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Streszczenie
Inspiracją do napisania artykułu stały się opinie o dezindustrializacji gospodarki Gru-
zji . Opracowania te nie zagłębiają się jednak w regionalną strukturę tego procesu . Lukę 
tę wypełnia niniejsza praca . Jej głównym zadaniem jest identyfikacja zróżnicowania 
przestrzennego uprzemysłowienia Gruzji i  jego zmian . W  tym celu: (1) opisano uwa-
runkowania uprzemysłowienia kraju i dokonano ich periodyzacji; (2) przeprowadzono 
analizę zróżnicowania przestrzennego poziomu uprzemysłowienia i ich zmian w latach 
2006–2020; (3) zbadano poziom koncentracji przestrzennej uprzemysłowienia; (4) do-
konano klasyfikacji regionów pod względem stanu uprzemysłowienia i  dynamiki jego 
zmian . Wyniki zinterpretowano, nawiązując m .in . do koncepcji polaryzacji i  zależno-
ści od ścieżki . Zakres przestrzenny obejmuje Gruzję w podziale administracyjnym na 
regiony z  wyłączeniem Abchazji i regionu Cchinwali . W  pracy wykorzystano metody 
historyczno-opisowe, matematyczno-statystyczne (iloraz lokalizacji, współczynnik Flo-
rence’a, metody analizy skupień – najbliższego sąsiada i inne), kartograficzne i graficzne . 
Wykazano, że o ile w skali kraju można mówić o ponownym odradzaniu się przemysłu, 
o tyle w jego niektórych regionach procesy są ukierunkowane odmiennie . Wyróżniono: 
bieguny rozwojowe, bieguny zastojowe, satelity depresywne, satelity wschodzące, pe-
ryferia zastojowe i peryferia depresywne . Wiodąca rola Tbilisi dopiero w ostatnich la-
tach zaczyna pozytywnie oddziaływać na regiony otaczające, a negatywnie na położone 
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w dalszym cieniu stolicy . Wzrasta rola Adżarii (Batumi), które zdystansowało Imeretię 
(Kutaisi) .

Słowa kluczowe: industrializacja, dezindustrializacja, Gruzja, zróżnicowanie regionalne 
uprzemysłowienia, zależność od ścieżki, polaryzacja przestrzenna, iloraz lokalizacji .

Abstract
The article was inspired by the opinions on the deindustrialization of Georgia’s economy . 
However, they do not delve into the regional structure of this process . This gap is filled 
by this study . Its main task is to identify the spatial diversity of Georgia’s industrializa-
tion and its changes . To this end: (1) the conditions of the country’s industrialization 
were described and their periodization was made; (2) an analysis of spatial differences in 
the industrialization level and changes occurring in 2006–2020 was carried out; (3) the 
level of the spatial concentration of industrialization was examined; (4) the regions were 
classified in terms of the state of industrialization and the dynamics of its changes . The 
results were interpreted with reference, inter alia, to the concept of polarization and path 
dependence . The spatial scope covers Georgia in the administrative division of the first 
degree, excluding Abkhazia and Tskhinvali region . The work uses historical-descriptive, 
mathematical and statistical methods (location quotient, Florence’s coefficient, methods 
of cluster analysis – the closest neighbor and others), cartographic and graphic methods . 
The location quotient was used in an innovative way . It has been shown that while on the 
national scale one can speak of a rebirth of industry, in some regions the processes are 
oriented differently . The following were distinguished: development poles, stagnant poles, 
depressive satellites, emerging satellites, stagnant peripheries and depressive peripheries . 
Only in recent years has the leading role of Tbilisi started to have a positive impact on the 
surrounding regions and a negative one on the capital’s further shadow regions . The role 
of Ajaria (Batumi) grows, surpassing Imereti (Kutaisi) .

Keywords: industrialization, deindustrialization, Georgia, regional diversification of in-
dustrialization, path dependence, spatial polarization, location quotient .

