულად ვეღარ დააკმაყოფილებს. 

ამიტომ, რუსული და ევროპული პროექტების არა უკრაინის საშუალებით, 

არამედ სხვა ფორმატში გაერთიანებას, ახლა რუსეთმა შეიძლება დაუჭიროს მხარი. 

ექსპერტულ წრეებში უკვე გაიჟღერა მოსაზრებამ, რომ შეიძლება მოსკოვში ევრო-

პული „დერეფნის“ გაზსადენებთან რუსული აირის დაკავშირების ადგილის მო-

ძიება დაიწყონ. 

დღევანდელ პირობებში, ერთადერთი ადგილი სადაც რუსეთის და კასპიის-

პირეთის გაზის დასავლური მარშრუტები იკვეთება, არის საქართველო. ერთის 
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მხრივ, საქართველოში გადის „ჩრდილოეთ-სამხრეთის მაგისტრალური გაზსადე-

ნი“, რომელიც რუსეთის ქ. მოზდოკიდან საქართველოს ტერიტორიით სომხეთს 

უკავშირდება. მეორეს მხრივ, ის გარდაბანსა და ჯანდარას შორის კვეთს ევროკავ-

შირის „სამხრეთკავკასიურ გაზსადენს“ (SCP), რომლითაც ამჟამად „შაჰ-დენიზის“ 

ორივე სტადიის გაზი არა მარტო თურქეთს, არამედ მისი გავლით - TANAP და TAP 

გაზსადენებით, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებსაც მიეწოდება (იხ. სქემა 1). SCP 

გაზსადენიდან საქართველო, სატრანზიტო მოსაკრებლის სახით, გატარებული 

გაზის 5%-ს იღებს უფასოდ, 5%-ს - შეღავათიან ფასად. 

სქემა 1 

„ჩრდილოეთ-სამხრეთის მაგისტრალური“ და „სამხრეთკავკასიური“ 
გაზსადენები საქართველოს ტერიტორიაზე. 

 
 

მოზდოკიდან სომხეთის საზღვრისკენ მიმავალი „ჩრდილოეთ-სამხრეთის 

მაგისტრალური გაზსადენი“ ორი დაწყვილებული მილისგან შედგება, - ძირითადი 

მილის დიამეტრია 1200 მმ, ხოლო სათადარიგოსი, - 700 მმ. დღეს ამ გაზსადენის 

ძირითადი მილით გაზი სომხეთს და საქართველოში მოქმედ ზოგიერთ მსხვილ 

საწარმოს მიეწოდება. საქართველოს მოსახლეობა ე. წ. სოციალურ გაზს 2007 

წლიდან აზერბაიჯანიდან იღებს - ნაწილს SCP-იდან „შაჰ-დენიზი 1“-ის და „შაჰ-

დენიზი 2“-ის გაზის ტრანზიტის საფასურად, და ნაწილს SOCAR-იდან ვყიდუ-

ლობთ, რასაც გაზიმაგამედ-გაზახი-თბილისის გაზსადენით ვიღებთ. 

სსრკ-ს დაშლის შემდეგ, მოზდოკი-სომხეთის საზღვრის „მაგისტრალური 

გაზსადენი“, საპროექტო სიმძლავრესთან შედარებით (წლიურად 18 მლრდ კუბ-

მეტრი), გაცილებით ნაკლები დატვირთვით (საშუალოწლიურად 1.93-2.50 მლრდ 

კუბმეტრი) მუშაობს. თუმცა, საბჭოთა პერიოდშიც, მისი დატვირთვა არ აჭარბებდა 

წლიურად 9.5 მლრდ კუბმეტრს. „მაგისტრალური გაზსადენიდან“ ტრანზიტის სა-

ფასურად „საქართველოს გაზისა და ნავთობის საერთაშორისო კორპორაცია“ 2018 

წლამდე იღებდა რუსული ტრანზიტის 10%-ს, რაც 2008-2016 წლებში დღიურად 200 

- 250 მლნ კუბმეტრის ფარგლებში მერყეობდა. ეს კი საქართველოს გაზის 

მოხმარების 11.0-11.2%-ია. 2018 წლიდან ტრანზიტს „გაზპრომი“ ვალუტით ანაზ-

ღაურებს. 

აღსანიშნავია, რომ როგორც სომხეთის კონტროლის პალატის ჯერ კიდევ 

2009-10 წლების ენერგო-სისტემის შემოწმების მასალებიდან ირკვევა, სომხეთში იმ-

პორტირებული ირანული გაზის ნაწილი საქართველოსაც მიეწოდებოდა, რის სა-

ნაცვლოდაც სომხეთში „ერევნის თბოელექტროსადგური“ იმ წლებში საქართვე-
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ლოდან იღებდა ელექტროენერგიას თანაფარდობით, - 1 კუბმეტრ ირანულ გაზში 

4.5 კვტ/სთ ელექტროენერგია. 

სომხეთში იგივე ელექტროსადგური, 1 კუბმეტრ ირანულ გაზში, რომელიც 

მას „არმროსგაზპრომის“ თავრიზი-მეგრის გაზსადენით მიეწოდებოდაა, ირანს 

უბრუნებდა 3 კვტ/სთ ელექტროენერგიას. ნათელია, რომ „ერევნის თბოელექტრო-

სადგური“ საქართველოში გატანილსა და ირანიდან მიღებულ გაზის ყოველ კუბ-

მეტრს შორის 1.5 კვტ/სთ ელექტროენერგიის ტოლ სხვაობას იღებდა. ამის შედეგია, 

რომ თუ 2009 წელს „ერევნის თბოელექტროსადგურმა“ საქართველოში 259 მლნ 

დრამის გაზი შემოიტანა, უკვე 2010 წელს ეს მაჩვენებელი გაათმაგდა და 2.2 მლრდ 

დრამი შეადგინა, რამაც სომხეთს საკმაოდ დიდი რაოდენობით იაფი ქართული 

ელექტროენერგია მისცა. 

ზემოაღნიშნულიდან შეიძლება დავასკვნათ, რომ „მაგისტრალური გაზსა-

დენის“ ერთ-ერთი მილით საქართველოს, ჯერ კიდევ 2009 წელს, ირანული გაზის 

მცირე რაოდენობა უკვე მოეწოდებოდა. თუ ვთქვათ, ამ „მაგისტრალური გაზსა-

დენის“ 1200 მმ-იანი მილი ქ. გარდაბანთან ევროპულ SCP-ს დაუკავშირდება, მაშინ 

ის შესაძლებელია გადაიქცეს რუსული გაზის ერთი ნაწილის დასავლეთში საექს-

პორტო ახალ მარშრუტად. ეს გაზი, SCP-ს გავლით, შემდგომში „სამხრეთის გაზის 

დერეფნის“ სხვა გაზსადენებით, თურქეთიდან ევროპაში გაიგზავნება. სომხეთის 

მოხმარებისთვის კი გაზი შეიძლება გაიგზავნოს 700-მმ-იანი სათადარიგო მილით. 

მიუხედავად ბრიუსელის წინააღმდეგობისა, სავარაუდოდ, აშშ-ს მხრივ 

გაზსადენების გაერთიანების იდეის კვლავ წამოწევა, ევროპაში გაზის საექსპორტო 

პროექტებს შორის კონკურენციის შესუსტებას ისახავს მიზნად. ამ მიზეზით, ეს 

იდეა ევროკავშირის ფინანსური პრობლემების ფონზე, შესაძლოა მალე ბრიუსე-

ლისთვისაც მიმზიდველი აღმოჩნდეს. ეს ევროპას გაზმომარაგების ალტერნატიუ-

ლი მარშრუტების განხორციელებას გაუადვილებს, ვინაიდან ევროკავშირის „სამხ-

რეთის გაზის დერეფნის“ გაძლიერებით უკვე მოსკოვიც დაინტერესდება და მოიხ-

სნება ამ დერეფნისადმი რუსეთის ანტაგონიზმი. 

მეტიც, ზოგიერთი ქართველი ექსპერტი და პოლიტიკოსი თვლის, რომ ეს 

კავშირი რუსულ და ევროპულ პროექტებს ურთიერთშემავსებელს გახდის, რითაც 

საქართველომაც შეიძლება ნახოს სარგებელი. კერძოდ: 

ჯერ ერთი, ამ გზით გაიზრდება საქართველოზე გამავალი რუსული, აზერ-

ბაიჯანული და ირანული გაზის ნაკადები. შესაბამისად, მოიმატებს ქვეყანაში უფა-

სოდ და შეღავათიანად დარჩენილი გაზის მოცულობა. ამით შეივსება ნახევრად 

დაუტვირთავი SCP და „მაგისტრალური“ გაზსადენები, და საქართველოს სატრან-

ზიტო ამონაგები გაიზრდება, ისე რომ დამატებით ხარჯების გაწევა არც ქვეყნის 

ბიუჯეტიდან და არც დასავლეთელი დონორების მხრიდან საჭირო არ იქნება, -

აუცილებელი იქნება მხოლოდ მილების გადაკვეთაზე - ქ. გარდაბანთან, სოფ. 

ჯანდარაში ე. წ. ინტერკონექტორის აგება. 

მეორე, გაიზრდება ქვეყნის ენერგო-უსაფრთხოება, რადგან SCP-სთან მიერ-

თებით რუსეთი დაინტერესდება „მაგისტრალური გაზსადენის“ მაქსიმალურად 

შევსებით და მისი გამართული მუშაობით, რადგან ეს მილი რუსეთს ახალი მარშ-

რუტით, მაღალი წარმადობის დასავლურ საექსპორტო გაზსადენებთან დააკავში-

რებს. ასევე, გაიზრდება დასავლეთის მიერ საქართველოს უსაფრთხო სატრანზიტო 

დერეფნად გამოყენების ინტერესი, რადგანაც საქართველო გადაიქცევა გაზმო-

მარაგების რეგიონალურ კვანძად - “ჰაბად”. 
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მესამე, SCP-სა და „მაგისტრალური“ გაზსადენების ურთიერთდაკავშირება 

ირანისა და სომხეთის ინტერესებსაც დააკმაყოფილებს. ირანის გაზის ექსპორტის 

ეროვნული კომპანიის დირექტორმა განაცხადა, რომ ირანი აპირებს სამჯერ გაზარ-

დოს გაზის ექსპორტი და მსოფლიო გაზით ვაჭრობაში თავისი წლი 2012 წლის 2%-

დან 2020 წლის ბოლოსთვის 10%-მდე გაზარდოს. ჩინოვნიკმა ხაზი გაუსვა, რომ ამას 

თეირანი თავისი გაზის რუსეთში (რომელი მილით, უცნობია?!) და სხვა მეზობელ 

ქვეყნებში გატანით შეეცდება. 

ზემოაღნიშნული ქართველი ექსპერტების ნაშრომებში მითითებულია, რომ 

„მაგისტრალური გაზსადენის“ ძირითადი მილი, რომლითაც ის ქ. გარდაბანთან 

SCP-ს შეუერთდება, შესაძლებელია მეორე ბოლოდან რევერსით, „თავრიზი-მეგრის“ 

გაზსადენის და სომხეთის გაზის ქსელის გავლით, გახდეს გარდაბნის მომავალ 

„ჰაბში“ ირანული გაზის სამხრეთიდან მიღების საშუალებაც. თავის დროზე – 2005-

2006 წლებში, ამ აზრს, სრულიად სამართლიანად, „მაგისტრალური გაზსადენის“ 

პრივატიზაციის მოწინააღმდეგეები ავითარებდნენ. ეს იდეა სომხეთის ახლანდელი 

მთავრობისთვის მისაღებია, რადგან ამ გზით ის თავის დიდი ხნის ოცნებას აის-

რულებს და პანევროპულ პროექტში ჩაერთვება. თანაც ერევანი რუსეთისაგან ალ-

ტერნატიული გაზმომარაგების წყაროს და სატრანზიტო მოსაკრებლებს მიიღებს. 

ამასთან, რუსეთიდან მისი გაზმომარაგება ჩვეულებრივ გაგრძელდება „მაგისტრა-

ლური გაზსადენის“ 700 მმ-იანი სათადარიგო მილით, რომლის სიმძლავრე, სომ-

ხეთის დღევანდელ მოთხოვნილებას (2011-2020 წწ. წელს ეს მაჩვენებელი საშუა-

ლოწლიურად დაახლოებით 2.5 მლრდ კუბმეტრი იყო), სრულად დააკმაყოფილებს. 

ამრიგად, გარდაბნის რუსულ-აზერბაიჯანული გაზის „ჰაბი“ რეგიონის 

ყველა ქვეყნის, და არც მთავარია – საქართველოს, ინტერესებს დააკმაყოფილებს. 

„გაზის ჰაბის“ საკითხის განხილვას პარლამენტის ეკონომიკური პროფილის, 

უსაფრთხოების, ევროინტეგრაციის კომიტეტებისა და ეროვნული უშიშროების 

საბჭოს აპარატის კოორდინაცია სჭირდება. 

სახმელეთო ტრანსპორტი „თურანის ჭიშკარს“ ვერ გამოიყენებს  

„თურანის ჭიშკარის“ პროექტმა ბაქოს მხრივ ნახჭევანსა და თურქეთს შორის 

ინფრასტრუქტურული სახმელეთო კავშირების გაფართოების მოთხოვნაც გამოიწ-

ვია. ნახჭევანს თურქეთთან 8 კილომეტრიანი საზღვარი აქვს. როგორც ზემოთ აღი-

ნიშნა, 2020 წლის თებერვალში გამართული ბაქოს მოლაპარაკებების შემდგომ პრეს-

კონფერენციაზე, აზერბაიჯანისა და თურქეთის სახელმწიფოს მეთაურებმა განაც-

ხადეს მემორანდუმის გაფორმების შესახებ ნახჭევანსა და თურქეთის ქალაქ ყარსს 

შორის, აღნიშნული 8 კილომეტრიანი დერეფნის გავლით, სარკინიგზო მაგისტრა-

ლის მშენებლობაზე. პროექტი წარმოადგენს ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო 

მაგისტრალის გაგრძელებას. ”ამას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. სომხეთის 

აგრესიული პოლიტიკის გამო ნახჭევანი ცხოვრობს ბლოკადაში, ანუ ალყაშია მრა-

ვალი წლის განმავლობაში,”- განაცხადა მაშინ აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ 

ალიევმა. ”ნახჭევანისთვის დიდი პრობლემაა მისი პროდუქციის უცხოურ ბაზრებ-

ზე გატანა. ყარსი - იგდირი - ნახჭევანის რკინიგზის მშენებლობა აღმოფხვრის ამ 

პრობლემას და ამით გააუმჯობესებს ნახჭევანის ავტონომიური რესპუბლიკის კე-

თილდღეობას” - თქვა მან. თავის მხრივ, რ. ტ. ერდოღანმა აღნიშნა, რომ დღის წეს-

რიგშია ასევე, ჯერ კიდევ ამ საუკუნის დასაწყისში ინიცირებული, 160 კილომეტ-

რიანი ტრანსსასაზღვრო გაზსადენის აგება. ”ნახჭევანს მეტი ექნება ბუნებრივი აირი. 

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ის კიდევ უფრო გაძლიერდება, როგორც ირანის, ასე-
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ვე თურქეთის მხარდაჭერით,”-განაცხადა პრესკონფერენციაზე თურქეთის სახელმ-

წიფოს მეთაურმა5.  

მიუხედავად იმისა, რომ სომხეთის სიუნიკის (ზანგეზურის) რაიონის გავ-

ლით „თურანის ჭიშკრის“ კომუნიკაციების დაპროექტებაზე არა მარტო 2020 წლის 9 

ნოემბრის, არამედ უკვე ი. ალიევის და რ. ტ. ერდოღანის 2021 წლის 15 ივნისს ქ. შუ-

შაში ხელმოწერილ სამოკავშირეო დეკლარაციაშიცაა საუბარი, ეს უფრო ფანტაზიის 

ნაყოფს გავს, ვიდრე რეალობაზე დაფუძნებულ გეგმას. რეგიონალური ტრანსკასპი-

ური პროექტების დაწყებამდე, სრულად დაუტვირთავი ბაქო - ახალქალაქი - ყარსის 

რკინიგზა თურქეთ - აზერბაიჯანის ეკონომიკური თანამშრომლობისთვის, სრუ-

ლიად საკმარისია. თუმცა, თურქეთში არიან ძალები, რომლებიც საქართველოს არა-

სტაბილურ სატრაზიტო ქვეყნად მიიჩნევენ და ამ ძალებს უნდათ „თურანის ჭიშკ-

რის“ სახით, ახალი სატრანზიტო დერეფნის თურქულ ქ. იგდირიდან კასპიისპირე-

თამდე მიყვანა.  

საბჭოთა კავშირის დროს აშენებული ყარსი-გიუმრი-ნახიჭევანი-მეგრი-ბაქო 

რკინიგზის ყარსი-გიუმრის მონაკვეთის აღდგენა ჯერ კიდევ 2009 წელს - თურქეთ-

სომხეთის ციურიხის ოქმებში იყო გათვალისწინებული, ანუ სომხეთ-თურქეთის 

ე.წ. „საფეხბურთო დიპლომატიის“ დროს განიხილებოდა. თუმცა, აზერბაიჯანში ამ 

გზის გაგრძელებაზე საუბარი მაშინაც არ ყოფილა.  და ეს შემთხვევითი არ არის... 

როგორ შეიძლება ახლო პერსპექტივაში სომხეთის გავლით რკინიგზის 

გაგრძელებაზე საუბარი, როდესაც საერთაშორისო ორგანიზაცია International alert-

ის 2014 წელს ჩატარებული კვლევით, ნახჭევანის სადგურ ორდუბადიდან სომ-

ხეთის მეგრის რაიონის ტერიტორიაზე მიმავალი რკინიგზის მონაკვეთი და 4 სად-

გური დაშლილი და დატაცებულია. სომხეთის ამ რაიონში არსებული რკინიგზის  

სპეციალური ნაგებობები, მათ შორის ერთი გვირაბი, ათწლეულების მანძილზე 

უმოქმედობისა და მოუვლელობის გამო, გამოუსადეგარ მდგომარეობაშია. უფრო 

მეტიც, 108 კმ რკინიგზა სომხეთის საზღვრიდან აზერბაიჯანის სადგ. გორადიზამდე 

მთლიანად განადგურებულია, ხოლო რკინიგზის რელსები და შპალები აყრილი და 

დატაცებულია6. ბევრი ნაგებობა, მათ შორის ვიადუკები, დრენაჟები, გადასასვლე-

ლები და სხვ. გამოუსადეგარია. რკინიგზის ამ მონაკვეთზე იყო 12 სადგური, 

რომელთა უმრავლესობა დაშლილია7. (იხ. სქემა 2)    

სქემა 2 

ყარსი-გიუმრი-ნახიჭევანი-მეგრი-ბაქოს უმოქმედო რკინიგზა 

 
                                                 
5 https://ka.wikipedia.org/wiki/მთიან_ყარაბაღში_ცეცხლის_შეწყვეტის_შეთანხმება 
6 https://ka.wikipedia.org/wiki/მთიან_ყარაბაღში_ცეცხლის_შეწყვეტის_შეთანხმება 
7 Там же. стр.15 
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 ამრიგად, სახმელეთო სატრანსპორტო „თურანის ჭიშკრის“ უმთავრესი 

პრობლემა დაფინანსება იქნება. მდინარე არაქსის გასწვრივ ავტომაგისტრალისა და 

რკინიგზის აგება ძვირი დაჯდება. ცენტრალური აზიის ქვეყნებში, გასული საუ-

კუნის 90-იანი წლებისგან განსხვავებით, თურქეთი აღარ წარმოადგენს არც უმ-

თავრეს ინვესტორს, აღარც მთავარ სავაჭრო პარტნიორს. იქ მთავარი მოთამაშეები 

უკვე არა თურქეთი, არამედ - ჩინეთი და რუსეთია. ტრანსკასპიური პროექტების 

განხორციელების შემთხვევაშიც კი, ცენტრალური აზიის გაზი და ტვირთები არა 

თურქეთისკენ, არამედ ჩინეთისკენ და რუსეთისკენ მიდის და მომავალშიც წავა, 

ვინაიდან ამ რეგიონში სატრანსპორტო ფრახტი და გაზის საბადოების უმეტესობაზე 

ლიცენზიები ჩინურ და რუსულ სახელმწიფო კომპანიებს აქვთ შეძენილი. ჩინეთი 

და რუსეთი ძირშივე აღკვეთენ პანთურქულ სოლიდარობას ცენტრალურ აზიაში, 

რადგან მათ თავიანთ სინძიან-უიღურის (ჩინეთი) და ვოლგისპირეთ-ჩრდილოეთ 

კავკასიის (რუსეთი) მუსლიმანური სეპარატიზმის უმთავრეს წამახალისებლად 

მიიჩნევენ. 

მეტიც, ყარაბაღის მეორე ომამდე 7 თვით ადრე, 2020 წ. 25 თებერვალს 

გამართულ თურქეთ-აზერბაიჯანის უმაღლესი დონის სტრატეგიული თანამშრომ-

ლობის საბჭოს რიგით მე-8 სხდომის შემდეგ, რომელშიც ორივე ქვეყნის ლიდერები 

- რეჯეფ თაიფ ერდოღანი და ილჰამ ალიევი მონაწილეობდნენ, ხელი მოეწერა რიგ 

ორმხრივ დოკუმენტებს. 

მოცემულ დოკუმენტებს შორის არის „თურქეთისა და აზერბაიჯანის რეს-

პუბლიკების მთავრობებს შორის დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმი ყარ-

სი-იგდირი-არალიქი-დილუჩუ-სადარაქი-ნახჭევანი-ჯულფას სარკინიგზო პროექ-

ტის შესახებ“. 

დოკუმენტს ხელი მოაწერეს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ტრანსპორტის, 

კომუნიკაციებისა და მაღალი ტექნოლოგიების მინისტრმა რამინ გულუზადემ და 

თურქეთის რესპუბლიკის ტრანსპორტისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ადილ 

ქარაისმაილოღლუმ. ეს პროექტი უკვე დიდი ხანია დაწყებულია! 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ყარსი-იგდირი-ნახჭევანის 

სარკინიგზო ხაზი, როგორც ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის 

გაგრძელება, ყარსი-გიუმრი-ნახიჭევანი-მეგრი-ბაქოს საბჭოთა რკინიგზის აღდგენა-

რეკონსტრუქციასთან შედარებით, გაცილებით ეფექტიანი იქნება. ამასთან, გასათ-

ვალისწინებელია, რომ რუსეთისა და სომხეთის ინტერესებშია არა ბაქო-თბილისი–

ახალქალაქი-ყარსის, არამედ ადლერი – თბილისი – გიუმრი – ყარსის მარშრუტის 

აღდგენა და გიუმრიდან არა მარტო თურქეთთან, არამედ ირანთანაც დაკავშირება. 

იგივე შეიძლება ითქვას „ერთი გზა, ერთი სარტყელის“ გლობალურ პროექ-

ტში თურქეთის მონაწილეობაზე. ანკარას სამეზობლოშიც და ხმელთაშუაზღვის-

პირეთის სხვა რეგიონებშიც კონფლიქტები აქვს. ცენტრალურ აზიაში „ერთი გზა, 

ერთი სარტყელის“ პროექტებში თურქეთის ჩართვის სურვილის გამოთქმაც კი, მისი 

ზემოთ განხილული კონფლიქტების ფონზე, სავარაუდოდ, გაართულებს ანკარას, 

მოსკოვთან და პეკინთან ისედაც დაძაბულ, ურთიერთობებს. 

 ამრიგად, სახმელეთო ტრანსპორტის საკითხის განხილვასაც პარლამენტის 

ეკონომიკური პროფილის, უსაფრთხოების, ევროინტეგრაციის კომიტეტებისა და 

ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატის კოორდინაცია სჭირდება. როგორია 

„თურანის ჭიშკრის“ საზღვაო განზომილება?   
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ფართო შავი ზღვის რეგიონი (WBSA) და „თურანის ჭიშკარი“  

ხმელთაშუა ზღვა-შავი ზღვის აუზში და მსოფლიო ოკეანეების მიმარ-

თულებით ტვირთების მოძრაობა სტაბილურად იზრდება. ქართული პორტები 

მაქსიმალურად უნდა შეეცადონ ცენტრალური აზიის ფრახტის ხელში ჩაგდებას, 

თუმცა კონკურენცია საზღვაო-სატვირთო გადაზიდვებში მუდმივად იზრდება. 

გარდა ევროკავშირის ენერგეტიკული პროექტებისა, თურქეთში პორტებით და 

რკინიგზით გადაზიდვების გაზრდაზეც აქტიურად მუშაობენ. ამ მხრივ აღსანიშ-

ნავია თურქეთის მთავრობის დროული ნაბიჯები ქვეყნის სატრანსპორტო „ჰაბად“ 

გადაქცევის მიზნით.  

გასული საუკუნის 90-იან წლებში დასრულდა შავი ზღვის ხუთივე თურ-

ქული პორტის რეკონტრუქცია. ქ. ანკარას დიდი სარკინიგზო კვანძის შექმნის 

შემდეგ, 2013 წელს ბოსფორის სრუტის ქვეშ გაიყვანეს „მარმარაის“ სარკინიგზო 

გვირაბი, ხოლო 2021 წლის 26 ივნისს თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ ტაიპ ერდო-

ღანმა, ქ. სტამბოლის ჩრდილო-დასავლეთ ბაშაკშეჰირის რაიონში, გამოაცხადა 

„სტამბოლის არხის“ (Istanbul Channel) მშენებლობის დაწყება. არხის გაყვანის იდეა 

ჯერ კიდევ 11 წლის წინ დაიბადა, მაგრამ მისი რეალიზაცია, შიდა და გარე 

დაბრკოლებების გამო, მხოლოდ ახლა დაიწყო. არხის მშენებლობა ექვს წელს 

გაგრძელდება და 15 მლრდ დოლარი დაჯდება. 

