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Symmary
At the present stage when the development of the world economy is
characterized by quick rates of globalization the International-economical
relations experience the continuous changes. In conditions of market economy of
special importance acquires the perfection of economical contacts against the
background of international integration processes which, mainly is achieved as a
result of efficiency of international trade. For development of these processes a
powerful lever of improvement of economy is the assessment of efficiency of the
theories of international trade and foreign economy operations, deep and
fundamental analysis of export production potential on the basis of marketing
research and possibility.
For the last period, in parallel to the progressive states of the West, on the
markets of the developing countries there have been implemented the leading
informational technologies which gave a powerful incentive to broadening of
International trade. In this relation a special role were plaid by the of global
accounting systems, as well the separate international financial institutions with
the help of which there is carried out the reviving of the Georgian economics. As
well it is very actual to share the western experience in the export sphere of
international trade. It is a very important task as well a mathematical modeling of
separate export priorities with the aim of their optimization and prognostication.
In this affair it is desirable to use the methods of probability theory and
mathematical statistics.
It should be noted that the theories of development of the international trade
are various and they cover a wide spectrum of problematic issues a full- scale
investigation of which is too complex. This is the very reason that the work studies
only those issues such are: the efficient assessment of foreign economical
operations, the modern tendencies of development of international trade,
determination of export potential in conditions of globalization.
To achieve the indicated goal the following issues have been studied: the
theories of international trade and the efficient assessment of foreign-economical
operations; the contemporary tendencies of development of international trade;
assessment of export policy of Georgia; the retrospective analysis of export of
Georgia; a marketing research of export production of Georgia; analysis of
contemporary state of export potential of Georgia and the perspectives of
formation for 2015-2020 ss.; working out the methodic of determination of export
potential; Separate out the priority directions of the Georgian export; ranging and
assessment of the main investment projects for increasing the export volume of
Georgia.
The First Chapter of the represented work “The theoretical aspects of
definition of efficiency of the International trade” deals with the theories of the
international trade. In the scientific economical literature the attention is
concentrated on the mercantilist theory acknowledged as the first economical
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theory which has been established on the stage of origination of the capitalism by
the end of feudal era in west Europe and has been analyzed the evolution of the
economic theories existing till today and its main conceptions. In the same
Chapter the main agreements of the world trade organization and the influence of
modern global processes on the foreign trade of Georgia have been considered.
In the Second Chapter the “Assessment of the modern potential of export of
Georgia” is made on the basis of retrospective analysis of export of Georgia, it is
considered in detail in conditions of globalization the state of foreign trade in
2008-14 ss. According to the model of calculation of the revealed export potential a
special marketing research of export potential of the indicated marketable groups
have been carried out which gave us a possibility to be determined the export
potential of Georgia and the perspectives of its growth according to the commodity
groups of wine and nuts.
In the third sub-chapter of Chapter Three it has been analyzed the
perspectives of formation of the export potential of Georgia with allowance of the
expected results of associated agreement.
The Chapter Three “The ways of rising of the export potential of Georgia”
deals with the possibilities of increase of the volume of main export production of
Georgia, the contemporary foreign trade policy of Georgia has been studied on the
basis of which the perspectives of penetration and establishment of the national
production on the foreign market have been revealed. In the final subchapter of
indicated Chapter a special model of calculation of separate commodity groups, in
particular, that of wine and nuts which has been substantiated by mathematical
formulation and by using of this model it is defined the prognostic parameters of
the export potential of Georgia in 2015-2020 ss.
At the end of the work, based on the actual and analytical material of the
work, the conclusions and prognoses which assist to the Ministries of solid
development, as well the regional development and infrastructures during
compiling of needed state programs of improvement of economical stability of the
country for showing clearly the first priority directions.
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ნაშრომის ზოგადი დახასიათება
თემის აქტუალურობა: მსოფლიო ეკონომიკის განვითარების

თანა-

მედროვე ტემპებმა და განსაკუთრებით ეროვნული ეკონომიკების აქტიურმა
სწრაფვამ გლობალიზაციისაკენ, რომელიც აძლიერებს სხვადასხვა ქვეყნების ეკონომიკის ურთიერთდამოკიდებულებას, აჩქარებს გლობალური სასაქონლო და საფინანსო ბაზრების ფორმირებას, გამოიწვია განსაკუთრებული ინტერესი საგარეო ვაჭრობის მეცნიერული შესწავლისადმი. სოციალურ-ეკონომიკური ცხოვრების სიღრმისეულმა ცვლილებებმა და განვითარების სწრაფმა ტემპებმა მოითხოვა სტატისტიკის თეორიული საკითხების
ახლებურად გააზრება და მეცნიერულად დასაბუთებული, პრაქტიკასთან
თავსებადი მეთოდოლოგიური პრინციპების ჩამოყალიბება.
დღეს საერთაშორისო ვაჭრობაში მსოფლიოს ყველა ქვეყანაა ჩართული, ვინაიდან ვერც ერთი მათგანი ვერ შეძლებს იყოს თვითკმარი და
მხოლოდ თავისი წარმოების პროდუქციით უზრუნველყოს საკუთარი
წარმოება და მოსახლეობა. შრომის საერთაშორისო დანაწილების პირობებში
ქვეყანას ყოველთვის სჭირდება რესურსების, სამომხმარებლო პროდუქციებისა და მომსახურების იმპორტირება, ხოლო საიმპორტო ხარჯების დაფარვის ძირითადი წყაროა ექსპორტიდან მიღებული შემოსავლით.
ზოგადად, შეიძლება ითქვას, რომ ქართული სახელმწიფოს ფორმირებაზე გლობალიზაციის პროცესი ძირითადად ორი მიმართულებით
მოქმედებს: მსოფლიოში მიმდინარე დემოკრატიული პროცესები გარკვეულ
ზემოქმედებას ახდენს საქართველოს პოლიტიკური სივრცის მოდერნიზაციაზე და გამომდინარე აქედან, აუცილებელია გათვალისწინებული იქნას
წამყვანი ინდუსტრიული ქვეყნების ეკონომიკური და პოლიტიკური
ტრანსფორმაციის გამოცდილება; გამომდინარე, იქიდან, რომ საქართველოს
როლი გლობალურ სივრცეში თავისი გეოპოლიტიკური მდებარეობით
კიდევ უფრო გაიზარდა (რაც მას განსაკუთრებულ სატრანზიტო ფუნქციებს
ანიჭებს), ამ უკანასკნელის გამოყენებით საჭიროა სწორი გზების გამონახვა
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ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისა და არსებული სიძნელეების დასაძლევად.
უკანასკნელი პერიოდის საქართველოში განსაკუთრებით მწვავედ
დგას მთელი რიგი ეკონომიკური პრობლემები, რაც ქვეყანაში მძიმე
სოციალურ ფონს ქმნის. ესენია: ინფლაცია, ფასების ზრდა, ლარის კურსის
ვარდნა და ა.შ. ამ და სხვა პრობლემების მოგვარების გზების საძიებლად
საჭიროა გავაანალიზოთ, რა ახდენდა გავლენას საქართველოში დოლარის
კურსის მოცულობაზე. რა თქმა უნდა, დოლარზე პირველ რიგში გავლენას
ახდენს ექსპორტ-იმპორტის ბალანსი (რაც უფრო მატულობს ექსპორტი,
მით უფრო მეტი ვალუტა შემოდის ქვეყანაში) და, პირიქით, რაც უფრო
მეტია იმპორტი - ქვეყანაში ნაკლები ვალუტა რჩება. ბოლო წლების
განმავლობაში საქართველოს ექსპორტ-იმპორტის სხვაობა ანუ სავაჭრო
დეფიციტი საგრძნობლად გაიზარდა, რაც, რა თქმა უნდა, უარყოფითად
აისახა ლარის კურსზე და ზოგადად ქვეყნის ყოველდღიურობაში.
ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის ამაღლების გზების ძიება დღეისათვის საქართველოში არსებული მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსასწორებლად
ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორად მიგვაჩნია, რაც, ჩვენი აზრით, დადებითად იმოქმედებს მთლიანად ქვეყნის პოლიტიკურ და სოციალურ
მდგომარეობაზე.

