გლობალური
კონკურენტუნარიანობის ინდექსი
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OF THE WORLD

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
2016

გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი
2016-2017 წლებში, საქართველო 59-ე პოზიციაზე იმყოფება 138 ქვეყანას შორის, მისი სარეიტინგო
ქულა 4,32 შეადგენს. საქართველომ პოზიცია 7 საფეხურით გაიუმჯობესა.

საქართველოს რეიტინგი წლების მიხედვით

საქართველოს რეიტინგი სხვა ქვეყნებთან მიმართებით
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GCI – განვითარების საფეხურები
GCI ფაქტორთა ჯგუფი მოიცავს ქვეყნის განვითარების 3 ძირითად საფეხურს, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს 3 ქვე-ინდექს,
რომელიც აერთიანებს 12 მაჩვენებელს.
განვითარების საფეხურები

მშპ (ერთ სულ მოსახლეზე (აშშ $)

ქვეყნების რაოდენობა

I. საფეხური - ფაქტორ-მამოძრავებელი

> 2000

35 ქვეყანა

პირველიდან მე-2 საფეხურზე გარადამავლი

2,000-2,999

17 ქვეყანა

II. საფეხური - ეფექტიანობის მასტიმულირებელი

3,000-8,999

30 ქვეყანა (საქართველო)

მე-2-დან მე-3 საფეხურზე გარადამავლი

9,000-17,000

19 ქვეყანა

III. საფეხური - ინოვაციის მამოძრავებელი

< 17,000

37 ქვეყანა

I საფეხური

II საფეხური

III საფეხური

ძირითადი
მოთხოვნები

ეფექტიანობის
გამაძლიერებელი

ინოვაციები და განვითარების
ფაქტორები

1. ინსტიტუტები
2. ინფრასტრუქტურა
3. მაკროეკონომიკური
გარემო
4. ჯანდაცვა, პირველადი
განათლება

1. უმაღლესი განათლება,
ტრეინინგი
2. სასაქონლო ბაზრის ეფექტიანობა
3. შრომითი ბაზრის ეფექტიანობა
4. საფინანსო ბაზრის განვითარება
5. ტექნოლოგიური მზაობა
6. ბაზრის მოცულობა

1. ბიზნესის განვითარება
2. ინოვაციები

2016-2017 წლებში საქართველოს მდგომარეობა 2015-16 წლებთან შედარებით
 ძირითადი მოთხოვნები – 46-ე ადგილი, 4.9 ქულა (გაუმჯობესდა 4 საფეხურით)
 ეფექტიანობის მასტიმულირებელი – 69-ე ადგილი, 4.1 ქულა (გაუმჯობესდა 8 საფეხურით)
 ინოვაციები და განვითარების ფაქტორები – 113-ე ადგილი, 3.2 ქულა (გაუმჯობესდა 5 საფეხურით)

GCI – ინდიკატორები და ქულები
3 ქვე-ინდექსი მოიცავს 12 ინდიკატორს, რომელიც ფასდება 1-დან 7 ქულამდე. იგი თავის მხრივ ჩაშლილია 114
კომპონენტად.

•
•
•
•
•

5.45-დან 7 ქულამდე - ძალიან მაღალი მაჩვენებელი
4.51-დან 5.44 ქულამდე - მაღალი მაჩვენებელი
3.51-დან 4.50 ქულამდე - ზომიერი მაჩვენებელი
3.01-დან 3.50 ქულამდე - დაბალი მაჩვენებელი
1-დან 3 ქულამდე - ძალიან დაბალი მაჩვენებელი

ინსტიტუტები (4.4)
ინოვაციები (2.8)

ბიზნესის განვითარება
(3.6)

ინფრასტრუქტურა (4.1)

116
43

65

მაკროეკონომიკური
გარემო (5.2)

102

40
ბაზრის მოცულობა (3)

ტექნოლოგიური
მზაობა (4.2)

101

64

65
58

43

46

საფინანსო ბაზრის
განვითარება (4.2)

ჯანდაცვა,
პირვ. განათლება (5.9)

89 უმაღლესი განათლება,
ტრეინინგი (4.1)
სასაქონლო ბაზრის
ეფექტიანობა (4.6)

შრომითი ბაზრის
ეფექტიანობა (4.5)

I. ფაქტორ-მამოძრავებელი – ძირითადი მოთხოვნები
I. ინსტიტუტები – 43-ე პოზიცია (საერთო ქულა - 4.4)

II. ინფრასტრუქტურა – 65-ე პოზიცია (საერთო ქულა - 4.1)

საკუთრების
უფლებები (4.8)