ამ პროექტის განხორციელება სტრატეგიული ამოცანაა, რომელსაც ერთის 

მხრივ შეუძლია ბოსფორის განმუხტვა და, მეორე მხრივ, თურქეთის გავლენის 

გაზრდა გლობალური მასშტაბით - იგივე „დიდი თურანის“ იდეის ხელშეწყობა. 

თურქეთის სრუტეებში ნაოსნობის ინტენსივობა და ახალი არხის მშენებ-

ლობის საჭიროება შეიძლება დადასტურდეს ამ მონაცემებით: 1938 წელს ბოსფორში 

შევიდა 4.5 ათასი გემი, 1985 წელს - 24 ათასი, 1996-2000 წლებში - უკვე 47-50 ათასი 

... Trend- თან ექსკლუზიურ ინტერვიუში, თურქეთის ტრანსპორტისა და ინფრა-

სტრუქტურის მინისტრმა ადილ ქარაისმაილოღლუმ აღნიშნა, რომ შავი ზღვის 

აუზში ეკონომიკური აქტივობის ზრდის გამო, ამ მაჩვენებელმა შეიძლება მიაღწიოს 

86 ათასს უახლოეს ათწლეულში. თუმცა, თურქეთის ტრანსპორტის სამინისტროს 

მონაცემებით, ბოლო 15 წლის განმავლობაში ბოსფორზე გადამავალი გემების რაო-

დენობა თანდათან შემცირდა: 2006 წელს 54 880-დან 2020 წელს 38404-მდე8. 

შეიძლება შეიქმნას შთაბეჭდილება, რომ თუ გემების რაოდენობა მცირდება, მაშინ 

სრუტეებში ნავიგაცია გამარტივდება. მაგრამ გემების რაოდენობა მართალია შემ-

ცირდა, მაგრამ მათი ზომები და ტვირთამწეობა გაიზარდა. 

ბოლო წლებში ბოსფორის გავლით 200 მეტრზე მეტი სიგრძის გემების 

რაოდენობა 35 პროცენტით გაიზარდა, - 2006 წელს 3 650-დან 2020 წელს 4 950-მდე, 

ხოლო ტვირთის მთლიანი მოცულობა გაიზარდა 30 პროცენტით, 476 მილიონი 

ტონადან 2006 წელს, 620 მილიონ ტონამდე - 2020 წელს9.  

გასათვალისწინებელია, რომ ბოსფორი ერთ-ერთი ყველაზე გაუვალი სრუ-

ტეა: როგორც ნავიგაციის დარგის ექსპერტები აღნიშნავენ, 33 კილომეტრიანი სრუ-

ტის გავლისას გემმა ათჯერ მაინც უნდა შეიცვალოს კურსი. 

არსებობს სერიოზული ეკოლოგიური რისკები, რომლებიც საფრთხეს უქმ-

ნის სტამბოლის უსაფრთხოებას: თითქმის ყოველდღე რამდენიმე ათეული ნავთო-

                                                 
8 Канал «Стамбул»: еще один шаг Турции к триумфу. https://www.trend.az/world/turkey/3445587.html 
9 Там же. 
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ბის, თხევადი გაზის და ტოქსიკური ქიმიკატების ტანკერი გაივლის ქალაქის 

ცენტრში, ხოლო ნავთობპროდუქტების ტრანსპორტირება სტაბილურად იზრდება: 

1999 წელს ნავთობის ბრუნვა ბოსფორით დაახლოებით 95 მილიონი ტონა, 2010 

წელს ეს მაჩვენებელი უკვე 140 მილიონი ტონა იყო, დღეს კი - 150 მილიონ ტონაზე 

მეტია10. 

ეკოლოგიური პრობლემები განსაკუთრებით აქტუალური გახდა ბოსფორის 

სრუტეში 1994 წელს კვიპროსის დროშის ქვეშ მცურავი ტანკერის, „ნასსიას“ ავარიის 

შემდეგ, როდესაც ასეულობით ათასი ტონა ნავთობი ქ. სტამბოლის ცენტრში, 

ბოსფორში ჩაიღვარა და მრავალმილიონიანი მეგაპოლისს ეკოლოგიური კატასტრო-

ფით დაემუქრა. ამ დროიდან გახშირდა თურქეთში ბოსფორის გვერდის ამქცევი 

არხის აგებაზე და „სრუტეების ეკოლოგიური ფონდის“ დაარსებაზე საუბარი. ამავე 

დროს, „მონტრეს კონვენციაში“ აღნიშნულ „...სავაჭრო გემების სრულიად თავისუფ-

ლად“ ცურვის საწინააღმეგოდ, „შეუმჩნევლად“ შემოიღეს შეზღუდვებიც. მაგალი-

თად, ტანკერებს ბოსფორში ცურვა მხოლოდ დღე-ღამის ნათელ დროს შეუძლიათ, 

აიკრძალა 200 მეტრზე გრძელი ტანკერების სრუტეში ლოცმანის გარეშე გადაად-

გილება. მოგვიანებით დაწესდა, რომ სრუტეში მცურავ ნავთობის და თხევადი 

გაზის ტანკერებს ორმაგი ფსკერი და სპეციალური განათება უნდა ჰქონდეთ და ა. შ. 

ამრიგად, ნავიგაციის შეზღუდვებს თურქეთი დიდი ხანია იყენებს და არ 

არის გამორიცხული, რომ აღორძინდეს ამ რამდენიმე წლის წინ დაანონსებული 

„სრუტეების ეკოლოგიური ფონდის“ დაარსების იდეაც, რაც ტანკერებიდან ბოს-

ფორის გავლის მოსაკრებლის გადახდას გულისხმობს. ახლა უკვე ანკარა ამ მოსაკ-

რებლის დაწესებას, თურქეთის სხვადასხვა გარემოსდაცვითი კონვენციისადმი 

მიერთებით ახსნის... 

ერთი შეხედვით, „სტამბულის არხი“ საქართველოს პორტებსაც შეუქმნის 

გარკვეულ პრობლემებს შავ ზღვაში ნავიგაციის შესაძლო გაძვირების თვალსაზ-

რისით. თუმცა,  სტამბულის 44 კილომეტრის სიგრძის, 275 მეტრი სიგანის და 20.75 

მეტრი სიღრმის არხის მშენებლობამ შეიძლება თავისი „წვლილი“ შეიტანოს „სა-

ქართველოს რკინიგზის“ აფხაზეთის მონაკვეთის ამუშავებაში. მისი ამოქმედებით, 

უპირველეს ყოვლისა, რუსეთია დაინტერესებული, რადგან ამ გზით მიიღებს 

გასასვლელს სტრატეგიული მოკავშირეების – სომხეთის, ირანის, სირიის მაგისტრა-

ლებისკენ. „საქართველოს რკინიგზით“ რუსეთი ასევე შეძლებს ბოსფორი-დარდანე-

ლის გავლით ნავთობის ტრანსპორტირების მოსალოდნელი წლიური ქვოტირების 

(ეკოლოგიური შეზღუდვების), ან ფასიანი „სტამბულის არხის“ მოქმედების პირო-

ბებში, ნავთობპროდუქტების დასავლეთში ექსპორტი ტანკერების ნაცვლად ხმელე-

თით – ბაქო-თბილისი-ახალქალაქი-ყარსის რკინიგზით, ან ბაქო-თბილისი-ჯეიჰა-

ნის ნავთობსადენში ნავთობის ნაკადის გადამისამართებით, საქართველო-

თურქეთის ტერიტორიის გავლით, განახორციელოს.  

საქმე ისაა, რომ ამ არხის აგებით ბოსფორის და დარდანელის სრუტეებზე 

მშვიდობიან დროს თავისუფალი მიმოსვლა (ისინი, როგორც ზემოთ აღინიშნა, 

ნეიტრალურ წყლებადაა მიჩნეული 1936 წლის "მონტროს კონვენციით" და 1982 წ. 

“გაეროს საზღვაო კონვენციით“ - UN Maritime Convention) შეიზღუდება და 

რუსული და ყაზახური ნავთობის ტრანსპორტირება ახალი "სტამბულის არხით" 

უნდა დაიწყოს, რაც ძალიან ძვირი ეღირება...  

                                                 
10 Там же. 
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ერთის მხრივ, თურქეთის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა არაერთხელ 

განაცხადეს, რომ თითქოს “სტამბოლის არხს” არაფერი ექნება საერთო 1936 წელს 

ხელმოწერილ „მონტრეს კონვენციით“ სამხედრო გემების მიღებასთან და ასევე 

გამორიცხავენ, რომ ვინმე აიძულონ გამოიყენონ ახალი არხი ბოსფორის ნაცვლად. 

„მონტრეს კონვენციის“ მე–2 მუხლში ნათქვამია: ”მშვიდობიან დროს, ნებისმიერი 

დროშის ქვეშ მცურავ სავაჭრო გემებს სრულიად თავისუფლად შეუძლიათ სრუ-

ტეებში შესვლა და ნავიგაცია.” მაგრამ, ზემოაღნიშნულ კონვენციაში არაფერია 

ნათქვამი ეკოლოგიურ შეზღუდვებზე, ვინაიდან იმ დროს გარემოს დაცვაზე ნაკ-

ლებად ფიქრობდნენ.  

მეორეს მხრივ თურქეთში უკვე არსებობს ე.წ. "სრუტეების ეკოლოგიური 

ფონდის" პროექტი და ბოსფორზე ნაოსნობის შეზღუდვები. რუსეთის და ყაზახეთის 

საერთაშორისო ნავთობის კომპანიები უკვე ეძებენ სრუტეებისა და "სტამბულის 

არხის" გვერდის ამქცევ გზას! ყველაზე რელურია ნავთობის ნოვოროსიისკიდან 

აფხაზეთის გავლით თურქეთში, - სახმელეთო გზით გადამისამართება. ამით 

სოხუმშიც დაინტერესდებიან, მოსკოვშიც და ასტანაშიც. 

საქართველოს რკინიგზის აფხაზეთის მონაკვეთის აღდგენა, ან ნავთობსა-

დენით ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანთან „კასპიის მილსადენის კონსორციუმის“ (CPC) 

დაკავშირება, ყაზახეთის და იქ ოპერირებადი ამერიკული და ევროპული ნავთობის 

კომპანიების ინტერესებში შედის. საქმე ისაა, რომ 2016 წლის ბოლოს დამთავრდა 

CPC-ის თენგიზი-ატირაუ-ნოვოროსიისკის ნავთობსადენის რეკონსტრუქცია. მისი 

წლიური სიმძლავრე 25 მლნ ტონიდან, 67.5-70 მლნ ტონამდე გაიზრდა და მალე 83 

მლნ ტონას მიაღწევს11. ეს პროექტი 2011 წელს ქ. კრიმსკის რაიონში მომხდარმა 

წყალდიდობამ შეაფერხა, თუმცა ამჟამად მისი ექსპლუატაცია წარმატებით მიმდი-

ნარეობს. ყაზახეთის თენგიზის, კაშაგანის, კუმკოლის და კარაჩაგანაკის ნახშირ-

წყალბადების თურქული სრუტეებით ტანკერებით ტრანსპორტირებას, სავარაუ-

დოდ, ეკოლოგიური მოსაზრებებით (სტამბულის ცენტრში - ბოსფორით უკვე 

ყოველ 12 წუთში ერთი დიდი გემი გაივლის, რომელთაგან ყოველი მესამე - ტან-

კერია!) თურქეთი მალე აღარ დაუშვებს და ტანკერებს ფასიან „სტამბულის არხის-

კენ“ გადაამისამართებს. 

„სტამბოლის არხის“ პროექტის დაწყების საპასუხოდ, რუსეთ-ყაზახეთ-ირა-

ნის ჯერ კიდევ გასულ საუკუნეში ინიცირებული ორი არხის - XX ს. 30-იან წლებში 

უკვე დაწყებული და მეორე მსოფლიო ომის გამო შეჩერებული კუმა-მანიჩის, ანუ 

„ევრაზიის არხის“ ორი მარშრუტის, და 60-იან წლებში ინიცირებული, კასპიის 

ზღვა-სპარსეთის ყურის არხების მივიწყებული პროექტების, მედიაში აქტუალი-

ზაცია მოხდა. აღნიშნული პროექტებიდან თუნდაც ერთის, ,,ევრაზიის არხის” (იხ. 

სქემა 3) განხორციელება საქართველოსთვის მისი სატრანზიტო ფუნქციის დაკნი-

ნებას მოასწავებს, ის შეიძლება ერთგვარად ,,განზე დარჩეს”, რაც მის გეოეკონო-

მიკურ მნიშვნელობაზე და, შესაბამისად, მის მიმართ დასავლეთის ქვეყნების 

ინტერესზე უდავოდ აისახება12. 

                                                 
11 CPC system to transport 67.5 mln tons of crude oil in 2021. 2021 February 26 11:42 
https://portnews.ru/news/309407/ 
12

 ევრაზიის არხი და საქართველოს სატრანზიტო ფუნქცია. 

http://saqinform.ge/news/871/%2C%2Cevraziis+arxi%E2%80%9D+da+saqarTvelos+satranzito+funqcia.

html 

http://saqinform.ge/news/871/%2C%2Cevraziis+arxi%E2%80%9D+da+saqarTvelos+satranzito+funqcia.html
http://saqinform.ge/news/871/%2C%2Cevraziis+arxi%E2%80%9D+da+saqarTvelos+satranzito+funqcia.html
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სქემა 3 

გასული საუკუნის 30-იან წლებში დაპროექტებული „ევრაზიის არხის“ (კუმა-
მანიჩის) ორი მარშრუტი  

 
 

ამდენად, საქართველოსთვის ნავთობის სატრანზიტო ფუნქციის შენარჩუ-

ნების ერთადერთი გამოსავალია ნოვოროსიისკიდან რკინიგზით, აფხაზეთის გავ-

ლით, ან ახალი ნავთობსადენით, - „ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის“ ნავთობსადენში ყა-

ზახური და რუსული ნავთობის ჩატვირთვა. სავარადუდოდ, ამ პრობლემას რუსეთი 

და ყაზახეთი საქართველოს ხელისუფლების წინაშე „სტამბული არხის“ მშენებლობის 

დასრულებამდე დააყენებენ. ამით, კრემლში და ასტანაში მძლავრი ენერგეტიკული 

ლობის არსებობის პირობებში, საქართველოს აფხაზეთის პრობლემის მშვიდობიანი 

გადაწყვეტის პერსპექტივა გაუჩნდება (სხვათა შორის, აფხაზეთის გავლით თურ-

ქეთისკენ ნავთობსადენის გაყვანის გზით, აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარების 

იდეას, ჯერ კიდევ 1992 წელს, ე. შევარდნაძე აყენებდა). მით უმეტეს, რომ ამ საკით-

ხის დარეგულირებაში ისეთი ძლიერი „აქტორი“ ჩერთვება, როგორც ყაზახეთში 

მოქმედი ამერიკული და ევროპული ენერგეტიკული კომპანიებია! 

ამ საკითხებსაც პარლამენტის ეკონომიკური პროფილის, ევროინტეგრაციის, 

უსაფრთხოების კომიტეტებისა და ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატის კოორ-

დინაცია სჭირდება. 

დასკვნა 

ზემოაღნიშნული არგუმენტები გვეძლევს იმის თქმის საფუძველს, რომ 

საქართველოს შესაბამისი უწყებების გამიზნული პოლიტიკის გატარებით, შეიძ-

ლება „თურანის ჭიშკარი“ ძველი „დიდი თურანის“ კარგად დავიწყებული პროექ-

ტის თეორიულ „რე-მეიქად“ დარჩეს.       

ზემოაღნიშნული დეტალები არც აზერბაიჯანის და არც თურქეთის არანაირ 

გეოპოლიტიკურ გაძლიერებაზე არ მეტყველებს. პირიქით, „თურანის ჭიშკარის“ 

კომუნიკაციები, გახსნის დღიდან, შესაძლოა სომხების მუდმივი დივერსიების 

ობიექტი იყოს, ხოლო 5 წლის შემდეგ ისევ სომხეთმა დაიბრუნოს ომით, თუ აზერ-

ბაიჯანი არ იქნება თანახმა შეთანხმების გაგრძელებაზე, და თავის მხრივ, მოინ-

დომებს რუსი სამშვიდობოების გაყვანას ყარაბაღის დარჩენილი ნაწილის ძალის-
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მიერად დასაბრუნებლად. ანუ, საქართველოს შესაბამის უწყებებს აქვს საკმარისი 

დრო, რათა სტატიაში განხილული გაზის, ნავთობის, რკინიგზის, საზღვაო-სატ-

რანსპორტო პროექტები ქვეყნის ეკონომიკური რეუნიფიკაცისათვის გამოიყენონ. 

 ამიტომ მიგვაჩნია, რომ ზემოაღნიშნულ საკითხებზე ეროვნული უსაფრთ-

ხოების საბჭო, პარლამენტის შესაბამის კომიტეტებთან მჭიდრო თანამშრომლობით, 

უკვე აქტიურად უნდა  მუშაობდეს. 
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Expanded Summary 

 
Eight months have passed since the Karabakh war, and there is not yet seen a publication on its 

possible positive or negative impact on the Georgian economy. This article is an attempt to 

intensify geoeconomic research on this topic, take political steps in the nearest future, etc. This 

year the events have developed so dynamically that it is already necessary to reflect the new 

political reality created in the South Caucasus, after the second so-called Karabakh conflict. 

This 44-day war, and also the recent elections in Armenia and Iran and the declaration of the 

withdrawal of US troops from Afghanistan by September 1, 2021 bring these new realities in 

region. The fact is that the newly elected government of Armenia does not hide that it will try 

to open transport communications with Azerbaijan and Turkey - construction of a new Megri-

http://saqinform.ge/news/871/%2C%2Cevraziis+arxi%E2%80%9D+da+saqarTvelos+satranzito+funqcia.html
http://saqinform.ge/news/871/%2C%2Cevraziis+arxi%E2%80%9D+da+saqarTvelos+satranzito+funqcia.html
https://doi.org/10.36172/EKONOMISTI.2021.XVII.03.GARAKANIDZE
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Tabriz railway corridor parallel to the Baku-Astara road to Iran. Therefore, Tehran is a compet-

itor of the Baku-Megri (Syunik region of Armenia, former Zangezur district) - the Turan Gate 

of Nakhichevan. With this new route Iran will avoid the Baku monopoly on the already operat-

ing Azerbaijani traffic corridor Derbent-Baku-Astara and its "Transit Dictatorship" will be bal-

anced by the Tabriz-Megri railway. We believe that the National Security Council, as an inter-

agency advisory body, with the support of Parliament's Economic Profile, Security and Euro-

pean Integration Committees, should work to make use of these new realities for the benefit of 

the country. What are the most relevant directions?  

Experts, in the light of the financial problems of global energy projects, did not rule out the 

possibility of their transformation into various forms in order to reduce the cost of EU "South-

ern Gas Corridor" projects. One such transformational idea is to combine European and Rus-

sian gas pipelines to improve financial security. This issue was first raised in early 2010. On 

January 10, 2011, U.S. Ambassador to Italy D.C. Thorn again ousted him. Unfortunately, this 

project was not discussed in Georgia by the government or the parliament, and discussions 

took place only in expert circles. The idea of such a merger was openly rejected in Russia at 

the time, but behind the scenes information, the problems now facing North Stream 2 could act 

as a catalyst and force Gazprom to send part of its gas to the European market via much lower-

cost routes. Of these projects, only the least developed, at the idea level, of the White Stream, 

the Georgia-Ukraine-Romania gas pipeline was associated with Ukraine, which is not feasible 

under the annexation of Crimea. Moreover, the capacity of the Ukrainian gas network is lim-

ited. According to experts, transit through Ukraine will soon not be able to fully meet Europe's 

growing demand for gas. 

Therefore, the unification of Russian and European projects not through Ukraine, but in anoth-

er format, can now be supported by Russia. Experts have already speculated that Moscow may 

start looking for a place to connect Russian gas to the European "corridor" gas pipelines. 

At present, the only place where the western routes of Russia and the Caspian gas intersect is 

Georgia. On the one hand, the "North-South Main Gas Pipeline" runs through Georgia. From 

Mozdok it is connected with Armenia through the territory of Georgia. On the other hand, it 

crosses the EU's South Caucasus Gas Pipeline (SCP) between Gardabani and Jandara, which 

currently supplies both Shah Deniz gas stages not only to Turkey but also through the TANAP 

and TAP pipelines to EU member states (see Figure 1). ). Georgia receives 5% of the gas from 

the SCP gas pipeline as a transit fee free of charge, 5% at a reduced price. 

The Kars-Igdiri-Nakhchivan railway line, as an extension of the Baku-Tbilisi-Kars railway, 

will be much more efficient than the reconstruction-reconstruction of the Kars-Gyumri-

Nakhichevan-Megri-Baku Soviet railway. At the same time, it should be noted that it is in the 

interests of Russia and Armenia not to restore the Baku-Tbilisi-Akhalkalaki-Kars, but the Ad-

ler-Tbilisi-Gyumri-Kars route and connect Gyumri not only with Turkey but also with Iran. 

The same can be said about Turkey's participation in the "One Road, One Belt" global project. 

Ankara also has conflicts in the neighborhood and in other Mediterranean regions. Even ex-

pressing Turkey's desire to involve Turkey in the One Road, One Belt projects in Central Asia, 

amid the conflicts it has discussed above, is likely to complicate already strained relations with 

Ankara, Moscow and Beijing. 

 Thus, the discussion of the issue of land transport also needs the coordination of the Parlia-

ment's Economic Profile, Security, European Integration Committees and the staff of the Na-

tional Security Council. What is the maritime dimension of the Turan Gate? 

Environmental problems became especially acute in the Bosphorus Strait in 1994 after the 

crash of a Cypriot-flagged tanker, the Nassia, when hundreds of thousands of tons of oil were 

pumped into the Straits. In the center of Istanbul, the Bosphorus overflowed and threatened a 
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multimillion-dollar megalopolis with ecological catastrophe. Since then, there has been talk of 

building a canal on the Bosphorus in Turkey and establishing an "Strait Ecological Fund". At 

the same time, restrictions were imposed "unobtrusively" on swimming "... merchant ships" 

mentioned in the "Montreux Convention". For example, tankers can swim in the Bosphorus 

only in broad daylight, it is forbidden to move in the strait of tankers longer than 200 meters 

without a pilot. It was later established that oil and liquefied gas tankers in the strait should 

have dual bottoms and special lighting, and so on. Sh. 

Thus, Turkey has been using navigation restrictions for a long time, and it is possible that the 

idea of establishing the "Strait Ecological Fund" announced a few years ago, which involves 

paying a fee for crossing the Bosphorus from tankers, will be revived. Now Ankara is explain-

ing the imposition of this fee by joining various environmental conventions in Turkey. 

At first glance, the "Istanbul Channel" will also create some problems for Georgian ports in 

terms of possible increase in navigation in the Black Sea. However, the construction of a 44-

kilometer-long, 275-meter-wide and 20.75-meter-deep canal in Istanbul could make a "contri-

bution" to the development of the Abkhazian section of the Georgian Railway. Russia is pri-

marily interested in its implementation, because in this way it will get access to the highways 

of strategic allies - Armenia, Iran, Syria. With the Georgian Railway, Russia will also be able 

to export oil products to the West instead of tankers by land - Baku-Tbilisi-Akhalkalaki or Ba-

ku - under the Bosphorus-Dardanelles, expected annual oil quotas (ecological restrictions), or 

paid "Istanbul Canal". - to divert oil flow in the Ceyhan oil pipeline through the Georgian-

Turkish territory. 

The fact is that the construction of this canal will restrict free movement in peacetime on the 

Bosphorus and Dardanelles Straits (which, as mentioned above, are considered neutral waters 

by the 1936 Montreux Convention and the 1982 UN Maritime Convention) and Russian and 

Kazakh Oil transportation must start through the new "Istanbul Canal", which will be very ex-

pensive ... 

On the one hand, Turkish officials have repeatedly stated that the Istanbul Canal has nothing to 

do with the admission of warships under the Montreux Convention signed in 1936, and also 

ruled out forcing anyone to use the new canal instead of the Bosphorus. Article 2 of the 

Montreux Convention states: "In peacetime, merchant ships flying under any flag may enter 

and navigate the Straits freely." But, the above-mentioned convention does not say anything 

about ecological restrictions, since at that time the environment was less thought about. 

On the other hand, in Turkey there is already a so-called Strait Ecological Fund project and 

restrictions on navigation on the Bosphorus. International oil companies of Russia and Kazakh-

stan are already looking for a way to bypass the Straits and the "Istanbul Canal"! The most 

realistic is the transfer of oil from Novorossiysk via Abkhazia to Turkey - by land. Sokhumi, 

Moscow and Astana will be interested in this. 