კვლევის მიზნები და ამოცანები:

ნაშრომის ძირითადი მიზანია

მსოფლიო ეკონომიკის გლობალიზაციის გაღრმავების პროცესში საერთაშორისო ვაჭრობის ეფექტიანობის განსაზღვრის თეორიული ასპექტების
შესწავლა, საქართველოს საექსპორტო პოტენიალის განსაზღვრა, გლობალიზაციის როლის, მნიშვნელობისა და ზეგავლენის ხარისხის დადგენა, საერთაშორისო ვაჭრობის თეორიებისა და საგარეო-ეკონომიკური ოპერაციების
ეფექტიანობის შეფასება, საერთაშორისო ვაჭრობის განვითარების თანამედროვე ტენდენციების, საქართველოს ექსპორტის თანამედროვე პოტენციალისა და შესაძლებლობების ანალიზი და განზოგადება, აგრეთვე რეკომენ-
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დაციების შემუშავება სახელმწიფოთაშორის სავაჭრო უთიერთობის განვითარებისათვის და გაღრმავებისათვის, გლობალიზაციის პირობებში საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის განსაზღვრა და პერსპექტივების
გაანალიზება.
აღნიშნული მიზნის მისაღწევად დასახულია შემდეგი ამოცანები:
 მსოფლიო ეკონომიკაში გლობალიზაციისა და საერთაშორისო ვაჭრობის პროცესების თეორიული საფუძვლების ანალიზი;
 ეკონომიკური გლობალიზაციის თანამედროვე ტენდენციების გამოვლენა;
 საერთაშორისო ვაჭრობის ძირითადი მახასიათებლების გამოვლენა;
 საერთაშორისო ვაჭრობის მნიშვნელობის დადგენა ქვეყნის ეკონომიკისათვის;
 გლობალურ ეკონომიკაში საქართველოს ეკონომიკის ინტეგრირების
პროცესში საერთაშორისო ვაჭრობის როლისა და მნიშვნელობის
გამოვლენა;
 საქართველოს ექსპორტისა და თანამედროვე პოტენციალისა და
შესაძლებლობების ანალიზი.
 გლობალიზაციის პირობებში საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის განსაზღვრა.

კვლევის საგანი და ობიექტი:
კვლევის

საგანია

საქართველოში

წარმოებული

საექსპორტო

სასაქონლო ჯგუფები და მათი საექსპორტო პოტენციალი.

კვლევის ობიექტია საქართველოს საგარეო სავაჭრო ნაკადების სტატისტიკური აღრიცხვის სისტემა, საგარეო ვაჭრობაში ჩამოყალიბებული ტენდენციები და მათი რაოდენობრივი კანონზომიერებები 2004-2014 წლებში.

კვლევის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძველი და ინფორმაციული ბაზა: კვლევის თეორიული საფუძველია ზოგადად საგარეო ვაჭრობის პრობლემებზე ქართველი და უცხოელი მეცნიერების კონცეპტუალურფუნდამენტური შეხედულებები.
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კვლევის მეთოდოლოგიური საფუძველია ეკონომიკური მოვლენების
შეცნობის საერთო-მეცნიერული პრინციპები _ დიალექტიკური და სისტემური მიდგომები, შედარებითი ანალიზის მეთოდები, თეორიული კვლევა,
ანალიზი და სინთეზი, ინდუქცია და დედუქცია.

კვლევის ინფორმაციული საფუძველია საგარეო ვაჭრობასთან დაკავშირებით ქართველი და უცხოელი მეცნიერების მიერ გამოქვეყნებული
პროგრესული იდეები და კონცეპტუალური დებულებები, მასმედიაში (მათ
შორის ინტერნეტ-სივრცეში) გავრცელებული ინფორმაცია და ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემები.

კვლევის ძირითადი შედეგები და მეცნიერული სიახლე: დისერტაციაში გაანალიზებულია საერთაშორისო ვაჭრობის თანამედროვე თეორიები და შემუშავებულია საექსპორტო პოტენციალის განსაზღვრის ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელები.
ანალიზიდან გამომდინარე, ნაშრომში დასაბუთებულია ის, რომ ვინაიდან არ არსებობს რაიმე უნიკალური ფორმულა, რომელიც საშუალებას მოგვცემს გავიანგარიშოთ საქართველოს საექსპორტო პოტენციალი, საჭიროა
ვიხელმძღვანელოთ მდგრადი განვითარებისა და შეფარდებითი უპირატესობის ერთიანობის კანონიდან გამონდინარე, რაც მოითხოვს საქართველოს
საექსპორტო ეკონომიკური პოტენციალი შესწავლილ იქნეს ცალკეული რეგიონების მიხედვით გამოვლენილი კონკურენტული უპირატესობის საფუძველზე და ცალკეული სასაქონლო ჯგუფების პოტენციალის კომპლექსური
გათვალისწინებით. გამოვლენილი საექსპორტო პოტენციალის გაანგარიშების მოდელის მიხედვით, ჩატარებულია დასახელებული სასაქონლო ჯგუფების საექსპორტო პოტენციალის სპეციალური მარკეტინგული კვლევა,
რამაც საშუალება მოგვცა, განსაზღვრულიყო ღვინისა და თხილის სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით საქართველოს საექსპორტო პოტენციალი და მისი
ზრდის პერსპექტივები.
ნაშრომში აგრეთვე შემუშავებულია ცალკეული სასაქონლო ჯგუფების,
კონკრეტულად კი, ღვინისა და თხილის, საექსპორტო პოტენციალის გაან-
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გარიშების სპეციალური მოდელი, რომელიც დასაბუთებულია მათემატიკური ფორმულირებით და ამ მოდელის გამოყენებით განსაზღვრულია
საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის საპროგნოზო პარამეტრები 20152020 წლებში სხვადასხვა სასაქონლო ჯგუფებისა და ქვეყნების მიხედვით.

ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა. ნაშრომის ანალიტიკური და
ფაქტობრივი მასალა, დასკვნები და თეორიული დებულებები შეიძლება
გამოყენებული იქნეს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და კერძო ბიზნეს-სტრუქტურების მიერ საექსპორტო
პოტენციალის დამუშავების შემთხვევაში, ასევე სამეცნიერო-კვლევით და
სასწავლო-პედაგოგიურ საქმიანობაში „საერთაშორისო ეკონომიკის“ სასწავლო დისციპლინის სპეციალური საკითხების გაშუქებისას.
ნაშრომის ფაქტობრივი და ანალიტიკური მასალა, დასკვნები და
გაკეთებული პროგნოზები დაეხმარება საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების, ასევე რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროებს ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების საჭირო სახელმწიფო პროგრამების შედგენისას პრიორიტეტული
მიმართულებების გამოსაკვეთად.
სადისერტაციო ნაშრომის ანალიტიკური მასალა სასარგებლო იქნება
სამეცნიერო-კვლევით და სასწავლო-პედაგოგიურ საქმიანობაში „საერთაშორისო ვაჭრობა“, „საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები“ და „საერთაშორისო ბიზნესი“ სასწავლო დისციპლინებში სპეციალური საკითხების გაშუქებისას.

კვლევის შედეგების აპრობაცია: სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი
დებულებები და შედეგები მოხსენდა 1 საერთაშორისო კონფერენციაზე და
გამოქვეყნდა 4 საჟურნალო სტატიაში.

სადისერტაციო ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა. ნაშრომი მოიცავს კომპიუტერზე ნაბეჭდ 161 გვერდს. იგი შედგება შესავლის, ლიტერატურის მიმოხილვის, სამი თავისაგან (მათ შორის, 8 პარაგრაფის). ნაშრომში
სტატისტიკური მონაცემები წარმოდგენილია ცხრილებისა და ნახაზების
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სახით. ნაშრომის ბოლოს გაკეთებულია კვლევის შედეგად მიღებული
დასკვნები და რეკომენდაციები. ნაშრომს ასევე თან ახლავს გამოყენებული
ლიტერატურის ნუსხა.

ნაშრომის ძირითადი შინაარსი

დისერტაციაში _ ,,საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის ამაღლების გზები მსოფლიომეურნეობრივი კავშირების გლობალიზაციის პირობებში’’ განსაზღვრული და შესწავლილია თანამედროვე გლობალურ საერთაშორისო ვაჭრობაში საქართველოს საექსპორტო პოტენციალი თანამედროვე გლობალურ საერთაშორისო ვაჭრობაში.

შესავალ ნაწილში დასაბუთებულია საკვლევი თემატიკის აქტუალობა
და განსაზღვრულია კვლევის საგანი, კვლევის ობიექტი, კვლევის მიზანი.
დასახული მიზნის მისაღწევად მოცემულია შესასრულებული ამოცანები,
კვლევის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები, საინფორმაციო-სტატისტიკური ბაზა. ასევე დასაბუთებულია კვლევის სიახლე, თეორიული და
პრაქტიკული გამოყენების ღირებულება.
წარმოდგენილი ნაშრომის შედეგების განსჯა მოიცავს სამ თავს:

