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საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
2018

გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი
2018 წელს, საქართველო 66-ე პოზიციაზე იმყოფება 140 ქვეყანას შორის. მისი სარეიტინგო ქულა 1,1
პუნქტით გაუმჯობესდა და 60,9 შეადგენს.

საქართველოს რეიტინგი წლების მიხედვით

საქართველოს რეიტინგი სხვა ქვეყნებთან მიმართებით
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GCI – მეთოდოლოგიური ცვლილება
2018 წლის გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსის რეიტინგში მნიშვნელოვანი მეთოდოლოგიური ცვლილებები
განხორციელდა. რეიტინგიდან ამოღებული იქნა სხვადასხვა ინდიკატორები და კომპონენტები და მოხდა მათი ჩანაცვლება
ახლით.
შეიცვალა ქვეყნის შეფასების შკალა და მაქსიმალური 7 ქულიანი შეფასება 100 ქულით ჩანაცვლდა.
GCI რეიტინგში შემავალ ქვეყნებს აფასებს 4 მიმართულების მიხედვით, რომელიც აერთიანებს აერთიანებს 12 მაჩვენებელს.
აღნიშნული მაჩვენებლები, თავის მხრივ, მოიცავს 98 კომპონენტს.

I მიმართულება

II მიმართულება

ხელსაყრელი
გარემო

ადამიანური
კაპიტალი

1. ინსტიტუტები
2. ინფრასტრუქტურა
3. საინფორმაციოსაკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების ათვისება
4. მაკროეკონომიკური
სტაბილურობა

5. ჯანდაცვა
6. უნარები

III მიმართულება

IV მიმართულება

ბაზარი

ინოვაციური ეკოსისტემა

7. სასაქონლო ბაზარი
8. შრომის ბაზარი
9. ფინანსური სისტემა
10. ბაზრის მოცულობა

2018 წელს საქართველოს მდგომარეობა 2017 წელთან შედარებით


ხელსაყრელი გარემო – 57-ე ადგილი, 66,8 ქულა (გაუმჯობესდა 1.4 პუნქტით)
 ადამიანური კაპიტალი – 65-ე ადგილი, 72,1 ქულა (გაუმჯობესდა 0,7 პუნქტით)
 ბაზარი – 75-ე ადგილი, 55,4 ქულა (შემცირდა 0,1 პუნქტით)
 ინოვაციური ეკოსისტემა - 72-ე ადგილი, 47,4 ქულა (გაუმჯობესდა 2,7 პუნქტით)

11. ბიზნესის
დინამიურობა
12. ინოვაციური
შესაძლებლობები

GCI – ინდიკატორები და ქულები
რეიტინგის 4 მიმართულება მოიცავს 12 ინდიკატორს, რომელიც ფასდება 0-დან 100 ქულამდე, სადაც 0 ქულა დაბალი
შეფასება არის, ხოლო 100 ქულა - საუკეთესო შეფასება. ინდიკატორები, თავის მხრივ, ჩაშლილია 98 კომპონენტად.
წინა წელთან შედარებით, 2018 წელს საქართველოს
სარეიტინგო ქულა 12 ინდიკატორიდან შემდეგ 8
ინდიკატორში გაუმჯობესდა

o
o
o
o
o
o
o
o

ინსტიტუტები – გაუმჯობესდა 1,1 პუნქტით
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
ათვისება - გაუმჯობესდა 5 პუნქტით
ჯანდაცვა - გაუმჯობესდა 0,7 პუნქტით
უნარები - გაუმჯობესდა 1,1 პუნქტით
სასაქონლო ბაზარი - გაუმჯობესდა 0,7 პუნქტით
ბაზრის მოცულობა - გაუმჯობესდა 0,6 პუნქტით
ბიზნესის დინამიკა - გაუმჯობესდა 4,3 პუნქტით
ინოვაციური შესაძლებლობები - გაუმჯობესდა 1
პუნქტით

საქართველოს სარეიტინგო ქულა შემცირდა შემდეგ
ინდიკატორებში:
o
o
o
o

ინფრასტრუქტურა – შემცირდა 0,1 პუნქტით
მაკროეკონომიკური სტაბილურობა - შემცირდა 0,4
პუნქტით
შრომის ბაზარი - შემცირდა 0,3 პუნქტით
ფინანსური სისტემა - შემცირდა 1,4 პუნქტით

ინოვაციური
შესაძლებლობები
(32.7)
ბიზნესის
დინამიკა (62.1)
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ინსტიტუტები
(61)
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ბაზრის
მოცულობა (40.9)
ფინანსური
სისტემა (54.1)

