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Abstract 

Furniture manufacturing is an important and one of the largest capital-investive 

sector in the world economy. It accounts for 4% of world production and provides jobs for 

3% of the total working population. Demand for furniture has grown steadily over the past 

decade (if do not consider the global pandemics caused by the Covid-19 pandemic), and 

stagnation in the industry is not expected in the future. Moreover, according to studies, by 

2026 the global furniture market will be worth $ 650 USD billion. This growth is influenced 

by factors such as the increase level of urbanization in large cities, the development of real 

estate business, the increase demand for educational, medical, commercial and other 

institutions; Along with the development of the world economy, the growth of the middle-

income population, who have a desire to improve living conditions, as well as the growth 

of the high-income population, which are the main consumers of exclusive, premium class 

expensive furniture. 

The history of furniture production in Georgia starts from the 19th century. In the 20th 

century, there were already 3 enterprises operating in our country, which were 

distinguished by innovative methods of furniture production, and the manufactured 

products were exported to different countries of the Soviet Union. 

Today, there are around 800 registered businesses producing furniture in Georgia, 

however, there are small enterprises that operate in the market without registration, and 

because of this, the number of furniture manufacturing companies far exceeds 800. It should 

also be noted that their number is growing regularly. 

The first part of dissertation deals with the importance of business and small and medium 

business in general in the economy, its role in the development and progress of the country. 

The same chapter discusses the current state of small and medium-sized businesses in 

Georgia, focusing on industry, in particular companies in the furniture manufacturing 

sector, the number of employees, their average salary; problems and challenges that 

business is facing today in Georgia. 

The second part of the work discusses the world furniture industry. We are talking about 

world furniture markets, capital turnover, number of employees, regional distribution of 

furniture markets, world leading producing countries and companies, largest exporting and 

importing countries, about Asia region as the largest furniture manufacturer and exporter. 

The current situation in the field of furniture production in post-Soviet countries and the 

importance of sharing their experience for our country are also discussed. 

The third chapter of the doctoral dissertation is dedicated to the current state of the 

furniture manufacturing business in Georgia and the research conducted. Information is 

provided on furniture exports and imports, the volume of furniture trade by major 

importers and exporters is discussed, the problems and challenges faced by manufacturers, 

the attitude of consumers towards locally produced furniture, the state involvement in the 

development of the industry and finally the conclusions and suggestions. 

The government of our country and the donor organizations of the world, despite the 

many challenges in the field, believe that the field of furniture production has great 

opportunities and prospects. For this reason, both parties are actively involved in the 

development of the sector and believe that furniture is exactly the product that can enter 

the markets of the EU and other countries and present our country to the world. 
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სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალობას განსაზღვრავს ავეჯის ბაზრის წილი და მნიშვნელობა 

მსოფლიო კაპიტალბრუნვაში. ავეჯის წარმოების სექტორი ერთ-ერთი უდიდესი 

კაპიტალტევადი და შრომატევადი დარგია, რომელზეც მსოფლიო წარმოების 4% 

მოდის და შრომისუნარიანი მოსახლეობის 3% - ს უზრუნველყოფს სამუშაო 

ადგილებით.  ავეჯის წარმოების სფერო გვევლინება მსუბუქი მრეწველობის ერთ-

ერთ ყველაზე მაღალშემოასვლიან, ზრდად და განვითარებად დარგად, რადგანაც 

ავეჯზე მოთხოვნის შემცირება ბოლო ათწლეულების განმავლობაში არ 

დაფიქსირებულა (თუ არ ჩავთვლით კოვიდ 19-ის პანდემით გამოწვეულ მთელი 

მსოფლიოსთვის მძიმე პერიოდს) და სამომავლოდ, უახლოესი 10 წლის 

განმავლობაში,  პროგნოზების მიხედვით, ავეჯის ბაზრის მსოფლიო ღირებულება 

650 მლრდ აშშ დოლარს გადააჭარბებს. მოსახლეობის რაოდენობის ზრდა, 

ურბანიზაციის მაღალი დონე, ტურმიზმის განვითარება, ბიზნეს-დაწესებულებების 

რაოდენობის მომრავლება, სამშენებლო ბიზნესის განვითარება, სასწავლო 

დაწესებულებებზე მოთხოვნა, სამედიცინო სექტორის განვითარება, გარე 

სივრცეების ათვისება და სხვა უამრავი ფაქტორი განაპირობებს ინდუსტრიის 

ზრდას და, შესაბამისად, ავეჯზე მოთხოვნის ზრდასაც. რაც ნიშნავს, რომ ბაზარი 

ჯერ კიდევ არ არის გაჯერებული მწარმოებლებით და ახალ ღირსეულ მოთამეშეებს 

შეეძლებათ საკუთარი ადგილის მოპოვება.  

ავეჯის წარმოების სექტორის მნიშვნელოვნება ასევე განპირობებულია იმ 

ფაქტით, რომ მწარმოებელი კომპანიების უმეტესობა მცირე და საშუალო ზომისაა. 

მცირე და საშუალო ბიზნესი კი ნებისმიერი ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური 

განვითარების ამოსავალი წერტილია. საქართველოში ავეჯის წარმოების სფერო 

მიიჩნევა, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე პერსპექტიული და განვითარებადი დარგი, 

რომლის მიერ წარმოებულ პროდუქციასაც ევროკავშირის ქვეყნების ბაზრებზე 

მოხვედრის დიდი პოტენციალი გააჩნია.  

ავეჯით ვაჭრობა მსოფლიო ეკონომიკის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი 

სფეროა. ავეჯის წარმოების პროცესი მოიცავს თავად წარმოებას, გავრცელებას და 

ავეჯის გაყიდვას საცხოვრებელი, კომერციული თუ სხვა დანიშნულების 

დაწესებულებებისთვის. ავეჯს ვხვდებით ნებისმიერ ადგილას, იქნება ეს სახლები, 
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ოფისები, სასტუმროები, სკოლები თუ გარე სივრცეები. აღნიშნული ბაზარი ასევე 

მოიცავს ისეთ დამატებით პროდუქტებს, როგორიც არის მატრასები, 

მაკომპლექტებელი მასალები და სახლის მოწყობის მომსახურება. ავეჯის 

გლობალური ბაზარი, ეს არის მრავალმილიარდიანი ინდუსტრია, რომელშიც 

უამრავი ადამიანია დასაქმებული მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. 

 თემის აქტუალობას განსაზღვრავს ის ფაქტიც, რომ ავეჯის წარმოების 

სექტორის კვლევას ბოლო პერიოდში სათანადო ყურადღება არ დათმობია. 

საკვლევი პრობლემა: ქართული ავეჯის წარმოების კულტურა დასაბამს მე-19 

საუკუნის დასაწყისიდან, კავკასიაში გერმანელების ჩამოსახლების პერიოდიდან 

იღებს. ამ დრომდე ავეჯის წარმოება ძალიან მარტივი მოდელებით 

შემოიფარგლებოდა, თუმცა ხეზე მუშაობა და ორნამენტების გამოყვანა ძალიან 

ძველი დროიდან დაიწყო საქართველოში. გერმანელების ჩამოსახლებით, 

საქართველოში ხის ავეჯის დამუშავების კულტურამ ევროპული ხასიათი შეიძინა. 

მოგვიანებით შეიქმნა მცირე ზომის გაერთიანება  „მადატოვის კუნძული“ 

(გარკვეულწილად თანამედრო კლასტერის ანალოგი), სადაც რამდენიმე სამჭედლო 

და სადურგლო იყო თავმოყრილი. აღსანიშნავია ავეჯის მწარმოებელი 3 საწარმო, 

რომელიც მე-20 საუკუნეში შეიქმნა. ესენია - „მარელისი“ (განთავსებული 

ხარაგაულის რაიონში), სკოლის ინვენტარის მწარმოებელი ქარხანა თბილისში და 

ქუთაისის ავეჯის ქარხანა. მარელისის ქარხანა გამოირჩეოდა ხის ინოვაციური 

დამუშავების მეთოდებით, კერძოდ, ხის მოღუნვის ტექნოლოგიით, რაც საბჭოთა 

კავშირის პერიოდში დიდი სიახლე იყო ავეჯის წარმოებაში. მე-20 საუკუნის 

დასაწყისიდან ქართული ავეჯის წარმოება მასობრივ ხასიათს იძენს და ჩვენი 

ქვეყანა ბევრი საბჭოთა ქვეყნის მიმწოდებლად გვევლინება. აღსანიშნავია, რომ 

ავეჯის წარმოებისთვის, ფაქტობრივად არასდროს არ გამოიყენებოდა 

ადგილობრივი ნედლეული, რაც საჭირო ხის მასალის ნაკლებობით იყო 

განპირობებული.  

უკანასკნელი ორი ათწლეულის განმავლობაში საქართველოში, ბაზრების 

ლიბერალიზაციის შემდეგ, მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდა. 

საქართველო აქტიურად მიჰყვება ევროპულ ორიენტაციას და ამყარებს კავშირებს 

აღმოსავლეთის პარტნიორობის ფარგლებში. 2014 წელს საქართველოსა და 

ევროკავშირს შორის გაფორმდა ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი 
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თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება DCFTA.  ეს შეთანხმება 

გულისხმობს ევროკავშირის შიდა ბაზრებზე წვდომის გამარტივებას მრავალმხრივი 

სავაჭრო კავშირების დასამყარებლად. 