Reconstruction of the Abkhazian section of the Georgian Railway, or the connection of the 

Caspian Pipeline Consortium (CPC) with the Baku-Tbilisi-Ceyhan oil pipeline, is in the inter-

ests of Kazakhstan and American and European oil companies operating there. The fact is that 

at the end of 2016, the reconstruction of the CPC Tengiz-Atyrau-Novorossiysk oil pipeline was 

completed. Its annual capacity has grown from 25 million tonnes to 67.5-70 million tonnes and 

will soon reach 83 million tonnes.11 This project was launched in 2011 in St. Petersburg. The 

floods in the Krimsky district have been hampered, though its operation is currently underway 

successfully. Transportation of hydrocarbons from Kazakhstan's Tengiz, Kashagan, Kumkol 

and Karachaganak via the Turkish Straits by tankers is likely to be for ecological reasons (one 

big ship will pass through the Bosphorus in the center of Istanbul every 12 minutes, every third 

of which is a tanker. The price will not stop soon. Redirect. 
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Thus, the only solution is to load Kazakh and Russian oil into the Baku-Tbilisi-Ceyhan oil 

pipeline from Novorossiysk by rail, via Abkhazia, or through a new oil pipeline. Russia and 

Kazakhstan are likely to raise the issue with the Georgian government before the construction 

of the Istanbul Canal is completed. Thus, in the presence of a strong energy lobby in the Krem-

lin and Astana, Georgia will have the prospect of a peaceful solution to the Abkhaz problem 

(by the way, the idea of resolving the Abkhaz conflict by laying an oil pipeline to Turkey via 

Abkhazia back in 1992, E. Shevardnadze). 
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finansebi – FINANCE 

 

თეა კასრაძე 
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი 

ციფრული კონკურენცია - საცალო საბანკო ინდუსტრიის მნიშვნელოვანი გამოწვევა 

 
DOI:  10.36172/EKONOMISTI.2021.XVII.03.TEA.KASRADZE 

 

ანოტაცია. 2008 წლის რეცესიის შემდეგ ახალი ტექნოლოგიების აფეთქება და 
სამომხმარებლო მოთხოვნილებების ზრდა ზეწოლას ახდენენ ბანკებზე. საცალო 
საბანკო მომხმარებლები მუდმივად ელიან ბანკისგან ახალ, გაუმჯობესებულ, ხელ-
მისაწვდომ, მოხერხებულ უწყვეტ მომსახურებას. დღეს სახეზე გვაქვს მომხმარებ-
ლების, ტრადიციული ბანკების, არატრადიციული, ინოვაციური ფინანსური სერვი-
სების მიმწოდებლი კომპანიების, მარეგულირებლების, დეველოპერების, არასაბან-
კო ფირმების და სხვა მოთამაშეების ახალი ღია ეკოსისტემა, რომლის ცენტრშიც 
მომხმარებელია განთავსებული. ბანკებს მოუწევთ თავისი კომერციული და საოპე-
რაციო მოდელების მნიშვნელოვნად შეცვლა, რომ შეინარჩუნონ მომხმარებელი და 
დარჩნენ აქტიურ მოთამაშეებად ბაზარზე.  
საკვანძო სიტყვები: საბანკო ინდუსტრია, ფინანსური სერვისები, ფინტექები, 
დიგიტალიზაცია, მომხმარებელი 
 

შესავალი 

საბანკო დაწესებულებების მიკრო და მაკრო გარემო, რაც განსაზღვრავს 

საბანკო სექტორის კონკურენტუნარიანობას, 2008 წლის კრიზისის შემდეგ მნიშვნე-

ლოვნად შეიცვალა. ბოლო პერიოდში დაფიქსირებულ ძირითად მიკრო ცვლილე-

ბებს შორის, რამაც უდავოდ შეცვალა  ბანკების საქმიანობა  და ხედვა, აღსანიშნავია 

ახალი თაობის საბანკო მომხმარებლების გაჩენა და ახალი კლიენტების მოლო-

დინების გაზრდა და ფინანსური ინდუსტრიის ახალი მოთამაშეების - ფინანსური 

სერვისების არატრადიციული მიმწოდებლების -FinTech, NEO Banks, Challeger 

Banks, BigTech მხრიდან კონკურენციის მატება [Swacha-Lech, 2017]. ეს უკანასკნელნი 

სწორედ ახალი თაობის მომხმარებლებზე და მათ მოლოდინებზე არიან ორიენტი-

რებულნი. ეს ცვლილებები იძულებულს ხდის საბანკო სექტორს მნიშვნელოვნად 

შეცვალოს თავისი კომერციული და საოპერაციო მოდელები, რომ შეინარჩუნონ 

მომხმარებელი და დარჩნენ აქტიურ მოთამაშეებად ბაზარზე. ტენდენცია კიდევ 

უფრო დაჩქარდა კოვიდ-19 პანდემიის პირობებში. 

ახალი თაობის13 მომხმარებლის (Y და Z თაობების) გაჩენა და ახალი კლიენ-

ტების მოლოდინების გაზრდა უბიძგებს მსხვილ ბანკებს, რომ სრულიად, თავიდან 

                                                 
13 თაობა - 20 წლიანი შუალედით დაბადებულ ადამიანთა ჯგუფია, რომელთაც აქვთ სამი 

მსგავსი კრიტერიუმი:  

 ისინი იკვეთებიან ერთ ისტორიულ ეპოქაში. მსგავს ასაკობრივ კატეგორიაში უწევთ 

გადატანა ერთი და იმავე ისტორიული მოვლენის ან სოციალური ცვლილებების;  

 მათ აქვთ მსგავსი დამოკიდებულებები და ქცევის მოდელები.  

 გამომდინარე მსგავსი გამოცდილებიდან, მათ აერთიანებთ თაობისადმი 

მიკუთვნებულობის გრძნობა (Strauss & Howe, 1997) 
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ბოლომდე შეცვალონ მიდგომები. ახალი თაობები მუდმივად მოითხოვენ, რომ 

მოხდეს შეთავაზებული მომსახურების დახვეწა და ისინი საფინანსო ორგანიზაციე-

ბისაგან ელიან უფრო მეტს, ვიდრე მათი წინა თაობა.  

Y თაობა - ე.წ. მილენიალების თაობა -  1981 - 2000  წლებში დაბადებულების 

თაობაა. ამ თაობას ვერ წარმოუდგენია საკუთარი სახლი ტექნოლოგიების გარეშე. 

მილენიალებს მიაჩნიათ, რომ ცვლიან სამყაროს. ალბათ გამოუვათ კიდეც. მათ 

შრომის ბაზარზე უკვე გადაასწრეს X თაობას. მილენიალების თაობა შეადგენს 

მსოფლიოს მოსახლეობის 27%-ს, დაახლოებით 2 მილიარდ ადამიანს. გლობალური 

მილენიალების 58% ცხოვრობს აზიაში, მათ შორის გლობალური მილენიალების 

თაობის 19% - 385 მილიონი მილენიალი ცხოვრობს ინდოეთში. აქ მილენიალები 

შიდა მოსახლეობის ყველაზე დიდი ნაწილილს წარმოადგენენ [The Global Business 

Policy Council, 2019].  

ამ თაობას სულ მალე 2000-2020 წლებში  დაბადებული Z თაობაც (ე.წ. iGen) 

წამოეწევა. დღევანდელი  მდგომარეობით Z თაობის წევრები 20 წლამდე ასაკის 

არიან, ასე რომ, ამ ეტაპზე, ძნელია მათი ფინანსური ჩვევებისა და ქცევის ანალიზი. 

თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ ბანკებმა დაიწყონ Z თაობის ქცევებზე დაკვირვება, 

ყველაზე ახალგაზრდა მომხმარებლებზე, რომელთა მოთხოვნა საბანკო მომსახურე-

ბაზე, უახლოეს წლებში თანდათანობით  უდაოდ გაიზრდება. 

როგორც ჩანს, დღევანდელი საბანკო საქმიანობისთვის ძალზე მნიშვნელო-

ვანია Y თაობის, ე.წ. Millennials და Z თაობის (ე.წ. iGen) საჭიროებების ამოცნობა 

მათი ასაკის, რაოდენობის და ტექნოლოგიური ინტერესების გათვალისწინებით. ეს 

თაობა ახლა ახალგაზრდები არიან და ფინანსური ინსტიტუტების ახალი მომხმა-

რებლები ხდებიან. ესენი არიან ახალგაზრდა თაობები, რომლებიც მუდმივად სიახ-

ლისკენ მიისწრაფვიან. ეს არის თაობა, რომელიც მნიშვნელოვანია როგორც ზომით, 

ასევე მათი დიდი მოთხოვნილებით საბანკო მომსახურებაზე. ახალგაზრდა თაობა 

ძველისაგან განსხვავებით განსხვავებულ სოციუმში, კულტურაში, რელიგიურ შეხე-

დულებებში გაიზარდნენ და ჩამოუყალიბდათ საკუთარი, ძველისაგან განსხვა-

ვებული ქცევები და დამოკიდებულებები სხვადასხვა საკითხების მიმართ, მათ 

შორის ფინანსებთან.  

გამოკითხული მილენიალებიდან ექვსიდან ხუთი ამბობს, რომ მათ 

ურჩევნიათ ურთიერთობა სოციალური მედიის საშუალებით. გამოკითხვის 

შედეგად, აღმოჩნდა, რომ მილენიალები მობილური ბანკით მომხმარებელთა 

უდიდეს პროცენტს - 47% შეადგენენ. ამ ტენდენციიდან გამომდინარე, ბანკებმა 

დიდი ყურადღება უნდა დაუთმონ თაობათა მოლოდინებზე დაკვირვებას.  ისინი 

უნდა ელოდონ, რომ მომავალი თაობები, Gen Z– დან დაწყებული, კიდევ უფრო მეტ 

ინვესტიციას განახორცილებენ ტექნოლოგიებში და გაიზრდება მათი მოთხოვნა 

ბანკთან სხვადასხვა ტექნოლოგიური არხებით ურთიერთობებზე. შედარებისთვის, 

Baby Boomers და Gen X– ის უფროსი წევრები, როგორც წესი, აფასებენ ადამიანურ 

ურთიერთობებს და ამჯობინებენ ფიზიკურად მივიდნენ ბანკების ფილიალებში და 

ადგილზე მოაგვარონ თავისი საქმეები [Wingard, 2018]. ეს კი ბანკებისთვის ერთგვარ 

გამოწვევას წარმოადგენს, რადგან მათ უნდა შეძლონ  ერთდროულად დააკმაყოფი-

ლონ როგორც ძველი ისე ახალგაზრდა თაობის საბანკო მომხმარებლების მოლოდი-

ნები ისე, რომ არ დაზარალდეს ინვესტორების მოლოდინებიც. დაინტერესებულმა 

                                                                                                                                 
 



 “ეკონომისტი”, “Ekonomisti” #3, 2021 
 

 

 

 

 

91 

მხარეებმა უნდა იცოდნენ, რომ მიიღებენ ინვესტიციის ან საკუთარი კაპიტალის 

უკუგებას. ამისათვის კი ბანკებმა უნდა მიიღონ მოგება. ეს კი თავის მხრივ უკავ-

შირდება მომხმარებელთა მოლოდინს. კმაყოფილი მომხმარებლები ბიზნესის წარ-

მატების გასაღებია - რაც უფრო კმაყოფილია მომხმარებლები, მით უფრო კმაყო-

ფილი იქნებიან ინვესტორებიც.  

რთულია ტრადიციული ბანკებისთვის ამ გამოწვევის გამკლავება. სიტუა-

ციას ართულებენ ფინანსური ინდუსტრიის ახალი მოთამაშეების - ფინტექების, 

ბიგტექების, NEO Banks და Challenger Banks გამოჩენა ბაზარზე. სწორედ ისინი 

ავსებენ იმ გეფს, რომელიც არსებობს მომხმარებლების მოლოდინებსა და ბანკების 

მიერ შეთავაზებულ მომსახურებას შორის. მიზეზი, რატომაც მომხმარებლები ფი-

ნანსური სერვისების არატრადიციული მიმწოდებლებისაგან ყიდულობენ მომსახუ-

რებას არის სერვისების სისწრაფე, სიიაფე და კლიენტზე მორგებული მომსახურება. 

შუამავლების არ არსებობა ფინტექების ყველაზე დიდი იარაღია.  

PricewaterhouseCoopers-ის (PwC) მიერ 2016 წელს ჩატარებული კვლევის 

თანახმად, რომელშიც 544 ფინანსური ინსტიტუტის წამყვანი მენეჯერები მონაწი-

ლეობდნენ, რომლებიც უზრუნველყოფენ ფინანსურ მომსახურებას 46 ქვეყანაში 

(ბანკი 30%, აქტივებისა და ქონების მართვის კომპანია 21%, FinTech კომპანია 20%, 

სადაზღვევო კომპანია 14%, საგადახდო მომსახურების პროვაიდერი დაწესებულება 

4%, სხვა ფინანსური ინსტიტიტუტი 11%,). რესპონდენტთა დიდი უმრავლესობა 

(83%) ტრადიციული ფინანსური ორგანიზაციებიდან თვლის, რომ ისინი ბიზნესის 

ნაწილის დაკარგვის საფრთხის წინაშე დგანან დამოუკიდებელი FinTech კომპა-

ნიებისაგან; ბანკების შემთხვევაში კი ეს მაჩვენებელი 95%-ს აღწევს. გარდა ამისა, 

გამოკითხულ პირებს მიაჩნიათ, რომ მათი ბიზნესის 23% შეიძლება საფრთხის ქვეშ 

აღმოჩნდეს FinTech – ის შემდგომი განვითარების გამო, თუმცა FinTech კომპანიები 

ვარაუდობენ, რომ მათ შეუძლიათ მოქმედი ბიზნესის 33%–ის შეძენა. ამ მხრივ, 

საბანკო და საგადახდო ინდუსტრიები უფრო მეტ ზეწოლას განიცდიან FinTech 

კომპანიებისგან. საგადახდო მომსახურების ინდუსტრიის რესპონდენტები თვლიან, 

რომ მათ 2020 წლისათვის შესაძლოა დაკარგონ თავისი საბაზრო წილის 28%, ხოლო 

ბანკირების შეფასებით, ისინი სავარაუდოდ  24% -ს დაკარგავენ [PwC, 2016].  

წინამდებარე ნაშრომში შესწავლილია ფინანსური ინდუსტრიის ახალი მო-

თამაშეების - არატრადიციული ფინანსური მომსახურების პროვაიდერების განვი-

თარების ტენდენციები და საბანკო ინდუსტრიის მზადყოფნა, რეაგირება მოახდი-

ნოს ამ ტენდენციებზე. ნაშრომი წარმოადგენს საბანკო სექტორზე ფინანსური მომსა-

ხურების დიგიტალიზაციის გავლენის სამაგიდო კვლევას, სადაც შესწავლილი და 

გაანალიზებულია საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიშები, ეროვნული პოლიტი-

კის დოკუმენტები, ეროვნული ბანკის ანგარიშები და რეგულაციები, სხვადასხვა 

მკვლევარების ნაშრომები და მათი მეორადი მონაცემები და შემუშავებულია წინა-

დადებები იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მიუდგნენ ქართული ბანკები სტრატე-

გიულად ფინანსური ინდუსტრიის ახალ მოთამაშეებს, რომ თავიდან აიცილონ 

დანაკარგები, გაუძლონ კონკურენციას და დარჩნენ ბაზრის აქტიურ მოთამაშეებად. 

 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

ბოლო წლებში უმეტესი ინდუსტრიების ლაშაფტი დრამატულად შეიცვალა 

და გავლენა მოახდინა როგორც მოქმედ, ისე სტარტაპ კოპანიებზე. ასეთ გარემოში 

ტრადიციული მიდგომები მართვაში მოძველებულია და გადაფასებას საჭიროებს, 
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რომ კომპანიები დარჩნენ კონკურენტუნარიანები. ფინანსური ინდუსტრიის ექსპერ-

ტები აღნიშნავენ, რომ დღეს მოქმედი ფინანსური ინსტიტუტები მზარდ გლო-

ბალურ ზეწოლას განიცდიან არამარტო ფინტექების და დიგიტალიზაციისაგან, 

არამედ ბაზრის ახალი სუბიექტებისაგან, როგორებიც არიან ელექტრონული საცა-

ლო სავაჭრო კომპანიები, დიდი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები 

(ICT) და ტექნოლოგიური კომპანიები, სტარტაპები, რობოტები, ხელოვნური ინტე-

ლექტი და სოციალური მედია პლატფორმები. ასევე გასათვალისწინებელია ცვლი-

ლებები მომხმარებელთა ქცევაში და ინდუსტრიის რეგულაციებში და აუცილებე-

ლია არსებული პროცესების გაუმჯობესების ნაცვლად  ტრანსფორმაციული  ცვლი-

ლებები. საბანკო ლიდერების 80% -ზე მეტს მიაჩნია, რომ მათი ბიზნესი საფრთხის 

ქვეშაა და რომ რევოლუციონერი ახალწვეულები (newcomers) ცვლიან ინსტიტუცი-

ონალურ ლოგიკას ისე, რომ საფრთხეს უქმნიან მოქმედ აქტორებს. მიუხედავად 

იმისა, რომ მოქმედი კომპანიების მენეჯერები ზოგადად აღიარებენ საფრთხეს, 

ბევრი ბიზნესი პოულობს მისი მართვის გზებს. ზოგი მოქმედი საფინანსო ინსტი-

ტუტი კი არ ჩქარობს მკვეთრი, რადიკალური ზომების მიღებას, რადგან თვლიან, 

რომ რომ ისინი მოქმედებენ საკმარისად მაღალრეგულირებულ ბაზარზე. თუმცა, ეს 

ბაზარი ახლა უახლოვდება იმ დონეს, როდესაც კონკურენცია ძლიერდება და ყველა 

ვერ გადარჩება [Strandvik….2018].  

ახალი თაობების გაჩენამ და მათმა ტექნოლოგიებთან დამოკიდებულებამ 

ძალიან შეუწყო ხელი ბაზარზე ფიტექ და ბიგტექ კომპანიების გაჩენასა და სწრაფი 

ტემპით ზრდას.  დღეს სულ უფროდაუფრო მატულობს FinTech-ების რაოდენობა 

ბაზარზე და მათ მიერ მომხმარებლზე მორგებული ინოვაციური ფინანსური სერ-

ვისების რაოდენობაც. ფინტექ კომპანიებისაგან კონკურენციის მატება საბანკო ინ-

დუსტრიის ერთ-ერთი სერიოზული თანამედროვე გამოწვევაა. FinTech კომპანიები, 

როგორც წესი, დამწყები ფირმებია, რომლებიც ორიენტირებულნი არიან პროგრა-

მული უზრუნველყოფის გამოყენებით, ფინანსური სერვისების მიწოდებაზე. ფინ-

ტექები მსოფლიოს ბაზრებზე ელვის სისწრაფით იზრდება დაბალი ხარჯიანობის, 

სისწრაფის და სხვა დადებითი ფაქტორების გამო. 10 წამყვანი ამერიკული ფინტე-

ქის  საბაზრო კაპიტალიზაცია 2018 წელს 50%-ით გაიზარდა. Goldman Sachs– მა იწი-

ნასწარმეტყველა, რომ ამ სტარტაპების წლიური შემოსავალი 4.7 ტრილიონ დო-

ლარს გადააჭარბებს, რომელიც ძირითადად ტრადიციული ფინანსური მომსახუ-

რების კომპანიების ხარჯზე მოხდება. ინდუსტრიის ეს ახალი წევრები აიძულებენ 

ბევრ საფინანსო ინსტიტუტს ეძებონ პარტნიორები და/ან შერწყმის შესაძლებლო-

ბები, რომ თავიდან აიცილონ ფინტექების კონკურენციით გამოწვეული ფინანსური 

პრობლემები [კასრაძე, 2017] (კასრაძე თეა, 2017). იმისათვის, რომ შეინარჩუნონ  

კონკურენცია, ტრადიციულმა ბანკებმა და საკრედიტო კავშირებმა უნდა ისწავლონ 

FinTechs–ისგან, რომლებმაც წარმატებას/მომხმარებელთა ნდობას მათთვის გამარ-

ტივებული სერვისების მიწოდებით მიაღწიეს [Wingard, 2018].  

კოვიდ-19 პანდემიის პირობებში კიდევ უფრო გაიზარდა ფინტექ-ების 

სერვისების მომხმარებელთა რაოდენობა. მაგ. აშშ-ში პანდემიის დაწყებიდან 6 თვის 

განმავლობაში ფინტექების სერვისების მომხმარებელთა რაოდენობა 6%-ით გაი-

ზარდა და 42% შეადგინა (პანდემიამდე ფინანსური გადაწყვეტილებების მიმღებთა 

36% აცდახდებდა, რომ იყენებდა ფინტექ ანგარიშებს). თუ თაობების ჭრილში შევ-

ხედავთ 14%-ით გაიზარდა ფინტექ-ების მომხმარებელთა რიცხვი Z თაობაში, 8% -

ით მილენიალებში, 7% -ით  X თაობაში და 2%-ით Baby Boomer თაობაში. ამასთან, Z 
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თაობა ასევე არის Fintech–ის მულტი-ანგარიშების ყველაზე ხშირი მომხმარებელი. 

მათი 29% იყენებს ერთზე მეტ ანგარიშს. Fintech-ის მომხმარებელი Baby Boomer-

ების თითქმის 2/3-ს კი აქვს მხოლოდ ერთი ანგარიში [Krivkovich.... 2020]. 

ფინტექ კომპანიები ეწევიან ფინანსურ მომსახურებას ტექნოლოგიების და 

კომპიუტერული პროგრამისა გამოყენებით, რაც მომხმარებელს საშუალებას აძ-

ლევს, რომ უფრო მარტივად და სწრაფად დაგეგმოს, მართოს და აკონტროლოს თა-

ვისი ფინანსები. ფინტექ კომპანიები უზრუნველყოფენ მომხმარებლის დროულ ინ-

ფორმირებას, რაც შესაბამისად ამცირებს ხარჯებს და აუმჯობესებს არსებულ ბიზ-

ნესმოდელებსა და მომსახურებას. ონლაინრეჟიმი მომხმარებელს ფინანსური პრო-

დუქტის ფართო არჩევანს სთავაზობს  და უფრო მეტ დამოუკიდებლობას ანიჭებს. 

ტექნოლოგიების მეშვეობით ფინანსურ ორგანიზაციებს აქვთ უფრო დეტალური ბა-

ზები საკუთარ მომხმარებლებზე, რისი გამოყენებითაც ისინი კლიენტს სთავაზობენ 

ყველაზე ხელსაყრელ და მისაღებ პროდუქტს/სერვისს [ალფაიძე, 2019].  

ფინტექები წარმოადგენენ ბანკების ალტერნატივას ფინანსური მომსახურების 

კუთხით. მათი საქმიანობა მოიცავს: 

 ფინანსური სერვისების ოპერატიულ მართვას,  

 გადახდებს, საერთაშორისო ტრანზაქციებს, კრიპტოვალუტას, ბლოკჩეინს 

 სესხებსა და დეპოზიტებს, Peer-to-Peer (P2P) სესხებს  

 ინვესტიციებთან, ფინანსურ ბაზრებთან, ვაჭრობასა და რისკის მართვასთან 

დაკავშირებულ საკითხებს.  

ისინი ცდილობენ, მომხმარებელს შესთავაზონ ბევრად გამარტივებული დამგ-

როვებლური  თუ სასესხო სერვისები. მაგალითად, დეპოზიტორის აპლიკაცია ავ-

ტომატურად ინახავს ფულს ყოველი გადახდის შემდეგ. პროცესის სიმარტივე და 

შედეგი ხიბლავს მომხმარებელს. ფინტექ-ები სესხსაც გაცილებით მარტივად  გას-

ცემენ ვიდრე ბანკები. P2P სესხის პლატფორმა ფინანსური შუამავლის გარეშე აკავ-

შირებს მსესხებელსა და გამსესხებელს. P2P პლატფორმას შეუძლია უზრუნველყოს 

ისეთი მომსახურება, როგორიცაა ძებნა, სკრინინგი, შეფასება, გადახდის დამუშავება 

და განხორციელება ან escrow მესამე პირთან დეპონირება, სანამ არ შესრულდება 

გარკვეული პირობა. P2P-ის მეშვეობით სესხი გაიცემა ვებგვერდზე მითითებული 

საპროცენტო განაკვეთით ნებისმიერ დროს, უწყვეტ რეჟიმში. იგი რესურსების 

მოძიების მოქნილი და მარტივი ალტერნატივაა, რის გამოც პოპულარულია რო-

გორც სტარტაპებში, ასევე სტუდენტებში.   

როდესაც მესამე მხარე ამოღებულია გარიგებიდან, არსებობს უფრო დიდი 

რისკი, რომ მომსახურების მიმწოდებელმა ვერ შეძლოს მომსახურების გაწევა ან 

ხარისხი არ იყოს ისეთი, როგორის მოლოდინიც აქვს მომხმარებელს, ან მყიდველმა 

შეიძლება არ გადაიხადოს, ან რომ ერთმა ან ორივე მხარეემ ისარგებლოს ასიმეტ-

რიული ინფორმაციის უპირატესობით. ეს დამატებითი რისკი წარმოადგენს დამა-

ტებით გარიგების ხარჯებს P2P გარიგებისთვის. მყიდველმა, გამყიდველმა ან ორი-

ვემ შეიძლება გადაიხადოს მომსახურების ფასი, ან შეიძლება სერვისი უფასოდ 

შეეთავზოს და შემოსავალის გენერირება სხვა გზით მოხდეს [მეფარიშვილი, 2019] 

(მეფარიშვილი, 2019).  

P2P lending პლატფორმა ორივე მხარის რისკების სწრაფი იდენტიფიცი-

რებისა და აღმოფხვრის პინციპზე მუშაობს. პლატფორმა საპროცენტო განაკვეთს 

განსაზღვრავს სესხის მიმღების მსურველი ინდივიდების რისკიანობის შეფასების 

საფუძველზე. P2P პლატფორმით სარგებლობისას გამსესხებელი გარანტირებულია 
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დანაკარგებისაგან თუკი მსესხებელი დააგვიანებს გადახდას. გამსესხებელი ასევე 

დაზღვეულია სავალუტო რისკებისგან, რადგან ინვესტირება მხოლოდ მყარ 

ვალუტაში ხორციელდება.  

