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გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი 

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

საქართველოს რეიტინგი წლების მიხედვით საქართველოს რეიტინგი სხვა ქვეყნებთან მიმართებით  
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აშშ [85,6]

ესტონეთი [70,8]

ლატვია  [66,2] 

რუსეთი [65,6]

თურქეთი [61,6]

საქართველო [60,9]

სომხეთი[59,9]

უკრაინა [57]

მოლდოვა [55,5]

ბოსნია-ჰერცეგოვინა [54,2]

ყირგიზეთი [53]

ტაჯიკეთი [52,2]



GCI – მეთოდოლოგიური ცვლილება 
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III მიმართულება  
ბაზარი 

 
 

5. ჯანდაცვა 
6. უნარები 

 
1. ინსტიტუტები 
2. ინფრასტრუქტურა 
3. საინფორმაციო-

საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიების ათვისება 

4. მაკროეკონომიკური    
სტაბილურობა 

2018 წელს საქართველოს მდგომარეობა 2017 წელთან შედარებით 
 

 ხელსაყრელი გარემო – 57-ე ადგილი,  66,8 ქულა (გაუმჯობესდა 1.4 პუნქტით) 

 ადამიანური კაპიტალი – 65-ე ადგილი, 72,1 ქულა (გაუმჯობესდა 0,7 პუნქტით) 

 ბაზარი – 75-ე ადგილი, 55,4  ქულა (შემცირდა 0,1 პუნქტით) 

 ინოვაციური ეკოსისტემა - 72-ე ადგილი, 47,4  ქულა (გაუმჯობესდა 2,7 პუნქტით) 

 

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

IV მიმართულება  
ინოვაციური ეკოსისტემა 

 
 
 

11. ბიზნესის 
დინამიურობა 
12. ინოვაციური 
შესაძლებლობები 

 



GCI – ინდიკატორები და ქულები 

რეიტინგის 4 მიმართულება მოიცავს 12 ინდიკატორს, რომელიც ფასდება 0-დან 100 ქულამდე, სადაც 0 ქულა დაბალი 
შეფასება არის, ხოლო 100 ქულა - საუკეთესო შეფასება. ინდიკატორები, თავის მხრივ, ჩაშლილია 98 კომპონენტად. 
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ტექნოლოგ. 

ათვისება (64.8) 

 
მაკროეკონომიკუ
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სტაბილურობა 

(74.5) 
 

ჯანდაცვა (78.2) 
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სისტემა (54.1) 

ბაზრის 
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ბიზნესის 

დინამიკა (62.1) 

ინოვაციური 

შესაძლებლობები 

(32.7) 

 
წინა წელთან შედარებით, 2018 წელს საქართველოს 
სარეიტინგო ქულა 12 ინდიკატორიდან შემდეგ 8 
ინდიკატორში გაუმჯობესდა 

 
 
o ინსტიტუტები – გაუმჯობესდა 1,1 პუნქტით 
o საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

ათვისება - გაუმჯობესდა 5 პუნქტით 
o ჯანდაცვა - გაუმჯობესდა 0,7 პუნქტით 
o უნარები - გაუმჯობესდა 1,1 პუნქტით 
o სასაქონლო ბაზარი - გაუმჯობესდა 0,7 პუნქტით 
o ბაზრის მოცულობა - გაუმჯობესდა 0,6 პუნქტით 
o ბიზნესის დინამიკა - გაუმჯობესდა 4,3 პუნქტით 
o ინოვაციური შესაძლებლობები - გაუმჯობესდა 1 

პუნქტით 
 

საქართველოს სარეიტინგო ქულა შემცირდა შემდეგ 
ინდიკატორებში: 

 
o ინფრასტრუქტურა – შემცირდა 0,1 პუნქტით 
o მაკროეკონომიკური სტაბილურობა - შემცირდა 0,4 

პუნქტით 
o შრომის ბაზარი - შემცირდა 0,3 პუნქტით 
o ფინანსური სისტემა - შემცირდა 1,4 პუნქტით 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ხელსაყრელი გარემო 

II. ინფრასტრუქტურა - ქულა 66.7 (72-ე პოზიცია) 
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ხელსაყრელი გარემო & ადამიანური კაპიტალი 

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

III. საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგია –  
ქულა 64.8 (45-ე პოზიცია ) 

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

o ვალის დინამიკა - 49.2 ქულა (85-ე ადგილი) 

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

o ჯანსაღი ცხოვრების სავარაუდო ხანგრძლივობა - 
78.2 ქულა (79-ე ადგილი) 
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ადამიანური კაპიტალი & ბაზარი 

Pillar VI. Goods Market Efficiency – 60th position  

(overall score - 4.40)  

  

Pillar V. Higher Education and Training – 92nd position 
(overall score - 3.89) 

VII. სასაქონლო ბაზარი – ქულა 61 (42-ე პოზიცია) VI. უნარები – ქულა 68.9 (45-ე პოზიცია) 
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VIII. შრომის ბაზარი – 65.6 ქულა (31-ე პოზიცია)  
 

IX. ფინანსური სისტემა – ქულა 54.1  
(88-ე პოზიცია) 
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X. ბაზრის მოცულობა – ქულა 40.9 (102-ე პოზიცია) 
 

o მთლიანი შიდა პროდუქტი - 105-ე ადგილი 
 

o იმპორტი (მშპ-ს %) - 30-ე ადგილი 



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

 

 

 

 

 

 

ინოვაციური ეკოსისტემა 

XI. ბიზნესის დინამიურობა – ქულა 62.1 (53-ე პოზიცია) 
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გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი 

რა არის გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი (GCI) 

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

 

რა მონაცემებს ეყრდნობა რეიტინგი 

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

 

რას მოიცავს ანგარიში (GCI) 

 GCI ახდენს იმ ფაქტორების ანალიზს, რომლებიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ქვეყანაში 
ბიზნეს-კლიმატის შექმნისათვის და მნიშვნელოვანია მწარმოებლურობისა და 
კონკურენტუნარიანობის თვალსაზრისით; 

 GCI განიხილავს ქვეყნის ძლიერ და სუსტ მხარეებს, ახდენს პრიორიტეტების იდენტიფიცირებას 
პოლიტიკური რეფორმების განხორციელების ხელშეწყობისათვის. 

 

რამდენ ქვეყანას მოიცავს ანგარიში 

 2018 წლის კვლევა მოიცავს 140 ქვეყანას. 