43

ინვესტ. უფლებების
დაცვა (6.8)
პოლიციის
მომსახურების
გაუმჯობესება (5.3)

ორგანიზებული
კრიმინალი (5.8)

საჯარო სახსრების
გვერდის ავლა (4.2)

42

არაოფიციალური
გადასახ. და ქრთამ.
(5.6)

20

40

23
26
8

45

მთავრობის
გადაწყვეტ.
უპირატესობა (3.5)

23
ბიზნ. დანახარ.
სამართალდარღ. და
ქურდობაზე (5.5)
38
ბიზნესის დანახარჯ.
ტერორიზმზე (5.7)

სამთავრობო
რეგულაც. ტვირთი
(4.8)
43
მთავრობის პოლიტ.
კურსის გამჭვ. (4.5)

ნდობა პოლიტიკ.
მიმართ (2.9)

99
77

კორპორ. საბჭოს
ეფექტ. (4.8)
აუდიტისა და
ანგარიშგ. სტან.
გაძლიერება (4.7)

77

63

61

69

68

52

53

ფირმების ქცევის
ეთიკა (3.9)

სასამართ.
დამოუკიდებ. (4.0)

არამიზნ. სახელ.
ხარჯები (3.2)

დავების სამარ.
მოგვ. ეფექტ (4.0)
რეგულაც.
სტიმულ. სამარ.
ეფექტ. (3.7)

მობილ.
ტელეფონების
აბონტები/100
მოსახ. (129)

ელექტროენ.
მიწოდების
ხარისხი (4.9)

ინტელექტ.
საკუთრების დაცვა
(3.6)
მცირე
აქციონერთა.
105
ინტერ. დაცვა (6.8)

ფიქსირებული
სატელეფონო
ხაზები/100 მოსახ.
(22.1)

ინფრასტრუქ.
საერთო ხარისხი
(4)

75

გზების

78 ხარისხი (3.8)
46

48

38

66

საჰ. მიმოსვლები 99
კმ/კვირაში, მლნ.
(55.4)

სარკინიგზო
ინფრასტრუქ.
ხარისხი (3.9)

71

88

საპორტო
ინფრასტრუქ.
ხარისხი (4)

საჰ. მიმოსვლის
ინფრას. ხარისხი
(4)

I. ფაქტორ-მამოძრავებელი - ძირითადი მოთხოვნები
III. მაკროეკონომიკური გარემო – მე-40 პოზიცია
(საერთო ქულა - 5.2)

სახელმწიფო
ბიუჯეტის ბალანსი,
% მშპ-ში (-1.2)

მალარიის
შემთხვევები (0.0)
დაწყებ. განათლ.
ჩარიცხვა (99)

24

ქვეყნის საკრედიტო 83
რეიტინგი

IV. ჯანდაცვა, პირველადი განათლება – 64-ე პოზიცია
(საერთო ქულა - 5.9)

58

ეროვნული
დანაზოგები, % მშპში (21.7)

მთავრობის ვალი, %
მშპ-ში (41.2)

80

ინფლაცია, წლიური
% ცვლილება (4)

94

დაწყებ. 93
განათლების…

სიცოცხლის 69
ხანგრძლ. (74.7)
56

მალარიის
გავლენა…

ახალშობილთა
სიკვდილ. (10.6)

14

1 6

ტუბერკულ.
შემთხვევები (106)

67 ტუბერ. გავლენა

ბიზნესზე (5.7)

62
44

60

შიდსის/იმუნოდ.
გავლენა ბიზნ (6.0)

იმუნოდეფ. პრევ,
% მოზ. მოსახ (0.3)

II. ეფექტიანობის მამოძრავებელი - ეფექტ. გამაძლიერებელი
V.
Pillar
უმაღლესი
V. Higher
განათლება,
Education ტრეინინგი
and Training––89-ე
92ndპოზიცია
position
(საერთო
(overall score
ქულა
- 3.89)
- 4.1)

th position
VI. Pillar
სასაქონლო
VI. Goods
ბაზრის
Market
ეფექტიანობა
Efficiency ––6046-ე
პოზიცია
(საერთო
(overall score
ქულა
- 4.40)
- 4.6)

გადას.ეფექტი
ინვესტიციებზე (5.1)
იმპორტის
წილი მშპ-ში
(66.7)