პირველ თავი ,,საერთაშორისო ვაჭრობის ეფექტიანობის განსაზღვრის
თეორიული ასპექტები’’ შედგება სამი ქვეთავისაგან. პირველ ქვეთავი ,,საერთაშორისო ვაჭრობის თეორიის ევოლუცია და ძირითადი კონცეფციები’’ დღეს საერთაშორისო ვაჭრობაში მსოფლიოს ყველა ქვეყანაა ჩართული და
ამ ფონზე ვერც ერთი მათგანი ვეღარ შეძლებს იყოს თვითკმარი და მხოლოდ თავისი წარმოების პროდუქციით უზრუნველყოს საკუთარი წარმოება
და მოსახლეობა.
გამომდინარე იქიდან, რომ საერთაშორისო ვაჭრობა ქვეყნებს შორის
ეკონომიკური ურთიერთობის ყველაზე ადრეულ ფორმას წარმოადგენს,
გაკეთებულია საერთაშორისო ვაჭრობის მოკლე ისტორიული ექსკურსი და
განხილულია საერთაშორისო ვაჭრობის ის ძირითადი თეორიები, რომლებ-
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მაც გავლენა იქონიეს თანამედროვე საერთაშორისო ვაჭრობის პრინციპებისა
და ძირითადი კონცეფციების ფორმირებაზე.
პირველ რიგში ყურადღება გამახვილებულია სამეცნიერო ეკონომიკურ
ლიტერატურაში პირველ ეკონომიკურ თეორიად აღიარებულ მერკანტილისტურ თეორიაზე, რომელიც დასავლეთ ევროპაში ფეოდალური ხანის
ბოლოს კაპიტალიზმის ჩასახვის სტადიაზე ჩამოყალიბდა.
მერკანტილიზმი მოითხოვდა საგარეო ვაჭრობაში სახელმწიფოს აქტიურ ჩარევას ანუ მკაცრი კონტროლის დაწესებას საერთაშორისო გაცვლის
სფეროზე და სავაჭრო პოლიტიკა ორიენტირებული იყო ექსპორტის ყოველმხრივ წახალისება-ხელშეწყობაზე.
მოგვიანებით გამოვლინდა მერკანტილიზმის უარყოფითი მხარეებიც:
მერკანტილისტების

აზრით,

ვაჭრობისას

ერთი

მხარე

ყოველთვის

მოგებულია, მეორე კი _ ყოველთვის წაგებული. ამასთან, თუ მსოფლიოს
ყველა ქვეყანა ორიენტირებული იქნება ექსპორტის წახალისებასა და
იმპორტის შეზღუდვაზე, დროთა განმავლობაში ეს გამოიწვევს მყიდველთა
კლებას და საბოლოოდ გაჩერდება საგარეო ვაჭრობა. აქედან გამომდინარე,
მერკანტილისტურმა თეორიამ თანდათანობით დაკარგა თავისი პოზიციები
და ადგილი დაუთმო თეორიებს, რომლებიც დაფუძნებული იყო თავისუფალი ვაჭრობის პრინციპებზე.
მერკანტილიზმის შემდეგ ეკონომისტთა ყურადღების ცენტრში მიმოქცევის ნაცვლად წარმოების სფერო მოექცა და უპირატესობა ფიზიოკრატიულმა შეხედულებებმა მოიპოვა, რომლის მიხედვით ქვეყნის სიმდიდრის
შექმნაში ერთადერთ მწარმოებლურ დარგად მიწათმოქმედებას ანუ სოფლის მეურნეობას მიიჩნევდა, ხოლო ეკონომიკის სხვა დარგები, მათ შორის
ვაჭრობა მხოლოდ გადაანაწილებენ სასოფლო-სამეურნეო შრომით მიწიდან
მიღებულ ღირებულებას.
მოგვიანებით დ. იუმის მიერ შემუშავებული რაოდენობრივი თეორიის
თანახმად კი, ეკონომიკაში არსებული ფულის რაოდენობა ფულის ღირებუ-
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ლებას განსაზღვრავს, ფულის რაოდენობის ზრდა კი ინფლაციის ძირითადი
მიზეზია. ფულის ზრდის ტემპი განსაზღვრავს ინფლაციის დონეს.
XVIII საუკუნეში მერკანტილისტულ შეხედულებებთან დაპირისპირებულმა შოტლანდიელმა ეკონომისტმა ადამ სმითმა ჩამოაყალიბა ,,აბსოლუტური უპირატესობის თეორია’’, რომლის თანახმად, ქვეყნის რეალური
სიმდიდრე შედგება წარმოებული საქონლისა და მომსახურებისაგან. მაშინ
როდესაც მერკანტილიზმი უპირატესობას ანიჭებდა სახელმწიფოს, ხოლო
კლასიკური პოლიტიკური ეკონომიკის წარმომადგენლები უპირატესად
მიიჩნევდნენ მეწარმეს, რომელიც მათი აზრით, თავისუფალი უნდა იყოს
სახელმწიფოს ჩარევისაგან.
ადამ სმითის იდეები აღნიშნული ხარვეზების გათვალისწინებით, განავითარა და გაამდიდრა დევიდ რიკარდომ, რომელმაც გააგრძელა კვლევა
და შეიმუშავა „შეფარდებითი უპირატესობის თეორია“, რომლის თანახმად,
ვაჭრობა მომგებიანია აბსოლუტური უპირატესობის არარსებობის შემთხვევაშიც, კონკრეტულად მაშინ, თუ ქვეყნები სპეციალიზდებიან იმ საქონლით
ვაჭრობაზე, რომელთა წარმოებაც სხვა საქონელთან შედარებით ნაკლები
დანახარჯებით შეუძლია.
დ. რიკარდოს შეფარდებითი უპირატესობის თეორია, მიუხედავად
იმისა, რომ ითვალისწინებდა საქონლის ღირებულების განსაზღვრას დახარჯული შრომით, უკვე არსებითად ითვალისწინებდა ერთობლივი მოთხოვნისა და მიწოდების თანაფარდობის გავლენას, რაც მას საერთაშორისო
ეკონომიკურ ურთიერთობებთან აახლოვებდა.
XIX ს-ის შუახანებში მეცნიერ-ეკონომისტების მიერ აქტიურად დაიწყო
საერთაშორისო ვაჭრობაში კაპიტალის საერთაშორისო მოძრაობის გამოკვლევა, რასაც შედეგად შესაბამისი თეორიები მოჰყვა.

ჯ. მილის თეორიის მიხედვით, კაპიტალი ქვეყნებს შორის მოგების
ნორმაში განსხვავების გამო მოძრაობს და ამას კაპიტალით ყველაზე მდიდარ ქვეყნებში შემცირების ტენდენცია გააჩნია. ამასთან, მილი ხაზს უსვამდა, რომ ქვეყნებს შორის მოგების ნორმებში მერყეობა არსებითი უნდა იყოს,
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რათა მან დაუფაროს უცხოელ ინვესტორს სხვა ქვეყანაში შესვლის შესაძლო
რისკები.
ინგლისელმა ეკონომისტმა და ფილოსოფოსმა ჯონ სტიუარტ მილმა
თავის ნაშრომში „პოლიტიკური ეკონომიკის საფუძვლები“ დაასაბუთა
ფასწარმოქმნის პრინციპები საერთაშორისო საქონელგაცვლისას.
XX საუკუნის დასაწყისში შვედმა ეკონომისტებმა ელის ჰექშერმა და
ბერტილ ოლინმა დაამუშავეს წარმოების ფაქტორთა თანაფარდობის თეორია. აღნიშნულ თეორიაში შეფარდებითი უპირატესობების განსაზღვრას
საფუძვლად დაუდეს წარმოების ფაქტორთა თანაფარდობა და ურთიერთკავშირი. მათი აზრით, ღია ეკონომიკაში ქვეყანა ცდილობს დასპეციალიზდეს იმ საქონლის წარმოებაზე, რომლის უზრუნველყოფისთვისაც აქვს
ჭარბი ფაქტორები.
მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მსოფლიო ვაჭრობაში მიმდინარე
მთელმა რიგმა ცვლილებებმა მეცნიერ-ეკონომისტები დააფიქრა ჰეკშეროლინის თეორიის აბსოლუტურ ჭეშმარიტებაზე. ამიტომ მრავალჯერ იქნა
გადამოწმებული თეორია უზარმაზარი სტატისტიკური მონაცემების და
ქვეყნების საქონელთა და წარმოების ფაქტორთა შესახებ.
ეროვნული ბაზრების განმასხვავებელი მახასიათებლების საფუძველზე პიტერ ჰ. ლინდერტმა გააღრმავა წარმოების ფაქტორების ხარისხში
არსებული განსხვავების გაგება. მისი აზრით, ქვეყნის ექსპორტის სტრუქტურა განსაზღვრულ ხარისხში დამოკიდებულია იმპორტიორი ქვეყნების
მოთხოვნაზე.
პროტექციონიზმს XX საუკუნის მეცნიერები ფ. ლისტი და ა. ჰამილტონი, რომლებიც მოითხოვდნენ სახელმწიფოს აქტიურ ჩარევას საგარეო
ვაჭრობაში, განვითარების უფრო მაღალი დონის სტიმულირებისთვის. ფ.