ფინტექების სახით სერიოზული კონკურენტების გაჩენა და მათ მიერ 

ფინანსურ მომსახურებაში დანერგილი ტექნოლოგიური სიახლეები აიძულებს სა-

ბანკო სექტორს  შეცვალოს ტრადიციული დაგროვების და სესხების გაცემის პრაქ-

ტიკა. დღეს უკვე ბანკებმაც აქტიურად დაიწყეს ფინანსური სერვისის მიწოდება 

მობილურით, ინტერნეტით და სხვადასხვა პროგრამული აპლიკაციებით. ბანკების 

მომხმარებელებს შეუძლიათ მობილური ტელეფონით აკონტროლონ საკუთარი ფი-

ნანსური ფონდები, ფასიანი ქაღალდები, განახორციელონ ყოველდღიური გადა-

რიცხვები, მართონ დაზღვევა და ჩაატარონ სხვა ფინანსური ტრანზაქციები.  

2017 წელს ციფრულად აქტიური მომხმარებლების საშუალო პროცენტული 

მაჩვენებელი, რომელიც იყენებს FinTech სერვისებს, იყო 33 %. ევროპაში, დიდი 

ბრიტანეთი და ესპანეთი არიან FinTech-ის მომხმარებლების ყველაზე დიდი წილის 

მქონე ქვეყნები, შესაბამისად 41 % და 37 %. გერმანია, 35 %-ით, მესამე ევროპული 

ქვეყანაა. გლობალურად, გადახდებთან და გადარიცხვებთან დაკავშირებულმა 

FinTech სერვისებმა აჩვენეს ყველაზე მაღალი შეღწევა მომხმარებლებს შორის (50 %), 

შემდეგ მოყვება დაზღვევა (24 %), დაზოგვა და ინვესტიციები (20 %), ფინანსური 

დაგეგმვა (10 %) და სესხის აღება (10 %) [FRAILE CARMONA…. 2018]. 

საბანკო სექტორის კიდევ ერთი სერიოზული კონკურენტი ბაზარზე ბიგტექ 

კომპანიებია (ტერმინი BigTech აერთიანებს Big და Technology- ს, რათა ხაზი გაუსვას 

მსოფლიოს უდიდესი ტექნოლოგიების კომპანიების სახელწოდებას). BigTech ფირ-

მები - დამკვიდრებული ტექნოლოგების პლატფორმების მსხვილი კომპანიები - 

სულ უფრო მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ საფინანსო სისტემაში და დაიწყეს 

ფინანსური მომსახურების გაწევა. გასული ათწლეულის განმავლობაში ზოგიერთი 

BigTech კომპანია სწრაფად გაიზარდა და დღეს უფრო დიდია როგორც მომხმა-

რებელთა რაოდენობის, ასევე კაპიტალის მოცულობის მიხედვით, ვიდრე მსოფ-

ლიოს უმსხვილესი ფინანსური ინსტიტუტები.  

BigTechs და Challenger Banks არიან ‘born digital, born data’. მათ აქვთ მო-

ნაცემებზე ორიენტირებული ურთიერთობა, იყენებენ მონაცემებს კრეატიული 

გზებით, რათა შეაღწიონ მომხმარებელში. ამის საპირისპიროდ, ტრადიციული ბან-

კები ორიენტირებულნი არიან პროდუქტზე და მონაცემებს იყენებენ მხოლოდ 

რისკების შეფასებისთვის [Capgemini, 2020].  

Bigtech-სა და Fintech-ს შორის სხვაობა ძირითადად დაკავშირებულია კაპი-

ტალთან. Bigtechs  დიდი კაპიტალის მფლობელები არიან, უფრო მოწინავე ტექნო-

ლოგიებს ფლობენ და უფრო მასშტაბურად არიან წარმოდგენილები მთელ მსოფ-

ლიოში. Fintech სპეციალურად ფინანსური მომსახურების გასაწევად შექმნილი 

ფირმებია, ბიგტექებისთვის ფინანსური მომსახურება მათი ფართო საქმიანობის 

მცირედი ნაწილია. ბიგტექ-ებს ძირითადი ბიზნესი აქვთ ინფორმაციულ ტექნო-

ლოგიებში და კონსალტინგში, საიდანაც იღებენ შემოსავლის 46% -ს, ხოლო ფინან-

სური მომსახურებიდან შემოსავალი კი მთლიანი შემოსავლის დაახლოებით 11%-ს 

შეადგენს [BIS, 2019].  

ბიგტექ-ებს ხელი მიუწვდებათ დიდი რაოდენობით მომხმარებლის მონა-

ცემებზე, რაც მათ ფინანსურ ბაზარზე „შეცურვის“ საშუალებას აძლევს. BigTech 

ფირმები სარგებლობენ არსებული დიდი სამომხმარებლო ბაზების შექმნით და 
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მათი მომხმარებლების მონაცემების შეგროვებით ან ანალიზით. მათ შეუძლიათ 

გამოიყენონ ეს, რათა სწრაფად მიაღწიონ მასშტაბებს სხვადასხვა ბიზნეს მიმართუ-

ლებით, მათ შორის ფინანსურ მომსახურებაში. მათ ასევე აქვთ მნიშვნელოვანი 

ფინანსური რესურსები და ხშირად აქვთ წვდომა კაპიტალზე და დაფინანსებაზე 

უფრო დაბალ ფასად, ვიდრე ზოგიერთ მსხვილ ფინანსურ ჯგუფებს.  

გლობალურად, BigTech კრედიტები ყვავის და აჭარბებს Fintech კრედიტებს. 

BigTech დაკრედიტების მოცულობამ 2019 წელს  $ 572 მილიარდს მიაღწია- ზრდა 

44% 2018 წელთან შედარებით. Fintech– ის კრედიტების მოცულობა 25% –ით 

შემცირდა 2019 წელს და $ 223 მლრდ შეადგინა. ეს ვარდნა მთლიანად ჩინეთის 

გავლენით არის გამოწვეული, სადაც მარეგულირებელი რეფორმების სერიებმა 

გამოიწვია ფინტექნიკის კრედიტების ნაკადის შემცირება. სხვა ქვეყნებში, ფინტექ 

კრედიტების მოცულობა აგრძელებს სწრაფ ზრდას [Cornelli, 2020].  

უნდა აღინიშნოს, რომ 2019 წლის ბოლოსთვის 200 უმსხვილესი ბანკის 

საბაზრო კაპიტალიზაცია მხოლოდ ოდნავ აჭარბებდა შვიდი უმსხვილესი ტექნო-

ლოგიური კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაციას (Amazon, Facebook, Microsoft, 

Google, Tencent, Alobaba, Apple) და ორივე ჯგუფის კაპიტალიზაციამ დაახლოებით $ 

6 ტრილიონი დოლარი შეადგინა. ასეთი დიდი განსხვავება გასაკვირი არ არის, 

რადგან ბიგტექების საბაზრო კაპიტალიზაციის საბალანსო ღირებულებასთან თანა-

ფარდობა (price-to-book ratios) 5.0-ზე მეტი იყო მთელი 2019 წლის განმავლობაში, 

მაშინ როცა ბანკების საბაზრო კაპიტალიზაციის საბალანსო ღირებულებასთან 

თანაფარდობა (price-to-book ratios)  0.8-დან 1.2-მდე დიაპაზონში მერყეობდა ბოლო 

ათლწეულის მანძილზე. 2020 წელს, ეს სხვაობა კიდევ უფრო გაიზარდა. ივლისის 

ბოლოსთვის, მხოლოდ შვიდი უდიდესი ბიგტექის საბაზრო კაპიტალიზაციამ 

გადააჭარბა 8 ტრილიონ დოლარს, რაც თითქმის ორჯერ აღემატებოდა ტოპ 200 

ბანკის საბაზრო კაპიტალიზაციაას. როგორც ჩანს, ინვესტორებიც ტექნოლოგიებს 

ანიჭებენ უპირატესობას, ვიდრე ბანკებს [Dietz….2020].   

საბანკო სექტორისა და ინოვაციური ფინანსური სერვისების არატრადიცი-

ულ მიმწოდებლებს შორის გაჩენილი კონკურენციის თუ თანამშრომლობის გან-

ხილვისას გვერდს ვერ ავუვლით ღია ბანკინგის სისტემას.  

ბოლო პერიოდში საბანკო და საფინანსო სფეროში გაჩნდნენ სტარტაპები, 

რომლებიც, ბანკებთან შედარებით, ხშირ შემთხვევაში უკეთესად ნერგავენ ციფ-

რულ ფინანსურ ინოვაციებს. მაგრამ, ხშირად ასეთ სტარტაპებს ან არ  აქვთ სურვი-

ლი, ან მზად არ არიან, რომ ბანკად გადაიქცნენ. ამ კონკურენციის ხელშეწყო-

ბისთვის ევროპაში გაჩნდა ინიციატივა, დაევალდებულებინათ ბანკები ხელმისაწვ-

დომი გაეხადათ ამ კომპანიებისთვისაც ინფორმაცია  კლიენტის საბანკო ანგარი-

შების შესახებ, გადახდის განხორციელების შესახებ და სხვ. ბანკები მომხმარებლის 

მოთხოვნის შემთხვევაში ვალდებულნი არიან, მის შესახებ ინფორმაცია გადასცენ 

მესამე მხარესაც - იქნება ეს სხვა აპლიკაცია, სტარტაპი თუ ა.შ. ღია ბანკინგი მომხმა-

რებლებს აძლევს მთელი რიგი ისეთი სერვისებით სარგებლობის საშუალებას, 

რომელსაც მათი რჩეული მომსახურე ბანკი ვერ ან არ სთავაზობს. ღია ბანკინგი 

ერთის მხრივ ზრდის კონკურენციას ბაზრაზე ტრადიციულ და არატრადიციულ  

ფინანსურ ინსტიტუტებს შორის,  მეორეს მხრივ კი იგი გახდა ინოვაციების დიდი 

კატალიზატორი საბანკო სექტორში, რადგან იგი გზას უხსნის გლობალური 

პლატფორმების უფრო ადვილად შეღწევას სექტორში. ღია ბანკინგი ევროპაში PSD2 

(Payment Services Directive 2) კანონით რეგულირდება. 2019 წლიდან დღემდე 
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ევროპაში უკვე 474 რეგისტრირებული დაწესებულებაა, რომლებიც ღია ბანკინგში 

არიან ჩართულნი [BOG Fintech, 2021]. 

 

ფინტექები და საბანკო სექტორის პერსპექტივა საქართველოში  

ბოლო წლებში საქართველო ტექნოლოგიების კუთხით საკმაოდ წინ წავიდა 

და დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველო პოსტ-საბჭოთა სივრცეში არის ერთ-

ერთი ყველაზე მიმზიდველი ადგილია FinTech შესაძლებლობებისთვის. მსოფლი-

ოს მსხვილი FinTech კომპანიებისთვის საქართველოში ინვესტიციების განსახორ-

ციელება ხელსაყრელია, რადგან ხედავენ, რომ უკვე ბევრი დიდი კომპანია წარმა-

ტებით ფუნქციონირებს ქვეყანაში. საქართველოში ფინტექ კომპანიების დიდი 

მრავალფეროვნებაა. აქ მომხმარებელს ინოვაციურ ფინანსურ სერვისებს წარმატე-

ბით სთავაზობენ როგორც ახლადდაარსებული სტარტაპები, ისე მსხვილი, ტრა-

დიციული ფინანსური სერვისების მიმწოდებელი კომპანიები.  

საბანკო სექტორმა საქართველოში სწრაფად გააცნობიერა მომხმარებლე-

ბისათვის ფინანსური ინოვაციების აუცილებლობა და მნიშვნელობა და თავად 

დაიწყო ფინტექ-ებთან თანამშრომლობით მომხმარებელისთვის ონლაინ საბანკო 

პროგრამების მიწოდება, რომლის მეშვეობითაც მომხმარებელს შეუძლია მარტივად 

განახორციელოს სხვადასხვა ოპერაციები მცირე დროში.  

დღეს საქართველოში გვხვდება როგორც საგადახდო საშუალებების პროვა-

იდერი კომპანიები, ისე სესხის გამცემი და კრიპტოვალუტით ვაჭრობის პლატფორ-

მაც. 2018 წლიდან აგრეთვე ფუნქციონირებს პირველი ქართული ნეობანკი 

(NeoBank), სრულიად ციფრული ბანკი Space Bank, მხოლოდ როგორც მობილური 

აპლიკაცია, ყოველგვარი ტრადიციული ფიზიკური ფილიალების გარეშე. ამ აპლი-

კაციის საშუალებით, მომხმარებელს შეუძლია მიიღოს  საცალო საბანკო მომსახუ-

რების სრული სპექტრი, როგორიცაა სესხები, გადახდის ბარათები და შემნახველი 

პროდუქტები. მომხმარებელზე ორიენტირებულმა ყოველდღიურმა საბანკო სისტე-

მამ მთლიანად შეცვალა საქართველოს მოსახლეობის ფინანსურ მომსახურებაზე 

წვდომა [Kasradze, 2020].  

თანდათანობით იზრდება გადახდების ბარათებით ონლაინ ტრანზაქციების 

რიცხვი.  ელექტრონული კომერციაც საკმაოდ პოპულარულია ქვეყანაში. საქართვე-

ლოში მომხმარებლები ხშირად იყენებს ელექტრონული კომერციის ვებსაიტებს, 

როგორიცაა  eBay, Amazon და AliExpress ელექტრონული საფულეებით და საკრედი-

ტო ბარათებით გადახდის გზით ნივთების შესაძენად. დღეს მომხმარებლებს ასევე 

შეუძლიათ ისარგებლონ P2P სესხებით.  ციფრებში ეს მდგომარეობა ასე გამოიყუ-

რება: 

2021 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით საქართველოში 2700-ზე 

მეტი ბანკომატია და მისი რაოდენობა წინა წელთან შედარებით 144 ერთეულით 

არის გაზრდილი. გარდა ამისა ქვეყანაში 62,400-ზე მეტი POS ტერმინალია, სადანაც 

1,216 კომერციული ბანკების ფილიალებსა და სერვის ცენტრებშია განთავსებული, 

ხოლო 61,195 POS ტერმინალი გამოიყენება ვაჭრობისა და მომსახურების სექტორში. 

საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 2021 წლის I კვარტალის 

მდგომარეობით ქართული საბარათე ინსტრუმენტებით საქართველოში და მის 

ფარგლებს გარეთ სულ შესრულდა 104 მლნ ოპერაცია, თანხობრივად 9.1 მილიარდი 

ლარი. აქედან ოპერაციების რაოდენობის 94% (98 მილიონი ოპერაცია) და თანხის 

93% (8.5 მილიარდი ლარი) შესრულდა ქვეყნის შიგნით, ხოლო შესაბამისად 6% და 
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7% ქვეყნის გარეთ. სავაჭრო/მომსახურების ობიექტებში გადახდის ოპერაციების 

რაოდენობის წილმა სულ შესრულებულ ტრანზაქციებში (ჯამურად ქვეყნის შიგნით 

და გარეთ) შეადგინა 83%, ხოლო თანხის წილმა 38%. აქედან რაოდენობის 81% და 

თანხის 35% არის სავაჭრო/ მომსახურების ობიექტებში გადახდის ოპერაციები 

ქვეყნს შიგნით, ხოლო დანარჩენი (19% და 65% შესაბამისად) არის ნაღდი ფულის 

გატანის ოპერაციები. 

2021 წლის მარტის თვის მდგომარეობით საქართველოში კომერციული 

ბანკების მიერ გამოშვებული საგადახდო ბარათების რაოდენობა 2020 წლის პირ-

ველი კვარტალთან შედარებით 2%-ით (162 ათასით) გაიზარდა და  შეადგინა 6.8 მი-

ლიონი. გამოშვებულ ბარათებში საკრედიტო ბარათების წილიმა შეადგინა 8%. 

ყოველ 10  მოსახლეზე გამოშვებული ბარათების რაოდენობა 18-ს შეადგენს14.  

2017 წელს საქართველოში ამოქმედდა პირველი ქართული QuickCash პლა-

ტფორმა. იგი არის მცირე და საშუალო ბიზნესის კრედიტუნარიანობის შეფასების 

ინოვაციური მაღალტექნოლოგიური პლატფორმა. მისი მეშვეობით საჭირო თანხის 

მიღება შესაძლებელია რამოდენიმე მარტივი პროცედურის გავლის შემდეგ. მონა-

ცემების ავტომატიზებული დამუშავების შედეგად ხდება ბიზნესის სწრაფი შეფა-

სება და თანხა გაიცემა საკრედიტო ხაზის დამტკიცებისთანავე. მაშინ როცა ბიზ-

ნესის შეფასებას ტრადიციული ფინანსური ინსტიტუტების  მიერ ორი ან მეტი კვი-

რა სჭირდება, Quick Cash პლატფორმის მეშვეობით ეს 5 წუთშია შესაძლებელი და 

არ მოითხოვს დამატებითი დოკუმენტების წარდგენას და სხვადასხვა ბიუროკრა-

ტიული პროცედურების გავლას. 

სამწუხაროდ ფინტექ ბაზრის კვლევა საქართველოში დღესდღეობით ჩატა-

რებული არ არის. ოფიციალური სტატისტიკური ინფორმაცია კი, რომლის ანალი-

ზიც დაადასტურებდა საქართველოს წარმატებას ინოვაციური ფინანსური ტექნო-

ლოგიების რევოლუციური განვითარების ზემოთ მოტანილ ინფორმაციას, მწირია. 

სავარაუდოს ამის მიზეზი არის ის, რომ რთულია FinTech სერვისების საზღვრების 

დადგენა, რაც ართულებს ფინტექ სერვისების ბაზრის ზომის რაოდენობრივად 

განსაზღვრას. დამატებით სირთულეს წარმოადგენს ფინანსური სექტორის ტრადი-

ციული კომპანიების მიერ FinTech სერვისების სხვა სერვისებისგან გამოყო-

ფის/დიფერენცირების სირთულე.  

  საქართველოს ფინთექ ასოციაციის მონაცემებით საქართველოს ფინტექ 

ეკოსისტემა დღეისათვის 25 ფინტექ კომპანიას ითვლის, რაც პატარა ქვეყნისთვის 

არცისე ცოტაა. კომპანიების საქმიანობის მიმართულებების მიხედვით ფინტექ 

ეკოსისტემა იხ. დიაგრამა 1-ზე: 

                                                 
14 წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი 

https://old.nbg.gov.ge/uploads/sagadaxdo/rtgs/2021/payment_card_statistics_i_quarter_2021_ge.pdf   

https://old.nbg.gov.ge/uploads/sagadaxdo/rtgs/2021/payment_card_statistics_i_quarter_2021_ge.pdf
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წყარო: საქართველოს ფინტექ ასოციაცია https://nbg.gov.ge/en/media/news/panel-discussion-on-

open-banking  

ხოლო პროცენტულად ფინტექ კომპანიები ფინტექ ეკოსისტემაში 

წარმოდგენილნი არიან დაიგრამა 2-ზე: 

 
წყარო: საქართველოს ფინტექ ასოციაცია https://nbg.gov.ge/en/media/news/panel-

discussion-on-open-banking  

  

2015 წლისათვის ოლნაინ ალტერნატიული ფინანსების მოცულობა საქარ-

თველოში 103 მლნ ევროს შეადგენდა. 2016 წელს საქართველოში ალტერნატიული 

კრედიტების მოცულობა 113 მლნ აშშ დოლ იყო, 2017 -ში იგი 196 მლნ. აშშ დოლ-

მდე გაიზარდა, ხოლო 2018 წელს 193 მლნ აშშ დოლ-მდე შემცირდა.  ალტერნა-

ტიული კრედიტებში მოიაზრება ფინტექ კრედიტების და ბიგტექ კრედიტების ჯა-

მი, თუმცა საქართველოში არსებული მონაცემების თანახმად ბიდტექ კრედიტების 

მოცულობა 0-ის ტოლია და აღნიშნული მაჩვენებელი მთლიანად ფინტექ კრედიტე-

ბის მოცულობას წარმოადგენს [Cornelli..... 2020].  

ეროვნული ბანკის ინფორმაციით დღეს 33 აქტიური საგადახდო მომსახუ-

რების პროვაიდერია რეგისტრირებული ბაზარზე15. თუმცა, ინოვაციური ფინანსუ-

რი სერვისების მიწოდება მხოლოდ ახალი კომპანიის ფარგლებში არ ხდება და  

                                                 
15 წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი https://nbg.gov.ge/payment-system/providers  
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ხშირად ეს მოქმედი ორგანიზაციების ქოლგის ქვეშ ხორციელდება. ბანკები და 

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებიც აცნობიერებენ რა ტექნოლოგიური სიახლეების 

მნიშვნელობას მათ ბიზნესში მნიშვნელოვან ინვესტიციებს დებენ ფინანსური ტექ-

ნოლოგიების განვითარებაში [Kasradze, 2019] .    

ინოვაციური ფინანსური სერვისების ინდუსტრიის მთავარი გამოწვევევბი 

საქართველოში:   

ა)კონკურენტული ბაზრის განვითარების მთავარი დაბრკოლება 
საქართველოში არის მკაფიო მარეგულირებელი სტანდარტების ნაკლებობა. 
რეგულაციები არის გარკვეულწილად ხელისშემსლელი ფინტექების საქმიანობის. 

საჭიროა ეროვნული ბანკის მხრიდან ნებართვა/ლიცენზია საქმიანობაზე. საგადახ-

დო სისტემების პროვაიდერის შემთხვევაში ლიცენზიის მისაღებად მოთხოვნები 

შედარებით მსუბუქია, ხოლო სესხის გაცემისს და დეპოზიტების მიღების მსურველ 

ფინტექებს 2020 წლიდან ციფრული ბანკის ლიცენზიის აღება მოეთხოვებათ.  

ღია ბანკინგის სისტემის დანერგვა ერთის მხრივ წაახალისებს ფინტექების 

საქმიანობის გაფართოვებას, მეორეს მხრივ კი მნიშვნელოვნად შეცვლის ტრადიცი-

ულ საბანკო ბიზნეს მოდელებს და კლასიკური საბანკო სისტემის ჰეგემონია წარ-

სულში დარჩება [აბულაძე, 2018]. 

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებიდან 

გამომდინარე, საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა საგადახდო მომსახურების შესახებ 

მეორე დირექტივის (PSD2 - Payment Services Directive 2) იმპლემენტაციის ფარგლებ-

ში ღია ბანკინგის დანერგვა საქართველოში 2021 წლის მარტიდან დაიწყო.  იგი 

სრულად 2021 წლის ბოლოს ამოქმედდება და ფიზიკური პირების გარდა არასა-

ბანკო ინსტიტუტებისთვისაც გახდება ხელმისაწვდომი, რაც ერთის მხრივ  გაზრ-

დის კონკურენციას ფინტეკებს და ბანკებს შორის, მეორეს მხრივ  კი მათ უკეთესი 

თანამშრომლობის შესაძლებლობებიც მიეცემათ [საქართველოს ეროვნული ბანკი, 

2020].   

ბ) მონაცემებზე წვდომის შეზღუდვები. ღია ბანკინგი კლიენტის მონა-

ცემებზე მარტივად წვდომის  და  საბანკო სერვისების თავის ციფრულ პროდუქტებ-

ში ჩაშენების საშუალებას აძლევს ფინტექებს.  შედეგად კი, მომხმარებელი მაქსიმა-

ლურად მათზე მორგებულ და უსაფრთხო პროდუქტს მიიღებს. ამ ეტაპზე, ეს 

სერვისი მხოლოდ ბანკებისთვის არის ხელმისაწვდომი. ფინტექ კომპანიებისათვის 

კი ამ თვალსაზრისით არც ისე სახარბიელო ბიზნეს გარემოა. დღემდე საბანკო სექ-

ტორი მხოლოდ თავად ცვლის საკრედიტო ინფორმაციას ერთმანეთში საკრედიტო 

ბიუროების მეშვეობით.  

გ) მომხმარებლებში ნდობის დეფიციტი ფინანსური სერვისების 

მიმწოდებელი არატრადიციული კომპანიების კიდევ ერთი გამოწვევაა. მიუხედავად 

იმისა, რომ ტექნოლოგიური სიახლეებისადმი ინტერესი მაღალია, მომხმარებლების 

დიდი ნაწილი მიანც დიდი ფინანსური ინსიტიტუტების მომსახურებას ანიჭებს 

უპირატესობას, რაც წლების მანძილზე ჩამოყალიბებული ურთიერთობით და 

ნდობით არის განპირობებული. ახლად დაარსებულმა ფინტექ ორგანიზაციებმა 

მომხმარებელთა ნდობა და კეთილგანწყობა  სერვისის მაღალი ხარისხით, სწრაფი, 

იაფი და გამჭირვალე მომსახურებით უნდა მოიპოვოს [Zarnadze....2020].   

დ) კვალიფიციური კადრები ასევე პრობლემური საკითხია ინოვაციური 

ფინანსური სერვისების მიმწოდებელი არატრადიციული კომპანიებისთვის. ფინტექ 

სფეროში მუშაობისთვის, ადამიანებს ესაჭიროებათ როგორც ფინანსების, ასევე 
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ტექნოლოგიების ცოდნა [Kasradze…. 2021]. განათლების მაღალი დონიდან გამომ-

დინარე ევროპაში და ამერიკაში ეს პრობლემა ნაკლებად დგას, მაგრამ განვითა-

რებად სამყაროში შესაფერისი ადამიანური რესურსები ფინანსური სერვისების არა-

ტრადიციული პროვაიდერების კიდევ ერთი გამოწვევაა. საქართველოში განათლე-

ბული და იაფი მუშახელის ხელმისაწვდომობა ქართული ფინტექ კომპანიების 

ერთგვარ უპირატესობას წარმოადგენს [Kasradze....2018].  