საშუალო განათლ.
ჩარიცხვა, % ზრდა
(99.4)
ადამიანური
რესურსების
დატრეინინგება
(3.3)
სამეცნიერო და
სატრენინგო
მომსახ. ადგ.
შესაძლებ. (3.5)

125
49

71

პროფესიულ
განათლ. ჩარიცხვა
(39.2)

95
125

სკოლებში
ინტერნეტის
ხელმისაწვდომ
(4.2)

73
100
97
მენეჯმენტის
სკოლების
ხარისხი (3.8)

საგანმანათლებო
სისტემის ხარისხი
(3.3)

საბაჟო
პროცედურების სიმძიმე
(5.4)

მთლიანი საგად.
განაკვეთი (16.4)

25
11
9
12

3
5

4

ბიზნესის გავლენა პირ.
23
უცხოურ ინვესტიც. (5.4)

ბიზნესის დაწყ.
საჭირო დრო (2)

14

სავაჭრო
ტარიფები (0.9)

მათემატიკური და
სამეცნიერო
განათ. ხარისხი
(3.5)

ბიზნესის
დაწყებისათვის საჭირო
პროცედურები (2)

სავაჭრო ბარიერ.
აღმოფხვრა (5)

ადგ. კონკურ.
სიძლიერე (5)
მყიდველთა
დახვეწილობა
89
(3.1)

78
76

მომხმარებ. 105
ორიენტაციის
დონე (4.1)

ბაზარზე
დომინანტის
მოცულობა (3.6)

114 ანტიმონოპ.
პოლიტ.
ეფექტიანობა (3.1)
65

უცხო მფლობ.92
პრივილეგირება
(4.2)

სოფლის მეურნ.
პოლიტიკ. დანახ.
(3.8)

II. ეფექტიანობის მამოძრავებელი - ეფექტ. გამაძლიერებელი
VII. შრომითი ბაზრის ეფექტიანობა – 43-ე პოზიცია
(საერთო ქულა - 4.5)

VIII. საფინანსო ბაზრის განვითარება – 58-ე პოზიცია
(საერთო ქულა - 4.2)

ბიზნეს
საჭიროებებთან
დაკავშირებული
ფინანსური…

თანამშრომლობა
დამქირავებელ
დაქირავებულს
შორის (4.2)
სამუშაო ძალაში
ქალთა მონაწ, წილი
კაცებში (0.76
ტვინების
მოზიდვა (2.6)

ტვინების
შენარჩუნება (3.0)

ხელფასის
განსაზღვრის
მოქნილობა (5.7)

89

84
106

20
20
19
10

100

პროფესიულ
მენეჯმენტზე
დაყრდნობა (4.5)

56
75
შრომის
ანაზღაურება და
ეფექტიანობა (3.9)

დაქირავებისა და
გათავისუფლების
პრაქტიკა (4.6)
გათავისუფლების
ხარჯები, კვირის
ხელფასი (8.6)
გადასახადების
გავლენა სამუშაო
სტიმულებზე (5.2)

სამართლებრივი
უფლების ინდექსი
(9)
საფონდო ბირჟის
რეგულაცია (4.1)

79
13

81

130

54
ბანკების
სიმყარე (5.2)

ფინანსურ
მომსახურებაზე
ხელმისაწვდომობა
82
(3.6)

52
94

სარისკო
კაპიტალის
შესაძლებლობა
(2.6)

დაფინანსება
ადგილობრივი
კაპიტალის
საშუალებით (2.4)

სესხზე
ხელმისაწვდომობა
(2.4)

II. ეფექტიანობის მამოძრავებელი - ეფექტ. გამაძლიერებელი
IX. ტექნოლოგიური მზაობა – 65-ე პოზიცია
(საერთო ქულა - 4.2)

X. ბაზრის მოცულობა – 101-ე პოზიცია
(საერთო ქულა - 3)

შიდა ბაზრის
მოცულობის
ინდექსი (2.8)

უახლესი
ტექნოლოგიების
არსებობა (4)
ფართოზოლ. მობილური
ინტერნეტის
აბონენტი
/100 მოსახ (50.4)

ინტერნეტის სისწრაფე,
კბტ/მომხმარებელზე
(101.5)

111
111

73

97

36
58

ფიქსირ. ფართოზ.
ინტერნეტის აბონენტი
/100 მოსხ. (14.6)

101

საწარმოთა მიერ
ტექნოლოგიების
ათვისება (4)

პირდ. უცხოური
ინვესტიც. და
ტექნოლოგიის
ტრანსფერი (4)

ექსპორტის
წილი მშპ-ში
(36.3)