ზომბარტმა, თავის მხრივ, წამოაყენა ჰიპოთეზა, რომელიც ამცირებს
საგარეო ვაჭრობის მნიშვნელობას.
XX საუკუნეში ცნობილმა ამერიკელმა ეკონომისტმა პოლ სამუელსონმა
და ავსტრიელი წარმოშობის ამერიკელმა მეცნიერ-ეკონომისტმა ვოლფგანგ
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ფრიდრიხ სტოპლერმა განავითარეს ჰეკშერ-ოლინის შეხედულებები იმის
შესახებ, რომ თავისუფალ ვაჭრობას შეუძლია მიგვიყვანოს წარმოების ფაქტორების ფასების შედარებით და აბსოლუტურ გათანაბრებამდე.
ამერიკელი მეცნიერის რაიმონდ ვერნონის „პროდუქციის სასიცოცხლო
ციკლის თეორიის“ თანახმად, ყოველი საქონელი გაივლის სიცოცხლის
ციკლის ოთხ ეტაპს, ესენია: დანერგვა, ზრდა, სიმწიფე და დაქვეითება.
საერთაშორისო ვაჭრობის თანამედროვე თეორიებს შორის აღსანიშნავია „კონკურენტულ უპირატესობათა თეორია“, რომლის თანახმადაც საერთაშორისო ვაჭრობის ერთ-ერთი საერთო პრობლემაა ეროვნული ეკონომიკის
და იმ ფირმების ინტერესების თანხვედრა, რომლებიც მონაწილეობენ საერთაშორისო საქონელგაცვლაში. თუ როგორ იღებენ კონკრეტული ქვეყნების
ცალკეული ფირმები კონკურენტულ უპირატესობას მსოფლიო ბაზარზე,
აღნიშნულ კითხვაზე პასუხის გაცემას შეეცადა ამერიკელი მეცნიერი მაიკლ

პორტერი, რომელმაც 10 ქვეყნის მაგალითზე მოახდინა 100-ზე მეტი დარგისა
და ქვედარგის ანალიზი და შეიმუშავა ერის საერთაშორისო კონკურენტუნარიანობის ორიგინალური კონცეფცია - ეროვნული ფირმების ამ
დარგებსა და ქვედარგებში მოქმედი საერთაშორისო კონკურენტული უპირატესობები დამოკიდებულია მათი საქმიანობის მიკროგარემოზე საკუთარ
ქვეყანაში. მიკროგარემო განისაზღვრება არა მარტო წარმოების ფაქტორებით,
არამედ შიგა ბაზარზე მოთხოვნის ხასიათით, მონათესავე და მომიჯნავე
დარგების განვითარებით.
გასული საუკუნის ბოლოს კი, ამერიკელმა ეკონომისტმა პოლ კრუგ-

მანმა და ავსტრიელი წარმოშობის ამერიკელმა ეკონომისტმა კელვინ ჯონ
ლანკასტერმა სხვა ცნობილ მეცნიერებთან ერთად, საერთაშორისო ვაჭრობის თეორიის გაგებაში ახალი მიდგომა შეიმუშავეს, რომელიც ე.წ. „მასშტაბის ეფექტს“ ეფუძნება. კრუგმანის ახალი თეორიის თანახმად, შეიძლება
შეფასდეს თითოეული ქვეყნის კონკურენტული უპირატესობა. შეიძლება
ითქვას, რომ კრუგმანმა პირველმა გახსნა სისტემის ყველა ელემენტის ურთიერთქმედების ხასიათი, ქვეყნების ქსელური ურთიერთქმედების ეფექტი
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და ისტორიული ფაქტორების მნიშვნელობა საერთაშორისო ვაჭრბაში და
მთლიანად მსოფლიო ეკონომიკაში.

მეორე ქვეთავი ,,ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია (ვმო) და მისი
ძირითადი შეთანხმებები’’ - დღეს ყველა ეკონომიკურ საკითხებზე პასუხისმგებლობა ეკონომიკისა და ფინანსთა სამინისტროებს ეკისრება. აქ კი, პირველ ყოვლისა, მხედველობაში გვაქვს ამ ფაქტორთა მნიშვნელობა სავაჭრო
რაუნდების მსგავს მრავალმხრივ მოლაპარაკებებში, რომელიც ეკონომიკური ორგანიზაციების მიერ დახმარების გაწევის, კაპიტალდაბანდებების
დაცვის,

გადასახადების

დაწესების

საკითხებზე

ტარდება.

აქედან

გამომდინარე, გაანალიზებულია ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის შექმნის წინაპირობები და მისი ჩამოყალიბების პროცესები. განხილულია ვმო-ს
სტრუქტურა, მისი ძირითადი ფუნქციები და მნიშვნელოვანი ხელშეკრულებები.
საქართველოსთვის, ისევე როგორც ყველა მცირე ეკონომიკის მქონე
ქვეყნისთვის, ვმო-ში გაწევრიანება მომგებიანად ითვლება, რადგან უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმი, დისკრიმინაციისგან დაცვა და ეროვნულ თუ
იმპორტირებულ საქონელზე თანაბარი გადასახადების დაწესება ხელს
უწყობს როგორც ამ ქვეყნის მომხმარებლის მსყიდველობითუნარიანობას,
ასევე მეწარმეებს, რომლებსაც შანსი ეძლევათ თავისი პროდუქცია ქვეყნის
გარეთაც გაიტანონ.

მესამე ქვეთავში - ,,საქართველოს თანამედროვე გლობალურ სივრცეში’’ გაანალიზებულია გლობალიზაციის დადებითი და უარყოფითი მხარეები, მითუმეტეს, ისეთი პატარა და ეკონომიკურად სუსტი ქვეყნებისათვის,
როგორიც საქართველოა. გლობალიზაციის განვითარებასთან ერთად თითოეული ქვეყნისთვის იზრდება საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობის მნიშვნელობა და როლი, თუმცა ეს პროცესი საკმაოდ რთულია და
ძლიერი ქვეყნის ეკონომიკური სისტემებიც ძნელად ეგუება გლობალური
ეკონომიკის თანამედროვე მოთხოვნებს.
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გლობალიზაცია, ზოგჯერ, ჩამორჩენილ, სუსტად განვითარებულ ქვეყანას უპირატესად მომხმარებლად აქცევს, ხშირად _ დაბალი ხარისხისა და
ფალსიფიცირებული იმპორტირებული ნაწარმის გამსაღებლად; სამწუხაროდ, ეს საფრთხე არც საქართველოს ასცდა, თანდათანობით იზრდება
იმპორტირებული

დაბალხარისხიანი

ნაწარმის

შემოდინება

როგორც

სამრეწველო, ისე სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის სახით. ამასათანავე,
ქვეყანა გახდა იმპორტზე დამოკიდებული, რამაც საქართველოში ტრადიციული სამეურნეო ცხოვრების მოშლა გამოიწვია.
გლობალიზაციის პროცესში დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, ეკონომიკური განვითარების რომელ მოდელს ან ორიენტაციას აირჩევს ქვეყანა.
მოდერნიზაციის პროცესში აუცილებელია სხვა ქვეყნების გამოცდილების
გამოყენება და მისი ეროვნულ პირობებთან რაციონალური შეხამება.
საქართველო მნიშვნელოვანი სატრანზიტო ქვეყანაა და თავისი გეოპოლიტიკური მდებარეობით წარმოადგენს ხიდს დასავლეთსა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებს შორის. ასეთი მდებარეობა დიდ პასუხისმგებლობას ანიჭებს მას დაიკავოს საკუთარი გეოეკონომიკური სტრატეგიის ადეკვატური
ადგილი მსოფლიო გლობალიზაციის პროცესში. ამ თვალსაზრისით, გადაიდგა კიდეც გარკვეული პოზიტიური ნაბიჯები, რომლებიც სამომავლოდ
მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სახელმწიფოთაშორისო ურთიერთობების
გაღრმავებასა და გარე სამყაროსთან საქართველოს ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობის გაღრმავებას. საქართველოს ასეთ გეოპოლიტიკურ მდებარეობას აქვს როგორც უპირატესობები, ასევე ხარვეზები. ერთი
მხრივ, ის დაუცველობის განცდას აჩენს, მეორე მხრივ კი, იძლევა რეგიონულ კვანძად და სავაჭრო ცენტრად ჩამოყალიბების შესაძლებლობას.
გამომდინარე იქიდან, რომ ინვესტორისთვის ყველაზე უფრო მიმზიდველია უფრო მეტ უცხოურ ბაზარზე ორიენტირებული საექსპორტო სექტორი, ერთმანეთთან მჭიდროდაა დაკავშირებული ექსპორტის დივერსიფიკაცია და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა. საქართველოში
ინვესტორებისთვის ძირითად დაბრკოლებას შიგა ეკონომიკური გარემო
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წარმოადგენს. მიუხედავად იმისა, რომ ფინანსური ოპერაციები შეზღუდული არ არის, არსებობს მათი რეგისტრაციის მოთხოვნა, საკუთრების უფლებებისა და კორუფციის დონის მხრივ, ქვეყანა ჩამორჩება საშუალო მსოფლიო
მაჩვენებელს.
საქართველოს ეკონომიკური განვითარებისთვის უმნიშვნელოვანეს
მოვლენად უნდა ჩაითვალოს შრომის საერთაშორისო დანაწილებაში ქვეყნის თავისუფლებისკენ გადადგმული ნაბიჯი ვაჭრობის ლიბერალიზაციის
მიმართულებით. ვაჭრობის ლიბერალიზაციის სტრატეგია წარმატებულად
შეიძლება ჩაითვალოს, თუ ის უზრუნველყოფს ქვეყნის, როგორც მსოფლიო
ბაზარზე საქონლისა და მომსახურების მიმწოდებლის შესაძლებლობების
გაფართოებას, მისი საერთაშორისო კონკურენტუნარიანობის ზრდასა და
ბაზრებზე შეღწევის გაადვილებას.
თანამედროვე გლობალიზაცია განსაკუთრებით მოითხოვს სახელმწიფოების ეკონომიკური კონკურენტუნარიანობის ზრდას. ამ თვალსაზრისით,
ძალზე მნიშვნელოვანია სწორად განვსაზღვროთ და შევაფასოთ საქართველოს ეკონომიკური პოტენციალი და კონკურენტუნარიანობა მსოფლიოს
ეკონომიკურ სივრცეში, რადგან კონკურენტუნარიანობა განსაზღვრავს
ცალკეული კომპანიების, ეკონომიკის დარგების, რეგიონების ან ქვეყნების
ჯგუფის უნარს, მიაღწიონ შემოსავლების მიღებისა და დასაქმების მაღალ
დონეს საერთაშორისო კონკურენციის პირობებში.
კონკურენტუნარიანობის გაზრდაში კი უმნიშვნელოვანესი როლის
შესრულება შეუძლია დივერსიფიკაციის ღონისძიებებს, რაც გულისხმობს
მიზნობრივი საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიკაციას, უცხოური ბაზრების
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას და ა.შ.
უკანასკნელი პერიოდის საქართველოში განსაკუთრებით მწვავედ
დგას მთელი რიგი ეკონომიკური პრობლემები, რაც ქვეყანაში მძიმე სოციალურ ფონს ქმნის. ესენია: ინფლაცია, ფასების ზრდა და ლარის კურსის
ვარდნა და ა.შ. ამ და სხვა პრობლემების მოგვარების გზების საძიებლად
საჭიროა გავაანალიზოთ, რა ახდენდა გავლენას საქართველოში დოლარის
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კურსის ზრდაზე. რა თქმა უნდა, დოლარზე პირველ რიგში გავლენას
ახდენს ექსპორტ-იმპორტის ბალანსი (რაც უფრო მატულობს ექსპორტი,
მით უფრო მეტი ვალუტა შემოდის ქვეყანაში) და, პირიქით, რაც უფრო
მეტია იმპორტი _ ქვეყანაში ნაკლები ვალუტა რჩება. ბოლო წლების
განმავლობაში საქართველოს ექსპორტ-იმპორტის სხვაობა ანუ სავაჭრო
დეფიციტი საგრძნობლად გაიზარდა, რაც, რა თქმა უნდა, უარყოფითად
აისახა ლარის კურსზე და ზოგადად ქვეყნის ყოველდღიურობაში.
ნაშრომის მეორე თავი ,,საქართველოს ექსპორტის თანამედროვე
პოტენციალის შეფასება’’. აღნიშნული თავის პირველ ქვეთავში ,,საქართველოს