საქართველოში ავეჯის წარმოების მოცულობის სიმცირის გამო, 

პროდუქციის მოხმარების უდიდესი ნაწილი იმპორტულ პროდუქციაზე მოდის. 

2019 წელს ავეჯის ინდუსტრიის გამოშვებამ მსუბუქი მრეწველობის მთლიანი 

გამოშვების მხოლოდ 1.9% შეადგინა. ჩვენ ქვეყანაში ავეჯის მწარმოებელი 

დაახლოებით 800-მდე აქტიური საწარმოა, რომელთა დიდ ნაწილს მცირე და 

საშუალო კომპანიები შეადგენენ. 2010 წლიდან 2018 წლის ჩათვლით ავეჯის 

წარმოების მოცულობა 50,3 მილიონი ლარიდან 203 მილიონ ლარამდე გაიზარდა; 

აღნიშნულ სფეროში დასაქმებულთა რაოდენობა 1513-დან 4070 დასაქმებულამდე; 

საშუალო თვიური ხელფასი კი 438,20 ლარიდან 704,30 ლარამდე. 2010-2013 წლებში 

ავეჯის ექსპორტი ზრდის ტენდენდენციებით ხასიათდებოდა, 2014 წლიდან კი 

დაიწყო მნიშვნელოვანი შემცირება (ექსპორტზე მხოლოდ რამდენიმე კომპანიის 

პროდუქცია გადის). 2015 წლამდე ქართული ავეჯის ყველაზე მსხვილი 

იმპორტიორი ყაზახეთი იყო, 2016 წლიდან კი საექსპორტო ბაზრის ძირითადი 

ნაწილი აზრბაიჯანმა და სომხეთმა დაიკავეს. 

ინდუსტრიის მასშტაბის სიმცირის და არსებული მრავალი გამოწვევის 

მიუხედავად, ავეჯის წარმოების განვითარება სახელმწიფოსთვის ერთ-ერთ 

პრიორიტეტულ მიმართულებად მიიჩნევა. სექტორით დაინტერესება მაღალია 

საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებს შორისაც. გერმანიის საერთაშორისო 

თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) და ევროკავშირის მხარდაჭერით, 2019 

წლის ჩათვლით არაერთი ნაბიჯი გადაიდგა ავეჯის წარმოების ღირებულებათა 

ჯაჭვის კონკურენტუნარიანობისა და საექსპორტო პოტენციალის გაზრდის 

მიმართულებით. საკითხში ასევე, აქტიურადაა ჩართული აშშ-ის საერთაშორისო 

განვითარების სააგენტოს (USAID) ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამა და 

შვედეთის საერთაშორისო განვითარების ფონდი (SIDA). სწორედ „აწარმოე 

საქართველოში“ და ზემოთხსენებული დონორი ორგანიზაციების (ძირითადად 

GIZ-ის) დახმარებით დაარსდა პირველი ქართული ავეჯის კლასტერი, რომელიც 

მიზნად ისახავს მწარმოებლების შესაძლებლობების გაერთიანებას საექსპორტოდ 
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მისაღები პროდუქციის საწარმოებლად და დარგის განვითარებაში მნიშვნელოვანი 

ნაბიჯების გადადგმას.   

კვლევის მიზანი და ძირითადი ამოცანა მდგომარეობს საქართველოში ავეჯის 

მწარმოებლების წინაშე არსებული მნიშვნელოვანი პრობლემების 

იდენტიფიცირებასა და მომხრმარებლების მხრიდან ადგილობრივი წარმოების 

ავეჯის ცნობადობის, სანდოობის და მოთხოვნის დონის განსაზღვრაში.   

დასახული იყო შემდეგი მიზნები: 

1. საქართველოში ავეჯის წარმოების ინდუსტრიის თანამედროვე 

მდგომარეობის შესწავლა; 

2. მწარმოებლების წინაშე არსებული პრობლემების ინდენტიფიცირება;  

3. დარგის შესაძლებლობების გამოვლენა;  

4. ქართული ავეჯის მიმართ მომხმარებლების სანდოობის და ცნობადობის 

ხარისხის დადგენა; 

5. მომხმარებლის მოთხოვნების და მოთხოვნილებების განსაზღვრა.  

კვლევის საგანი და ობიექტი - კვლევის საგანს წარმოადგენს ავეჯის 

მწარმოებელი ქართული კომპანიები, მათ მიერ წარმოებული პროდუქცია, 

პროდუქციის რეალიზაცია ადგილობრივ ბაზრებზე და ექსპორტის მოცულობა; 

ქართველი მომხმარებელი, მათი მოთხოვნები და მოთხოვნილებები. 

კვლევის მეთოდები და მეთოდოლოგია - სადისერტაციო ნაშრომი 

უმთავრესად ემყარება სამეცნიერო თეორიებს, მეთოდოლოგიებს და პრაქტიკებს. 

კვლევისთვის გამოყენებულია ისეთი მეთოდოლოგიები, როგორებიც არის 

მიმდინარე მოვლენებზე დაკვირვება (ობსერვაცია), ინფორმაციულ-სტატისტიკური 

ანალიზი; კვლევის დროს ჩატარდა რესპოდენტებთან სატელეფონო, ვიდეო და 

პირადი ინტერვიუები; შედგენილ იქნა ელექტრონული კითხვარები; ასევე 

გამოყენებული იქნა რეიტინგული შეფასების, კლასიფიკაციის სისტემური და სხვა 

სამეცნიერო მეთოდები. კვლევის მოცემულმა მეთოდებმა მოგვცა საშუალება 

სრულფასოვნად შეგვეფასებინა ჩვენ მიერ დასმული პრობლემა და მოგვეხდინა 

მიზნების იდენტიფიცირება.  

კვლევის ინფორმაციულ წყაროს წარმოადგენს მსოფლიოს და საქართველოს 

მთავრობების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, საერთაშორისო დონორი და 

კვლევითი ორგანიზაციების მიერ გამოქვეყნებული პუბლიკაციები; სააგენტოს 
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„აწარმოე საქართველოში“ კვლევები, საქართველოს საკანონმდებლო აქტები, 

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციების მასალები, სხვადასხვა 

ბეჭდვითი და ელექტორნული ლიტერატურა.  

კვლევის ძირითადი შედეგები და მეცნიერული სიახლე: ნაშრომის მთავარ 

შედეგს წარმოადგენს ავეჯის მწარმოებლების, ასევე მომხამრებლების კვლევის 

შედეგად მოპოვებული ინფორმაციის გაანალიზებული შედეგები, რომელთა 

მიხედვითაც მწარმოებლებს შეეძლებათ სამომავლო სამოქმედო და საწარმოო 

გეგმის შემუშავება. ასევე, მნიშვნელოვანი შედეგია მწარმოებლების წინაშე 

არსებული პრობლემების იდენტიფიცირება, რომელთა აღმოსაფხვრაც 

შესაძლებელია სწორი, ადგილობრივ წარმოებაზე მორგებული აქტიური 

სამუშაოების ჩატარებით, როგორც მწარმოებლების, ისე სახელმწიფოს მხრიდან. 

კვლევის შედეგები, შეიძლება ითქვას, რომ მთლიანად სიახლის 

მატარებელია, რამდენადაც ავეჯის წარმოების სფეროს კვლევა საქართველოში 

ბოლო პერიოდში არ განხორციელებულა. ავეჯის წარმოების ბაზრის თანამედროვე 

მდგომარეობას, პრობლემების, წინააღმდეგობების და შესაძლებლობების 

გამოვლენას, მათი ფორმირების თავისებურებების განსაზღვრას, დიდი ხანია არ 

დათმობია სათანადო ყურადღება.  

 ნაშრომის მეცნიერული სიახლეა:   

 ხის მასალაზე ნედლეულის დეფიციტის აღმოფხვრის მიზნით შესაბამის 

მიკროზონებში ხის პლანტაციების, მეურნეობების განვითარება;  

 მულტიფუნქციური სივრცეების შექმნის საჭიროება, ერთობლივად 

წარმოდგენილი ყველა მიმართულების (საცხოვრებელი, საოფისე, სასტუმრო და 

ა.შ.) ავეჯითა და აქსესუარებით და თანმდევი დიზაინერული სერვისებით.  