88
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ინფრასტრუქტურ
ა (66.7)
საინფ/საკომუნიკ.
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ტექნოლოგ.
ათვისება (64.8)
მაკროეკონომიკუ
45
რი
72
სტაბილურობა
(74.5)

42 45

შრომის ბაზარი
(65.6)

80

ჯანდაცვა (78.2)
უნარები (68.9)

სასაქონლო
ბაზარი (61)

ხელსაყრელი გარემო
I. ინსტიტუტები - ქულა 61 (მე-40 პოზიცია)

II. ინფრასტრუქტურა - ქულა 66.7 (72-ე პოზიცია)

ორგანიზებული
კრიმინალი (76.7)
პრესის
თავისუფლება
(72.7)

ჰომოციდის დონე
(98.3)

49

რეგულაციების
ეფექტიანობა (44.6)

24 32

83

სასამართლოს
დამოუკიდებლობა
(42.5)
ბიუჯეტის
გამჭვირვალობა
(73.1)

27

პოლიციის მიმართ
ნდობა (70.7)

126

აქციონერთა
მმართველობა (83)

სოციალური
კაპიტალი (41)

დავების სამართ.
გზით მოგვარების
ეფექტ. (39)
ელექტრონული

84 მონაწილეობის
10
3

ინდექსი (62.4)

83

63

39

საკუთრების დაცვა
(46.5)

სახელმწ. სამომავლო
მიმართულებები (47.1)

41

მიწის
ადმინისტრირების
ხარისხიინტელექტუალური
(71.7)

48
90

წლის მომარაგების
საიმედოობა (67.5)

სახიფათო სასმელი
წყლის ზემოქ. (89.4)

კორუფციის
შემთხვევები (56)
საკუთრების
უფლებები (62.5)

გზების
ხარისხი (46.6)

71
59

74

ელექტრ.
გადაცემა/განაწ.
დანაკარგი (97.4)

86

11
აუდიტისა და
ანგარიშგების
სტანდარტები(56.6)

საგზაო კავშირების
ინდექსი (64.8)

40

სახელმწიფო
რეგულაციების
ტვირთი (60.8)

ინტერესთა
კონფლიქტის
რეგულაცია (80)

ტერორიზმის
ინციდენტი (99.7)
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51

ელექტრიფიცირები
ს დონე (100)
საზღვაო პორტის
მომსახურების
ეფექტ. (45.9)

სარკინიგზო
გადატვირთულობა
(50.8)
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37

47

1

81
81
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106

კონტეინერული
გადაზ. დაკავშ.
ინდექსი (5.3)

მატარებლის
მომსახურების
ეფექტ. (48.9)
აეროპორტთან
დაკავშირება (40.6)

საჰ. ტრანსპ.
მიმოსვლის ეფექტ.
(56.2)

ხელსაყრელი გარემო & ადამიანური კაპიტალი
III. საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგია –
ქულა 64.8 (45-ე პოზიცია )

IV. მაკროეკონომიკური სტაბილურობა – ქულა 74.5
(72-ე პოზიცია)

o წლიური ინფლაცია, % - 99.8 ქულა (77-ე

ადგილი)

მობილური ფიჭვური
კავშირგაბმულობის
აბონენტები (100)

ქვეყანაში
ინტერნეტის
მომხმარებელთა
რაოდენობა (59.3)

19

71

22
ოპტიკურ ბოჭკოვანი
ინტერნეტ
მომხმარებლების
რაოდენობა

62

o ვალის დინამიკა - 49.2 ქულა (85-ე ადგილი)
მობილური
ფართოზოლოვანი
ინტერნეტის
მომხმარებლების
რაოდენობა

ფიქსირებული
48 ფართოზოლოვანი
ინტერნეტის
მომხმარებელთა
რაოდენობა (39.4)

V. ჯანდაცვა – ქულა 78.2 (80-ე პოზიცია)

o ჯანსაღი ცხოვრების სავარაუდო ხანგრძლივობა -

78.2 ქულა (79-ე ადგილი)

ადამიანური კაპიტალი & ბაზარი
Pillar V.
Education
– 92nd position
VI.Higher
უნარები
– ქულაand
68.9Training
(45-ე პოზიცია)
(overall score - 3.89)

VII.
Pillar
სასაქონლო
VI. Goodsბაზარი
Market–Efficiency
ქულა 61 –(42-ე
60th პოზიცია)
position
(overall score - 4.40)

სკოლაში სწავლების
საშუალო წლები
(84)
მოს.-მასწ.
თანაფარდობა დაწყ.
განათლებაში (100)