ექსპორტის

საქართველოს

რესტროსპექტული

სტატისტიკის

ანალიზი

ეროვნული

(2007-2014

სამსახურის

წლები)’’

სტატისტიკური

მონაცემების საფუძველზე გაკეთებულია საგარეო ვაჭრობაში საქართველოს
ექსპორტის რესტროსპექტული ანალიზი და დეტალურადაა განხილული
გლობალიზაციის პირობებში საქართველოს საგარეო ვაჭრობის მდგომარეობა
2007-2014 წლებში; შესწავლილია საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ბრუნვის
ზრდის დინამიკა მოცემულ პერიოდში და გამოვლენილია ძირითადი
საექსპორტო სასაქონლო ჯგუფები და საქართველოდან განხორციელებული
ექსპორტის ძირითადი პარტნიორი ქვეყნები.
ცხრილი 1

საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ბრუნვის ზრდის დინამიკა
2007-2014 წლები (მლნ დოლარი)
წლები

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

6 444

7 797

5 634

6 934

9 254

10,424

10 934

11 457

ზრდის ტემპი %

39.8

21.0

-27.7

23.1

33

13

4.9

5

ექსპორტი

1 232

1 495

1 134

1 677

2 189

2 375

2 908

2 861

ზრდის ტემპი %

31.6

21.4

-24.2

48.0

30

9

22.0

-1.6

იმპორტი

5 212

6 302

4 500

5 257

7 065

8 049

8 026

8 596

ზრდის ტემპი %

41.8

20.9

-28.6

16.8

34

14

-0.3

7

-5 674

-5 117

-5 735

ბრუნვა

სალდო

- 3980

-4 807 -3 366 -3 580 -4 876
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მოძიებული მონაცემები ნათლად წარმოგვიდგენს საქართველოს საგარეო ვაჭრობის დინამიკას, რომლის მიხედვითაც, ნათლად ჩანს, რომ რუსეთის ბაზრის დაკაგვის შემდგომ, საქართველოს საკმაოდ დიდი დრო და
ძალისხმევა დასჭირდა ახალი ბაზრების დივერსიფიკაციისა და ქვეყნის
ექსპორტის ზრდისათვის. თუმცა ბოლო 2014 წლის მონაცემები საკმაოდ პერსპექტიული ჩანს და იმედისმომცემია.
მეორე თავის მეორე ქვეთავი ,,საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის
მარკეტინგული კვლევა’’. მართალია, ბოლო წლებში საქართველომ გარკვეულ პროგრესს მიაღწია ახალი საექსპორტო ბაზრების მოძიებასა და დივერსიფიკაციაში, რაზეც საქართველოს საგარეო ვაჭრობის მიმოხილვაც მოწმობს, მაგრამ ჯერ კიდევ საჭიროა საექსპორტო პორტფელის მკვეთრი გაფართოება, რათა, როგორც მინიმუმ, გაგრძელდეს ეკონომიკური ზრდა და შემცირდეს ქვეყნის უარყოფითი სავაჭრო სალდო. ამისათვის კი აუცილებელია
გავიაზროთ ის პრობლემები, რაც ქვეყნის ექსპორტის ზრდას უშლის ხელს.
ამ მიზნით, გამოვლენილია შესწავლილია ძირითადი პარტნიორი
ქვეყნები და ძირითადი საექსპორტო სასაქონლო ჯგუფები, საქართველოს
თანამედროვე საგარეო ვაჭრობის პოლიტიკა, რის საფუძველზე გამოვლენილია ეროვნული პროდუქციის საგარეო ბაზარზე შეღწევისა და დამკვიდრების პერსპექტივები.
კერძოდ,

ჩატარებულმა სასაქონლო ჯგუფების

საექსპორტო პო-

ტენციალის სპეციალურმა მარკეტინგულმა კვლევამ საშუალება მოგვცა,
განსაზღვრულიყო ღვინისა და თხილის სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით
საქართველოს საექსპორტო პოტენციალი და მისი ზრდის პერსპექტივები.
მეორე თავის მესამე ქვეთავი ,,საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის ფორმირების პერსპექტივები (ასოცირების ხელშეკრულება)’’ - როგორც
სტატისტიკური მონაცემებით ირკვევა, ბოლო წლებში საქართველომ გარკვეულ პროგრესს მიაღწია ახალი საექსპორტო ბაზრების მოძიებასა და ათვისებაში. თუმცა, გამომდინარე იქიდან, რომ საგარეო ვაჭრობის განვითარების
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მთავარ პრიორიტეტს საქართველოსთვის ექსპორტის ზრდა და იმპორტის
კლება წარმოადგენს, ეს მაჩვენებლები რა თქმა უნდა, საქართველოს საგარეო ვაჭრობისთვის ჯერჯერობით არასასურველ შედეგზე მეტყველებს.
ამ ვითარების გასაუმჯობესებლად დიდ იმედებს იძლევა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი
ვაჭრობის მოლაპარაკებების დასრულება, რომელიც თავის მხრივ ასოცირების შეთანხების ნაწილია.
გაანალიზებულია საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის ფორმირების პერსპექტივები ასოცირების ხელშეკრულების მოსალოდნელი შედეგების
გათვალისწინებით, რომლის შედეგადაც გაკეთებულია დასკვნა, რომ საბოლოოდ, ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ
ღონისძიებათა სწორი გააზრება და პრაქტიკური რეალიზაცია ხელს
შეუწყობს საქართველო-ევროკავშირის სავაჭრო ურთიერთობების შემდგომ
სრულყოფას და ევროკავშირში საქართველოს წარმატებულ ინტეგრაციას,
რაც კიდევ უფრო გააფართოვებს საქართველოს საგარეო ეკონომიკურ
ურთიერთობებს.