 ე.წ. DIY  (გააკეთე შენით) ან RTA (ასაწყობად მზა) ტიპის, თანამედროვე, 

მცირე ზომის, მრვალფუნქციური და საკონტრაქტო მიმართულების 

ეკომეგობრული მასალით წარმოებული ავეჯის სპეციალიზირებული წარმოების 

განვითარება;   

 მომხმარებლის გემოვნების ჩამოყალიბებისა და მსოფლიო მოთხოვნებთან 

შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით საგამოფენო სივრცეების შექმნა;  

 სახელმწიფოს მიერ ქართული ავეჯის ბრენდების აქტიური პოპულარიზაცია;  
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 ავეჯის წარმოების სფეროში დასაქმებული კადრების კვალიფიკაციის 

ამაღლება დარგში პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების შექმნის  

გზით;   

 ელექტრონული კომერციის, როგორც ბაზარზე შეღწევის სადისტრიბუციო 

არხის, უპირატესობის გამოყენება;  

ნაშრომის თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა - განისაზღვრება იმით, 

რომ კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნები გამოყენებადი იქნება, როგორც 

უშუალოდ მწარმოებლების, ასევე აღნიშნულ სფეროში მონაწილე სხვა ბიზნეს 

სუბიექტების მიერ. აესვე დადებით შედეგს მოიტანს, როგორც ავეჯის წარმოების 

ინდუსტრიის, ასევე ქვეყნის ეკონომიკისათვის. წარმოდგენილი შედეგები 

შესაძლებელია სამომავლოდ თეორიულ-მეთოდოლოგიური შრომების და 

საფუძველი გახდეს და გამოყენებულ იქნეს პრაქტიკულ კვლევებშიც. მიღებული 

კვლევის შედეგები შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს სტატისტიკური 

ანალიზისთვის და შეფასებებისთვის.  

სადისერტაციო ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა. წინამდებარე ნაშრომი 

შედგება: შესავალის, ლიტერატურის მიმოხილვის, თავის, ქვეთავის, დასკვნისა და 

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხისაგან. ნაშრომი ჩამოყალიბებულია 

კომპიუტერული წესით ნაბეჭდ 135 გვერდზე. 

ნაშრომის აპრობაცია და პუბლიკაცია. დისერტაციის ცალკეული ნაწილები 

კოლოქვიუმების სახით დაცულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის სპეციალური კომისიის წინაშე. ნაშრომის 

ნაწილი გამოქვეყნებული იყო საერთაშორისო კონფერენციაზე და სტატიების სახით 

შემდეგ ჟურნალებში: Journal of Social Research and Behavioral Sciences, ჟურნალი 

„ეკონომიკა“, ჟურნალი „ეკონომიკა და ფინანსები“, საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია - „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“.  

შესავალი  

ლიტერატურის მიმოხილვა 

თავი 1. მცირე და საშუალო ბიზნესის არსი და მნიშვნელობა  ეკონომიკისათვის; 

მცირე ბიზნესი საქართველოში 

1.1 ბიზნესის არსი და მნიშვნელობა  ქვეყნის ეკონომიკისათვის 
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1.2 მცირე და საშუალო ბიზნესი თანამედროვე საბაზრო სისტემაში 

1.3 მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერის საერთაშორისო გამოცდილება 

1.4 მცირე და საშუალო ბიზნესი საქართველოში 

თავი 2. ავეჯის წარმოების მსოფლიო ინდუსტრია 

2.1 ავეჯის წარმოების მსოფლიო ბაზარი 

2.2 ავეჯის რეგიონალური წარმოება 

2.3  ავეჯის მწარმოებელი TOP 10 კომპანია 

2.4 ავეჯის წარმოება ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში (ბალტიისპირეთის 

ქვეყნების მაგალითზე) 

თავი 3. ავეჯის ბაზარი საქართველოში 

3.1 ავეჯის წარმოების ბაზარი საქართველოში 

3.2 ავეჯის იმპორტი საქართველოში; ძირითადი იმპორტიორი ქვეყნები 

3.3 ავეჯის ექსპორტი საქართველოდან; ქართული ავეჯის კლასტერი 

3.4 ქართული ავეჯის წარმოების წინაშე არსებული გამოწვევები 

გასკვნები და რეკომენდაციები 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

სადისერტაციო ნაშრომის შესავალ ნაწილში მიმოხილულია თემის 

აქტუალობა, საკვლევი პრობლემა, დასაბუთებულია კვლევის მიზნები და 

ძირითადი ამოცანები, კვლევის სფერო, ობიექტი და საგანი, კველვის მეთოდები, 

ნაშრომის თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა; ჩამოყალიბებულია 

მეცნიერული სიახლეები და მათი პრაქტიკული დანიშნულება. საუბარია ბიზნესის, 

ზოგადად კი მცირე და საშუალო ბიზნესის მნიშვნელობა ნებისმიერი ქვეყნის 

ეკონომიკისთვის; მსუბუქი მრეწველობის ჩვენთვის საინტერესო დარგის - ავეჯის 

წარმოების სექტორის ისტორიული განვითრება საქართველოში. ლიტერატურის 

მიმოხილვაში წარმოდგენილი გვაქვს სხვადასხვა საერთაშორისოდ აღიარებული 

მკვლევარების მიდგომები მსოფლიოდან აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით.  

ნაშრომის პირველი თავი - „ მცირე და საშუალო ბიზნესის არსი და 

მნიშვნელობა  ეკონომიკისათვის; მცირე ბიზნესი საქართველოში“ შედგება ოთხი 

ქვეთავისაგან და მიმოხილულია მცირე და საშუალო ბიზნესის როლი და 

მნიშვნელობა ეკონომიკისათვის, მათ შორის ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისთვის.  
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პირველი თავის პირველ ქვეთავში „ბიზნესის არსი და მნიშვნელობა  ქვეყნის 

ეკონომიკისათვის“ საუბარია, რომ ბიზნეს-სისტემები პირდაპირ არის 

დაკავშირებული ეკონომიკურ განვითარებასთან, რომ ისინი უშუალო გავლენას 

ახდენენ ხალხის ცხოვრების დონეზე კონკრეტულ ქვეყანაში. ეკონომიკური 

განვითარება კი ეს ის ტერმინია, რომლითაც განისაზღვრება მთლიანი შიდა 

პროდუქტის  და მოსახლეობის მსყიდველობითუნარიანობის ზრდა. ბიზნესის 

უმნიშვნელოვანესი ადგილი მოქალაქეთა ცხოვრებაში განპირობებულია მისი 

ფუნქციით საზოგადოების განვითარებაში. პირველ ყოვლისა ეს არის ეკონომიკური 

ფუნქცია. პოლიტიკური რეჟიმის, საზოგადოებრივი წყობილების და რელიგიური 

შეხედულებების მიუხედავად, ნებისმიერ საზოგადოებას არსებობა და 

წარმატებული განვითარება შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ საზოგადოების 

საქმიანი მოღვაწეობის და მართვის პირობებში.  

ბიზნესი ქმნის იმ პროდუქციას და მომსახურებას, რომლებიც, ჩვენ როგორც 

მომხმარებლებს, გვინდა და გვჭირდება. ყველა პროდუქტი და მოსახურება, რასაც 

ყოველდღიურად მოვიხმართ იწარმოება და იყიდება სხვადსახვა ბიზნესების მიერ.  

ბიზნესის უმნიშვნელოვანესი ფუნქციებიდან შეიძლება გამოვყოთ შემდეგი: 

ცხოვრების დონის გაუმჯობესება, სამუშაო ადგილების შექმნა, უცხოური ვალუტის 

გამომუშავება, სახელმწიფო შემოსავლების ზრდა, საერთაშორისო 

ურთიერთობების გამყარება. 

მეცნიერები და ეკონომისტები ეკონომიკურ ზრდას ადამიანთა 

საზოგადოების განვითარების განუხრელ აუცილებლობად მიიჩნევენ, ის 

დედამიწის მთელი მოსახლეობის კეთილდღეობის და წინსვლის მთავარი 

საწინდარია.  

პირველი თავის მეორე ქვეთავში - „მცირე და საშუალო ბიზნესი თანამედროვე 

საბაზრო სისტემაში“ გაანალიზებულია მცირე და საშუალო ბიზნესის 

უმნიშვნელოვანესი როლი ქვეყნების განვითარებაში. აღნიშნულია, რომ მცირე და 

საშუალო ბიზნესის განვითრებული სისტემა ნებისმიერი ქვეყნის ეკონომიკური და 

სოციალური წინსვლის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია. ის არის სფერო, რომელიც 

ქმნის პროდუქციას, უწევს მომხმარებლებს მომსახურებას, ქმნის სამუშაო 

ადგილებს და საზოგადოების საშუალო შემოსავლების მქონე ფენას, არის 

ინოვაციების და უახლესი ტექნოლოგიების შემქმნელი და დამნერგავი ნებისმიერ 
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დარგში, ხელს უწყობს ჯანსაღი კონკურენციის ჩამოყალიბებას, ახორციელებს 

ბიუჯეტის შევსებას, ახერხებს ეროვნული ვალუტის კურსის გამყარებს, იზიდავს 

უცხოურ კაპიტალსა და ინვესტიციებს, ამაღლებს ქვეყნის იმიჯს საერთაშორისო 

დონეზე, ბუნებრივად ეწინააღმდეგება მონოპოლიების ჩამოყალიბებას, ხელს 

უწყობს თავისუფალი ბაზრების არსებობსას, მათი დახმარებით იქმნება 

სტაბილური სოციალურ-ეკონომიკური გარემო ქვეყანაში. სწორედ ამ უამრავი 

მიზეზის გამო მცირე და საშუალო ბიზნესის გამართული ფუნქციონირება ქვეყნის 

წარმატების საწინდარია.   