ე) და ბოლოს კაპიტალზე წვდომა, არის სერიოზული გამოწვევა არა მარტო 

ქართული კომპანიებისთვის, არამედ მთელ მსოფლიოში (ამ მხრივ ერთადერთ 

გამონაკლისს ჩინეთი წარმოადგენს) [Kasradze, 2018]. 

 

დასკვნა  

ამრიგად, 2008 წლის კრიზისის შემდეგ ფინანსურ სექტორში ადგილი აქვს 

ახალი ტექნოლოგიების აფეთქებას და სამომხმარებლო მოთხოვნილებების ზრდას, 

რაც ზეწოლას ახდენენ ტრადიციულ ბანკებზე. საცალო საბანკო მომხმარებლები 

მუდმივად ელიან ბანკისგან ახალ, გაუმჯობესებულ, ხელმისაწვდომ, მოხერხებულ 

უწყვეტ მომსახურებას.   

ტექნოლოგიების საჭიროებისა და პოპულარობიდან გამომდინარე, გასათვა-

ლისწინებელია ბაზარზე არსებული ტენდენციები და მათი სამომავლო გავლენა ფი-

ნანსურ სექტორზე. ბანკებმა, თუ სურთ რომ დარჩნენ ბაზარზე და იყვნენ კონკუ-

რენტუნარიანები, ფინანსური ტექნოლოგიები უნდა აღიქვან როგორც ევოლუციის 

შემდეგი ეტაპი და თავადაც აქტიურად ჩაერთონ ფინანსური სერვისის გამარტი-

ვებასა და გაუმჯობესებაში. 

ტრადიციული საბანკო სისტემა ბიგტექ-ების და ფინტექ-ებისაგან მზარდი კონ-

კურენციის დაძლევას შეძლებს მხოლოდ ინოვაციური ტექნოლოგიებით, კლიენტ-

ზე მორგებული უწყვეტი ციფრული ბანკინგის შეთავაზებით; კიბერ უსაფრთხო-

ების ღონისძიებების გაზრდით, რათა თავიდან იქნას აცილებული ყველა სახის 

ინფორმაციის ქურდობა ან ტექნოლოგიური თაღლითობა; ციფრული ხელმოწერე-

ბით, რომელიც ჩაანაცვლებს ქაღალდს და უზრუნველყოფს მომხმარებლის ხელ-

მოწერის ნამდვილობას, რომ ხელმოწერილი დოკუმენტები 100% ლეგალურია და 

ძალაშია ოფისში წასვლის აუცილებლობის გარეშე; მონაცემების შეგროვებით და 

დამუშავებით, რომ უკეთესად იცოდნენ კლიენტის მოთხოვნები და საჭიროებები, 

და შესთავაზოთ მათზე მორგებული პროდუქტები; კლიენტებისთვის მარტივად, 

სწრაფად, იაფად ნებისმიერი ფინანსური პროდუქტის  შეთავაზების გზით მათ 

თვალში რეპუტაციის და ნდობის მოიპოვებით; განათლებული, კვალიფიციური  

პერსონალით.  
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Expanded Summary 

Abstract 

Each banking institution has a customer-oriented strategic plan, although the sudden emer-

gence of competition does not allow them to relax. The explosion of new technologies and the 

rise in consumer demand have been putting pressure on banks since the 2008 recession. Retail 

banking customers are constantly expecting new, improved, affordable, convenient continuous 

service from the bank. In an environment of increasingly competitive, innovative financial ser-

vices, banks need to be able to maintain not only customers but also brand awareness. The 

emergence of non-traditional financial service providers in the market such as FinTech, NEO 

Banks, Challenger Banks, BigTech, which reduces the relationship between banks and their 

customers, completely changes the banking industry. Today we face a new open ecosystem of 

consumers, traditional banks, FinTech and BigTech companies, regulators, developers, non-

banking firms and other players, with customers at the center. Banks will have to significantly 

change their commercial and operating models to retain customers and remain active players in 

the market.  

Keywords:  bank industry, financial services, FinTech, consumers, digitalization 

The internal (micro) and external (macro) environment of banking institutions, which deter-

mines the competitiveness of the banking sector, has changed significantly since the 2008 cri-

sis. Among the major recent micro-changes that have undoubtedly changed the bank operations 

and vision are: a) the emergence of a new generation of banking customers and increased cus-

tomer expectations and b) increased competition from new players in the financial industry - 

non-traditional financial service providers - FinTech, NEO Banks, Challenger Banks, BigTech 

(SWACHA-LECH, 2017). They are focused on the new generation of consumers and their 

expectations. These changes are forcing the banking sector to significantly change its 

commercial and operating models in order to retain customers and remain active players on the 

market. The trend accelerated even more in the wake of the Covid-19 pandemic. 

The presented paper examines the development trends of new players in the financial industry - 

non-traditional financial service providers such as FinTech, NEO Banks, Challenger Banks, 

BigTech. Etc and the readiness of the banking industry to respond to these trends. The paper is 

a desk study of the impact of digitalization of financial services on the banking sector based on 

the study and analysis of reports of the various international organizations, local policy docu-

ments, reports and regulations of the National Bank, the papers of various researchers and their 

secondary data. Based on the research, suggestions have been made on how Georgian banks 

should strategically approach non-traditional providers of financial services to avoid losses, 

withstand competition and remain active market players. 

Experts believe that in recent years, Georgia has made great strides in terms of technology, and 

today we can say that Georgia is one of the most attractive places for Fintech opportunities in 

https://doi.org/10.36172/EKONOMISTI.2021.XVII.03.TEA.KASRADZE
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the post-Soviet space. Georgia is an attractive place for the world's largest Fintech companies 

to invest, as they see that many large companies are already operating successfully in the 

country. There is a great variety of Fintech companies in Georgia. Innovative financial services 

are successfully offered to customers here by both newly established startups and large 

companies providing traditional financial services. The banking sector in Georgia quickly 

realized the need and importance of financial innovation for consumers and it began to provide 

online banking programs to customers in cooperation with Fintechs, through which customers 

can easily perform various operations in a short time. 

Today there are payment provider companies, as well as lender and cryptocurrency trading 

platforms in Georgia. Since 2018, the first Georgian neobank, fully digital bank Space Bank 

has also operated, only as a mobile application, without any traditional physical branches. 

Through this app, customers can get a full range of retail banking services such as loans, 

payment cards and saving products. The customer-oriented daily banking system has 

completely changed the access of the Georgian population to financial services and boost fi-

nancial inclusion (Kasradze, 2020). 

The number of online transactions with payment cards is gradually increasing. E-commerce is 

also quite popular in the country. In Georgia, consumers often use e-commerce websites such 

as eBay, Amazon and AliExpress to purchase items through e-wallets and credit card 

payments. Consumers today can also avail P2P loans. 

The main challenges of the innovative financial service industry in Georgia are:  

A) The main obstacle to the development of a competitive market in Georgia is the lack of 

clear regulatory standards. Regulations are somewhat hindering the activities of Fintechs. The 

permission/license from the National Bank is required for the activity. In case of a payment 

system provider, the requirements for obtaining a license are relatively light, while Fintechs 

wishing to lend and obtain a deposit will be required to obtain a digital banking license from 

2020. 

The introduction of an open banking system, on the one hand, will encourage the expansion of 

Fintech activities, on the other hand, will significantly change the traditional banking business 

models and keep the hegemony of the classical banking system in the past (Abuladze, 2018). 

Pursuant to the Association Agreement between Georgia and the European Union, the National 

Bank of Georgia started the introduction of open banking in Georgia in March 2021 within the 

framework of the implementation of the Second Payment Services Directive (PSD2 - Payment 

Services Directive 2) It will be fully operational by the end of 2021 and will be available to 

non-banking institutions as well as individuals, which, on the one hand, will increase 

competition between Fintechs and banks, and, on the other hand, will give them better 

cooperation opportunities (National Bank of Georgia, 2020).   

B) Restrictions on access to data. Open Banking allows Fintechs to easily access client data 

and embed banking services in their digital products. As a result, the consumer will get the 

most customized and safe product for them. At this point, this service is only available to 

banks. For Fintech companies, the business environment is not so favorable in this respect. Up 

to now, the banking sector only exchanges credit information with one another through credit 

bureaus. 

C) Lack of trust in customers is another challenge for non-traditional financial service 

providers. Although the interest in technological innovations is high, a large part of 

consumers still prefers the services of large financial institutions, which is due to the 

relationship and trust established over the years. Newly established Fintech organizations 
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need to gain the trust and goodwill of customers with high quality, fast, cheap and 

transparent service (Zarnadze & Kasradze, 2020).  

D) Qualified staff is also a problematic issue for non-traditional companies providing innova-

tive financial services. To work in the field of Fintech, a person needs some knowledge in both 

finance and technology (Tea Kasrade, 2021). Due to the high level of education, this problem 

is less common in Europe and America, but in the developing world, adequate human re-

sources are another challenge for non-traditional financial service providers. Access to an edu-

cated and cheap workforce in Georgia is a kind of advantage of Georgian Fintech companies 

(Tea Kasradze, 2018).  

E) And finally, access to capital is a serious challenge not only for Georgian companies but for 

the whole world (the only exception in this regard is China) (Kasradze, Tea, 2018). 

Thus, after the crisis of 2008, there is an explosion of new technologies in the financial sector 

and an increase in consumer demand, which put pressure on traditional banks. Retail banking 

customers are constantly expecting new, improved, affordable, convenient continuous service 

from the bank.  

Given the need and popularity of technologies, trends and their current/future impact on the 

financial sector should be considered. Banks, if they want to stay in the market and be 

competitive, must perceive financial technologies as the next stage of evolution and be actively 

involved in simplifying and improving financial services. 

The traditional banking system will be able to overcome the growing competition from Bigtecs 

and Fintechs only through innovative technologies, offering continuous digital banking tailored 

to the customer; by increasing cyber security measures to prevent theft of all kinds of 

information or technological fraud; with digital signatures that replace the paper and ensure the 

authenticity of the user's signature that the signed documents are 100% legal and valid without 

the need to go to the office; by collecting and processing data to better understand customer 

requirements and needs, and offer customized products; by gaining reputation and trust through 

offering any financial product to customers easily, quickly and cheaply; by educated, qualified 

staff. 
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makroekonomika –  MACROECONOMICS 

 

 

სალომე სილაგაძე  
ასისტენტ-პროფესორი, ბიზნესის და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი 

 
მიგრაციის მართვა და ინოვაციური ტექნოლოგიების ასპექტები 

 
DOI:   10.36172/EKONOMISTI.2021.XVII.03.Salome.Silagadze 

 

ანოტაცია. მიგრანტთა ნაკადების მიმართულების პროგნოზირება, საზღვარზე 
რისკების მართვა და საემიგრაციო სერვისების გაციფრულება მეცნიერების და საერ-
თაშორისო ორგანიზაციების ყურადღების ცენტრში ექცევა, განსაკუთრებით კოვიდ- 
19-ის პირობებში. ცვლილებები ეფექტს ახდენს არა მხოლოდ მიგრანტებთან დაკავ-
შირებულ ინფორმაციის მოძიებაზე, არამედ ასევე, საფუძველი ხდება ახალი ტექნო-
ლოგიური ეკოსისტემების განვითარების. 

აქტუალურ თემაზე დაფუძნებული მეცნიერული მეცნიერული ნაშრომი გა-
ნიხილავს სხვადასხვა ტექნოლოგიების როლს მიგრაციის სერვისების გაციფრუ-
ლებაში და მართვაში.  
საკვანძო სიტყვები: მიგრაცია, თანამედროვე ტექნოლოგიები, ხელოვნური ინტე-
ლექტი, ეკონომიკური პოლიტიკა. 

შესავალი 

საერთაშორისო მიგრაცია დემოგრაფიული ცვლილებების მნიშვნელოვანი 

წყაროა გლობალურად. მიგრაციის რელევანტური სტატისტიკა და დროული ინ-

ფორმაცია ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავების და/ან ცვლილების მნიშვნელო-

ვანი კომპონენტია [UN, 2021] .  

მეოთხე ინდუსტრიული რევოლუცია წარმოადგენს ტექნოლოგიებს, როგორც 

საზოგადოების განვითარების მთავარ მედიუმს. ბოლო ათწლეულების განმავლობა-

ში განვითარებულმა ონლაინ სერვისებმა მოახდინეს არამხოლოდ, ტექნოლოგიების 

ინტეგრირება ბიზნეს პროცესებში არამედ, განავითარეს ეკონომიკური პოლიტიკის 

ისეთი ასპექტები, როგორიცაა მიგრაციის კონტროლი.  

 მომხმარებლისთვის მარტივად ადაპტირებადი, თანამედრივე ციფრული 

პლატფორმები ზოგიერთი სახელმწიფოს კონკურენტული უპირატესობა გახდა. 

გაჩნდა მოთხოვნა ახალ სასაზღვრო სერვისებზე, რომლის მიზანია ეფექტურად 

აკონტროლოს ინდივიდების მობილობა და უკეთესად განსაზღვროს მიგრაციასთან 

დაკავშირებული რისკები.  

საკითხის მნიშვნელობიდან გამომდინარე სტატია მიმოიხილავს საერთა-

შორისო ორგანიზაციების (მსოფლიო ბანკის, გაერთიანებული ერების და ა.შ.) უახ-

ლეს ნაშრომებს, სადაც წარმოდგენილია ინფორმაცია იმ ინოვაციურ ტექნოლო-

გიაზე და სერვისებზე, რომელიც ანვითარებს მიგრაციის კონტროლის და დაკვირ-

ვებების მექანიზმებს.  

"ჭკვიანი საზღვრის" კონცეპცია   

შესაფერისი ციფრული პლატფორმების ქონა ხელს უწყობს გაეროს მდგრადი 

განვითარების ისეთი მიზნების მიღწევას, როგორიცაა: "ადამიანთა მოწესრიგებუ-

ლი, უსაფრთხო, რეგულარული და პასუხისმგებლიანი მიგრაციის ხელშეწყობა, 

https://doi.org/10.36172/EKONOMISTI.2021.XVII.03.Salome.Silagadze
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სწორად დაგეგმილი და კარგად მართული მიგრაციის პოლიტიკის მეშვეობით" [UN, 

2015; Zetzsche et al., 2019]. 

მიგრაციის მენეჯმენტის ხელოვნური ინტელექტით განვითარებას საფუძვე-

ლი 2000-იანი წლების დასაწყისში ჩაეყერა. განვითარებული ქვეყნები როგორიც 

არის იაპონია, ამერიკა და ასევე ევროკავშირი "ჭკვიანი საზღვრების" სისტემის დახ-

ვეწის და იმპლემენტაციის ერთ-ერთი პიონერები და მხარდამჭერები იყვნენ.  

რესურსების უკეთესი განაწილების და ევროპული საზღვრების დაცვისათვის 

ევროკავშირმა ერთიანი, ცენტრალიზებული სტრატეგია აირჩია და 2000-იანი წლე-

ბის დასაწყისიდან შექმნა ისეთი ორგანიზაციები, რომლებიც არეგულირებენ ევრო-

კავშირის ტერიტორიაზე ტერორიზმს, კიბერდანაშაულს და ადამიანთა ტრეფი-

ქიკინგს (Europol); აკონტროლებენ საზღვრისპირა და ტრანსნაციონალურ დანა-

შაულს (EUROJUST); იცავენ შენგენის სასასაზღვრო ზოლს და სანაპიროს (Frontex); 

მენეჯმენტს უწევენ არა-ევროპული სახელმწიფოებსა და შენგენის საზღვრის ქვეყ-

ნებს შორის სამგზავრო ინფორმაციის გაცვლას (VIS), და ა.შ. 

ევროპული "ჭკვიანი საზღვრების" პროექტის ფარგლებში ევროკავშირის 

ტერიტორიაზე დაინერგა საზღვრის კონტროლის ტექნოლოგიები და ბიომეტრი-

ული იდენტიფიცირების  სისტემები, როგორიცაა თვალის  და თითის ანაბეჭდების 

სკანირება.  

2013 წელს ევროპის კომისიამ წარმოადგინა "ჭკვიანი საზღვარის" გაუმჯო-

ბესებული გეგმა, რომლის მთავარი მიზანი საინფორმაციო ტექნოლოგიებზე და-

ფუძნებული საზღვრის კვეთის და მიგრაციის კონტროლის, სწრაფი და უსაფრთხო 

პროცედურების შექმნა იყო. ისევე, როგორც 2000-იან წლებში, ახალი პროექტის 

ფარგლებშიც ყურადღება ენიჭება საერთო ევროპული სახელმწიფოების საერთო ინ-

ფორმაციის მოპოვებას, ანალიზს და შემდგომ გაზიარებას.  

2020 წლის დასაწყისში გავრცელებულმა კოვიდ პანდემიამ კი სასაზღვრო 

სერვისების გაციფრულება ერთ-ერთ მთავარ მოთხოვნად აქცია. 2020-ში გაეროს 

ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის (UNHCR) ინიციატივით 41 ქვეყანამ დაიწ-

ყო განვითარებული ტექნოლოგიების გამოყენება მიგრაციის მართვისთვის. კონკრე-

ტულად, დაინერგა ტექნოლოგიები, რომლებიც ხელს უწყობდა ლტოლვილთა  

დისტანციურ თვითმომსახურებას და მონაცემების უკონტაქტო შეგროვებას 

[UNHCR, 2020]. 

2021 წელს ევროკავშირმა დაიწყო მუშაობა ინიციატივაზე რომლის მიხედ-

ვითაც შენგენის ვიზის მიღების პროცედურის სრული გაციფრულება მოხდება. 

სტანდარტული ვიზის "სტიკერი" ჩანაცვლება ე.წ. ელექტრონული ვიზით 2025 

წლისთვის იგეგმება [EU Commission, 2021]. 

 ევროპისგან განსხვავებით ჩრდილოეთ ამერიკის სახელმწიფოები (მაგ. ამე-

რიკა, კანადა და მექსიკა) მიგრაციის საკითხებზე თანამშრომლობენ კონკრეტული 

შეთანხმებების მეშვეობით. აღნიშნული ინიციატივები ჰარმონიზირებას უკეთებს 

შეთანხმების მხარეების ტერიტორიებზე არსებულ განსხვავებულ პროცედურებს 

თუ საემიგრაციო პოლიტიკას. შეთანხმებები როგორიცაა ჭკვიანი საზღვრების დე-

კლარაცია (SBD) და დასავლეთ ნახევარსფეროს მოგზაურობის ინიციატივა (WHTI) 

არეგულირებენ ჩრდილოეთ ამერიკის სახელმწიფოების საზღვრებს, სავაჭრო 

პროდუქციის ექსპორტ-იმპორტის და ე.წ "პასპორტ კონტროლის" გარკვეულ პრო-

ცედურებს. 
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ზოგიერთი მეცნიერის აზრით ჩრდილოეთ ამერიკის სახელმწიფოებში "ჭკვი-

ანი საზღვრების" უკეთესი განვითარდებისთვის აუცილებელია, ჩამოყალიბდეს 

საერთო სავიზო პროცედურები, ინფორმაციის გაცვლის პროგრამები და ერთიანი 

საზღვრების პროცედურები და/ან პოლიტიკა (ისევე, როგორც ევროკავშირის ტე-

რიტორიაზე) [Koslowski, 2005]. 

მიგრაციის ეფექტური მართისთვის სახელმწიფოები დამოუკიდებელ ინი-

ციატივებსაც ანვითარებენ და ხელოვნური ინტელექტის განვითარებაში აკეთებენ 

ინვესტიციას. მაგალითად, კანადა საემიგრაციო და ლტოლვილთა საზღვარზე მიღე-

ბის  საკითხებს კომპლექსურ ტექნოლოგიებზე დაყრდნობით წყვეტს [Molnar, Gill 

2018], შვედეთის ხელისუფლება მანქანურ სწავლებაზე დაფუძნებულ "მიგრაციის 

ალგორითმებს" მიგრაციის ნაკადების პროგნოზირებისთვის იყენებს [Carammia, 

Dumont 2018], ხოლო შვეიცარიის მთავრობა კი ლტოლვილთა ინტეგრაციის 

გასაუმჯობესებელ ალგორითმზე მუშაობს [Bansak et al. 2018]. 

ხელოვნური ინტელექტი და მიგრაციის მართვა 

მიგრაციის სიდიდე და სიჩქარე რთულად პროგნოზირებადია, რადგან მასზე 

მოქმედებს მრავალი სოციალური თუ ეკონომიკური ფაქტორები, როგორიცაა ბუ-

ნებრივი კატაკლიზმები, ეკონომიკური კრიზისი და ა.შ. ცალკეული პირების მგზავ-

რობის, მიგრაციის ისტორიის და სავარაუდო მომავალი მიმართულების დადგენა 

თანამედროვე მიგრაციის მენეჯმენტის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია. შესაბამისად, 

დროთა განმავლობაში ტექნოლოგია არამხოლოდ მიგრაციის მენეჯმენტის არამედ, 

რისკების კონტროლის მექანიზმიც გახდა. 

პირადი "ელექტრონული" მონაცემები იკრიბება საძიებო პლატფორმებზე ძიე-

ბის ისტორის, სოციალური მედიის და სხვადასხვა ონლაინ სერვისების მეშვეობით 

(მომხმარებლების თანხმობის საფუძველზე). სხვადასხვა ონლაინ პლატფორმები-

დან მოპოვებული რაოდენობრივი და/ან თვისობრივი მონაცემები შემდგომ გამოი-

ყენება ხელოვნური ინტელექტის განსავითარებლად [Beduschi, 2018].  

"ჭკვიანი საზღვრები" კომპლექსური პროგრამირების, ბიომეტრიული ინფორ-

მაციის და დინამიური მოდელირების საშუალებით აანალიზებენ საზღვრის გა-

დამკვეთი პირის მოგზაურობის და/ან მიგრაციის თავისებურებებს.  

 მოპოვებული ინფორმაციის ანალიზის შესაძლებელი ხდება მიგრანტთა მოძ-

რაობის სავარაუდო ასპექტების დადგენა [Broeders, Dijstelbloem, 2015; Alessandini et 

al. 2017; Connor, 2017;]  (ცხრილი 1).  

ცხრილი 1: მიგრაციასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მოპოვების 

ალტერნატიული საშუალებები 
ტექნოლოგია ტექნოლოგიის როლი მიგრაციის 

მართვაში 

მობილური ტელეფონი ტელეფონიდან განხორციელებული ზარის 

შედეგად ფიქსირდება ქვეყნის შიდა გადაად-

გილება ბუნებრივი კატაკლიზმების შემდეგ 

(Wilson et.al., 2016), იზომება საერთაშორისო 

მიგრაცია და მიგრანტთა ინტეგრაცია მიმღებ 

ქვეყანაში  
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სოციალურ მედია აქტივობების მეშვეობით დგინდება საერთა-

შორისო მიგრაციულ ნაკადებსა და მიგრან-

ტების პირად მონაცემებს (ასაკი, სქესი, პრო-

ფესია, დაბადების და ამჟამინდელი საცხოვრე-

ბელი ქალაქი) მომხმარებლის მიერ განცხა-

დებული ინფორმაციის საფუძველზე 

ვებსაიტზე განმეორებით შესვლა/ IP 

მისამართი 

ერთიდაიგივე ვებსაიტის მრავალჯერ გაცნობა  

მიგრაციის ალბათობას ადგენს 

ონლაინ ძიების სტატისტიკა  აკეთებს სავარაუდო მიგრაციის პროგნოზს 

ხელოვნური ინტელექტი  ხელს უწყობს მიგრაციის "ტალღების" პროგ-

ნოზირებას და რისკების მართვას 

 წყარო: IOM. (2021). Big data, migration and human mobility. Migration data portal. 

https://migrationdataportal.org/themes/big-data-migration-and-human-mobility. 

 

ონლაინ პლატფორმებიდან მიღებული სტატისტიკა ასევე, შეიძლება გამოყე-

ნებული იქნას არსებული მიგრანტების ინფორმაციის გასაანალიზებლად. მიღებუ-

ლი დასკვნები გაამარტივებს პოტენციური მიგრანტებისთვის სასურველი დანიშ-

ნულების ადგილის  დადგენას [EU Commission, 2017].  

ხელოვნური ინტელექტი გამოიყენება პირადობის შემოწმების, საზღვრის 

კონტროლის, ვიზისა და თავშესაფრის მაძიებელთა შესახებ მონაცემების ანალიზის 

დროსაც [Chui et al. 2018]. განვითარებული ტექნოლოგიების მიერ ხდება  ინდივი-

დის მოგზაურობის და ბიომეტრიული ინფორმაციის  ანალიზი, რის შედეგადაც 

დგინდება მგზავრის ე.წ. "ელექტრონული ალტერ ეგო" [Amoore, 2009].   

გასათვალისწინებელია, რომ ხელოვნური ინტელექტის განვითარება საჭირო-

ებს დიდი რაოდენობით მონაცემებს [Burrell, 2016; Wachter, Mittelstadt and Russell 

2018]. მონაცემთა მოცულობისა და საჭირო ანალიზის სირთულე განაპირობებს 

სასაზღვრო ინფორმაციის გაზიარების აუცილებლობას სახელმწიფოებსა და/ან სა-

ერთაშორისო ორგანიზაციებს შორის. მიგრაციის მენეჯმენტში ტექნოლოგიის როლ-

ის განსავითარებლად და საინფორმაციო ბაზების გაცვლის საერთაშორისო პრაქ-

ტიკის დანერგვის მიზნით საერთაშორისო მიგრაციის ორგანიზაციამ  და ევრო-

კავშირმა ერთობლივი პროექტი: "დიდი მონაცემები – მიგრაციისთვის ალიანსი" 

(BD4M) შექმნეს [IOM, European Commission 2018]. 