WSTĘP

Podczas gdy w krajach wysoko rozwiniętych dyskutuje się o przemyśle 4 .0 (por . 
Bai i in ., 2020; Stock i in ., 2018), w innych doszło do regresu tej gałęzi gospodarki . 
Gruzja należy do grona tych państw poradzieckich, które bardzo boleśnie od-
czuły skutki transformacji systemowej (a czasami jej braku)1 . Uwarunkowania, 
o których mowa będzie dalej, spowodowały, że w latach 90 . Gruzja de facto stała 

1 W pracy zakłada się, że transformacją nie jest każda zmiana systemowa, jak zdaje się suge-
rować Bąk (2006), ale działanie zaprogramowane i ukierunkowane, a zatem wymagające 
jakiejś wizji, dążąca do określonego celu . Tymczasem dezintegracja terytorialna Gruzji 
(utrata kontroli nad Abchazją i regionem Cchinwali), liczne wojny, rewolucje i  zmiany 
polityczne programowanie takie przez wiele lat uniemożliwiały . W zasadzie dopiero od 
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się państwem upadłym, niezdolnym do dostarczania szeregu podstawowych dóbr 
publicznych, do zadbania o  stan gospodarki i  swoich obywateli . Doszło też do 
przekształcenia struktury gospodarki z rolno-przemysłowej w komunikacyjno-
-tranzytową . Wzrost znaczenia tych drugich funkcji wynikał nie tyle z przyczyn 
endogenicznych, co przede wszystkim egzogenicznych: zapotrzebowania na tran-
zyt ze strony państw trzecich2 .

Pomimo tych zmian sektor pierwszy w  dalszym ciągu pozostaje istotnym 
działem gospodarki Gruzji . Jednak znaczenie to wynika nie z wysokotowarowo-
ści rolnictwa (acz jego wkład do GDP był stosunkowo duży – w 2018 r . 7,7%), lecz 
z jego roli egzystencjalnej . Z powodu niskich płac przeżycie w Gruzji bez rodziny 
na wsi (czytaj: źródła żywności) może być bardzo trudne . Tymczasem w drugim 
sektorze doszło do tak gwałtownych zmian, że Chasovskyi (2009) pisze wręcz 
o dezindustrializacji kraju, objawiającej się m .in . bankructwem lub przestojami 
niemal wszystkich dużych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych . Podobną 
opinię wyrażają Khundadze i Avaliani (2018) . W efekcie, jak podają Chasovskyi 
oraz Goriachko (2013), udział przemysłu w produkcji dodanej brutto Gruzji spadł 
w 2008 r . do 13%, co stanowiło najniższy odsetek wśród wszystkich krajów po-
radzieckich . Obserwacje te stały się inspiracją niniejszego artykułu . Chasovskyi 
(2009) szczegółowo omawia przekształcenia strukturalne (gałęziowe) przemysłu 
Gruzji, jednak nie dokonuje pomiaru zmian w  regionach Gruzji . Ponadto jego 
praca kończy się na danych z 2006 r .

Artykuł uzupełnia zatem lukę poznawczą, skupiając się na regionalnym zróż-
nicowaniu poziomu uprzemysłowienia w Gruzji . Postawiono następujące pytania 
badawcze: (1) Jakie są uwarunkowania uprzemysłowienia Gruzji? (2) Do jakich 
zmian doszło w poziomie uprzemysłowienia jej regionów? (2) Czy zmiany te prze-
biegały równomiernie w całym kraju czy też doprowadziły do zmian w układzie 
regionalnym uprzemysłowienia?

W samej treści pytań badawczych zawarty jest zakres przestrzenny opraco-
wania . W pracy operuje się podziałem administracyjnym Gruzji na regiony, tj . 

prezydentury M . Saakaszwilego można mówić o obraniu ścieżki transformacji, ukierun-
kowanej na liberalne zmiany gospodarcze .