ეკონომიკურად განვითრებულ ქვეყნებში მცირე ბიზნესზე მთლიანი შიდა 

პროდუქტის თითქმის 50% მოდის. სხვადასხვა ქვეყნის მთავრობები აღნიშნული 

სფეროს განვითარებას ხელს უწყობს იმის გამო, რომ ის საშუალო შემოსავლების 

მქონე ფენის შექმნის მთავარი საფუძველია და რომლის მასშტაბებიც ქვეყნის 

ეკონომიკური განვითრების განმსაზღვრელია. მცირე და საშუალო ბიზნესების 

ხელშეწყობით, სახელმწიფო ავტომატურად უზრუნველყოფს საზოგადოების 

კეთილდღეობის დონის ამაღლებას და საშუალო ფენის ზრდას.  

მცირე და საშუალო ბიზნესის ძირითადი ფუნქციებიდან შეიძლება 

გამოიყოს: სამუშაო ადგილების შექმნა, ბაზარზე ახალი ტიპის საქონლისა და 

მომსახურების დანერგვა, მსხვილი მწარმოებლების საჭიროებების დაკმაყოფილება, 

მოსახლეობის სპეციალიზირებული საქონლითა და მომსახურებით 

უზრუნველყოფა, ეკონომიკური ზრდა, ინოვაციების და უახლესი მეცნიერულ-

ტექნოლოგიური მიღწევების დანერგვა ქვეყანაში, ფინანსური კაპიტალის ქვეყანაში 

დაკავება, უცხოური კაპიტალის მოზიდვა. 

პირველი თავის მესამე ქვეთავში - „მცირე და საშუალო ბიზნესის 

მხარდაჭერის საერთაშორისო გამოცდილება“ მოცემულია მსოფლიოს 

ეკონომიკურად წამყვანი ქვეყნების მიერ მცირე და საშუალო ბიზნესის სწორად 

წარმართვის და ხელშეწყობის მიმართულებები, საუბარია სახელმწიფოს როლზე 

ბიზნესის განვითარებაში. მოცემულია ევროკავშირის ქვეყნების, აშშ-ს, იაპონიის და 

სხვა ქვეყნების ბიზნესის ხელშეწყობის და განვითარების სისტემები. საუბარია 

იმაზე, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმატებულ ფუნქციონირებაში 

სახელმწიფოს გადამწყვეტი როლი აკისრია. ბიზნესგარემო არის უმთვარესი 

ფაქტორი, რომელიც ბიზნესის განხორციელებასა და მის მასშტაბებზე ახედნს 
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გავლენას. ქვეყანაში ბიზნესის განვითარებისათვის ხელსაყრელი პირობების 

შესაქმნელად და სახელმწიფო პოლიტიკის სწორად გატარებისათვის, პირველ 

რიგში, აუცლებელია შეიქმნას შესაბამისი ფინანსური, იურიდიული, 

ინფორმაციული  და ინსტიტუციური გარემო. შემუშავებული უნდა იყოს 

ღონისძიებათა ერთობლიობა, რომელთა შესრულების შემთხვევაში ქვეყანაში 

არსებულ ყველა სახის ბიზნესს წარმატებით ფუნქციონირების საშუალება ეძლევა.  

პირველი თავის მეოთხე ქვეთავში - „მცირე და საშუალო ბიზნესი 

საქართველოში“ საუბარია საქართველოში მეწარმეობის განვითარების ეტაპებზე, 

ჩვენ ქვეყანაში მეწარმეობისადმი ინტერესის ზრდაზე და რომ მცირე და საშუალო 

ბიზნესი ეკონომიკის სტაბილურ მამოძრავებელ ძალად, საზოგადოების 

განვითარების უმნიშვნელოვანეს ელემენტად  და ეკონომიკური რეფორმების 

საკვანძო მიმართულებად მოიაზრება. აქვე მოცემულია საქართველოში ბიზნეს 

სექტორის ბრუნვისა და პროდუქციის გამოშვების მოცულობა 2016-2020 წლებში, 

ბიზნეს სექტორის ბრუნვისა და პროდუქციის გამოშვების მაჩვენებლები საწარმოთა 

ზომების მიხედვით 2020 წელს, ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა 2010-

2020, მცირე და საშუალო საწარმოებში დასაქმებულთა რაოდენობა 2010-2018 

წლებში. მოცემულია ბიზნესის განვითარებაში არსებული ძირითადი 

წინააღმდეგობები, უკვე გატარებული ღონისძიებები და მათ აღმოსაფხვრელად 

შემოთავაზებულია რეკომენდაციები.   

მეორე თავი „ავეჯის წარმოების მსოფლიო ინდუსტრია“ შედგება ოთხი 

ქვეთავისაგან. პირველ ქვეთავში - „ავეჯის წარმოების მსოფლიო ბაზარი“ 

განხილულია ავეჯის მსოფლიო ინდუსტრია, კაპიტალბრუნვა, წარმოებული 

პროდუქციის მოცულობა, დასაქმებულთა რაოდეობა, ავეჯის წარმოება 

კატეგორიების მიხედვით, ავეჯის მოთხოვნაზე მოქმედი ფაქტორები და 

შეფასებულია ავეჯის ბაზრის სამომავლო ღირებულება.   

მეორე თავის მეორე ქვეთავში - „ავეჯის რეგიონალური წარმოება“ 

განხილულია ავეჯის ბაზრის მსოფლიო სეგმენტაცია რეგიონების მიხედვით, 

მოცემულია ჩრდილოეთ ამერიკის, სამხრეთ ამერიკის, ევროპის, ცენტრალური 

აღმოსავლეთის და აფრიკის და აზია-ოკეანეთის რეგიონების მიერ წარმოებული 

ავეჯის მოცულობა, იმპორტისა და ექსპორტის მოცულობა, რაგიონებში წამყვანი 

სახელმწიფოების ავეჯის ინდუსტრიის სექტორი. განსაკუთრებული ყურადღება 
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ეთმობა აზიის რეგიონს და ავეჯის უმსხვილეს მწრამოებელს - ჩინეთს. ასევე 

საუბარია აზიის განვითარებად ქვეყნებზე, რომლებიც სულ უფრო აქტიურად 

ერთვებიან ავეჯის წარმოების ინდუსტრიაში განვითარებული სახელმწიფოების 

საწარმოების სრულად ან ნაწილობრივ გადატანის გზით.  

მესამე ქვეთავი - „ავეჯის მწარმოებელი TOP 10 კომპანია“ გვაცნობს იმ 10 

ძირითად კომპანიას, რომლებიც ავეჯის ინდუსტრიის ლიდერებად გვევლინებიან. 

ეს კომპანიებია - IKEA, Ashley HomeStore, Restoration Hardware, Kartell, Williams–

Somona, La-Z-Boy, Raymour & Flangin, American Signiture, Roche Bobois, Ethan Allen. 

მოცემული კომპანიების უმრავლესობა ამერიკულია. რაც იმაზე მეტყველებს, რომ 

ამერიკის ავეჯის ბაზარი (როგორც იმპორტის, ასევე ექსპორტის მხრივ) არის 

უდიდესი ბაზარი, რომელიც განსაზღვრავს პოლიტიკას ავეჯის მსოფლიო 

ინდუსტრიაში.  

მესამე თავის მეოთხე ქვეთავი - “ავეჯის წარმოება ყოფილი საბჭოთა კავშირის 

ქვეყნებში (ბალტიისპირეთის ქვეყნების მაგალითზე)” ეთმობა ლიეტუვას, ლატვიის 

და ესტონეთის ავეჯის წარმოების სექტორს, ქვეყნებს, სადაც ავეჯის წარმოება 

საკმაოდ კარგად არის განვითარებული, რასაც ხელს უწყობს ნედლეულის დიდი 

რაოდენობა, ტყის დიდი მასივების სახით, ასევე მხარე საკმაოდ მდიდარია 

გამოცდილი მუშახელით. მოცემულია ზემოთხსენებულ ქვეყნებში 2013-2018 

წლებში კომპანიების და დასაქმებულთა რაოდენობა, წარმოებული და 

ექსპორტირებული ავეჯის მოცულობა 2014-2018წწ. მოცემული ციფრები ცხადყოფს 

თუ რამდენად მნიშვნელოვანი სფეროა ავეჯის წარმოების ინდუსტრია 

განვითარებადი ქვეყნებისთვის და რომ საქართველოსთვისაც ის ერთ-ერთი 

ყველაზე პრიორიტეტულ დარგად შეიძლება იქნეს მოაზრებული. 

სადისერტაციო ნაშრომის მესამე თავი - „ავეჯის ბაზარი საქართველოში“ 

შედგება ოთხი ქვეთავისგან და მთლიანად ეთმობა ავეჯის ბაზარს საქართველოში 

და ჩატარებულ კვლევას.  