საემიგრაციო სერვისების გასაუმჯობესებლად და რისკების მართვის გასამარ-

ტივებლად Frontex-ი და ევროპის სახელმწიფოები მუშაობენ დრონების სასაზღვრო 

პუნქტებთან გამოყენებაზე, 2020 წელს კი ევროკავშირმა შექმნა პროექტი "რობორ-

დერი", რომლის მთავარი მიზანი ავტონომიური სასაზღვრე მეთვალყურეობის 

სისტემის შექმნაა, რომელიც სრულად ოპერირებს უპილოტო საჰაერო, წყლის ზე-

დაპირული, წყალქვეშა და მიწისქვეშა მანქანებით [EDRi, 2020].  

აღნიშნული ტექნოლოგიები ხელს უწყობს ხალხის ნაკადის სწრაფ მომ-

სახურებას საზღვარზე და საშუალებას აძლევს მესაზღვრეებს უფრო მეტი დრო 

დაუთმონ პრობლემურ საკითხებს. მიგრაციის პროცესების გამარტივება და ყაირა-

თიანობა ხელს უწყობს ბიუროკრატიასა და ემიგრაციასთან დაკავშირებული 

ხარჯების კლებას.  

 

https://migrationdataportal.org/themes/big-data-migration-and-human-mobility
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დასკვნა 

საერთაშორისო მიგრაციის ორგანიზაციის 2020 წლის მონაცემებით მსოფ-

ლიოს გარშემო 280.6 მილიონი მიგრანტი ცხოვრობს [IOM, 2021]. იზრდება საერ-

თაშორისო მგზავრების რაოდენობაც, 2019 წელს კი 2.28 მილიარდი ტურისტი 

დაფიქსირდა მსოფლიოს გარშემო [World Bank, 2021]. მაშასადამე, ფიქსირდება 

როგორც გრძელვადიანი ასევე, მოკლევადიანი მობილობის ზრდა რაც აუცილებელი 

წინაპირობაა მიგრაციის პოლიტიკის და ტექნოლოგიების შემდგომი განვითარების-

თვის.  

ხელოვნურ ინტელექტს აქვს პოტენციალი რომ შეცვალოს სახელმწიფოების 

და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ საერთაშორისო მიგრაციის მართვის 

მცდელობა. თუმცა, აღნიშნული მიზნის მისაღწევად აუცილებელია მონაცემთა მო-

პოვებისა და ანალიზის ეთიკური ჩარჩოების შემუშავება, რომელიც უზრუნველ-

ყოფს ინდივიდთა მოგზაურობის და/ან მიგრაციის ისტორიის კონფიდენციალობას. 

გარდა ამისა, საჭიროა მონაცემთა გაზიარების მექანიზმების გაძლიერება, ახალი, 

უფრო დახვეწილი ტექნოლოგიების განვითარებაში ინვესტიციების გაკეთება და 

საერთაშორისო თანამშრომლობა [Rango, 2021] . 
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Expanded Summary 

International migration is a source of important demographic changes globally. Hence, 

having relevant statistics and information can be a crucial asset for a country that is willing 

to further the development of migration management. 

Technology is considered to be a source of progress within the fourth industrial revolution. 

Online services and goods developed over the last decades has not only integrated technol-

ogies into business processes but it has also assisted to develop aspects of economic policies 

including migration control and procedures.  

According to the International Organization for Migration in 2020, there are 280.6 million 

migrants living around the world [IOM, 2021]. The number of international travelers has 

also been increasing throughout the years and in 2019, 2.28 billion tourists were recorded 

to be have travelled [World Bank, 2021]. Additionally, approximately 49% of world popu-

lation have access to internet [World Bank, 2017]. Given these facts, one may conclude 

that the mobility of internet "friendly" individuals around the globe has been rising. Hence,  

by merging technologies in the border management and migration procedures, govern-

ments could gain a competitive advantage due to the refinement of on- border services and 

development for developing  user friendly digital platforms for travelers. 

Due to the relevancy of the subject the first part of the article is dedicated to the study of  

"Smart Border" concept and its "integration" within different countries. As for the second 

part of the work, it presents the examples of various technology usage advancement of mi-

gration control.  

Aspects of the "Smart Border" Concept 

The foundation for the development of migration management with the help of complex 

technologies was laid in the early 2000s. At that time period "Smart Border" concept was 

mainly supported by developed countries.  

Throughout the years the notion was adapted by various governments with diverse ap-

proaches. For better resource allocation and overall effectiveness the European Union has 

developed a more unified, centralized strategy for the "Smart Border" development within 

the member states.  

Since the early 2000s EU and its member states have founded organizations that: regulate 

terrorism, cybercrime and human trafficking (Europol), control cross-border and transna-

tional crime (EUROJUST), guard the Schengen border (Frontex) and generally stimulate 

collaboration and information sharing within the EU and its partners.  

As for the countries in North America, they have adapted the "Smart Borders" through spe-

cific agreements that mainly focus on subjects such as the regulation the borders of the 

North American states, procedures needed for the export-import of trade products and the 

so-called "passport control".  

https://doi.org/10.36172/EKONOMISTI.2021.XVII.03.Salome.Silagadze
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However, the Covid pandemic has enlarged the demand of tech integration in migration 

control. According to the data, 41 countries have began to implement various remote ser-

vices and contactless border procedures with the assistance of UNHCR. Initiatives such as 

the Smart Border Declaration, Western Hemisphere Travel Initiative and others, have 

playes a significant role in harmonizing the migration & goods movement procedures 

throughout the countries in North America.  

Artificial Intelligence and Migration Management 

The scale and speed of migration is difficult to predict as it is affected by many social or 

economic factors such as natural disasters, economic crisis, etc. However, the incorporation 

of technologies in the migration control could enhance forecasting of future trends and/or 

routes of potential migrants.  

Advanced technologies are used to analyze an individual's travel and biometric infor-

mation, which results in determining the passenger's so-called. "Electronic Alter Ego" 

[Chui et al. 2018]. Artificial intelligence is used to analyze data on identity checks, border 

controls, visa and asylum seekers [Chui et al. 2018].  

Quantitative and / or qualitative data  obtained via mobile phones, online platforms and  

social media can determine aspects of migration flow patterns, migrants' personal data and 

even migrants' integration within the destination country [Wilson et al,2016; IOM, 2021]. 

It should also be noted that the development of artificial intelligence requires large 

amounts of data [Burrell, 2016; Wachter, Mittelstadt and Russell 2018]. Hence, in order to 

make migration management control more effective it is needed to develop additional tools 

for  sharing border information between states and / or international organizations. 

Apart from migration forecasting, in order improve immigration services and simplify bor-

der risk management, Frontex and the European countries are working to use drones at 

border crossings, and in 2020 the EU launched the Roborder project, which's main goal is 

to implement autonomous border surveillance with the help of technology[EDRi, 2020].   

Conclusion 

Based on the abovementioned information, it may be concluded that complex technologies 

and  artificial intelligence,  has the potential to manage and perhaps forecast future  inter-

national migration. However, to achieve this goal, it is necessary to develop an ethical 

framework for data collection and analysis. Hence, In addition, there is a need to further 

develop data sharing mechanisms and invest in the development of new, more sophisticat-

ed technologies.  
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ანოტაცია. სტატიაში წარმოდგენილია 2010 – 2020 წლებში საქართველოს სახელმ-
წიფო ვალის სტატისტიკური მონაცემების დინამიკა და სტრუქტურა. გამოკვეთი-
ლია საგარეო ვალის ზრდის ძირითადი მიზეზები. განხილულია ვალის სიმძიმის 
განმაზღვრელი ძირითადი ინდიკატორების დინამიკა. აღნიშნული საკითხების 
კომპლექსური ანალიზის საფუძველზე, შემუშავებულია წინადადებები და რეკო-
მენდაციები, რომელთა განხორციელებაც ვფიქრობთ ხელს შეუწყობს საქართველოს 
სახელმწიფო ვალის მართვის გაუმჯობესების საკითხებს. 
საკვანძო სიტყვები: სახელმწიფო ვალი, საგარეო ვალი, საშინაო ვალი, ვალის 
მდგრადობის ინდიკატორები 
 

შესავალი 

სახელმწიფო ვალის ზრდასთან, მის სიმძიმესთან დაკავშირებულმა საკით-

ხებმა განსაკუთრებული აქტუალურობა COVID – 19 – ის პანდემიის, არსებული სო-

ციალურ – ეკონომიკური და გეოპოლიტიკური გამოწვევების ფონზე შეიძინა. 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF)  სახელმწიფო ვალს განმარტავს, როგორც 

სამთავრობო სექტორისა და სახელმწიფო კორპორაციების მიერ აღებული ვალების 

ჯამს, სადაც, აღნიშნული სექტორები ერთობლიობაში წარმოადგენენ სახელმწიფო 

სექტორს [IMF, 2011: 6]. ხოლო მსოფლიო ბანკის (WB)  მიერ წარმოდგენილი 

განმარტების თანახმად, სახელმწიფო ვალი მოიცავს სახელმწიფო სექტორის ვალ-

დებულებებს, საშინაო და საგარეო ვალთან დაკავშირებით. მნიშვნელოვანია აღი-

ნიშნოს, რომ სახელმწიფო სექტორის შემადგენელ ერთ – ერთ კომპონენტს სა-

ხელმწიფო ფინანსური კორპორაციები მიეკუთვნება. შესაბამისად, მსოფლიო ბანკი, 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მსგავსად, სახელმწიფო ვალის პორტფელში 

ითვალისწინებს სახელმწიფო საწარმოების ვალს   [WB, 2020: 6]. 

,,სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად,  სახელმ-

წიფო ვალი წარმოადგენს ქვეყნის საშინაო და საგარეო ვალების ერთობლიობას. 

საშინაო და საგარეო ვალის გამიჯვნა ეფუძნება ვალის დენომინაციის ვალუტას. შე-

საბამისად, საქართველოს სახელმწიფო საშინაო ვალი მოიცავს ეროვნული ვალუ-

ტით (ლარი) გამოსახულ ვალდებულებებს, ხოლო საგარეო ვალი უცხოური ვალუ-

ტით (SDR, აშშ დოლარი, ევრო და სხვ.) დენომინირებულ ვალს. 

 

**** 

2010 – 2020 წლებში საქართველოს სახელმწიფო ვალის წლიური მაჩვენებლის 

დინამიკა, ნათლად მიუთითებს მის სტაბილურად მზარდ ტენდენციაზე. სახელმ-

წიფო ვალის მოცულობა განსაკუთრებით 2019 – 2020 წლებში გაიზარდა. 2019 წელს 
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2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელთან შედარებით სახელმწიფო ვალის ზრდამ 15.9 

პროცენტი (2 828.0 მლნ ლარი), ხოლო 2020 წელს 2019 წლის შესაბამის მაჩვე-

ნებელთან შედარებით 49.5 პროცენტი (10 212.0 მლნ ლარი) შეადგინა. შედეგად, 

საანალიზო 2020 წელს სახელმწიფო ვალის მოცულობამ 8.6 პროცენტით გადააჭარბა 

2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონით განსაზღვრულ ზღვრულ მაჩ-

ვენებელს და ქვეყნის დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან დღემდე პერიოდში, 

ისტორიულ მაქსიმუმს 30 835.0 მლნ ლარს გაუთანაბრდა.  

2019 - 2020 წლებში სახელმწიფო ვალის ზრდა გამოიწვია, როგორც საგარეო, 

ასევე საშინაო ვალის ზრდამ (იხ. ცხრილი 1). 

                                                                                                                          ცხრილი 1. 

საქართველოს სახელმწიფო ვალის დინამიკა 2010 - 2020 წლები (მლნ ლარი) 
დასახე-

ლება 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

სახელმ-

წიფო 

ვალი 

 
6965.4 

 
7226.0 

 
7845.5 

 
8634.0 

 
9702.0 

 
12489.0 

 
14451.0 

 
16284.0 

 
17795.0 

 
20623.0 

 
30835.0 

სახელმ-

წიფო 

საგარეო 

ვალი 

 

 
5821.2 

 

 
6026.1 

 

 
6622.3 

 

 
7295.9 

 

 
7826.7 

 

 
10333.7 

 

 
11952.2 

 

 
13420.8 

 

 
14544.9 

 

 
16463.5 

 

 
24689.7 

სახელმ-

წიფო 

საშინაო 

ვალი 

 

1144.2 

 

1199.9 

 

1223.2 

 

1337.8 

 

1875.6 

 

2155.3 

 

2498.7 

 

2863.1 

 

3250.5 

 

4159.2 

 

6145.3 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო იხ.: 

https://mof.ge/saxelmwifo_valis_statistika  

 

ცხრილის სახით წარმოდგენილი მონაცმების თანახმად, 2019 წელს საგარეო 

ვალის მოცულობა 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელთან შედარებით 13.2 პრო-

ცენტით (1 918.6 მლნ ლარი), ხოლო 2020 წელს 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელთან 

შედარებით 50 პროცენტით (8 226.2 მლნ ლარი) გაიზარდა და სახელმწიფო ვალის  

80.1 პროცენტი (24 689.7 მლნ ლარი) შეადგინა. საგარეო ვალის ზრდაში თითქმის 

თანაბარი წვლილი შეიტანა, როგორც ეროვნული ვალუტის (ლარი) გაუფასურების, 

ასევე ახალი კრედიტების აღების ეფექტმა. საანალიზო 2020 წელს სახელმწიფო სა-

გარეო ვალის ძირითადი ნაწილი 71 პროცენტი მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან, 

22 პროცენტი ორმხრივი კრედიტორებისაგან, ხოლო 7 პროცენტი ევრობონდებიდან 

იქნა მიღებული. მნიშვნელოვანია ასევე, ყურადღება გავამახვილოთ სავალუტო 

სტრუქტურის მიხედვით საქართველოს სახელმწიფო საგარეო ვალის პორტფელის 

ანალიზისას გამოვლენილ ტენდენციებზეც. 2020 წელს მნიშვნელოვნად შემცირდა 

დოლარში და SDR - ში (Special Drawing Rights)  დენომინირებული სესხების წილი, 

ხოლო პირიქით 13 პროცენტული პუნქტით გაიზარდა ევროში აღებული ვალდე-

ბულებების წილი, შედეგად 2020 წელს ევროში აღებულმა ვალდებულებებმა სა-

ხელმწიფო საგარეო ვალის პორტფელის 43 პროცენტი, ნასესხობის სპეციალური 

უფლებით (SDR) გაფორმებულმა სესხებმა 29 პროცენტი, აშშ დოლარში (USD) 25 

პროცენტი, ხოლო სხვა ვალუტაში დენომინირებულმა სესხმა 3 პროცენტი შეად-

გინა. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო საგარეო ვალის პორტფელი შედგება 6 
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სხვადასხვა ვალუტაში აღებული სესხისგან, იგი მაინც მოწყვლადია ვალუტის გაცვ-

ლითი კურსების შოკების მიმართ. საგარეო ვალის პორტფელისათვის მზადრია საპ-

როცენტო რისკიც. სახელმწიფო საგარეო ვალის პორტფელის ანალიზი ცხადყოფს, 

რომ საკვლევ 2020 წელს ცვლადი საპროცენტო განაკვეთის მქონე სესხების წილი 

2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელთან შედარებით 2.1 პროცენტული პუნქტით, ხო-

ლო 2018 წლის მაჩვენებელთან შედარებით 9.1 პროცენტული პუნქტით გაიზარდა. 

შედეგად, 2020 წელს სახელმწიფო საგარეო ვალის 49.9 პროცენტი ფიქსირებული, 

ხოლო 50.1 პროცენტი ცვლადი საპროცენტო განაკვეთით იქნა მიღებული. აქვე 

მნიშვნელოვანია ხაზი გავუსვათ იმ გარემოებასაც, რომ ქვეყანას შემდგომი ეკო-

ნომიკური განვითარების ზრდასთან ერთად, შეეზღუდება შეღავათიან საკრედიტო 

რესურსებზე წვდომა. ვინაიდან, შეღვათიან საკრედიტო რესურსებზე წვდომის შეზ-

ღუდვა ეფუძნება ქვეყნის მოსახლეობის ერთ სულზე მთლიანი ეროვნული შემოსავ-

ლის ოდენობას და კრედიტორის მიერ ქვეყნის გადახდისუნარიანობის შეფასებას. 

არაშეღვათიან სესხებზე, საპროცენტო განაკვეთი ძირითადად ცვლადი საპროცენტო 

განაკვეთის სახით განისაზღვრება, რაც კიდევ უფრო გაზრდის სახელმწიფო საგა-

რეო ვალის პორტფელში ცვლადი საპროცენტო განაკვეთის წილს და მთავრობის 

ვალის პორტფელის საპროცენტო რისკს.  

საგარეო ვალის ზრდის პარალელურად, განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყ-

რობს ქვეყნის საშინაო ვალის მკვეთრი ზრდის ტენდენციაც. 2019 წელს, 2018 წლის 

შესაბამის მაჩვენებელთან შედარებით, საქართველოს საშინაო ვალის მოცულობა 

27.9 პროცენტით (908.7 მლნ ლარი), ხოლო 2020 წელს 2019 წლის შესაბამის მაჩ-

ვენებელთან შედარებით 47.7 პროცენტით (1 986.1 მლნ ლარი) გაიზარდა და აბსო-

ლუტურ მაჩვენებლებში 6 145.3 მლნ ლარი (სახელმწიფო ვალის 19.9 პროცენტი) 

შეადგინა. 

აბსოლუტურ მაჩვენებლებში სახელმწიფო ვალის მოცულობის ანალიზის პა-

რალელურად, ასევე მნიშვნელოვანია განვიხილოთ ვალის სიმძიმისა და მისი  

მდგრადობის განსაზღვრელი ინდიკატორებიც. საგარეო დავალიანების სიმძიმის 

შესაფასებლად პრაქტიკაში ფართოდ გამოიყენება ქვეყნის გადახდისუნარიანობისა 

და ლიკვიდურობის მაჩვენებლები. ქვეყნის გადახდისუნარიანობა შეგვიძლია განვ-

მარტოთ, როგორც დებიტორი ქვეყნის შესაძლებლობა მოზიდული ფინანსური რე-

სურსების ეფექტიანი გამოყენებით უზრუნველყოს ეკონომიკური ზრდის მაღალი 

ტემპები და სახელმწიფო სავალო ვალდებულებების დროულად დაფარვა, ხოლო 

ლიკვიდურობის ცნების ქვეშ იგულისხმება, ქვეყანაში მიმდინარე სავალო ვალდე-

ბულებების დროულად დაფარვისათვის საჭირო ფულადი სახსრების არსებობა. 

ქვეყნის გადახდისუნარიანობის ანალიზის და საგარეო ვალის მდგრადობის გან-

საზღვრისათვის, პრაქტიკაში გამოიყენება შემდეგი ძირითადი ინდიკატორები (იხ. 

ცხრილი 2). 

                                                                                                                          ცხრილი 2. 

სახელმწიფო ვალის მაჩვენებლები 2010 - 2020 წლები % (ფაქტი) 
დასახელება 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  2020 

სახელმწიფო 

ვალი 

პროცენტულად 

მშპ – სთან 

37.2 32.2 31.0 30.2 37.2 36.8 40.3 39.9 39.9 41.9 60.8 

სახელმწიფო 89.1 100.4 91.3 77.6 82.8 93.0 95.9 80.6 75.6 76.4 135.5 
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ვალი 

პროცენტულად 

ექსპორტთან 

სახელმწიფო 

ვალი 

პროცენტულად 

ბიუჯეტის 

შემოსავლებთან 

 

 

128.5 

 

 

112.2 

 

 

110.3 

 

 

126.2 

 

 

130.5 

 

 

152.8 

 

 

168.4 

 

 

167.0 

 

 

167.9 

 

 

193.2 

 

 

302.2 

საგარეო ვალის 

მომსახურება 

პროცენტულად 

ბიუჯეტის 

შემოსავლებთან 

 

 

4.4 

 

 

4.3 

 

 

3.0 

 

 

7.6 

 

 

7.9 

 

 

6.1 

 

 

5.2 

 

 

6.1 

 

 

8.3 

 

 

9.6 

 

 

10.0 

საგარეო ვალის 

მომსახურება 

პროცენტულად 

ექსპორტთან 

 

3.5 

 

11.4 

 

2.3 

 

4.9 

 

5.1 

 

3.9 

 

3.6 

 

3.6 

 

4.4 

 

4.6 

 

6.6 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, საქართველოს ეროვნული ბანკი იხ.: 
https://www.mof.ge/saxelmwifo_valis_martva , https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=304  
 

თუ შევადარებთ ცხრილში წარმოდგენილი ვალის მდგრადობის ინდიკა-

ტორების მონაცემებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF) მიერ განსაზღვრულ 

ზღვრულ მაჩვენებლებთან შევნიშნავთ, რომ წარმოდგენილ ინდიკატორთა უმეტე-

სობა სსფ – ის მიერ დადგენილი ზღვრული მაჩვენებლების ფარგლებში მერყეობს. 

IMF - ის მიდგომით სახელმწიფო ვალის  ექსპორტთან თანაფარდობის ინდიკა-

ტორის ზღვრული მაჩვენებელი 200 პროცენტს,  საგარეო ვალის მომსახურების ბიუ-

ჯეტის შემოსავლებთან თანაფარდობის ინდიკატორის ზღვრული ოდენობა 22 პრო-

ცენტს, ხოლო საგარეო ვალის მომსახურების ექსპორტთან თანაფარდობის ინდი-

კატორის კრიტიკული ზღვარი 25  პროცენტს შეადგენს. რაც შეეხება სახელმწიფო 

ვალის ბიუჯეტის შემოსავლებთან თანაფარდობის ინდიკატორს, 2020 წელს აღნიშ-

ნულმა მაჩვენებელმა 2.2 პროცენტით გადააჭარბა IMF – ის მიერ დადგენილ 

დასაშვებ ზღვარს და 302.2 პროცენტი შეადგინა. 

ქვეყნის ეკონომიკის მდგრადი ზრდისა და განვითარების, ასევე  მაკროეკო-

ნომიკური და ფისკალური სტაბილურობის უზრუნველყოფის მიზნით, საქართ-

ველოს კანონმდებლობის საფუძველზე დადგენილია მაკროეკონომიკური პარამეტ-

რების მაქსიმალური ლიმიტები. ,,ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართვე-

ლოს ორგანული კანონის თანახმად, საქართველოს მთავრობის ვალი ლიმიტირე-

ბულია, შესაბამისად განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის ვალის მთლიან 

შიდა პროდუქტთან თანაფარდობის კრიტიკული ზღვარი, რომელიც  60 პროცენტს 

არ უნდა აღემატებოდეს. 2020 წელს პანდემიის გავრცელების პრევენციის მიზნით 

შემოღებული საგანგებო მდგომარეობისა და ეკონომიკური რეცესიის შედეგად ვა-

ლის წესის ფაქტობრივმა მაჩვენებელმა გადააჭარბა, როგორც 2020 წლის სახელმ-

წიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონით განსაზღვრულ საპროგნოზო ოდენობას, ასევე 

,,ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილ 60 

პროცენტიან ზღვარს და მან 60.8 პროცენტი შეადგინა. აქვე მნიშვნელოვანია აღი-

ნიშნოს ისიც, რომ ეს მაჩვენებელი არ მოიცავს სსფ – ის რეკომენდაციით ფინანსთა 

https://www.mof.ge/saxelmwifo_valis_martva
https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=304
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სამინისტროს მიერ, სამთავრობო სექტორად დაკლასიფიცირებულ საწარმოთა ვალ-

დებულებებს.  

საყურადღებოა ცნობილი ეკონომისტების კარმენ რეინჰარტისა და კენეტ რო-

გოფის მიერ ჩატარებული კვლევები, რომლის შედეგებიც ჩამოყალიბებულია ,,რე-

ინჰარტ – როგოფის ანგარიშში“. ავტორთა კვლევების შედეგების თანახმად, რო-

დესაც საგარეო ვალის მთლიან შიდა პროდუქტთან თანაფარდობის მაჩვენებელი 60 

პროცენტს აღწევს წლიური ეკონომიკური ზრდა მცირდება დაახლოებით 2 პრო-

ცენტით, ხოლო თუ აღნიშნული მაჩვენებელი გადააჭარბებს 90 პროცენტს, მაშინ მშპ 

– ის ზრდის ტემპი დაახლოებით ნახევრდება [Reinhart… 2010: 573]. აღნიშნულიდან 

გამომდინარე ქვეყნის ფინანსური პოლიტიკის ერთ – ერთ უმნიშვნელოვანეს ამოცა-

ნას ვალის მართვის ეფექტიანი მექანიზმის შემუშავება წარმოადგენს. საერთაშო-

რისო სავალუტო ფონდი (IMF) ვალის მართვას განმარტავს, როგორც სახელმწიფო 

ვალის მართვის სტრატეგიის ფორმირებისა და განხორციელების პროცესს, რომლის 

მიზანსაც წარმოადგენს საჭირო მოცულობის ფინანსური რესურსების მობილიზება 

მინიმალური ხარჯებით და გონივრული რისკების გათვალისწინებით. თანამედ-

როვე, ზრუნვაზე ორიენტირებული სახელმწიფოები (Welfare States) ცდილობენ 

ვალი აიღონ შესაძლო მინიმალური საპროცენტო განაკვეთით და მათი სოციალურ – 

ეკონომიკური მიზნებიდან გამომდინარე მოახმარონ იგი ეკონომიკურ სტაბილი-

ზაციას, ზრდას, დასაქმებას და მთლიანობაში საფინანსო სისტემის სტაბილურობას 

[Bhatia, 2018: 193].  