2 Gruzińskie szlaki komunikacyjne stały się istotne w  dwóch kierunkach: północ–połu-
dnie i wschód–zachód . Wobec zamkniętych granic Armenii z Turcją i Azerbejdżanem to 
przez terytorium Gruzji przebiega jedyna droga łącząca Armenię z Rosją . Przez Gruzję 
odbywa się też transport towarów z Turcji do Armenii (pomimo zamrożonych stosunków 
politycznych) . W  2016  r . Iran wystąpił z  inicjatywą nowego korytarza transportowego 
Iran–Azerbejdżan–Gruzja (i dalej drogą morską do Bułgarii), którego otwarcia dokonano 
22 grudnia 2021 r . Szlak ten ma być alternatywą połączeń przez Rosję i Turcję . Z kolei 
z Azerbejdżanu i Turkmenistanu przez Gruzję do Turcji i dalej Europy przesyłany jest gaz 
ziemny (gazociąg South Caucasus Pipeline), a ropa naftowa z Baku do Supsy (pod Batumi) 
oraz z Baku do Ceyhanu w Turcji . Przez terytorium Gruzji ma biec ponadto jedna z odnóg 
chińskiej inicjatywy Pasa i Szlaku .
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jednostki pierwszego stopnia (republiki autonomiczne) oraz drugiego stopnia 
(regiony właściwe, gruz . mkhare), jak i miasto wydzielone Tbilisi .  Wyłączając 
tereny pozostające poza kontrolą Tbilisi (Abchazję i region Cchinwali czyli Osetię 
Południową), przedmiotem analizy uczyniono 11 jednostek . Na potrzeby niniej-
szej pracy podział ten będzie utożsamiany z podziałem regionalnym kraju .

Zakres czasowy artykułu przedstawia dwa punkty czasowe: 2006 r . i 2020 r . 
Pierwsza data pokrywa się z końcowymi danymi występującymi we wspomnia-
nej pracy Chasovskyiego (2009) . Jest to też rok, dla którego wykorzystane dane 
w podziale przestrzennym są najstarszymi z okresu niepodległej Gruzji . Ponadto 
spośród dostępnego okresu na ten rok przypadają najniższe wartości produkcji 
przemysłowej (wyrażone w dolarach wg kursu średniorocznego) oraz bliski mini-
mum poziom zatrudnienia (najniższa wartość wystąpiła w 2008 r ., jednak różnica 
do 2006 r . była niewielka i wynosiła 4 tys . zatrudnionych) . Z kolei 2020 r . obrazuje 
ostatnie dostępne dane, które jednocześnie są bliskie historycznym maksimom 
mierników przemysłowych dla tego kraju w  okresie niepodległości . Najwyższe 
wartości produkcji i zatrudnienia odnotowano w 2018 r ., acz zmiana od tego okre-
su była stosunkowo niewielka, odpowiednio: –4,8% i –0,97% . Dobór ten pozwala 
zatem na śledzenie zmian dla współczesnych, skrajnych sytuacji odnotowanych 
w przemyśle . W opisie uwarunkowań sięga się w pracy do czasów carskich, okresu 
sowieckiego i niepodległości .

Badania nad uprzemysłowieniem oparto na szeregu danych . W zakresie regio-
nalnym najważniejsze były miary zatrudnienia w przemyśle i wartości produk-
cji przemysłowej . Pozyskano je z  Narodowego Biura Statystyki Gruzji (NBSG) . 
Weryfikacja działalności niektórych przedsiębiorstw została przeprowadzo-
na drogą konsultacji z  naukowcami z  Tbiliskiego Uniwersytetu Państwowego 
im . Ivane Javakhishvili . W tym miejscu autor składa serdeczne podziękowania 
Profesor Larisie Korghanashvili oraz Profesorowi Giorgi (Gia) Kvinikadze .

Zastosowane metody badawcze można sklasyfikować w 4 grupy: (1) historycz-
no-opisowe wykorzystane zwłaszcza w opisie uwarunkowań rozwoju przemysłu 
w Gruzji; (2) matematyczno-statystyczne: wskaźnikowe, koncentracji przestrzen-
nej – współczynnik lokalizacji Florence’a, analizy natężenia zjawiska – iloraz lo-
kalizacji, oraz analiza skupień w odmianie metody najbliższego sąsiada3; (3) gra-
ficzne; (4) kartograficzne (kartogramy) .