მესამე თავის პირველ ქვეთავში - „ავეჯის წარმოების ბაზარი საქართველოში“ 

აღნიშნულია, რომ ავეჯზე მოთხოვნა მუდმივი ზრდის ტენდენციით ხასიათდება, 

რაზეც გავლენას ძირითადად სამშენებლო სექტორის განვითარება ახდენს. ავეჯის 

ზრდად მოთხოვნაზე მეტყველებს ის ფაქტიც, რომ 2016-2020 წლებში მხოლოდ 

ავეჯის იმპორტის საშუალო წლიურმა მოცულობამ დაახლოებით 100-106 მილიონი 
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აშშ დოლარი შეადგინა. ამჟამად ბაზარი მომხმარებელს თითქმის 80-85% 

იმპორტირებულ მზა ავეჯს სთავაზობს. შიდა წარმოებას ავეჯის ბაზრის მხოლოდ 

15%-20% უკავია. მიუხედავად ამ მაჩვენებლებისა, ავეჯის წარმოების ინდუსტრია 

ქვეყნისთვის ერთ-ერთ ყველაზე მიმზიდველ სფეროდ მოიაზრება. 2015 წლიდან 

საქართველოში ავეჯის წარმოება მუდმივა იზრდებოდა. წარმოების მოცულობამ 

მაქსიმუმს 2018 წელს მიაღწია.  2019 წელს კი, წინა წელთან შედარებით 9,8%-ით 

შემცირდა. პროდუქციის გამოშვების მსგავსი ტენდენციით ხასიათდება ავეჯის 

წარმოების სფეროში დასაქმებაც და დასაქმებულთა სახელფასო განაკვეთიც. 

დასაქმებულათა რაოდენობა 2018 წელს 2019 წელთან შედარებით 16,1%-ით 

შემცირდა და მათმა რაოდენობამ 3414 კაცი შეადგინა. 2020 წელს კი ისევ იმატა 

მაჩვენებელმა და 3840-ს მიაღწია. ავეჯის წარმოების სფეროში  დასაქმებულთა 

საშუალო თვიური ხელფასი ზრდის ტენდენციით ხასიათდება 2015 წლიდან  და 

2019 წელს თითქმის 840 ლარი შეადგინა, რაც დამამუშავებელი მრეწველობის 

სექტორში დასაქმებულთა საშუალო ხელფასის 81%-ია. აღნიშნული თავი ეთმობა 

მომხმარებელთა კვლევას.კვლევაში ჩართული იყო 74 რესპოტენდტი.   აღნიშნული 

კვლევა ჩატარდა იმისათვის, რომ გამოგვევლინა რამდენად მაღალია ავეჯის 

მწარმოებელი ქართული კომპანიების ცნობადობა, რამდენად ენდობა 

ადგილობრივი მომხმარებელი ეროვნული წარმოების ავეჯის ხარისხს, რა თანხას 

გადაიხდიდა მომხმარებელი კონკტერული სახეობის ავეჯის შესაძენად და რა 

მოთხოვნები და მოლოდინები აქვს მას.  

კვლევისთვის შედგენილი კითხვარი მოიცავდა შემდეგ კითხვებს:  

- გაქვთ თუ არა ქართული წარმოების ავეჯი სახლში/ოფისში? 

- რა სახის? - საძინებელი, სამზარეული, რბილი ავეჯი, მისაღები, საოფისე, სკამი; 

- ენდობით თუ არა ქართული წარმოების ავეჯს?  

- უპირატესობას ანიჭებთ ადგილობრივი წარმოების ავეჯს თუ იმპორტულს? 

- რამდენად აკმაყოფილებს ადგილობრივი წარმოების ავეჯი თქვენ 

მოთხოვნილებებს (ფასი, სტილი, ხარისხი)(შეაფასეთ 1-დან 5 ქულამდე) 

- რამდენი ქულით შეაფასებდით ადგილობრივი წარმოების ავეჯის დიზაინს? 

(შეაფასეთ 1-დან 5 ქულამდე) 

- თქვენი აზრით, რამდენად მისაღებია ფასები ქართული წარმოების 

ავეჯზე?(შეაფასეთ 1-დან 5 ქულამდე) 
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- შეესაბამება თუ არა ქართული წარმოების ავეჯის ხარისხი ფასს?(შეაფასეთ 1-დან 5 

ქულამდე) 

- ავეჯს უკვე მზას შეიძენდით, თუ დაუცდიდით თქვენთვის სასურველი 

ექსკლუზიური მოდელის დამზადებას ? 

- თქვენი აზრით, აქვს თუ არა ქართული წარმოების ავეჯს საექსპორტო 

პოტენციალი? 

ჩატარებული კვლევის შედეგებიდან გამოიკვეთა შემდეგი მნიშვნელოვანი 

პრობლემური საკითხები: ქართული მწარმოებელი კომპანიების ცნობადობა 

იმდენად დაბალია მოსახლეობაში, რომ გამოკითხული რესპოდენტების 

უმრავლესობამ არც ერთი მწარმოებლის სახელი არ იცის, დანარჩენები კი იცნობენ 

5-6 კომპანიას. იგივე მომხმარებელი იმპორტული ავეჯის თბილისში არსებულ 

თითქმის 2-ჯერ მეტ შურუმს/მაღაზიას იცნობს და მათი 66%-იც უპირატესობას 

იმპორტულ პროდუქციას ანიჭებს. კვლევაში მონაწილე რესპოდენტების (74 

რესპოდენტი) 78,9 %-ს სახლში ან ოფისში აქვს ქართული წარმოების ავეჯი. მათ 

შორის რამდენიმეს რამდენიმე ტიპის ავეჯი. ყველაზე დიდი რაოდენობით (40 

რესპოდენტს) სახლში აქვს ქართული წარმოების საძიენებლის კომპლექტი, 36 -ს 

სამზარეულო, 11 -ს რბილი ავეჯი დანარჩენს კი მისაღები და საოფისე ავეჯი. 

ქართული ავეჯის ხარისხის მიმართ ნდობა საკმაოდ დაბალია - 29 რესპოდენტი 

აფასებს 3 ქულით (5 ბალიანი შეფასების სისტემიდან), 15 და 16 რესპოდენტი  4 და 

5 ბალით, დანარჩენი კი 1 და 2 ქულით. გამოკითხულთა უმეტესობა თვლის, რომ 

ადგილობრივი წარმოების ავეჯზე ფასები მისაღებია (5 ქულიანი შეფასების 

სისტემაში რესპოდენტი ფასების დონეს აფასებს 3 ქულით, 26 კი ქულით). კვლევამ 

გვიჩვენა, ქართული ავეჯის დიზაინიც არ სარგებლობს დიდი პოპულარობით. 

მომხმარებელთა უმეტესობა მიიჩნევს, რომ დიზაინი მხოლოდ 

დამაკმაყოფილებელია. ქართული ავეჯის საექსპორტო პოტენციალთან 

დაკავშირებით კი ხმათა რაოდენობა თითქმის თანაბრად გაიყო. კვლევის პროცესში 

გამოვლინდა, რომ მომხმარებლების 95% იძენს მხოლოდ MDF-სგან და 

ლამინატისგან წარმოებულ ავეჯს, რომლის შეკვეთაც უამრავ კუსტარულ 

საწარმოშია შესაძლებელი. ყველაზე დიდი პოპულარობით სარგებლობს 

სამზარეულოს და საძინებლის ავეჯი. რბილი ავეჯის შეძენა ფაქტობრივად 

გამოკითხულების 90%-ისთვს მიუღებელია. კვლევამ დაგვანახა, რომ 



17 

ადგილობრივი წარმოების ავეჯზე მოთხოვნა არსებობს, და რომ ბაზარზე საკმარისი 

თავისუფალი ადგილია დამატებითი მწარმოებლებისთვის.  

მესამე თავის მესამე ქვეთავში - „ავეჯის იმპორტი საქართველოში; ძირითადი 

იმპორტიორი ქვეყნები“ მოცემულია ინფორმაცია ქვეყნების მიხედვით ავეჯის 

იმპორტის შესახებ - ბოლო 10 წლის იმპორტის ჯამური მონაცემების მიხედვით 

მთავარი იმპორტიორი ქვეყნებია: თურქეთი (38%), იტალია(6%), რუსეთი (4%), 

ჩინეთი (23%) და უკრაინა (6%). 2016 წლიდან ავეჯის იმპორტის მაჩვენებელი ყოველ 

წელს იზრდებოდა და პიკს 2019 წელს  67,654 მლნ აშშ დოლარით მიაღწია. 

მაჩვენებელი 2020 წლისთვის 46,661 მილიონ აშშ დოლარამდე შემცირდა. 

აღნიშნული ციფრები იმაზე მეტყველებს, რომ ადგილობრივი წარმოების ავეჯი ვერ 

ახერხებს იმპორტირებული პროდუქციის ჩანაცვლებას და მოთხოვნა მასზე დიდად 

არ იზრდება. ავეჯის იმპორტში მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ ევროპული 

ქვეყნებიდან მეორადი ავეჯის იმპორტის წილი. 