დასკვნა 

2020 წელს COVID - 19 - ის პანდემიის, მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის და 

საქართველოს ეკონომიკური რეცესიის ფონზე, სახელმწიფო ვალის სიმძიმის შემდ-

გომი ზრდის პრევენციის მიზნით მიზანშეწონილად მიგვაჩნია შემდეგი ღონის-

ძიებების განხორციელება: 

 ვალის წესის გაანგარიშებისას, მნიშვნელოვანია განხორციელდეს მთავრო-

ბის ვალის მოცულობაში საჯარო სექტორად დაკლასიფიცირებული საწარ-

მოების ვალდებულებების გათვალისწინება; 

 საქართველოს მთავრობის ვალის მშპ  – სთან თანაფარდობის მაჩვენებლის 

საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი ნიშნულის ფარგლებში 

დაბრუნება;  

 უცხოურ ვალუტებთან მიმართებაში, საქართველოს ეროვნული ვალუტის 

გაცვლითი კურსის სტაბილურ დონეზე შენარჩუნება, რათა ლარის შემდ-

გომმა დევალვაციამ არ გამოიწვიოს სახელმწიფო ვალის კიდევ უფრო 

მეტად ზრდა; 

 მნიშვნელოვანია განხორციელდეს ვალის ზრდასთან დაკავშირებული 

საფრთხეების და რისკების შეფასება, მათი დროული იდენტიფიცირება და 

პრევენცია; 

 

გამოყენებული ლიტერატურა: 
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Expanded Summary 

Annotation 
The article presents the dynamics and structure of Georgian public debt statistics for 2010 -

2020. The main reasons for the increase in foreign debt are identified. The article also discuss-

es the dynamics of key indicators determining debt severity. Based on the complex analysis of 

these issues, proposals and recommendations have been developed the implementation of 

which we think will contribute to the improvement of Georgia's public debt management. 

Keywords: public debt, external public debt, domestic public debt, debt burden indicators. 

 

 
Issues related to the growth of public debt and its severity have gained special urgency in the 

light of the COVID-19 pandemic, the current socio-economic and geopolitical challenges. 

According to the Law on Public Debt of Georgia, public debt includes domestic and external 

debts of the country. The separation of domestic and external debt is based on the currency of 

debt denomination. Accordingly, Georgia's domestic debt includes liabilities denominated in 

national currency (GEL) and external debt denominated in foreign currency (SDR, USD, EUR, 

etc.). 

The dynamics of the annual public debt of Georgia in 2010 - 2020 clearly indicates its steadily 

growing trend. The volume of public debt has increased especially in 2019-2020. In 2019 the 

total public debt increased by 15.9 % (2,828.0 million GEL) compared to the similar period in 

2018, and in 2020 it increased by 49.5 % (10,212.0 million GEL) compared to the similar peri-

od in 2019. As a result, the amount of public debt in the fiscal year 2020 exceeded the thresh-

old set by the law on the state budget for 2020 by 8.6 % and equaled the historical maximum of 

30,835.0 million GEL.  

The growth of public debt in 2019 - 2020 was led by the growth of both domestic and external 

debt (please see Table).  
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https://doi.org/10.36172/EKONOMISTI.2021.XVII.03.NONA.KAVTARADZE
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Public debt stock 2010 - 2020 million GEL 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total 

public 

debt 

 

6965.4 

 

7226.0 

 

7845.5 

 

8634.0 

 

9702.0 

 

12489.0 

 

14451.0 

 

16284.0 

 

17795.0 

 

20623.0 

 

30835.0 

External 

public 

debt 

 
 

5821.2 

 
 

6026.1 

 
 

6622.3 

 
 

7295.9 

 
 

7826.7 

 
 

10333.7 

 
 

11952.2 

 
 

13420.8 

 
 

14544.9 

 
 

16463.5 

 
 

24689.7 

Domestic 

public 

debt 

 
1144.2 

 
1199.9 

 
1223.2 

 
1337.8 

 
1875.6 

 
2155.3 

 
2498.7 

 
2863.1 

 
3250.5 

 
4159.2 

 
6145.3 

source: The Ministry of Finance of Georgia: https://mof.ge/saxelmwifo_valis_statistika  

 

According to the data presented in the table, the volume of external debt in 2020 increased by 

50% (8,226.2 million GEL) compared to the similar period in 2019 and amounted to 80.1% 

(24,689.7 million GEL) of total public debt. The effect of the devaluation of the national cur-

rency (GEL) as well as the taking of new loans contributed almost equally to the growth of 

foreign debt. Analysis of Georgia's external debt portfolio by currency structure shows that the 

share of loans denominated in dollars and SDRs (Special Drawing Rights) decreased 

significantly in 2020, while the share of liabilities denominated in euros increased by 13 

percentage points. As a result, in 2020 the liabilities in Euro accounted for 43% of the 

government external debt portfolio, the Special Drawing Loans accounted for 29%, the USD 

loans for 25%, and the loans denominated in other currencies at 3%. Although the government 

external debt portfolio consists of loans in 6 different currencies, it is still vulnerable to 

currency exchange rate shocks. Interest rate risk is also increasing for the external debt portfo-

lio. In 2020, 49.9 % of government external debt was with a fixed interest rate and 50.1 % with 

a floating interest rate. 

Along with the growth of foreign debt, special attention is paid to the sharp growth trend of the 

country's domestic debt. In 2020 the volume of Georgia's domestic debt increased by 47.7% 

(GEL 1,986.1 million) compared to the to the similar period in 2019 and amounted to GEL 

6,145.3 million (19.9% of public debt) in absolute terms. 

The analysis of public debt sustainability indicators shows that debt burden indicators for 

example, the Government debt to GDP ratio in 2020 exceeded the 60 percent threshold set by 

the Law of Georgia on Economic Freedom, and it stood at 60.8 percent. 
In order to prevent further growth of public debt, it is important to develop and implement an 

effective public debt management policy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mof.ge/saxelmwifo_valis_statistika
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Annotation. Bio agri-tourism, in many countries around the world and Georgia at this stage, 

is successfully gaining a foothold. It is one direction of green business, an essential component, 

its strong pillar. The development of bio-agri-tourism as a green business can solve many ru-

ral, development-oriented farmers, restaurants, hotel businesses, tour operators, and those 

who care about promoting local natural or cultural wealth to attract tourists. The development 

of bio-agri-tourism can play a turning role in the development of tourism in the country, in the 

country's economy, diversity tours, and attracting more and more tourists from different parts 

of the world. It should also be noted that the development of bio-agritourism unequivocally 

poses less of a threat to the so-called loss caused by mass tourism, as it is a direction that in-

cludes the concept of environmental protection, love of nature, protection of natural resources. 

People who conceptually approach the issue that health, a healthy lifestyle, and ecologically 

safe product are only associated with a protected and healthy environment are less likely to be 

harmful to the environment. In addition, based on the geographical location of Georgia, the 

rich environmental conditions, diverse climatic conditions, unprecedented diversity of soil 

types, many endemic species of crops, traditions, and customs, it is possible to attract tourists 

interested in specific areas, both scientific and research. In terms of cultural tours. The devel-

opment of organic farms is relevant worldwide today, so to attract people interested in grow-

ing biologically pure products for educational purposes, Georgia is undoubtedly a great re-

source (thanks to the diversity of soil types and climatic conditions). Which promotes identity, 

separates the use of biologically pure and pesticide-contaminated products, leads to a healthy 

and unhealthy lifestyle, and emphasizes the ability of local people to make choices through 

gained skills. Individuals develop new, healthy habits for their health promotion based on 

commercial interest and an excess of biologically clean, environmentally safe products. 

Keywords: Green Business, Bio Agro Tourism, Green Technologies, Organic Products, 

Health Promotion, Eco-Friendly Tourism. 

 

Introduction 

In some countries, the term “Rural Tourism” has been established, including independent 

areas: agritourism, ecotourism, Ethno tourism. Although the approach is different in different 

countries, ecotourism does not mean a rural tour. Ethno tourism is one of the essential pillars of 

agri-tourism. Local ethnocultural customs, traditions are also exciting and essential for 

agritourism: the charm and attractiveness of agritourism lie in its regionalism. The natural 

environmental conditions typical of a particular region, climate, soil type, endemic crops, 

traditionally experienced plant species are the backbone of agritourism. Ecotourism means 

getting acquainted with the activities of the population in a specific environment and getting 

acquainted with national holidays, competitions, traditional activities, and established customs 

in economic, industrial, and agrarian terms. 

Agritourism is a branch of the tourism industry, which focuses on the recreation of the 

urban population in rural areas. It uses local natural-climatic, socio-cultural, ethnographic 

https://doi.org/10.36172/EKONOMISTI.2021.XVII.03.RUSUDAN.KVARATSKHELIA.LEVAN.KIKILASHVILI
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resources, local agricultural products, and other similar resources, from which complex tour 

products are created. The most critical factor in agritourism is the involvement of agritourism 

in agricultural activities. The agri-tourist chooses the direction of interest (livestock, poultry, 

plant growing, winemaking, beekeeping, etc.), engages in daily activities, and harvests with his 

own hands. He observes the whole cycle on the spot or remotely for a certain period, and to 

pick up, eat or take home, he arrives by himself, takes pleasure, eats healthy products, which 

combines material prosperity, if he also cooperates commercially with local bio-agro farmers. 

Many farmers, besides farming, have already turned to agritourism as a source of additional 

income and opportunities for farming. With the development of agri-tourism, bio-Agri farmers 

can make a lot of positive changes both for their well-being and for the country: the local 

economy is strengthening, tourist clusters are being created, jobs are being created; they create 

training and certification programs, young people are interested; Agritourism contributes to the 

preservation of rural lifestyle and landscape, ensures the development of “sustainable” and 

“green” tourism. Organic agriculture is a cultural evolution that has its roots in the culture of 

ecology. In addition, the focus on these products is on-demand for healthy food, with a high-

quality standard that limits the use of chemicals. The connection of organic agriculture with 

agri-tourism and tourism services is infinitely great, which plays an essential role in the future 

development of the village. This article identifies the factors that contribute to rural 

development through the development of bio agritourism. 

We should note that the list of agricultural work performed by tourists in different European 

countries is different: in Croatia, for example, a tourist helps a farmer to pick olives, grapes. An 

exciting and fun activity is to find mushroom truffles (a precious mushroom species) with 

specially trained dogs. Rural tourism in the Czech Republic includes milking cows, shearing 

sheep, raising cheese; it is popular in Poland to extract cheese from sheep's milk; in Italy, they 

pick grapes and oranges, make cheese, and make pizza. 

The list of agricultural activities is quite extensive and varied, including seasonal. Tourists 

choose the countries where they can do the desired work according to the season. Agritourists 

choose rural areas where nature is undisturbed, customs are maintained, agricultural work is 

less mechanized and primarily traditional, and the crop's method is biologically pure. For the 

village to maintain its image, it is necessary to adhere to the principles of sustainable 

development of agri-tourism, such as nature protection, social principle, economic principle, 

cultural-historical principle, etc. 

Discussion 

Tourism can be one of the key aspects to support sustainable growth. Tourism is often cited 

as a critical parameter in different target groups. Tourism is clearly distinguished in terms of 

sectoral contribution to job creation, positive changes in the economy, a sustainable 

consumption chain, and transparent use of resources in target groups. On constant cooperation 

in order to bring about positive changes in the local economy. [Tchouamou Njoya & Nikitas, 

2020] 

Delivery of tourism products and services to the destination requires compliance and 

contribution to various economic activities. It is a decentralized value chain and enables 

various links and interactions between close cooperation between local and regional 

agritourism. These economic structures are becoming increasingly dynamic in the world. It 

becomes an established place of activity where attractiveness depends on local characteristics. 

Tourism potentially contributes to the formation of an extensive network of cooperation and 

consolidation. Thus, different interdependence has become the best means of proximity 

between economic sectors and requires constant monitoring. [Rome, 2020] 

For the tourism sector, we can see this as a coexistence mechanism in automated 

management of various processes based on existing tourism dynamics, further development of 

economic structures, or different representations of opportunities between tourism companies 

and the surrounding ecosystem. [Tchouamou Njoya & Nikitas, 2020] 
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The world'sworld's population continues to grow, reaching a level that limits the efficient 

use of natural resources. All over the world, critical agricultural farms and surrounding areas of 

small towns that support progress are undergoing continuous development to develop 

agritourism. It drives more visible changes, planning, and implementation, at the expense of 

the strong communities in the country and the continued cooperation of the government. The 

development of agriculture has created hundreds of thousands of spectacular bio-farming 

specimens worldwide, which have affected farmers. As economic benefits increase, they have 

further improved the urban side of their plots and expanded agri-businesses because of 

reinvestment. The exterior of ancient villages changes from time to time as current global 

conditions bring in subtle elements of construction that were not previously available, so it is 

becoming increasingly important for locals to arrange buildings that do not disrupt ethnos, 

culture, and new buildings. We consider traditional agriculture to be the leading field in most 

countries because it is the barn of the country. They have developed many alternative plans in 

the modern world to popularize rural communities and socialize them. Alternatives such as 

organic farming and convection farming, conservation, tourism, and a new face to the rural 

economy promise even faster and more innovative development to the local community. The 

cultural-economical way of the village attracts visitors and entertains them with elements of 

enjoying nature and a sense of harmonious lifestyle. Thus, the tourism and leisure business is 

often perceived as a top priority for countries, especially those with abundant natural resources, 

healthy food, distinctive dairy products, or other tangible wealth in rural areas, with small 

vegetables and natural products. [Emily Wu, 2018] 

For decades, we have seen tourism as an opportunity for developing countries to learn about 

potential customers'customers' economic growth and fight poverty eradication. While this 

choice has always attracted the attention of critics, tourism is a well-established part of the new 

development discourse. The cultural diversity and the spectacular beauty of different countries 

are a magnet for tourists and governments to consider tourism as one of the most attractive 

sources of revenue. It shows the growing support of the tourism industry by the state. 

Increasing and supporting economic progress, this picture is even sharper in developing 

countries. The private sector is a central fair means of attracting and keeping human capital. 

With the learned examples, we created an even stronger and more sustainable economy. The 

role of food is the most crucial element in agri-tourism because it can play a turning role 

among all the eco-friendly relationships formed through ethnos hotels, farmers, tour operators, 

tourists, and other rings. If we based the relationship on continuous growth, then we get 

maintenance is also one of the most important aspects of strengthening and supporting tourist 

centers in agriculture. The practical and qualitative rate of time spent in the local community 

measured income from tourists, which is the best way to implement productive solutions 

through such connections. Those already involved in this type of relationship are actively 

taking essential steps to uphold environmental principles, helping the world reduce harmful 

habits that remain to date, and raise awareness of the local community'scommunity's cultural 

beliefs by adding new and essential attributes to rural life. [Laeis et al., 2020] 

Most developing countries contribute to establishing international tourism in their territorial 

units, which automatically increases employment, investment, and care for the economic 

empowerment of potential agro farmers. International tourism often requires an increase in 

imports to offer a variety of food to tourists entering the country, but its positive effect may be 

maximized if it does not affect the domestic economy to improve tourist stays and reversals, 

which will help all green businesses in the region. Help create a continuous chain of supply of 

even more diverse products. Tourism should create good feedback with other countries and 

minimize currency speculation - the share of each dollar a tourist spends on an imported 

product should be as close to its income as possible. As for accommodation, food, and drink, it 

is the second-largest category for domestic tourism expenditures, which is closely linked to 

tourism and agriculture. A study of the links between tourism and agriculture in the Caribbean 
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has led scientists to conclude that hotels often vary by type of facility - in terms of size, 

ownership, and clientele, as well as other factors, which is why the hotel-equipped restaurant is 

more valued in this area., Then an outdoor restaurant that rarely meets on the street. Therefore, 

large companies playing in the market are relatively better able to cope with the internal food 

distribution than small firms operating in the same market. Since the late 1960s, food 

distribution has primarily been channeled through state channels, both in the private hotel and 

restaurant chain and in the "supply and demand" food markets, and the country's focus on 

promoting international tourism has expanded. [Deere & Royce, 2019] 

Despite the consensus that the tourism sector can benefit from local community benefits, 

most developing countries are not investing enough in increasing the role of tourism in 

economic involvement when it is an essential component in terms of the value chain. More and 

more tourists want to taste unique dishes that emphasize the place's culture to be visited and 

help maintain the traditional forms of agricultural and cultural systems. Local food can play an 

essential role in the sustainability component of tourism. Therefore, the expansion of 

agriculture tourism or the advancement of "agritourism" shows the importance of local 

agricultural products (distinctive food culture, livestock, and fish products processed and 

consumed by the farmer's restaurant). It contributes to economic growth and the local 

population. [Anderson, 2018] 

Globalization and technological advances have reduced the role of the traditional economic 

sector, such as agriculture, forestry, and mining, and the rural population's dependence on 

livelihoods. This trend points to the need for development policies and introducing necessary 

programs that promote employment and provide businesses with opportunities to maximize 

opportunities beyond the traditional sectors for the rural population. One of the non-traditional 

activities that many consider having a high potential for livelihood development in many parts 

of the world, including Indonesia and especially in Western countries, is tourism. For the 

population's well-being, it is necessary to strengthen the links between tourism and local 

business and then its continuous development. Noteworthy here is the promotion of local 

business, mainly carried out by the population in the communities, such as agriculture, food, 

and industrial processing issues. The attractiveness of a tourist place depends on its resource 

capabilities. ᲛHome purpose resources (primary) include natural resources (climate, landscape, 

and ecosystem), cultural resources (cultural heritage, art, archaeological values, traditions, 

scientific values, handicrafts, subcultural formations); And social resources (demographic 

characteristics, capabilities, financial capital, knowledge, health-environment-property security 

and its support systems, local community interests, etc.). Destination resources support 

(secondary) includes accommodation sector (hotels, motels, infrastructure, and other related 

projects in eco-friendly urban environment), food sector (cafes, restaurants, etc.), tour and 

travel sector support, transportation sector, entertainment sector, timely information retrieval 

sector and the existence of international standards for service delivery. Social and cultural 

systems work with the community to make crucial decisions. Infrastructure development and 

economic empowerment generate new capital investment in the market, attract many investors, 

and equips the territorial unit with even more technological and information development. 

[Amin & Baehaqi, 2020] 

The low carbon economy supports the development of the green concept. Sustainable 

development is an excellent example of tourism integration, and the agricultural sector can 

achieve a profit margin of "rapid economic and social development is effective and 

environmentally friendly in terms of environmental protection." It is an inevitable trend of 

social development. Agriculture, and the promotion of a territorial unit, are often viable 

because of its apparent location advantage. [Zhao, 2021] 

Tourism and agriculture often work together to maintain a sustainable economy, create new 

jobs, increase foreign exchange inflows, and improve local living standards. Increasingly, the 

spread of economic and ecological sustainability elements in rural areas has been linked to the 
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promotion of local agricultural products. Gastronomy plays a significant role in popularizing 

the food sector, increasing its attractiveness, strengthening its brand identity, and shaping 

public pride in food, especially in local cultures. They estimate that about a third of tourism 

spending comes from food consumption. Using gastronomy and local agricultural products can 

create additional economic benefits and facilitate the planning of many measures to enhance 

the sustainability and competitiveness of local tourist destinations and hotels. Despite the 

importance of gastronomy and agricultural consumption as an essential aspect of tourism, they 

often neglect it in the hospitality and tourism literature. However, researchers are paying more 

and more attention to this topic as a growing destination issue, trying to use their culinary 

resources to promote and differentiate themselves from other areas. For example, Australia and 

New Zealand use gastronomic and agricultural product resources to promote and differentiate 

themselves from other destinations. [Han et al., 2020] 

The environment, especially water resources, has been under considerable stress in recent 

decades, resulting in water-related problems in many world regions. They constantly degraded 

surface and groundwater because of the active use of chemicals in agriculture, such as 

(agrochemicals, herbicides, cattle waste), industrial waste, and urban and tourist waste, which 

have not been disposed of; sustainable management of water resources should be a top priority 

in the design of any management system. To assess water needs to identify resources, potential 

threats, and problems, the scientific community has developed various indexes to monitor the 

level of ecology and the cleanliness of groundwater. Ecological footprints appear on 

everything, including ecological assets (intake of plant foods and use of fiber products, use of 

livestock and fish products, collection of forest products, etc.). All this requires a constant 

awareness of the population to develop the right behavioral skills. To find efficient ways of 

disposing of waste and ensure fewer emissions globally by considering the space required for 

carbon. It is the primary way of efficient use of land so that the area is necessary to maintain a 

population, and many more generations should use it to reproduce primary products. 

[Kourgialas et al., 2018] 

Entering the tourism market is a problem for many family hotels and agritourism centers 

because if the country does not improve the living standards of local people through various 

incentive projects, otherwise it will be physically impossible to develop tourism services in the 

local market. The connection between tourism and international aid to the country benefited 

farmers, and all this helped ease poverty. [Mao et al., 2014] 

We perceive food as one of the essential items for tourists. Local and regional food is 

recognized and regarded as a significant contributor to growth and development. However, 

despite such interest, it is still not enough to involve scholars in food tourism research to focus 

on even more essential elements when the field is being introduced. There is little knowledge 

in the field, the means to create a complete picture of unique foods. Based on a research 

method that includes both quantitative and qualitative research design, its purpose is to assess 

vital challenges to the agricultural and food industries. [Mei et al., 2017] 

The link between agriculture and tourism, the inclusion and widespread diversification 

strategy, and farm and rural tourism development is relatively new for farmers. It is not easy to 

carry out practical tourism, especially when identity is crucial for the successful development 

of such extra activity. This issue can not be solved only by demonstrating technical skills 

because identity is also mental involvement. However, even if you have just gained the 

technical skills of tourism, the expected abilities will not be used effectively if you do not 

create an identity. [Ohe, 2017] 

Tourism and agriculture contribute significantly to the development of the local economy. 

Many developing countries, which are now on the path to rapid tourism growth, face 

significant challenges. Many countries around the world, through tourism, are encouraging 

agricultural development as a substantial source of livelihood. Therefore, these sectors must 

pay great attention, especially in terms of economic opportunities, from which tourism 
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emerges, and they observe positive prospects to establish sustainable agriculture. Connecting 

fruit growers, small farmers, marketing vegetables, flowers, and plants create an opportunity 

for the tourism industry to increase revenue among producers, intermediaries, processors, and 

hotel operators. They create links between tourism and agriculture, promote high quality, 

sustainable and responsible tourism, and improve food production issues. Although 

horticultural production accounts for a small share of the agricultural output, it contributes 

significantly to food safety, improved nutrition, and economic growth. [Sanches-Pereira et al., 

2017] 

The best opportunities, additional income through tourism-farming activities to help catch 

the balance. Revenues from the agricultural activity are steadily declining, especially in 

globalization, when all sectors need to find more ways to promote products and services than 

they have used to date. It allows farmers to stay on their farms and maintain the principles of 

land cultivation and organic food cultivation at the expense of their involvement, increasing 

even more income. [Streifeneder, 2016] 

Agricultural heritage systems have been taking shape for a long time. The relationship between 

man and nature promotes the cultivation of primary agricultural products, enhances livelihood 

security and social stability. At the local, national level, the promotion of farming activities and 

the provision of conservation routes. National wealth and preserved heritage are crucial for the 

regions, and global sustainability is ecologically, socially, and culturally exciting and 

appreciated. Where the state is maximally involved, raising public awareness enhances the 

sustainability of the economy. [Su et al., 2020] 

The development of rural tourism has become a new growth point for tourism and agriculture. 

It is a new impetus to promote rural urbanization, revitalize the rural economy, address 

agricultural issues, farmers and rural areas, promote employment, improve agriculture, and 

provide working conditions. The rural tourism industry is also efficient in meeting the demand 

of the tourism market. Entrepreneurship is crucial to stimulating rural viability, and it will 

increase farmers’ incomes, employ people and elevate farmers’ status. Tourism and 

entrepreneurship are important ways for rural people to reap economic benefits and encourage 

farmers. [Yuan et al., 2017] 

Conclusion and recommendations 

Encouraging green business at the regional level of the country is becoming an increasing 

priority around the world. It has a multifaceted explanation, one of which is to unload cities 

and effectively reduce the negative impact of mass tourism. Local and international funds and 

representations provide ongoing support to economically developing regions, which is one of 

the essential prerequisites for poverty alleviation for the local community. Although tourism is 

encouraged in the country, dozens of tour operators plan and implement domestic and 

international events. Rural food production, biologically clean and ecologically safe methods, 

promotion of bioavailability, and health promotion are relatively few popular. The current 

environmental conditions in Georgia, the current farmers, and their farms are a solid and 

essential foundation for organizing self-help, cognitive tours with elements of agri-tourism. 