მესამე თავი ,,საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის ამაღლების
გზები’’. მესამე თავის პირველ ქვეთავში ,,საქართველოს ძირითადი
საექსპორტო პროდუქციის მოცულობის გადიდების შესაძლებლობები’’
განხილულია საქართველოს ძირითადი საექსპორტო პროდუქციის მოცულობის გაზრდის შესაძლებლობები ცალკეული სასაქონლო ჯგუფების,
კერძოდ კი, თხილისა და ღვინის მაგალითზე.
მესამე თავის მეორე ქვეთავში ,,საქართველოს საექპოსრტო პოტენციალის ცვლილების პროგნოზი ექსპორტ-იმპორტი’’. გამომდინარე იქიდან,
რომ შიდა სამეურნეო პროცესების სრულყოფილი მართვა, ბაზრის შესწავლა
და «დაპყრობა», საქმიანობის ზუსტი დაგეგმვა და სტრატეგიული განვითარების საკითხების გადაწყვეტა თანდათანობით უფრო პრიორიტეტული
ხდება, მიზანშეწონილად მივიჩნიეთ ეკონომიკურ-სტატისტიკური ანალიზისა და პროგნოზირების მეთოდების გამოყენება.
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პროგნოზირების პრაქტიკაში ძირითადად გამოიყენებენ შემდეგ ფუნქციებს:
წრფივი კვადრატული ხარისხიანი მაჩვენებლიანი ექსპონენციალური –
ლოგისტიკური –

აღნიშნულ ფუნქციათა პარამეტრების დამოკიდებულების შეფასებების
ყველაზე გავრცელებული ხერხია უმცირეს კვადრატთა მეთოდი, რომლის
არსი მდგომარეობს ტრენდის იმ პარამეტრების პოვნაში, რომლებიც მინიმალურად არიან დაშორებულნი ამოსავალი დროითი მწკრივის წერტილებიდან. ე. ი.

(1)
სადაც: y - ამოსავალი მწკრივის გაანგარიშებითი მაჩვენებელია;

–

ამოსავალი მწკრივის ფაქტობრივი მნიშვნელობა; n - დაკვირვებათა რიცხვი.
დამოკიდებულების პარამეტრების მნიშვნელობების ანგარიში ხორციელდება ნორმალური განტოლებების სისტემის ამოხსნის გზით, ეს განტოლებები მიღებულია ფუნქცია

-ის დიფერენცირებით.

და b ერთფაქტო-

რიანი წრფივი დამოკიდებულებებისათვის მას აქვს სახე:
=

(2)
=

-

პროდუქციის გაყიდვის პროცესის დინამიკის ანალიზისა და ზუსტი
პროგნოზირებისათვის გამოიყენება დროითი მწკრივების მეთოდები.
წრფივი ტენდენციის არსებობის შემთხვევაში პროგნოზირების ორი
მეთოდს იყენებენ. ერთი მათგანი მოიაზრებს ტენდენციის განტოლებას,
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მეორე

კი,

ექსპონენციალური

საშუალოს

გაფართოებას

წარმოადგენს.

ტენდენციის წრფივ განტოლებას შემდეგი სახე აქვს:
(3)
სადაც

yt - t დროის შესაბამისი საპროგნოზო ცვლადია (დამოკიდებული

ცვლადი)
a - y - ღერძზე მოკვეთილი მონაკვეთის სიგრძეა
b - რეგრესიის ხაზის დახრილობაა
t - დამოუკიდებელი ცვლადია, ამ შემთხვევაში დროის პერიოდები.
მოცემული ანალიზის უმთავრესი პრობლემაა a და b კოეფიციენტების
გაანგარიშება, რის შედეგადაც მივიღებთ კონკრეტული ტრენდის განტოლებას. a და b კოეფიციენტები შემდეგი ფორმულით გამოითვლება:
(4)

სადაც

და

შესაბამისი მაჩვენებლების საშუალო მნიშვნელობებია,
- საანალიზო პერიოდების რაოდენობა.

თხილის ექსპორტის საპროგნოზო პარამეტრების განსაზღვრისთვის
გამოვიყენოთ ექსტრაპოლაციის ერთ-ერთი მეთოდი. კერძოდ, შევადგინოთ
დინამიური მოდელი და ჩავატაროთ კორელაციურ-რეგრესული ანალიზი. ამ
დროს მოდელი წარმოადგენს ფუნქციას, რომელიც ზოგადი სახით ასე
გამოისახება: y= ƒ(x1,x2,x3……xn);
ტრენდის ექსპონენციალური საშუალოს განტოლებებში წარმოიშობა
ტრენდის საწყისი მნიშვნელობის (Tt–1) განსაზღვრის პრობლემა, რომელიც
შეიძლება დადგინდეს ფაქტებზე დამყარებული ვარაუდის საფუძველზე ან
გამოითვალოს საშუალო წარსული პერიოდების ანალოგიური მონაცემების
გამოყენებით. ქვემოთ მოტანილია ტენდენციის ექსპონენციალური საშუალოს გამოსათვლელი ფორმულები:
(5)
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სადაც:

-ახალი პროგნოზია
- არსებული პროგნოზი
- ფაქტობრივი მოთხოვნა

- გათანაბრების (ან წონის) კონსტანტა
- ტრენდის საწყისი მნიშვნელობა

- ტრენდის მნიშვნელობა

პერიოდისათვის

- ტრენდის გათანაბრების კონსტანტა
- პროგნოზი, რომელიც მოიცავს ტრენდის მნიშვნელობას

პე-

რიოდისათვის.
პროგნოზის შემოწმების ყველაზე მარტივად გამოსაანგარიშებელი
მაჩვენებელია პროგნოზის შეცდომა, რომელიც ფაქტიური და ნაწინასწარმეტყველები მნიშვნელობების სხვაობაა. ფორმულას შემდეგი სახე აქვს:
Et= At – Ft
გარდა

აღნიშნულისა,

პროგნოზის

შემოწმებისთვის

არსებობს

რამდენიმე სხვა კოეფიციენტიც. მაგალითად:
(6)

(7)

სადაც
-არსებული პროგნოზი
ფაქტობრივი მაჩვენებელი

MAD - საშუალო აბსოლუტური გადახრა
MSE - საშუალო კვადრატული გადახრა
უკანასკნელი ორი კოეფიციენტის მეშვეობით, ექსპონენციალური საშუალოს მეთოდის გამოყენების დროს „ცდის და შესწორების“ ხერხით შესაძლებელია a გათანაბრების კონსტანტას დადგენაც.
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რაც

შეეხება

ამ

მოდელიდან

მიღებულ

საექსპორტო

ქვეყნების

პროგნოზურ შეფასებებს 2015-2019 წლისთვის, წარმოდგენილია :
ცხრილი 2

ექსპორტის პროგნოზული შეფასებები
ექსპორტის პროგნოზული შეფასება (აშშ დოლარი)
წლები
რუსეთში აზერბაიჯანში

უკრაინაში

თურქეთში

აშშ-ში

ექსპორტი
სულ

2015

97925.6

1290141.5

281066.5

345256.8

635482.8

3578003.1

2016

74761.5

1158572.4

444562.8

369718.9

485968.9

3972260.0

2017

61644.8

3180115.7

604792.6

429987.3

679668.4

5656667.9

2018

21433.3

5163049.0

642456.9

437267.5

871811.4

7399859.4

2019

16171.9

8564923.8

802079.1

453231.8

1118273.5

7646205.3

აღნიშნული თავის ბოლო ქვეთავში შემუშავებულია ცალკეული
სასაქონლო ჯგუფების, კონკრეტულად კი, ღვინისა და თხილის, საექსპორტო პოტენციალის გაანგარიშების სპეციალური მოდელი, რომელიც
დასაბუთებულია მათემატიკური ფორმულირებით და ამ მოდელის გამოყენებით

განსაზღვრულია

საქართველოს

საექსპორტო

პოტენციალის

საპროგნოზო პარამეტრები 2015-2020 წლებში.
ცხრილი 3

თხილის ექსპორტის პროგნოზული შეფასებები
თხილის ექსპორტის პროგნოზული შეფასება (ტონებში)
წლები
გერმანიაში

ჩეხეთში

უკრაინაში

ესპანეთში

იტალიაში

2015

3580.9

688.9

2582.9

614.4

5986.8

2016

5652.4

794.0

3004.0

473.9

2380.1

2017

5711.6

931.9

4093.9

312.6

5350.0

2018

5352.5

1082.7

4994.0

130.6

2914.8

2019

6053.0

1238.6

6251.6

72.2

11820.2
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ცხრილი 4

ღვინის ექსპორტის პროგნოზული შეფასებები
ღვინის ექსპორტის პროგნოზული შეფასება (ათას ლიტრებში)
წლები
გერმანიაში

აზერბაიჯანში

უკრაინაში

ჩეხეთში

აშშ-ში

2015

150.6

113.1

3920.1

2.5

81.5

2016

129.9

52.7

3753.2

1.4

58.4

2017

111.9

21.1

2398.7

0.8

40.3

2018

91.5

7.3

1551.1

0.3

26.9

2019

72.7

2.2

936.4

0.2

17.4

ეკონომეტრიკული კვლევის ძირითად ამოცანას წარმოადგენს დროითი მწკრივის კომპონენტების გამოვლენა და მათთვის
ნიშნადი