2019 წელს მეორადი ავეჯის ექსპორტიორი ქვეყნების ჩამონათვალი და 

თანხობრივი მაჩვენებლები შემდეგნაირად გამოიყურება:  

 თურქეთი - 270.25 ათასი აშშ დოლარი 

 ბელგია - 47.93 ათასი აშშ დოლარი 

 ნიდერლანდი - 38.83 ათასი აშშ დოლარი 

 გერმანია - 30.37 ათასი აშშ დოლარი 

 თურქმენეთი -27.20 ათასი აშშ დოლარი 

 ბულგარეთი - 23.41 ათასი აშშ დოლარი 

 ნორვეგია - 11.94 ათასი აშშ დოლარი 

 აშშ - 7.93 ათასი აშშ დოლარი 

 რუსეთი - 4.70 ათასი აშშ დოლარი 

 შვედეთი -3.85 ათასი აშშ დოლარი 

მესამე ქვეთავი - „ავეჯის ექსპორტი საქართველოდან; ქართული ავეჯის 

კლასტერი“ ნაჩვენებია ავეჯის ექსპორტის ჯამური მოცულობა 2010-2020 წლებში, 

რომლის მონაცემებზე დაყრდნობითაც გამოიკვეთა, რომ საქართველოსთვის 

მთავარი საექსპორტო ბაზრების სიაში შედის - ჩვენი მეზობელი ქვეყნები - სომხეთი 

(37%) და აზერბაიჯანი (9%), ევროკავშირის ქვეყნები (25%) და ყაზახეთი (18%). 2015 

და 2020 წლებში ავეჯის ექსპორტის მიმართულებით მნიშვნელოვანი მატება 
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შეიმჩნევა ევროკავშირის ქვეყნებში. დღეისათვის საქართველოში მხოლოდ 3 

კომპანიაა, რომელთაც სისტემატურად გააქვთ პროდუქცია იმპორტზე. 1) „Georgian 

Products” ერთადერთი კომპანიაა, რომელიც 2015 წლიდან ფუნქციონირებს და 

წარმოებული პროდუქციის 100% ქვეყნის საზღვრებს გარეთ გააქვს. კომპანია 

აწარმოებს შინაური ცხოველების ავეჯსა და აქსესუარებს. კომპანიაში 650 ადამიანია 

დასაქმებული, საწარმო განთავსებულია 16 000 კვადრატულ მეტრზე და 

აღჭურვილია უახლესი მანქანა-დანადგარებით. 2) კომპანია „მადერა“ 2004 წლიდან 

ფუნქციონირებს. საწარმო საბჭოთა პერიოდში არსებული ავეჯის საამქროს ბაზაზე 

დაფუძნდა. კომპანია აწარმოებს ავეჯს, პარკეტს და კედლის პანელებს მეორადი, 

ეკოლოგიურად სუფთა მასალისგან. საწარმოო პროცესში საქართველოს 

რეგიონებში არსებული ძველი ხის სახლების მშენებლობაში გამოყენებულ მეორადი 

მასალა გამოიყენება. პროდუქცია გადის ისრაელის, ამერიკის და ევროპის ბაზარზე. 

3) „სი არ პი ვუდი“ ერთადერთი კომპანიაა საქართველოში, რომელიც პროდუქციას 

ე.წ. „ფინგერ ჯოინთის“ პრინციპით აწარმოებს. საწარმოში მზადდება ნატურალური 

ხის დეკორატიული პანელები, კოტეჯები, დეკის იატაკი და სხვადასხვა სახის 

ავეჯი. წარმოების პროცესში იყენებენ სხვა საწარმოს მიერ ხის მასალის დამუშავების 

შემდეგ მიღებულ ნარჩენ, ავეჯის წარმოებაში გამოუსადეგარ პროდუქციას. 

კომპანია პროდუქციის ექსპორტს ახორციელებს მხოლოდ ინგლისში.  

ამავე თავში საუბარია ქართული ავეჯის კლასტერზე, რომელიც 2017 წელს 

ევროკავშირის მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის “მცირე და საშუალო 

მეწარმეობის განვითარება და DCFTA საქართველოში“ ფარგლებში GIZ - ის 

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების მიერ დაარსდა. 

ქართული ავეჯის კლასტერი, რომელიც ახლაც ფუნქციონირებს და მასში 39 მცირე 

და საშუალო ზომის საწარმოა გაერთიანებული. ავეჯის მწარმოებლების გარდა 

კლასტერში გაერთიანებულია წარმოების პროცესში ჩართული სხვა 

წარმომადგენლებიც. კლასტერის ძირითადი მიზანი ავეჯის მწარმოებლების 

კონკურენტუნარიანობის ამაღლება და საექსპორტო პოტენციალის გაზრდაა, ასევე 

კერძო და საჯარო სექტორებს შორის შუამავლის როლის შესრულება. 

ნაშრომის მესამე თავის მეოთხე ქვეთავი - „ქართული ავეჯის წარმოების წინაშე 

არსებული გამოწვევები“ ეთმობა მწარმოებელთა წინაშე არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირების მიზნით ჩატარებულ კვლევას.  კვლევის საფუძველზე 
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შესაძლებელია შემდეგი ძირითადი პრობლემების გამოყოფა:  ა) ნედლეულზე 

დაბალი ხელმისაწვდომობა სექტორის ერთ-ერთ უმთავრეს პრობლემად 

გვევვლინება. ავეჯის მწარმოებლებს უჭირთ ბაზარზე ქართული ხის მასალის 

მოპოვება; ბ) კვალიფიციური კადრების სიმცირე - მწარმოებლების აბსოლუტურმა 

უმრავლესობამ ერთ-ერთ უპირველეს პრობლემად პროფესიონალი კადრების 

სიმწირე დაასახელა; გ) მართვის უნარების არასაკმარისი დონე - მწარმოებელთა 

ნაწილი თვლის, რომ მათ არ გააჩნიათ ბიზნესის მართვის უნარების არასაკმარისი 

დონე, რაც მნიშვნელოვნად აფერხებს კომპანიების განვითრებას, 

კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას და არ ეძლევათ საშუალება ეფექტურად 

გამოიყენონ ხელთ არსებული რესურსები საექსპორტო პოტენციალის 

გაზრდისთვის; დ) ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის დაბალი დონე - მწარმოებლების 

უმრავლესობა ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის დაბალ დონეს ერთ-ერთ ყველაზე 

მნიშვნელოვან წინააღმდეგობად ასახელებს. 

დასკვნები და რეკომენდაციები 

საქართველოს ეკონომიკაში, საბაზრო პრინციპებზე გადასვლასთან ერთად 

იცვლება ბიზნესსუბიექტების მთავრობასთან, საფინანსო სისტემებთან და 

ბიზნესის წარმომადგენლებთან დამოკიდებულებათა სისტემა. წინა პლანზე იწევს 

თანამედროვე საბაზრო ურთიერთობებსა და ჯანსაღ კონკურენციაზე 

დამყარებული ბიზნესის ჩამოყალიბება და განვითარება.  

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემებით, საქართველო ერთ სულ 

მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტის მსყიდველობითი უნარის (PPP) 

გათვალისწინებით, 190 ქვეყანას შორის 108-ე ადგილზეა, რაც მოსახლეობის 

ცხოვრების არასაკმარისად მაღალ დონეზე და ევროკავშირის ქვეყნებისგან 

სერიოზულ ჩამორჩენაზე მეტყველებს. ამგვარი მდგომარეობიდან გამოსვლისთვის 

კი ობიექტური აუცილებლობა ბიზნესის განვითარებაა. 

2020 წლის მე-3 კვარტლის მონაცემებით საქართველოში დაახლოებით 

802 500 ბიზნესი იყო რეგისტრირებული, მათგან აქტიური მხოლოდ 180 900-ია, რაც 

დარეგისტრირებული ბიზნეს სუბიექტების მხოლოდ 22,5%-ს შეადგენს. 

აღნიშნული მაჩვენებლებიდან გამომდინარე შესაძლებელია საუბარი იმ 

ფაქტზე, რომ საქართველოში ბიზნესის წამოწყება ძალიან მარტივია. ეკონომიკური 
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საქმიანობის წამოწყებას ბიზნესის რეგისტრაციის პროცედურების გამარტივებამაც 

შეუწყო ხელი, თუმცა ეს ფაქტი ბიზნესში უამრავი „შემთხვევითი“ ადამიანის 

მოსვლის საფუძველიც გახდა, ისეთის, რომელსაც ბიზნესის გაძღოლის 

პროფესიული უნარ-ჩვევები არ გააჩნია. სწორედ ამის გამო, ახალი ფირმების 

დაახლოებით 70% ფუნქციონირების დაწყებიდან ერთი წლის განმავლობაში 

იხურება (ამ თვალსაზისით, მოსახლეობაში ბიზნესის ცოდნის გავრცელება ერთ-

ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად შეიძლება მივიჩნიოთ).  

ბიზნესში არსებობს გადარჩენის და განვითარების სტრატეგიები. 

დღეისათვის საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესების უმეტესობა 

გადარჩენისთვის იბრძვის. ეკონომიკურად მიზანშეწონილი კი განვითარებაზე 

ორიენტაციაა.  

საქართველოს ეკონომიკური განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია 

რეგიონული და დარგობრივი ჭრილით ბიზნესის განვითარებაში 

ასიმეტრიულობის რეგულირება. მსოფლიო ბანკის კვლევებმა გამოავლინა, რომ 

ბიზნესი საქართველოს 3 ძირითად ქალაქში - თბილისში, ბათუმსა და რუსთავშია 

თავმოყრილი. არსებული ბიზნესის დაახლოებით 72% თბილისზე მოდის, 28% კი 

დანარჩენ საქართველოზე. ამის გამოა, რომ თბილისში ურბანიზაციის დონე 

ძალზედ მაღალია და საქართველოს მოსახლეობის 30% დედაქალაქში ცხოვრობს. 