Na wstępie autor chciałby zaznaczyć, że z racji wymogów edycyjnych artykuł 
nie wyczerpuje zagadnienia i traktowany jest jako początek prac badawczych nad 
zagadnieniem uprzemysłowienia krajów kaukaskich .

3 Chociaż odmiennie obliczane, współczynnik Florence’a  i  współczynnik Giniego pozo-
stają algebraicznymi odpowiednikami odchylenia krzywej Lorenza . O konstrukcji tego 
drugiego patrz Sudra (2016) . Analizę skupień według metody najbliższego sąsiada opisuje 
m .in . Runge (2007) .
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PRZEGLĄD LITERATURY

Szerokość pojęcia industrializacji i  terminów pokrewnych wymagałaby osob-
nego artykułu . Celem niniejszego nie jest jednak opis ewolucji pojęcia . Spośród 
przytoczonych przez Carincrossa (1982) i Levera (1991) czterech definicji dezin-
dustrializacji, w pracy pod pojęciem tym rozumieć się będzie długotrwały spa-
dek produkcji wyrobów gotowych i/lub zatrudnienia w  sektorze wytwórczym . 
Wykorzystując ujęcia zaproponowane przez Rowthorna i Wellsa (1987), przyjmu-
je się, że dezindustrializacja w Gruzji nie jest efektem dojrzałości gospodarki i nie 
wynika z jej tercjaryzacji, a raczej z głębokiego kryzysu politycznego, gospodar-
czego i społecznego . Posiłkując się literaturą, opisano zatem uwarunkowania tych 
procesów jako wpływające na współczesną sytuację w przemyśle republiki .

Uwarunkowania uprzemysłowienia Gruzji

Z deterministycznego punktu widzenia bazą dla rozwoju pewnych gałęzi prze-
mysłu są warunki fizycznogeograficzne, w tym baza surowcowa, co odwołuje się 
do klasycznych czynników lokalizacji . Jej rozpoznanie warunkuje decyzje loka-
lizacyjne, co oczywiste, przemysłu wydobywczego, ale również innych, opisa-
nych w  literaturze jako powiązane z  miejscem występowania surowca4 . W  od-
różnieniu od ujęć klasycznych w przypadku lokalizacji zakładów w gospodarce 
socjalistycznej zysk miał znaczenie trzeciorzędne, a podstawowe plan centralny . 
Charakterystykę uwarunkowań rozwoju przemysłu można również rozpatrywać 
poprzez pryzmat koncepcji zależności od ścieżki (path dependence) . W tym uję-
ciu uznaje się, że pewne trajektorie rozwoju mogą być zaburzone poprzez wystą-
pienie zdarzeń krytycznych, które wytrącają podmiot z dotychczasowej ścieżki . 
W naukach społecznych koncepcja ta jest powszechnie wykorzystywana do opi-
su przemian ustrojowych byłych państw socjalistycznych (Dzionek-Kozłowska, 
2009) . Dla Gruzji za wydarzenia krytyczne, wpływające na jej industrializację, na 
pierwszy rzut oka uznać można wejście w skład cesarstwa rosyjskiego, a później 
ZSRR oraz odzyskanie niepodległości . Z okresu sowieckiego istotnym były decy-
zje relokacji zakładów przemysłowych w okresie II wojny światowej, co rozwinęło 
nie tylko przemysł wydobywczy, ale również przetwórczy .

Z tychże przyczyn opis uwarunkowań uprzemysłowienia w Gruzji podzielono 
na trzy części .