ანალიტიკური

გამოსახულებების

შერჩევა

სტატისტიკურად
პროგნოზირების

მიზნით.
სხვადასხვა ეკონომიკურ-ფინანსურ ურთიერთობათა სფეროების ანალიტიკური მიმართულები, სტატისტიკური მოდელირება და პროგნოზირება წარმატებული საქმიანობის საწყისია და ამიტომ აუცილებელია პროგნოზირების შედეგის შემოწმება. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მისი
აღსრულების სიზუსტის დადგენა. თუ შედეგი არადამაკმაყოფილებელია,
მაშინ აუცილებელია მოძიებული მონაცემების, ვარაუდების, პროგნოზირების მეთოდის გადამოწმება, რის საფუძველზეც პროგნოზირების პროცესში
შესაბამისი ცვლილებები უნდა განხორციელდეს.
ნაშრომის ბოლოს ნაშრომის ფაქტობრივ და ანალიტიკურ მასალაზე დაყრდნობით, გაკეთებულია დასკვნები და პროგნოზები, რომელიც დაეხმარება
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების, ასევე რეგიონული
განვითარებისა

და

ინფრასტრუქტურის

სამინისტროებს

ქვეყნის

ეკო-

ნომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების საჭირო სახელმწიფო პროგრამების შედგენისას პრიორიტეტული მიმართულებების გამოსაკვეთად.
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დასკვნა
კვლევის შედეგების რეალიზაცია და პრაქტიკული რეკომენდაციები:
ნაშრომში მოცემული დეტალური კვლევა იძლევა გარკვეული პრაქტიკული რეკომენდაციების ჩამოყალიბების საფუძველს.
გასული

ათწლეულები

ადასტურებენ

ეკონომიკური

საქმიანობის

სწრაფ გლობალიზაციას, რამაც მნიშვნელოვნად შეცვალა მსოფლიო

ეკო-

ნომიკის სახე. თანდათან იზრდება იმ ორგანიზაციების, ქვეყნებისა და
სხვა ეკონომიკური აგენტების რიცხვი, რომლებიც

ჩართულები

არიან

გლობალურ ეკონომიკაში. საქართველოშიც იზრდება როგორც ვაჭრობის,
ისე ინვესტიციებისა და ტექნოლოგიების გლობალიზაციის ინტენსივობა.
ამასთან, ვაჭრობის გლობალიზაციის ინტენსივობის ზრდა ჩამორჩება ინვესტიციებისა და ტექნოლოგიების გლობალიზაციას. 2000-2014 წლებში ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD)
ქვეყნებში გლობალიზაციის ინტენსივობის მაჩვენებლის ზრდამ საშუალოდ
გასული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების პოზიციის მიხედვით _ 227%,
შემოსული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების პოზიციის მიხედვით კი _
123% შეადგინა, ხოლო ტექნოლოგიების სფეროში, 2007-2014 წლებში _
100%, მაშინ, როცა იმავე წლებში ანალოგიურმა მაჩვენებელმა

საერთაშო-

რისო ვაჭრობის მიხედვით, მხოლოდ 8% შეადგინა;
• 2008-2014 წლებში საქართველოში გლობალიზაციის ხარისხი უმთავრესად შემცირების ტენდენციით ხასიათდება, მაშინ როცა მთელ მსოფლიოში იგი, უმთავრესად, ზრდის ტენდენციით ხასიათდება. ამასთან, საქართველოს წვლილი მსოფლიო ეკონომიკის გლობალიზაციაში უმნიშვნელოა;
• საერთაშორისო ვაჭრობა და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ჯერ
კიდევ წარმოადგენენ ორ ძირითად გზას საქართველოს საერთაშორისო
ეკონომიკური ინტეგრაციისათვის. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნებს შორის
ეს ეკონომიკური კავშირები არ არის ახალი, გასული ათწლეულების განმავლობაში მათი მასშტაბები და კომპლექსურობა მნიშვნელოვნად გაიზარ-
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და, ამის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზია საერთაშორისო წარმოების
ქსელების წარმოშობა და განვითარება. გლობალურმა ღირებულებათა ჯაჭვებმა გაზარდეს პიდაპირი უცხოური ინვესტიციების ნაკადები და სახელმწიფოთაშორისი ვაჭრობა, რაც თანდათან უფრო ურთიერთდამოკიდებული
ხდება;
• ინვესტიციებს გლობალიზაციაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს
მომსახურების სექტორს. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მნიშვნელოვანი ნაწილი სწორედ მომსახურების სექტორზე მოდის;
• საერთაშორისო ვაჭრობაში, უკანასკნელ წლებში ძლიერ გაიზარდა
მომსახურებით ვაჭრობა, თუმცა იგი ჯერ კიდევ საქონლით ვაჭრობის
მხოლოდ ნაწილს შეადგენს. საერთაშორისო ინვესტიციები, როგორც პირდაპირი ისე საპორტფელო, გაიზარდა უფრო სწრაფად ვიდრე საერთაშორისო ვაჭრობა. ტრანსნაციონალური კორპორაციების შთანთქმებმა და შერწყმებმა, რაც უმთავრესად ხორციელდებოდა ფირმის საქმიანობის რესტრუქტურიზაციის მიზნით, გამოიწვია საერთაშორისო

საინვესტიციო

ნაკადების ძლიერი მოზღვავება;
• ტექნოლოგიური ინტერნაციონალიზაცია წარმოადგენს გლობალიზაციის თანამედროვე პროცესის მნიშვნელოვან მახასიათებელს. იზრდება
ქვეყნებს შორის ტექნოლოგიური ნაკადები და სხვადასხვა სახის საერთაშორისო ურთიერთობები.
• თანამედროვე გლობალიზაციის ერთ-ერთი განსაკუთრებული მახასიათებელია გლობალური ღირებულებათა ჯაჭვის წარმოშობა. გლობალური ღირებულებათა ჯაჭვისა და საერთაშორისო წარმოების ქსელის
ფარგლებში საერთაშორისო ვაჭრობა ხორციელდება არა მხოლოდ საბოლოო
პროდუქტებით, არამედ შუალედური საქონლითაც (პირველადი საქონელი,
ნაწილები, კომპონენტები და ნახევრად მზა საქონელი) და, უკანასკნელ
პერიოდში, მომსახურებითაც, შედეგად იზრდება არა მხოლოდ საბოლოო
საქონლითა და მომსახურებით, არამედ აგრეთვე და, განსაკუთრებით,
შუალედური საქონლით ვაჭრობა. ეს ტენდენცია მნიშვნელოვნად ცვლის
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ქვეყნებს შორის ეკონომიკურ ურთიერთობებს და საერთაშორისო ვაჭრობის
მოდელს, რაც აისახება ფირმისშიდა და შიდადარგობრივი საერთაშორისო
ვაჭრობის განვითარებით. საბოლოო საქონლის ექსპორტი აღარ არის ქვეყნის
საერთაშორისო კონკურენტუნარიანობის სათანადო ინდიკატორი, რადგან
გლობალური

ღირებულებათა

ჯაჭვის

წამოქმნის

პროდუქტები მნიშვნელოვანწილად შეიცავს

შედეგად საბოლოო

შუალედურ

საქონლს, რაც

იყო იმპორტირებული ქვეყანაში;
• უკანასკნელ ათწლეულებში ღირებულებათა ჯაჭვის გლობალიზაცია
ზრდის ტენდენციით ხასიათდება. ეკონომიკური თანამშრომლობისა