უცხოური
ბაზრის
108
მოცულობის
ინდექსი (3.6)

76

85
ინდივ. ინტერნეტის
მომხმარებელი, % (45.2)

106

მშპ (PPP მლრდ.
აშშ$) (27.6)

III. ინოვაციის მამოძრავებელი - ინოვაციები და განვითარების ფაქტორები
XI. ბიზნესის განვითარება – 102-ე პოზიცია
(საერთო ქულა - 3.6)

XII. R&D ინოვაციები – 116-ე პოზიცია
(საერთო ქულა - 2.8)

ინოვაციური
შესაძლებლობები
(3.7)

ადგილობრივ
მიმწოდებელთა
რაოდენობა (3.5)
უფლებამოსილები
ს დელეგირება (3.2) 117

მარკეტინგის
ხარისხი (4.3)

ადგილობრივ
მიმწოდებელთა
ხარისხი (3.7)
116
კლასტერული
ჯგუფის განვით.
122მდგომარეობა (3)

132

77

95
წარმოების
პროცესის დახვეწა
(3.4)
86
კონტ. საერთ.
დისტრიბუციაზე
(3.4)

60
75

შედარებითი
უპირატესობის
არსი (3.6)

ჯაჭვური
ციკლი (3.7)

პატენტებით
სარგებლიანობა
/მლნ. მოსახ (2.1)
მეცნიერების და
ინჟინრების
არსებობა (1.3)

105

სამეც. კვლევითი

118 ინსტიტ. ხარისხი
(3)

59
123

115

განვითარ. ტექნ. 84
სამთავრობო
შესყიდვები (3.1)

კომპანიის ხარჯი
კვლევასა და
განვითარ. (2.7)

119

ინდუს. ინსტიტ.
მონაწილ. კვლევაგანვითარ. (2.7)

GCI – გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი
ბიზნესის კეთების ძირითადი პრობლემები

არაკვალიფიციური სამუშაო ძალა

15.5

ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა

13.2

ინფლაცია

10.1

არაეფექტური სამთავრობო ბიუროკრატია

9.8

გაუმართავი ინფრასტრუქტურა

9.0

პოლიტიკური არასტაბილურობა

8.2

ინოვაციების არასაკმარისი შესაძლებ.

8.2

სუსტი სამუშაო ეთიკა ეროვ. სამუშაო ძალაში

8.0

საგადასახადო განაკვეთები

4.6

საგადასახდო რეგულაციები

3.9

მთავრობის არასტაბილურობა

3.9

უცხოური ვალუტის რეგულაციები

2.8

შემზღუდავი სამუშაო რეგულაციები

1.6

კორუფცია

0.8

სამართალდარღვევები და ქურდობები
სუსტი ჯანდაცვა

0.3
0.0
0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

გამოკითხულთა პროცენტული წილი

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი
რა არის გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი (GCI)


გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსს (GCI), რომელსაც განსაზღვრავს მსოფლიო
ეკონომიკური ფორუმი, ზომავს მაკროეკონომიკური გარემოს ხარისხს, ქვეყნის საჯარო
ინსტიტუტების მდგომარეობას და ტექნოლოგიური მზაობის დონეს.

რა მონაცემებს ეყრდნობა რეიტინგი


რეიტინგი ეყრდნობა საჯაროდ ხელმისაწვდომ (სტატისტიკურ) მონაცემებსა (WB, IMF, etc.) და
მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის აღმასრულებელ პირთა მიერ ჩატარებული კვლევების
შედეგებს. აღნიშნული ყოველწლიური კვლევა ხორციელდება პარტნიორი ინსტიტუტების
ხელშეწყობით (სამეცნიერო ინსტიტუტები და ბიზნეს-ორგანიზაციები).

რას მოიცავს ანგარიში (GCI)




GCI ახდენს იმ ფაქტორების ანალიზს, რომლებიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ქვეყანაში
ბიზნეს-კლიმატის
შექმნისათვის
და
მნიშვნელოვანია
მწარმოებლურობისა
და
კონკურენტუნარიანობის თვალსაზრისით;
GCI განიხილავს ქვეყნის ძლიერ და სუსტ მხარეებს, ახდენს პრიორიტეტების იდენტიფიცირებას
პოლიტიკური რეფორმების განხორციელების ხელშეწყობისათვის.

რამდენ ქვეყანას მოიცავს ანგარიში


2016-2017 წლის კვლევა მოიცავს 138 ქვეყანას.