4 W tym zwłaszcza spożywczego, metalurgicznego (z wyjątkiem hut aluminium), paliwo-
wo-energetycznego, mineralnego, drzewno-papierniczego itd .
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Uwarunkowania fizycznogeograficzne i przyrodnicze

Do głównych bogactw naturalnych Zakaukazia, w  tym Gruzji, Barański (1953) 
zalicza:
1 . klimat podzwrotnikowy na nizinach, który daje możliwości upraw ciepłolub-

nych, zwłaszcza bawełny (w Gruzji w niewielkich ilościach), herbaty, winorośli 
i cytrusów (zwłaszcza mandarynek i cytryn);

2 . kopaliny użyteczne, wśród których dla Gruzji znaczenie mają złoża manganu 
cziaturskiego oraz ropy naftowej w okolicach Baku (rozwój funkcji tranzyto-
wej Gruzji);

3 . wody śródlądowe – większość rzek Gruzji bierze swój początek w lodowcach 
Wielkiego Kaukazu, dzięki czemu nie wysychają, a ukształtowanie terenu daje 
możliwość budowy elektrowni wodnych i  pozyskiwania taniej energii elek-
trycznej;

4 . lasy – zwłaszcza występowanie gatunków wysokowartościowych (bukszpan, 
buk i mahoń) .
Podkreślić należy, że powyższy spis nie wyczerpuje listy zasobów ani możli-

wości ich wykorzystania . Zasoby wymieniane przez Barańskiego znalazły nowe 
zastosowanie . Łagodny klimat stał się impulsem rozwoju nie tylko rolnictwa, ale 
również funkcji usługowych, zwłaszcza sanatoryjnych, a obecnie turystycznych . 
Rozwinięto wydobycie innych kopalin . Wzrosło na bardzo dużą skalę pozyskanie 
wód leczniczych oraz ich eksport . Kwestię tę poruszono w dalszej części pracy .

Wśród barier rozwoju Barański (1953) wyróżnia:
1 . ukształtowanie terenu, które utrudnia transport oraz uniemożliwia na ponad 

20% powierzchni kraju prowadzenie upraw;
2 . suchy klimat we wschodniej części Zakaukazia; w Gruzji są to tereny Stepu 

Szyrackiego przy granicy z Azerbejdżanem .
Uwarunkowania te wpływają do dziś istotnie na rozmieszczenie ludności, któ-

ra skupia się przede wszystkim na obszarach nizinnych (największa gęstość zalud-
nienia, najgęstsza sieć osadnicza i liczba miast cechuje Imeretię) oraz w dolinach . 
Ze względów klimatycznych, prócz anekumen górskich, południowo-wschodnie 
tereny Gruzji należą do najsłabiej zaludnionych, a jeśli wykorzystywanych rolni-
czo, to w postaci wielkoobszarowych gospodarstw rolnych, specjalizujących się 
w uprawach zbóż z domieszką słonecznika, a na najsuchszych terenach w hodowli 
zwierząt .

Uwarunkowania historyczne – carska i socjalistyczna ścieżka industrializacji

Historia Gruzji sprzed okresu carskiej Rosji opisana została w wielu pracach, m .in . 
B . Baranowskiego i K . Baranowskiego (1987), Furiera (2000, 2011), Materskiego 
(2000), a pod kątem wpływu czynników historycznych na rozwój regionalny kra-
ju w pracy Mądrego i Kaczmarek-Khubnaia (2016), dlatego nie są one w tym miej-
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scu omawiane . Uwagę skupiono na okresie od początku panowania rosyjskiego, 
a następnie radzieckiego .

Zawarcie traktatu gieorgijewskiego 24 lipca 1783  r . formalnie sankcjonuje 
rosyjską dominację w  Gruzji Wschodniej . W  zamian za złożenie przysięgi na 
wierność carowi przez króla Kartlii i  Kachetii Herakliusza II oraz rezygnację 
z  prowadzenia polityki zagranicznej Rosja carska zobowiązała się do ochrony 
granic Gruzji, przede wszystkim przed Turcją i Persją . Wycofanie wprowadzo-
nych oddziałów umożliwiło najazd Persji i zniszczenie królestwa . Dopiero trak-
taty z 1812 r . z Turcją i 1813 r . z Persją ustabilizowały sytuację polityczną na tyle, 
że nastąpił stopniowy rozwój gospodarczy kraju, głównie w zakresie rolnictwa, 
ogrodnictwa i hodowli zwierząt (Baranowski, Baranowski, 1987) . Wciąż istniejącą 
barierą rozwoju była pańszczyzna, co prowadziło do szeregu buntów chłopskich .