Mental outreach events planned by the Green Business Association in organic farms are viral 

in schools, kindergartens, and universities. Young people are fortunate to learn about modern 

biotechnologies and strive to “learn by doing” parallel with various adventure tours. There is 

great interest from farmers to share essential knowledge and information to bring high-quality, 

biologically pure products to their agricultural lands, sell organic products at a relatively high 

price, and conquer different tourism market segments. Organic products grown on bio-agri-

tourism farms should primarily saturate the local market, while it may export surplus products 

outside the country. Thus, with the development of bio agritourism in Georgia, the following 

positive results can be achieved: protection of the environment, saving of natural resources, 

preservation of the landscape; Stopping the migration of young people from the villages; 

Employment of local population; Sustainable development of green business (formation of 
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clusters and development of value chain); Reassessing the eating habits, views and health of 

the local population (through the promotion of organic products); Supply of organic products 

to Georgian agricultural markets; Export growth; Attract diverse, solvent tourists from different 

segments and countries; Popularization and economic growth of the country; Development of 

educational-cognitive tourism, etc. That is why the development of agri-tourism should be 

encouraged in the country to promptly make new opportunities available to farmers, increase 

their awareness and master new skills, create green jobs, and improve the region’s economy. 
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რეზიუმე 

ბიო აგრო ტურიზმი, როგორც მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში, ისე საქართველოში 

ამ ეტაპზე, წარმატებით იკიდებს ფეხს. ეს არის მწვანე ბიზნესის ერთ-ერთი მიმარ-

თულება, მნიშვნელოვანი კომპონენტი, მისი ძლიერი საყრდენი. ბიო აგრო ტურიზ-

მის, როგორც მწვანე ბიზნესის, განვითარების საშუალებით შესაძლებელია გადაიჭ-

რას ბევრი ისეთი პრობლემა, რასაც აწყდებიან სოფლად მცხოვრები, განვითარებაზე 

ორიენტირებული ფერმერები, სარესტორნო, სასტუმრო ბიზნესი, ტუროპერატორე-

ბი და ყველა ის სუბიექტი, ვინც ზრუნავს ადგილობრივი ბუნებრივი თუ კულტუ-

რული სიმდიდრის პოპულარაზიაციაზე, ტურისტების მოსაზიდად. ბიო აგრო ტუ-

რიზმის განვითარებას შეუძლია გარდამტეხი როლი ითამაშოს ქვეყანაში ტურიზმის 

განვითარებაში, ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში; გაამრავალფეროვნოს ტურები 

და  მოიზიდოს სულ უფრო მეტი ტურისტი, მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილიდან.  

აქვე, აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ბიო აგრო ტურიზმის განვითარება 

ერთმნიშვნელოვნად ნაკლებად ქმნის იმ საფრთხეს, რასაც მასობრივი ტურიზმით 

მიყენებული ზარალი ჰქვია, ვინაიდან ეს არის მიმართულება, რომელიც თავისთავ-

ში მოიცავს გარემოს დაცვის, ბუნების სიყვარულის, ბუნებრივი რესურსების დაც-

ვის კონცეფციას. ადამიანები, რომლებიც კონცეპტუალურად ამგვარად უდგებიან 

საკითხს, რომ ჯანმრთელობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ეკოლოგიურად უსაფრთხო 
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პროდუქტი მხოლოდ დაცულ და ჯანსაღ გარემოსთან ასოცირდება, ნაკლებად არის 

გარემოსთვის ზიანის მომტანი. გარდა ამისა, საქართველოს გეოგრაფიული მდება-

რეობის, უმდიდრესი გარემო პირობების, მრავალფეროვანი კლიმატური პირობე-

ბის, ნიადაგის ტიპების უპრეცენდენტო მრავალფეროვნების, სასოფლო-სამეურნეო 

კულტურების უამრავი ენდემური სახეობის, ტრადიციისა და წეს-ჩვეულებების სა-

ფუძველზე, შესაძლებელია სპეციფიკური მიმართულებებით დაინტერესებული 

ტურისტების მოზიდვა, როგორც სამეცნიერო-კვლევითი, ისე გასტრონომიული და 

კულტურული ტურების თვალსაზრისით. ბიომეურნეობების განვითარება დღეს აქ-

ტუალურია მთელ მსოფლიოში, ამიტომ ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტების 

მოყვანით დაინტერესებული ადამიანების საგანმანათლებლო-შემეცნებითი მიზნით 

მოსაზიდად, საქართველოში უდავოდ დიდი რესურსია (ნიადაგის ტიპებისა და 

კლიმატური პირობების მრავალფეროვნების წყალობით). რაც თავისთავად ხელს 

უწყობს იდენტობის ჩამოყალიბებას, მიჯნავს ბიოლოგიურად სუფთა და პესტი-

ციდებით დაბინძურებული პროდუქტების გამოყენებადობას, ჯანსაღი და არაჯან-

საღი ცხოვრების წესით ცხოვრებას, ხაზს უსმევს ადგილობრივი მოსახლეობისთვის 

არჩევანის მიღების შესაძლებლობებს შეძენილი უნარ-ჩვევების მეშვეობით; ინდივი-

დებში გამომუშავდება ახალი, ჯანსაღი ჩვევები, მათივე ჯანდაცვის პრომოციის-

თვის, რის საფუძველსაც ქმნის კომერციული ინტერესი და ჭარბი ბიოლოგიურად 

სუფთა, ეკოლოგიურად უსაფრთხო პროდუქტი. 

ზოგიერთ ქვეყანაში დამკვიდრებულია ტერმინი „სასოფლო ტურიზმი“ (Rural 

Tourizm), რომელიც დამოუკიდებელ მიმართულებებს მოიცავს: აგროტურიზმი, 

ეკოტურიზმი, ეთნოტურიზმი. თუმცა მიდგომა სხვადასხვა ქვეყანაში განსხვავებუ-

ლია, ეკოტურიზმი არ გულისხმობს თავისთავში აუცილებლად სოფლად განხორ-

ციელებულ ტურს. ეთნოტურიზმი კი აგროტურიზმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

საყრდენია. ადგილობრივი ეთნოკულტურა, წეს-ჩვეულებები, ტრადიციეაბი, აგრო-

ტურისტისთვის საინტერესოც არის და შინაარსობრივად აუცილებელი: აგროტუ-

რიზმის ხიბლი და მიმზიდველობა სწორედ მის რეგიონალიზმშია. კონკრეტული 

რეგიონისთვის დამახასიათებელი ბუნებრივი გარემო პირობები, კლიმატი, ნია-

დაგის ტიპი, ენდემური კულტურები, ტრადიციულად გამოცდილი მცენარეთა სა-

ხეობები - სწორედ რომ აგროტურიზმის ხერხემალია. ხოლო ეთნოტურიზმი გუ-

ლისხმობს კონკრეტულ გარემოში მოსახლეობის საქმიანობის გაცნობას, როგორც 

ეროვნული დღესასწაულების, ასპარეზობების, ტრადიციული საქმიანობების, ასევე 

სამეურნეო, სამრეწველო, აგრარული თვალსაზრისით, დამკვიდრებული წეს-ჩვე-

ულებების გაცნობას. 

აგროტურიზმი წარმოადგენს ტურისტული ინდუსტრიის დარგს, რომელიც ორი-

ენტირებულია ქალაქის მოსახლეობის დასვენებაზე სოფლად და იყენებს ადგილობ-

რივ ბუნებრივ-კლიმატურ, სოციალურ-კულტურულ, ეთნოგრაფიულ რესურსებს, 

ასევე ადგილობრივ აგროპროდუქტებს და სხვა ანალოგიურ რესურსებს, რისგანაც 

იქმნება კომპლექსური ტურპროდუქტები. ყველაზე მნიშვნელოვანი და ძირითადი 

ფაქტორი აგროტურიზმში არის თავად აგროტურისტის ჩართვა სასოფლო-სამეურ-

ნეო საქმიანობაში. აგროტურისტი სურვილის მიხედვით ირჩევს მისთვის საინტე-

რესო მიმართულებას (მეცხოველეობა, მეფრინველეობა, მემცენარეობა, მეღვინეობა, 

მეფუტკრეობა და ა.შ.), თავად ერთვება ყოველდღიურ საქმიანობაში და საკუთარი 

ხელით იღებს მოსავალს. ის აკვირდება მთელ ციკლს ადგილზე ან დისტანციურად 

გარკვეული დროის მანძილზე, ხოლო დასაკრეფად, პროდუქტის მირთმევისა თუ 
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საკუთარ ქვეყანაში გასატანად, უკვე თავად ჩამოდის, იღებს სიამოვნებას, მიირთ-

მევს ჯანსაღ პროდუქტებს, რასაც თან უთავსებს მატერილურ კეთლდღეობას, თუ ის 

კომერციული კუთხითაც თანამშრომლობს ადგილობრივ ბიო აგრო ფერმერებთან.  

ბევრმა ფერმერმა, ფერმერულ საქმიანობასთან ერთად, უკვე მიმართა აგროტუ-

რიზმს, როგორც მეურნეობის დამატებითი შემოსავლისა და შესაძლებლობების 

წყაროს. აგროტურიზმის განვითარებით ბიო აგრო ფერმერებს უამრავი პოზიტიური 

ცვლილების მოხდენა შეუძლიათ როგორც საკუთარი კეთილდღეობისთვის, ასევე 

ქვეყნისთვის: ძლიერდება ადგილობრივი ეკონომიკა, იქმნება ტურისტული კლას-

ტერები, სამუშაო ადგილები; იქმნება სასწავლო და სასერთიფიკატო პროგრამები, 

ინტერესდებიან ახალგაზრდები; აგროტურიზმი ხელს უწყობს სოფლის ცხოვრების 

სტილისა და ლანდშაფტის შენარჩუნებას, უზრუნველყოფს ”მდგრადი” და ”მწვანე” 

ტურიზმის განვითარებას. ორგანული სოფლის მეურნეობა კულტურული ევოლუ-

ციაა, რომელიც სათავეს იღებს ეკოლოგიის კულტურაში. გარდა ამისა, ამ პროდუქ-

ტებზე ყურადღება გამახვილებულია ჯანსაღ საკვებზე მოთხოვნით, მაღალი ხარის-

ხის სტანდარტით, რაც ზღუდავს ქიმიური ნივთიერებების გამოყენებას. უსაზღვ-

როდ დიდია ორგანული სოფლის მეურნეობის კავშირი აგროტურიზმთან და ტუ-

რიზმის მომსახურებასთან, რასაც მნიშვნელოვანი როლი უკავია სოფლის სამომავ-

ლო განვითარებაში. აღნიშნული სტატიის მიზანია იმ ფაქტორების გამოვლენა, რაც 

სოფლის განვითარებას უწყობს ხელს, ბიო აგრო ტურიზმის განვითარების გზით.  

აღსანიშნავია, რომ ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში ტურისტების მიერ შესრუ-

ლებული სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების ჩამონათვალი განსხვავებულია: მაგა-

ლითად, ხორვატიაში ტურისტი ეხმარება ფერმერს ზეთისხილის, ყურძნის კრე-

ფაში. საინტერესო და სახალისო საქმიანობაა სპეციალურად გაწვრთნილი ძაღლე-

ბით სოკო ტრიუფელის (ძალიან ძვირფასი სოკოს სახეობა) მოძიება; ჩეხეთში სოფ-

ლის ტურიზმი მოიცავს ძროხების მოწველას, ცხვრების პარსვას, ყველის ამოყვანას; 

პოლონეთში პოპულარულია ცხვრის რძისგან ყველის ამოყვანა; იტალიაში კრეფენ 

ყურძენს და ფორთოხალს, ამოყავთ ყველი, ამზადებენ პიცას.  

სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ჩამონათვალი საკმაოდ დიდი და მრავალფე-

როვანია, მათ შორის სეზონურიც. ტურისტები დასავენებლად ირჩევენ სწორედ იმ 

ქვეყნებს, სადაც სეზონის შესაბამისად, მათთვის სასურველი სამუშაოების შესრუ-

ლებაა შესაძლებელი. აგროტურისტები ირჩევენ სოფლის ისეთ ადგილებს, სადაც 

ბუნება შეუბღალავია, წეს-ჩვეულებები შენარჩუნებული, სასოფლო-სამეურნეო 

სამუშაოები - ნაკლებად მექანიზებულია და ძირითადად ტრადიციული, პროდუქ-

ტის მოყვანის მეთოდი კი - ბიოლოგიურად სუფთა. იმისათვის, რომ სოფელმა 

შეინარჩუნოს საკუთარი იმიჯი, აუცილებელია აგროტურიზმის მდგრადი განვი-

თარების პრინციპების დაცვა, როგორიცაა: ბუნების დაცვის პრინციპი;  სოციალური 

პრინციპი; ეკონომიკური პრინციპი; კულტურულ-ისტორიული პრინციპი და სხვ. 

საკვანძო სიტყვები: მწვანე ბიზნესი, ბიო აგრო ტურიზმი, მწვანე ტექნოლოგიები, 

ბიოპროდუქტები, ჯანდაცვის პრომოცია, ეკომეგობრული ტურიზმი. 
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SCIENTIFIC WORKS OF DOCTORAL AND UNDERGRADUATES STUDENTS  
 
 

თეიმურაზ ფარცხალაძე 
სოხუმის სახელმწიფო უნივესტიტეტი 

ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა  ფაკულტეტი - დოქტორანტი 

კავკასიის უნივესიტეტის ბიზნესის სკოლის ასისტენტ-პროფესორი 

 
დასაქმების სტრუქტურის გავლენა აუდიტორული საქმიანობის ეფექტურობაზე 

 
DOI:  10.36172/EKONOMISTI.2021.XVII.03.TEIMURAZ.PARTSKHALADZE  

 

ანოტაცია. სტატიის მიზანია გამოიკვლიოს და ჩამოაყალიბოს აუდიტორულ ფირ-
მებში უშუალოდ ფინანსური აუდიტორული მომსახურების გარდა სხვა აუდიტო-
რული მომსახუობები რა გავლენას ახდენს მთლიანი შემოსავლების ზრდასა და 
შესაბამისად  მომსახურების ხარისხის ამაღლებაში. 
საკვანძო სიტყვები: აუდიტორული მომსახურება, აუდიტორული კომპანიების 
შემოსავლები, დასაქმების მენეჯმენტი. 

 

შესავალი  

 

აუდიტორული საქმიანობა მნიშვნელოვანია ფინანსური და მმართველობითი 

ინფორმაციის სანდოობის უზრუნველყოფისათვის და ხელს უწყობს, როგორც მიკ-

რო ისე მაკრო დონეზე ეფექტური გადაწყვეტილებების მიღებას, რაც ინფორმაცი-

ული კონკურენციის პირობებში უფრო და უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს. საქმია-

ნობის შედეგები, გარდა საერთაშორისო სტანდატრების დამკვიდრებისა, დიდწი-

ლად დამოკიდებულია საკუთრივ აუდიტორული კომპანიების კეთილსინდისიერ 

საქმიანობაზე. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია იმ ფაქტორების ანა-

ლიზი, რომელიც პოზიტიურ ან ნეგატიურ გავლენას ახდენს აუდიტორულ საქმია-

ნობაზე.  

აუდიტორული საქმიანობის კონტექსტში მნიშვნელოვანია ორი ფაქტორის გა-

მოყოფა: კომპანიების მხრიდან საქმინობის დივერსიფიკაცია და დასაქმების მენეჯ-

მენტი. 

 

აუდიტორული კომპანიები და მათი მომსახურეობები 

კვლევის აღწერა და ანალიზი 

აუდიტორული კომპანიები გარდა უშუალოდ აუდიტორული მომსახუ-

რებისა დაკავებულები არიან  სხვა პროფესიული საქმიანობებით, როგორიც არის 

ბუღალტრული საქმიანობა, საშემფასებლო საქმიანობა, საგადასახადო კონსულტა-

ციები, იურიდიული მომსახურება და სხვა პროფესიული საქმიანობები. აუდიტო-

რული კომპანიების მხრიდან საქმიანობების ამგვარი დივირსიფიკაცია შეისაძლოა 

კომპანიების გაძლიერებას უწყობდეს ხელს, მაგრამ ზიანს აყენებდეს საკუთრივ 

აუდიტორულ საქმიანობას, შესაძლოა მას ჰქონდეს შემავსებელი ეფექტი და ხელს 

უწყობდეს აუდიტორულ საქმიანობის განვითარებას კომპანიებში. 

https://doi.org/10.36172/EKONOMISTI.2021.XVII.03.TEIMURAZ.PARTSKHALADZE
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დასაქმების სტრუქტურა გულისხმობს საკუთრივ აუდიტორულ და სხვა 

პროფესიულ საქმიანობებს შორის დასაქმებულთა განაწილებას და ადმინისტრა-

ციასა და უშუალოდ შემსრულებლებს შორის დასაქმებულების განაწილებას. 

აღნიშნული ანალიზი საშუალებას მოგვცემს ვნახოთ დასაქმების სტრუქტირის იმ 

ინდიკატორებზე, რომელმაც შესაძლოა უარყოფითი ან დადებითი გავლენა მოახ-

დინოს უშუალოდ აუდიტორული საქმინობების შედეგებზე. 

ერთ ერთი მთავარი საკითხი მდგომარეობს იმაშ თუ როგორ უნდა მოხდეს 

აუდიტორული საქმიანობების შედეგების შეფასება? რამდენად ეფექტურია აუდი-

ტორული საქმიანობა? რა არის ის ინდიკატორი, რომელიც ეფექტურიბას გაზომავ-

და? ამ თვალსაზრისით, ჩვენ ვაკეთებთ დაშვებას, რომ თავისუფალი კონკურენციის 

პირობებში შემოსავლიანობის ზრდა გამოხატავს მომხმარებლის მიდრეკილებას 

კონკრეტული კომპანიებისაკენ, რაც ნაკარნახევია აღნიშნული კომპანიების მხრი-

დან უფრო სანდო პროდუქტის შექმნით. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ეფექტურო-

ბის საზომად შესაძლებელია კომპანიების შემოსავლიანობის მაჩვენებლების გამო-

ყენება. 

ჩვენს მიერ განხორციელდა 47 აუდიტორული კომპანიის 3 წლის მონაცე-

მების ანალიზი და აგებულ იქნა პანელური მოდელი, რომელსაც შემდეგი სახე აქვს: 

 
                                        

სადაც, 

       აუდიტორული კომპანიების შემოსავლები 

        დასაქმება  კომპანიების ადმინისტრაციაში 

      დასაქმება  აუდიტის მიმართულებით 

         შემოსავლები სხვა პროფესიულ საქმიანობიდან 

 

შედეგად მოხდა შემდეგი მოდელის იდენტიფიკაცია: 

 

Dependent Variable: AUDREV  

Method: Panel Least Squares  

Date: 09/15/20   Time: 09:50  

Sample: 1 47   

Periods included: 47   

Cross-sections included: 3  

Total panel (balanced) observations: 141 

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

L_ADMIN 19625.60 9774.778 2.007779 0.0466 

L_AUD 61889.15 3461.604 17.87875 0.0000 

OTHEREV 1.688329 0.198769 8.493918 0.0000 

C -414876.7 64897.01 -6.392847 0.0000 

     
     

R-squared 0.897902     Mean dependent var 802803.0 
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Adjusted R-squared 0.895666     S.D. dependent var 1964637. 

S.E. of regression 634591.7     Akaike info criterion 29.58731 

Sum squared resid 5.52E+13     Schwarz criterion 29.67096 

Log likelihood -2081.905     Hannan-Quinn criter. 29.62130 

F-statistic 401.6168     Durbin-Watson stat 1.792490 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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აღნიშნული მოდელი სტატისტიკურად მნიშვნელოვანია, მოდელში არ არის 

ავტოკორელაციის პრობლემა, რაზეც მეტყველებს დარბი-ვოთსონის სტატისტიკა, 

კოეფიციენტები მნიშვნელოვანია, რაზეც მეტყველებს t სტატისტიკები, დეტერმინა-

ციის კოეფიციენტი და F სტატისტიკებიც მოდელის სტატისტიკურ მნიშნელოვ-

ნებაზე მიუთითებენ. 

მოდელი ორი ჰიპოთეზის მტკიცებას ცდილობდა: 1. ჰიპოთზა: სხვა პრო-

ფესიული საქმიანობა ხელშემწყობია აუდიტორული საქმიანობი 2. ჰიპოთზა: დასაქ-

მების მენეჯმენტი გავლენას ახდენს აუდიტორულ შემოსავლებზე.  ამ მიზნით ჩვენ 

შევისწავლეთ დასაქმების სტრუქტურის გავლენა აუდიტორულ შემოსავლებზე და 

სხვა პროფესიული საქმინობიდან მიღებული შემოვლების გავლენა აუდიტორულ 

შემოსავლებზე. აუდიტის სფეროში დასაქმების ზრდა საშუალოდ 62 000 ლარით 

ზრდის კომპანიის შემოსავლებს, ხოლო ადმინისტრაციულ ნაწილში დასაქმება 20 

000 ლარით, რაც შეეხება სხვა შემოსავლების გავლენას ყოველი ლარით სხვა შემო-

სავლების ზრდა 1,7 ლარით ზრდის აუდიტის შემოსავლებს. თუმცა სტანდარტი-

ზებულ მოდელში ეს უკანასკნელი საკმაოდ უმნიშვნელოა შემოსავლენზე გავლენის 

თვალსაზრისით  და კლებადი უკუგებითაც ხასიათდება. 
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დასკვნა 

დასკნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ: 1. სხვა პროფესიული საქმიანობების 

დადებითი გავლენა აქვს აუდიტორულ საქმიანობაზე განვითარების მოცემულ 

ეტაპზე, თუმცა ეს ფაქტორი საქმარისი დამოუკიდებლობით ხასიათდება და აუდი-

ტორული საქმიანობიდან შემოსავლების ზრდაზე  გავლენის თავლსზრისით მას 

უმნიშვნელო წონა აქვს, ამასთან ეს ფაქტორი დაბალი კლებადი უკუგებით ხასიათ-

დება, აუდიტორული საქმიანობიდან შემოსავლების ზრდასთან მიმართებაში. 2. 

ადმინისტრაციულ და აუდიტორულ მიმართულებით დასაქმების თანაფარდობა 

მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს შემოსავლებზე, ორივე ფაქტორი ამ თვალსაზ-

რისით მნიშნელოვანია. თუმცა აუდიტორული მიმართულებით დასაქმებული პერ-

სონალის ეფექტურობა 3-ჯერ აღემატება დამინისტრაციული პერსონალის ეფექტუ-

რობას. მოდელი აჩვენებს, რომ განვითარების მოცემულ ეტაპზე ადმინისტრაციული 

მიმართულებით დასაქმების ზრდა დასაქმების სტრუქტურის გაუარესებას განა-

პირობებს, უარყოფითად აისახება აუდიტორული კომპანიების შემოსავლიანობაზე.  
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Expanded Summary 
 

Aim of the article is to identify and establish the impact of audit services, other than financial 

audit services, on increased total revenues and higher quality of service. The model attempted 

to assert two hypothesis. Hypothesis 1: other professional activity supports audit activity. Hy-

pothesis 2: labor management affects audit revenues. For this purpose, we studied impact of 

labor structure on audit revenues and impact of revenues from other professional activities on 

audit revenues. The model attempted to assert two hypothesis. Hypothesis 1: other professional 

https://doi.org/10.36172/EKONOMISTI.2021.XVII.03.TEIMURAZ.PARTSKHALADZE
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activity supports audit activity. Hypothesis 2: labor management affects audit revenues. For 

this purpose, we studied impact of labor structure on audit revenues and impact of revenues 

from other professional activities on audit revenues. Effectiveness of personnel employed in 

the field of audit is 3 times higher than the effectiveness of administrative personnel. The mod-

el indicates that at the given stage of development, increased labor in the field of administration 

worsens the labor structure and adversely affects profitability of audit companies.  

 

Keywords: Audi services, Financial Audit, Professional activity, Audit revenue 

Introduction 

 
Audit is essential to ensure reliability of financial and management information and facilitates 

decision-making on micro and macro levels, with increased value under conditions of informa-

tional competition. Besides establishment of international standards, outcomes of audit activi-

ties mainly depend on fair activity of audit companies. Therefore, it is important to analyze 

factors which affect audit activities in a positive or negative manner.  

 

Two factors are important to emphasize in the context of audit activities: diversification of ac-

tivities by companies and labor management.  

 

 Description and Analysis of the Study 

 

Audit companies carry out other professional activities in addition to audit services, such as 

accounting, evaluation, tax consultancies, legal services and other professional activities. Such 

diversification of activities by audit companies may facilitate strengthening of the companies, 

but ay also damage audit activity itself, may have a filling effect and support development of 

audit activities in companies.  

 

Labor structure implies distribution of employed persons between audit activities and other 

professional activities and labor distribution between the fields of administrative and executive 

personnel. This analysis will enable to identify labor structure indicators, which may have neg-

ative or positive impact on the outcomes of audit activities.  

 

One of the main question is how to evaluate outcomes of audit activities? What is the level of 

effectiveness of audit activity? Which indicator would measure the effectiveness? With this 

regard, we assume that increased revenue under the conditions of free competition indicates on 

customers tending towards specific companies, since such companies create more reliable 

product. Based on the above, profitability of companies may be used as the measure of effec-

tiveness.  

 
Results Analysis 

This model is statistically important. There is no issue relating to auto correlation in the model, 

as evidenced by Durbin – Watson statistics, coefficients are important, as evidenced by t-

statistics; determination coefficient and F-Statistics also indicate on the statistical importance 

of the model.  

 

The model attempted to assert two hypothesis. Hypothesis 1: other professional activity sup-

ports audit activity. Hypothesis 2: labor management affects audit revenues. For this purpose, 

we studied impact of labor structure on audit revenues and impact of revenues from other pro-

fessional activities on audit revenues. Higher employment in the field of audit increases com-

pany revenues by GEL 62,000 on average, and employment in administration by GEL 20,000. 

As for impact of other revenues, increase of other revenues by each one GEL increases audit 
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revenues by GEL 1,7. However, the later in standardized model is quite insignificant in terms 

of impact on revenues and is also characterized by diminishing return.  

 

Conclusions 

 
As a conclusion: 1. other professional activities have positive impact on audit activity at the 

given stage of development, although this factor is characterized by adequate independence 

and has insignificant weight in terms of impact on the increase of revenue from audit activities. 

Besides, this factor is characterized by lower diminishing return with regard to increase of rev-

enues from audit activities. 2. Balance of labor in the fields of administration and audit has a 

significant impact on revenues and both factors are important in this respect. However, effec-

tiveness of personnel employed in the field of audit is 3 times higher than the effectiveness of 

administrative personnel. The model indicates that at the given stage of development, increased 

labor in the field of administration worsens the labor structure and adversely affects profitabil-

ity of audit companies.  
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