თბილისში ერთ სულ მოსახლეზე ბიზნესის წლიური ბრუნვა 25 000 ლარამდეა, 

რეგიონებში კი ეს ციფრი 3000 ლარსაც ვერ აღწევს. სწორედ ამიტომ არის საჭირო 

რეგიონებში ბიზნესის საწარმოებლად არახელსაყრელი პირობების აღმოფხვრა. ამ 

კუთხით მთავრობამ 2015 წელს მიიღო „საქართველოს კანონი მაღალმთიანი 

რეგიონების განვითრების შესახებ“. კანონის მიხედვით მაღალმთიან რეგიონში 

არსებული საწარმო 10 წლის ვადით თავისუფლდება საშემოსავლო და ქონების 

გადასახადებისან. თუმცა წინააღმდეგობად ისევ ფინანსებთან წვდომა, ქვეყანაში 

არსებული არასტაბილური ბიზნესგარემო და რისკები გვევლინება. ისიც 

ხაზგასასმელია, რომ ბიზნეს სუბიექტების დაახლოებით 70% ინდივიდუალური 

მწარმეა, რაც გულისხმობს, რომ მთელი ბიზნესის 70% ერთი პირის ხელშია.  

ჩვენი ქვეყნისთვის საინტერესო იქნებოდა მცირე და საშუალო ბიზნესის 

განვითარების საზღვარგარეთული გამოცდილების გამოყენება. უამრავ 

სახელმწიფოში მთავრობა ხელს უწყობს მეწარმეების კონკურენტუნარიანობის 



21 

ამაღლებას საერთაშორისო ბაზრებზე. მათ მხარდასაჭერად შემუშავებულია 

შემდეგი ძირითადი მიმართულებები: მეწარმეთათვის საკონსულტაციო და 

საბუღალტრო მომსახურების გაწევა; მეწარმეობრივი უნარების განვითარება-

გაღრმავება მცირე ბიზნესის სუბიექტებისათვის; წარმოებული პროდუქციისა და 

გაწეული მომსახურების ხარისხის კონტროლი; მცირე საწარმოების მართვისთვის 

კადრების მომზადება და სხვ.  

ბიზნესის განვითრებისთვის პრიორიტეტული უნდა იყოს შემდეგი: საბანკო 

სექტორის კონკურენტუნარიანობის ამაღლება ბიზნესისთვის ფინანსებზე წვდომის 

გამარტივების მიზნით; მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითრების სტრატეგიის 

შემუშავება; ხელშეწყობის კონკრეტული ღონისძიებების შემუშავება ინოვაციური 

მეწარმეობის ჩამოყალიბებისა და წახალისებისათვის; სამეწარმეო განათლების 

გაუმჯობესება საერთაშორისო კვალიფიკაციის მიღების გზით; ექსპორტის 

ხელშეწყობის უფრო ახალი ინსტრუმენტების შემუშავება.  

ავეჯის მსოფლიო ბაზარი საოცარი სისწრაფით იზრდება, რასაც უზარმაზარი 

შემოსავლები მოაქვს მსოფლიოს წამყვანი ავეჯის მწარმოებლებისთვის და  დიდი 

რაოდენობით მუშახელის დასაქმებას უზრუნველყოფს.  

ჩვენ მიერ ჩატარებული კვლევა გვაძლევს საფუძველს შევაჯამოთ შედეგები, 

გამოვიტანოთ დასკვნები და შევიმუშავოთ გარკვეული რეკომენდაციები ავეჯის 

წარმოების სფეროში არსებული პრობლემების და წინააღმდეგობების დასაძლევად.  

მწარმოებელთათვის ერთ-ერთი ძირითადი წინააღმდეგობა, რომელიც 

კვლევის შედეგად გამოვლინდა, ნედლეულის, ძირითადად კი ხის მასალის 

დეფიციტია. პრობლემის აღმოსაფხვრელად საინტერსეო იქნებოდა შესაბამის 

კლიმატურ მიკროზონებში ხელოვნური სწრაფადზრდადი ხის პლანტაციების, 

მიკროზონების გაშენება. აღნიშნული პრაქტიკა აპრობირებულია მრავალ ქვეყანაში. 

მსოფლიოში საჭირო ხის მასალის დაახლოებით 1/3 ხის ხელოვნურ მეურნეობებზე 

მოდის. ნედლეულის დეფიციტის და წარმოების მასშტაბის სიმცირის პრობლემის 

გამო ქართველი მწარმობლებისთვის ბიზნესის საწყის ეტაპზე საინტერესო 

იქნებოდა საკონტრაქტო წარმოების სეგმენტის განვითარება, ასევე მსოფლიოში 

ავეჯის ინდუსტრიის სფეროში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და 

მოთხოვნადი მიმართულების ე.წ. DIY (გააკეთე შენით) და RTA (ასაწყობად მზა) 

ტიპის ავეჯის წარმოება. DIY  და RTA ავეჯის საშუალებას აძლევს მწარმოებელს 
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დაზოგოს მუშა ხელის, შეფუთვის და ლოგისტიკის ხარჯები, რაც პირდაპირ 

აისახება პროდუქცის ფასზე. აღნიშნული მიმართულებით მუშაობა ხელს შეუწყობს 

მწარმოებელს განაგრძოს ფუნქციონირება დეფიციტური ნედლეულის პირობებშიც 

და პროდუქციის ფასი ხელმისაწვდომი გახადოს საშუალო შემოსავლების მქონე 

მოსახლეობისთვის, რაც ჩვენი ქვეყნისთვის პრიორიტეტულ მიმართულებად უნდა 

მივიჩნიოთ.  

თანამედროვე მსოფლიოში მოსახლეობის რაოდენობა მატულობს, იზრდება 

ურბანიზაციის დონე დიდ ქალაქებში. ამ პროცესს თან სდევს უძრავი ქონების 

ბიზნესის განვითარება და ბოლო პერიოდში, ძირითადად ახალგაზრდა 

მოქალაქეების მხრიდან, მოთხოვნის ზრდა მცირე ზომის ბინებზე. ეს ავეჯის 

მწარმოებლებისთვის დამატებით შესაძლებლობად უნდა მივიჩნიოთ. მცირე ზომის 

სახლებისთვის (ბოლო პერიოდში აქტიურად განვითარდა ე.წ. Tiny Houses Furnuture 

მიმართულება) საჭირო ხდება კომპაქტური, მულტიფუნქციური ავეჯის წარმოება. 

აღნიშნული ტიპის ავეჯის საწარმოებლად მასიურ ხეს თითქმის არ იყენებენ, 

ამიტომ ქართველი მწარმოებლებისთვის აღნიშნული მიმართულება საკმაოდ 

საინტერესო იქნებოდა.  

შეთავაზებულია კომპლექსური, მულტიფუნქციური სივრცის შექმნა, სადაც 

თავმოყრილი იქნება ავეჯის მწარმოებელთა დიდი რაოდენობა და წარმოდგენილი 

იქნება სახლის/ოფისის/კომერციული დანიშნულების ყველა სივრცის 

მოწყობისთვის საჭირო ავეჯი და აქსესუარები. დიდი უპირატესობა იქნებოდა, 

თუკი თანმდევი მომსახურების სახით ამავე სივრცეში მომხმარებლებს 

შესთავაზებენ დიზაინერულ მომსახურებასაც. მომხმარებლების გემოვნების 

ჩამოყალიბებისა და განვითარების მიზნით მნიშვნელოვანია ე.წ. „შოურუმების“, 

საგამოფენო სივრცეების შექმნა/მოწყობა, სადაც ნებისმიერ მოქალაქეს შეეძლება 

თანამედროვე მოთხოვნადი, მოდური, ტრენდული პროდუქციის გაცნობა და 

შესწავლა. აღნიშნული სივრცის მოწყობა შესაძლებელია და კომფორტულიც 

ზემოთხსენებულ მულტიფუნქციურ სივრცეშიც. მოცემულ შოურუმებში 

მწარმოებლებმა მომხმარებლებს უნდა შესთავაზონ უფასო ტრენინგები, ლექციები, 

შემეცნებითი შეხვედრები, სადაც მიღებული ინფორმაციით გაიზრდება ავეჯის 

პროდუქციის, დიზაინის, სტილის და ხარისხის ცნობადობა. აღნიშნული 

გაამარტივებს მყიდევლისთვის არჩევანის გაკეთებას და არ უბიძგებს სხვა, თუნდაც 
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იმპორტული პროდუქციის შეძენისკენ, აამაღლებს მათ ცნობიერებას ავეჯის 

სფეროში მიმდინარე ტენდენციების შესახებ და აღმოფხვრის ქართული ბრენდების 

დაბალი ცნობადობის და პოპულარიზაციის პრობლემას.  

სახელმწიფოს მხრიდან გადასადგმელ მნიშვნელოვან ნაბიჯებს შორის უნდა 

გამოიყოს სპეციალიზირებული პროფესიული საგანმანათლებლო სასწავლებლების 

შექმნა/განვითარება, სადაც მოხდება კადრების მომზადება და გადამზადება, სადაც 

შეძლებენ მიიღონ თანამედროვე განათლება. აღნიშნულ სასწავლებელში 

მიღებული თეორიული ცოდნა და ტექნიკური გამოცდილება უნდა შეესაბამებოდეს 

ევროკავშირის სტანდარტებს, რათა მწარმობლები კვლავ არ დადგნენ  ერთ-ერთი 

სერიოზული გამოწვევის - კვალიფიციური კადრების დეფიციტის წინაშე.  