და

განვითარების ორგანიზაციის (OECD) უმეტეს ქვეყანაში არსებობს წარმოების სიღრმის შემცირების ზოგადი ტენდენცია, რაც მიგვითითებს წარმოების პროცესში შუალედური საქონლის ფართო გამოყენებაზე. სამრეწველო პროდუქცის ექსპორტი და იმპორტი იზრდება გაცილებით უფრო
სწრაფად ვიდრე წარმოება, რაც არის იმის დადასტურება, რომ პროდუქციის
ნაწილები იწარმოება ერთ ქვეყანაში და შემდეგ ექსპორტირდება სხვა
ქვეყნებში, როგორც ელემენტი წარმოების შემდგომ ეტაპზე. იზრდება
შიდადარგობრივი და ფირმის შიდა ვაჭრობა, რაც მიგვანიშნებს წარმოების
პროცესში ადგილობრივთან შედარებით უცხოური საქონლის უფრო ფართო
გამოყენებაზე. იმპორტირებული შუალედური საქონლის მზარდი მნიშვნელობის კვალდაკვალ OECD-ის თითქმის ყველა ქვეყანაში იზრდება ოფშირინგი და აუტსორსინგი;
• შეიძლება ითქვას, რომ უცხოური საკუთრების ზრდა საქართველოში
უფრო მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს მშპ-ის ზრდაზე, ვიდრე აშშ-ში. ამ
თვალსაზრისით, გლობალიზაციას მცირე ეკონომიკის მქონე ქვეყნებისათვის
უფრო მეტი სარგებლის მოტანა შეუძლია, ვიდრე დიდი ქვეყნებისთვის.
ამასთან, საგარეო საკუთრების ზრდა უარყოფით ზეგავლენას ახდენს მშპ-ზე
ზრდაზე საქართველოსთვის, ხოლო დადებით ზეგავლენას _ აშშ-ისთვის,
რაც მიგვანიშნებს იმაზე რომ, ეკონომიკურ გლობალიზაციას ამ ასპექტში
უარყოფითი ზეგავლენა აქვს მცირე ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე და
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დადებითი _ დიდი ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე. ამასთან, ქვეყნის
ეკონომიკური ზრდა მცირე ზომის ქვეყნებში მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებულია ქვეყანაში უცხოური საკუთრების ზრდაზე (მშპ-ის ზრდის 86%
განაპირობებს უცხოური საკუთრების ზრდა), ხოლო დიდ ქვეყნებში _ საზღვარგარეთული საკუთრების ზრდაზე (მშპ-ის ზრდის 40% განაპირობებს
საზღვარგარეთული საკუთრების ზრდა). აქედან გამომდინარე, შეიძლება
დავასკვნათ, რომ ის ქვეყნები, რომლებიც სირთულეებს განიცდიან ეკონომიკურ ზრდასთან დაკავშირებით, უფრო მეტად უნდა ჩაერთონ გლობალიზაციის პროცესებში;
• თანამედროვე გლობალიზაციის მასშტაბები იზრდება და მასში ერთვება ქვეყანათა მზარდი რიცხვი. ჩინეთი გახდა მთავარი სავაჭრო პარტნიორი ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის
(OECD) უმეტესი ქვეყნისთვის. OECD-ის საექსპორტო ბაზრებში მისი წილი
მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ჩინეთი და BRIICS-ის სხვა ქვეყნები (ბრაზილია,
რუსეთი, ინდოეთი, ინდონეზია და სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა) გახდნენ
მნიშვნელოვანი მოთამაშეები საერთაშორისო ინვესტიციებში, როგორც მიმღები ისე ინვესტორი ქვეყნები. ისინი აგრეთვე აქტიურად მონაწილეობენ
გლობალურ ტექნოლოგიურ ქსელებში. გლობალური ღირებულებათა ჯაჭვში იზრდება განვითარებადი ქვეყნების რიცხვი, როგორც კლევებისა და განვითარების და ინოვაციური საქმიანობის ადგილსამყოფელი. ეკონომიკურმა
კრიზისმა მძიმე დარტყმა მიაყენა ზოგიერთ განვითარებად ქვეყანას, თუმცა
რამდენიმე მათგანის ეკონომიკურმა დინამიზმმა, განსაკუთრებით ჩინეთის
და

ინდოეთის, მნიშვნელოვანი

წვლილი

შეიტანა OECD-ის სივრცეში

სიტუაციის ამაჟამინდელ გაუმჯობესებაში;
• OECD-ის ქვეყნებში მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის შემდგომი
ეკონომიკური ზრდის გაუმჯობესება ემთხვევა მთელ მსოფლიოში ეკონომიკური გლობალიზაციის ინტენსივობის ზრდის პერიოდს, საიდანაც შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ აღნიშნული მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი
არ იყო უმთავრესად ეკონომიკური გლობალიზაციის პროცესების გაღრმა-
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ვებით განპირობებული, არამედ პირიქით, გლობალიზაციის გაღრმავებამ
შეიძლება ხელი შეუწყოს ცალკეულ ქვეყანაში კრიზისული სიტუაციების
თავიდან აცილებას;
• საქართველოში ინვესტიციების, ვაჭრობისა და ტექნოლოგიების ზრდის
კვალდაკვალ იზრდება ტრანსნაციონალური კორპორაციების როლი ქვეყნის
ეკონომიკაში, რაც წარმოადგენს ემპირულ დადასტურებას იმ კანონზომიერებისა, რომ გლობალიზაციის პროცესის გაღრმავება განაპირობებს ტრანსნაციონალური კორპოარციების როლის ზრდას და, პირიქით, ტრანსნაციონალური კორპორაციების როლის ზრდა აღრმავებს

გლობალიზაციის

პროცესს;
• ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს, გლობალურ ეკონომიკაში ინტეგრირებისათვის აუცილებელია ქვეყანაში ტრანსნაციონალური კორპორაციების საქმიანობისათვის ხელსაყრელი ბიზნეს გარემოს შექმნა.
• გლობალიზაციის ცვალებადი მახასიათებლები და გლობალური
ღირებულებათა ჯაჭვების აშკარა გავრცელება მოგვიწოდებს სამთავრობო
პოლიტიკების გადახედვისაკენ. ტრადიციული პოლიტიკა რაც უკავშირდება
გლობალიზაციას, მიზნად ისახავს კონკურენტუნარიანობის გაძლიერებას
საერთაშორისო

ეკონომიკაში

დასაქმებისა

და

ქვეყანაში შექმნილი

დამატებული ღირებულების გაზრდის მიზნით. ეს პოლიტიკები ხშირად
ჯერ კიდევ ფოკუსირდება კონკრეტულ დარგზე (მრეწველობა, მომსახურება,
მაღალი ტექნოლოგიები და ა.შ.),

თუმცა წარმოების საერთაშორისო

ფრაგმენტაციის შედეგად, ამგვარი დარგობრივი განზომილება ჩანს, რომ
თანდათან უფრო ნაკლებად მართებული ხდება. იმის გათვალისწინებით,
რომ საწარმოო პროცესის ეტაპები განლაგებულია სხვადასხვა ქვეყანაში,
კონკურენტუნარიანობა და შეფარდებითი უპირატესობა საჭიროა ინტერპრეტირდეს დარგობრივის ნაცვლად საქმიანობის ჭრილში, რაც გააღრმავებს
ეროვნული ეკონომიკის გლობალურ სფეროში ჩართულობას;
• გლობალიზაცია განაპირობებს ქვეყნებს შორის რესურსების უფრო
ეფექტიან განაწილებას და წარმოშობს მნიშვნელოვან კეთილდღეობის ეფექ-
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ტებს, მათ შორის უფრო მაღალ შრომის ნაყოფიერებასა და ეფექტიანობას,
მზარდ ხელფასებს, უფრო მაღალ კონკურენციას, უფრო დაბალ ფასებს,
პროდუქციის მზარდ ასორტიმენტსა და ხარისხს. ამავე დროს, გლობალიზაციის პროცესი აგრეთვე წამოჭრის პრობლემებს მრავალ ქვეყანაში და
მიმდინარე პროცესების მართვის საჭიროებას, რათა უზრუნველყოფილი
იქნეს მისი სარგებელის ფართოდ განაწილება.
ზემოთქმულიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია:
1. საქართველოს

საგარეო

ვაჭრობის

საექსპორტო

სტატისტიკის

მონაცემთა დამუშავებისათვის შეიქმნას სპეციალური პროგრამული

უზ-

რუნველყოფა, რომელიც დღეისათვის წარმოებულ სამუშაოებს ავტომატურს
გახდის, რაც

შედარებით ნაკლები დროითი და საკადრო რესურსების

დანახარჯების პირობებში უფრო მაღალი ხარისხის ინფორმაციის მიღების
საშუალებას მოგვცემს;
2. აქტიურად დაიწყოს საექსპორტო და საიმპორტო საქონლის ფასების
ყოველთვიური კონტროლი სატვირთო-საბაჟო დეკლარაციების მიხედვით,
რაც შექმნის მყარ და საიმედო ინფორმაციულ ბაზას საგარეო ვაჭრობის
ინდექსების გაანგარიშებისათვის;
3. შემუშავდეს სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფა საგარეო
ვაჭრობის საექსპორტო ერთეულის ღირებულების ინდექსების ასაგებად;
4. აგარეო ვაჭრობის საექსპორტო რეკომენდაციების

რეალიზაციისა

და საერთაშორისო სტანდარტებთან ჰარმონიზაციის მიზნით განხორციელდეს ბიზნეს რეგისტრისა და საქონლით საგარეო ვაჭრობის მონაცემთა
ბაზების ურთიერთდაკავშირება. ეს

საკითხი

დღის

საქართველოს მოთხოვნიდან გამომდინარე, რომ

წესრიგში

საგარეო

მონაცემების დამუშავება მოხდეს საქართველოს რეგიონების

დადგა

ვაჭრობის
დარგობრივ

ჭრილში, რაც საქართველოს განვითარების სტრატეგიის შემუშავებისათვის
მნიშვნელოვან ინფორმაციას წარმოადგენს. აღნიშნული

მიმართულებით

უკვე მიმდინარეობს მეთოდური საკითხების დამუშავება პრიორიტეტებისა
და ტექნიკური შესაძლებლობების გათვალისწინებით.
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ინფორმაცია ნაშრომის აპრობაციის შესახებ
დისერტაციის

ძირითადი

შინაარსი

გამოქვეყნებულია

შემდეგ

შრომებში:
1. ,,საქართველოს საექსპერტო პოტენციალის გამოყენების გაუმჯობესების
გზები’’, (თანაავტორები: თ. აბუაშვილი) სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნესინჟინერინგი“. 2014 წ. N 1, გვ. 213-216.
2. ,,ქართული

ღვინის

ექსპორტის
მარკეტინგული
კვლევა’’,
(თანაავტორები:თ. აბუაშვილი, თ. წერეთელი) სამეცნიერო ჟურნალი
„ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2014 წ. N 4, გვ. 187-189.

3. ,,საქართველოს ექსპერტ-იმპორტის მდგომარეობა 2004-2013 წლებში’’.
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