გადას. და სუბს.
ეფექტი კონკურ.
(57.1)
თანამშრომელთა

112 ტრეინინგი (41.1)

სწავლების
პერიოდში 92
კრიტიკული…

17
2
52

სკოლის პერიოდის
ხანრგძლივობა
(83.5)
კვალიფიციური
111
მუშახელის შოვნის
სიამრტივე (42.7)

131 პროფესიული
ტრეინინგების
ხარისხი (34.9)

კურსდამთავრებულ
თა უნარების
132ერთობლიობა (39.8)
101 მოსახლეობაში
ციფრული უნარები
(44.3)

მომსახ. ვაჭრობის
გახსნილობა
(88.5)
განბაჟების
პროცესის ეფექტ.
(35.6)

27
6

ბაზარზე
დომინანტის
80 მოცულობა (43.1)
კონკურენცია

90 მომსახურებაში

97

(61.6)

ტარიფების
101
შემადგენლობის
სირთულე (57.1)

25
5

სავაჭრო
ტარიფები (93.9)

სავაჭრო
ბარიერების
აღმოფხვრა (65)

ბაზარი
VIII. შრომის ბაზარი – 65.6 ქულა (31-ე პოზიცია)

IX. ფინანსური სისტემა – ქულა 54.1
(88-ე პოზიცია)

კერძო სექტორზე
გაცემული
კრედიტი (58)

გათავისუფლების
ხარჯები (90.4)
შრომასთ დაკავშ.
გადასახ. (100)
სამუშაო ძალაში
ქალ.მონაწ. (81.8)
გადახდები და
მწარმოებ. (44.6)
ადგილობ. მუშახ.
127
მობილობა (44.6)

ბანკების საზედ.
კაპიტალის ნორმა
(100)

დაქირავება/გათავ.
პრაქტიკა (57.9)

90
41
85

18 21
1
6

69

პროფ. მენეჯ.
დაყრდნობა (53.2)
უცხ. მუშახელის
დაქირ. სიმარტ. (69)

54

ხელფასის განსაზ.
მოქნილობა (70.8)

41

14

დასაქ/დამსაქ. შორის
თანამშ. (53.4)

91

შრომის ბაზრის
აქტიური პოლ.(30.9)

საკრედიტო გაპი
119
(90.8)

64

48

SME-ს
დაფინანსება (46)

69
99

სარისკო
კაპიტალის
შესაძლ. (26.3)

56
ვადაგადაცილებუ
ლი სესხები (94)
ბანკების სიმყარე
(63.3)

გადასახ. გავლენა
სამუშაო სტიმ-ზე(5)
მშრომელთა
უფლებები (73.2)

ბაზრის

76

122 121 კაპიტალიზაცია
(0.0)

სადაზღვევო
პრემია (8.4)

X. ბაზრის მოცულობა – ქულა 40.9 (102-ე პოზიცია)

o

მთლიანი შიდა პროდუქტი - 105-ე ადგილი

o

იმპორტი (მშპ-ს %) - 30-ე ადგილი

ინოვაციური ეკოსისტემა
XI. ბიზნესის დინამიურობა – ქულა 62.1 (53-ე პოზიცია)

სამუშაო ძალის
დივერსიფიცირ
ება (47.7)

ბიზნესის
დაწყებასთან დაკავშ.
დანახარჯები (98.8)
კომპანიების სარისკო
იდეები (43.3)

59

4

ინოვაციური
104
კომპანიების ზრდა
(43)

61

ამოღების
კოეფიციენტი (42.4)

46
უფლებამოსილების
დელეგირებისთვის 95
მზადყოფნა (49.4)

52

დამოკიდებულებები
სამეწარმეო რისკთან
მიმართებით (52.4)

116

სასაქონლო
ნიშნები (67.1)
ბიზნესის
დაწყებისთვის
საჭირო დრო (98.5)

48

XII. ინოვაციური უნარ-ჩვევები – ქულა 32.7
(85-ე პოზიცია)

გადახდისუუანრობის
მარეგულირებელი
ნორმა (68.6)

მყიდველის
გაწაფულობა
(37.2)

69
84

კვლევითი
75
ინსტიტუტების
ხარისხი (1.7)
დანახარჯები 82
კვლ. და
განვით. (10.7)

სახელ. კლასტ.
117 განვითარება
(34.8)
საერთაშორისო
თანაგამოგონება
70
(6.6)
მრავალმხრივი
თანამშრომლობ
ა (39)
სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(73.5)
91

72

74

საპატენტო
განაცხადები
(8.6)

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
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