გასაღების არხების სიმრავლიდან დღეს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარულია 

ინტერნეტ გაყიდვები. 

თანამედროვე პირობებში, როდესაც ინტერნეტი ხელმისაწვდომია 

ნებისმიერი ადამიანისთვის, ყველა სახის პროდუქტის თუ მომსახურების შეძენა 

არის შესაძლებელი სახლიდან გაუსვლელად. კომპანიები მიმართავენ ინოვაციურ 

ხერხებსა და მეთოდებს თავიანთი პროდუქციის რეალიზაციის მასშტაბების 

გასაზრდელად. 

გაყიდვების კოპმანიები იყენებენ უამრავ მარკეტინგულ ხერხს და 

მომხმარებელს მომსახურების სულ უფრო მაღალ და მაღალ სტანდარტებს 

სთავაზობენ. ზოგიერთი ბრენდი იყენებს სრულიად ინოვაციურ მიდგომებს, 

მაგალითად „შექმენი შენი სახლის დიზაინი სახლიდან გაუსვლელად“. მარტივად, 

ინტერნეტის დახმარებით, ნებისმიერ მომხმარებელს შეეძლება კონკრეტული 

კომპანიის პოდუქციით ვირტუალურად მოაწყოს საცხოვრებელი სივრცე და 

მაღაზიაში მისვლის გარეშე შეიძინოს მისთვის სასურველი ავეჯი თუ აქსესუარები. 

ამ მიმართულებით წასვლა სწორი იქნებოდა ქართველი მწარმოებლების 

პროდუქციის გაყიდვების ქსელის გაფართოების მიზნითაც. სასურველი იქნება 

შეიქმნას ინტერნეტ გვერდი/პორტალი, სადაც თავმოყრილი იქნება ქართველი 

მწარმოებლების დიდი რაოდენობა. აღნიშნულ პორტალზე მომხმარებელი 

შეძლებდა მისთვის სასურველი პროდუქციის შეძენას სახლიდან გაუსვლელად და 

ქართული კომპანიების და მათი პროდუქციის უკეთ გაცნობას. ასვე 

მნიშვნელოვანია, არა მხოლოდ ქართული ინტერნეტ სადისტრიბუციო არხების 
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შექმნა, არამედ უკვე არსებულ საერთაშორისო ვებ გვერდებზეც მოხვედრა, 

ისეთებზე როგორიცაა, მაგალითად Amazon Home, MOM (Maison & Object and Mure), 

Etsy, Welcometoshowroom და სხვა.  

ასევე მნიშვვნელოვანია სახელმწიფოს მიერ, კერძო სექტორის აქტიური 

ჩართულობით, ავეჯის წარმოების სტრატეგიის შემუშავება, რომელიც 

დაფუძნებული იქნება მსოფლიოში ავეჯის მწარმოებელი წამყვანი ქვეყნების 

გამოცდილებაზე.  

საქართველოსთვის, საწყის ეტაპზე, ფინანსური სახსრების და 

ინვესტიციების დეფიციტის პირობებში ძალიან საინტერესო იქნებოდა რომელიმე 

მსხვილი მწარმოებლის სუბსაწარმოების განთავსება ქვეყანაში უცხოური 

ინვესტიციების დახმარებით. მსოფლიო გლობალიზაციის და ბაზრების 

საზღვრების ღიაობის პირობებში აღნიშნული ფართოდ გავრცელებული მეთოდია. 

აშშ-ს და ევროპული ქვეყნების ცნობილი ბრენდების უმეტესობა თავიანთ 

პროდუციას ძირითადად აზიურ ქვეყნებში აწარმოებენ, სრულად თუ არა, 

გარკვეულ ხაზსს მაინც. ასეთის ნათელ მაგალითად გვევლინება უდიდესი 

ისტორიისა და მასშტაბების მქონე კომპანია IKEA. სწორედ ასეთი კომპანიების 

საწარმოების სხვადასხვა განვითარებულ ქვეყნებში გადატანის წყალობით, აზია-

წყნარიოკეანეთის ჩამორჩენილი ქვეყნები ეკონომიკური აღმავლობის გზას 

დაადგნენ და ავეჯის წარმოების სფეროში მსოფლიო ლიდერებადაც კი 

გვევლინებიან. ევროპაში ერთ-ერთ მოწინავე მწარმოებელ ქვეყანად პოლონეთი 

გვევლინება, იმის გამო, რომ გერმანიამ, როგორც ავეჯის ერთ-ერთმა უმსხვილესმა 

მწარმოებელმა თავისი საწარმოების უმეტესობის სუბსაწარმოები ან მთლიანად 

წარმოება პოლონეთში გადაიტანა. აღნიშნული მიმართულებით ბევრი სამუშაოა 

განსახორციელებელი, როგორც სახელმწიფოს, ასევე მეწარმეების მხრიდან. 

მეწარმეთა ხელშეწყობის, მწარმოებლურობის დონის ამაღლების, 

საექსპორტო პოტენციალის გაზრდის მიზნით საქართველოს მთავრობის მიერ 

გადაგმული იქნა გარკვეული ნაბიჯები - შეიქმნა ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სააგენტო „აწარმოე საქართველოში“ . სააგენტოს მიზანია 

საქართველოში მეწარმეობის განვითარება, მეწარმეების მხარდაჭერა, ახალი 

საწარმოების შექმნა და არსებული საწარმოს გაფართოების ან გადაიარაღების 

ხელშეწყობა. ყველაზე მნიშვნელოვანი სიახლე, რასაც სააგენტო სთავაზობს 
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მწარმოებელს, არის საკრედიტო-საგარანტიო მექანიზმის ამოქმედება, რომელიც 

ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კიდევ ერთი კომპონენტია  გათვლილი იმ 

ბენეფიციარებზე, რომელთაც აქვთ კარგი ბიზნესიდეა, პირადი ფინანსებიც ხელს 

უწყობთ, თუმცა არ გააჩნიათ სესხის  უზრუნველყოფისთვის საკმარისი თანხა და 

შესაბამისად, ბანკისგან სესხს ვერ იღებენ. სწორედ ამ დროს ერთვება სახელმწიფო, 

რომელიც უზრუნველყოფს სესხის გარანტიას 70%-მდე. ასევე, ბიზნესმენებისა და 

ინვესტორების მიერ ბანკებიდან აღებული სესხის 10%-ს ორი წლის განმავლობაში 

სააგენტო ფარავს. 

მოცემულ ურთიერთობას არეგულირებს საქართველოს კანონი „საჯარო და 

კერძო თანამშრომლობის შესახებ“. აღნიშნული რეფორმა მოიცავს საჯარო და კერძო  

თანამშრომლობის თანამედროვე საკანონმდებლო და ინსტიტუციურ ჩარჩოს. 

კანონის მიზანია: პროექტების ეფექტიანობის ზრდა; საჯარო ინტერესის 

დაკმაყოფილება ახალი საჯარო ინფრასტრუქტურის შექმნით ან/და საჯარო 

მომსახურების მიწოდებით ან/და არსებულის გაუმჯობესებით; კერძო 

დაფინანსების მოზიდვა; საჯარო ფინანსების ხარჯვის ეფექტიანობის ზრდა; 

საჯარო და კერძო სექტორებს შორის რისკების განაწილება;  კერძო პარტნიორის 

ნოუ-ჰაუს გამოყენება.  

ნაშრომში ნათლად გამოიკვეთა, რომ ავეჯის წარმოების ინდუსტრია 

მუდმივად განვითრებადია და სტაგნაციები არ განიხილება საკმაოდ შორეულ 

პერსპექტივაშიც კი. ასევე, ნათლად ჩანს, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია დარგი 

განვითრებადი ქვეყნების ეკონომიკისა და სოციალური მდგომარეობის 

გაუმჯობესების მიზნით.  

ჩვენი ქვეყნისთვისაც, სადაც არსებობს დარგის განვითრების საკმაოდ კარგი 

პერსპექტივები, ავეჯის წარმოების განვითრებას შეიძლება გადამწყვეტი როლიც კი 

დაეკისროს ეკონომიკის აღმავლობის გზაზე. სწორედ ამიტომ აუცილებელია 

საზოგადოების, ბიზნეს სექტორის და სახელმწიფოს თანამშრომლობა აღნიშნული 

სფეროს განსავითრებლად. ყველა ის პრობლემა, რომელიც განხილული იყო წინა 

თავებში, არის აღმოფხვრადი და მოგვარებადი. თუკი საწყის ეტაპზე ვერ 

მოხერხდება კაპიტალტევადი ქარხანა/საწარმოების ინვესტირება, ესეც არ უნდა 

წარმოადგენდეს დაბრკოლებას დარგისთვის, რადგანაც განვითრებადი ქვეყნების 
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უმეტსობაში, ავეჯის წარმოებაში ჩართული ფირმების უდიდესი უმრავლესობა 

მცირე და საშუალო ზომისაა. 
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