Kolejnymi impulsami rozwoju były:
1 . zakończenie wojny krymskiej, co doprowadziło do napływu nowej fali osad-

ników rosyjskich oraz ormiańskich; pociągnęło to za sobą intensywny rozwój 
handlu;

2 . rozwój przemysłu (zwłaszcza hutniczego, sukienniczego i przetwórstwa lokal-
nych dóbr: skór, tytoniu, drewna); w latach 40 . XIX w . otwarto pierwszą kopal-
nię węgla kamiennego w okolicach Tkibuli;

3 . uwłaszczenie chłopów (dekret Aleksandra II z 1864 r .), co wzmogło migracje 
chłopów ze wsi do miast (Olszewski, 2013), powiększając zasoby pracy w za-
wodach pozarolniczych;

4 . budowa kolei zakaukaskiej; w 1865 r . zaczęto, a w 1872 r . zakończono budowę 
linii Poti–Tiflis; w następnych latach rozbudowano ją w kierunku Baku i za-
kończono w 1884 r .

5 . odkrycie ropy naftowej w basenie Morza Kaspijskiego, co spowodowało wzrost 
znaczenia tranzytowego Gruzji; stało się to możliwe dzięki przedłużeniu linii 
kolejowej do Baku i Batumi oraz budowie w 1903 r . ropociągu łączącego oba 
miasta;

6 . odkrycie złóż manganu w okolicach miasta Cziatura (1880 r .) .
Wydarzenia te, acz pozytywne w długim okresie, w krótkim miały wymiar 

niejednoznaczny . Napływ Ormian spowodował upadek handlu prowadzonego 
przez Gruzinów, ale wzrost obrotów w  wymianie towarowej ogółem . Procesy 
uwłaszczeniowe w  sytuacjach spornych były rozstrzygane na rzecz wyższych 
warstw społecznych, zwłaszcza arystokracji, co wzmagało bunty chłopskie . Linia 
kolejowa spowodowała masowy napływ towarów z Rosji i wyparcie tradycyjnego 
rzemiosła gruzińskiego (zwłaszcza produkcji broni, chałupniczego wytopu i ob-
róbki metali, produktów garbarskich itd .), co dla Lenina stanowiło przykład im-
perialnej polityki Romanowów (Barański, 1953) . Dodatkowo, istniejący przemysł 
cechował niski stopień powiązań z gospodarką lokalną i wywóz dochodów poza 
granice Gruzji, a częściowo i Rosji (Barański, 1953) . Jak zauważa Materski (2010, 
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s . 38), gospodarka gruzińska w tym czasie rozwijała się „dynamicznie, choć se-
lektywnie” .

Kolonialny stosunek caratu do Gruzji skutkował zatem rozwojem gospodarki 
rabunkowej, jawnie lekceważącej potrzeby lokalnej społeczności . Masowa zmiana 
upraw w kierunku rozbudowy areału winnic i owoców cytrusowych spowodowa-
ła zanik upraw zbożowych . Gruzja, która dotychczas wytwarzała nadwyżki tego 
surowca, uzależniła się od importu mąki . W  najbardziej niespokojnych latach 
I  wojny światowej, Rewolucji Październikowej, II wojny światowej oraz pierw-
szych latach niepodległości pojawił się głód .

Krótki okres niepodległości Gruzji (1918–1921) nie wpłynął znacząco na cha-
rakter gospodarki kraju . Dopiero władza radziecka wprowadziła istotne zmiany, 
obejmujące stosunki własnościowe, zróżnicowanie gałęziowe i strukturę powiązań .

W  trakcie pierwszej pięciolatki (1927–1931) priorytetem była elektryfikacja 
Gruzji i rozwój jej zasobów energetycznych (w znacznej mierze opartych na za-
sobach wodnych) oraz rozwój sieci transportowej . Trzykrotny wzrost potencjału 
energetycznego pozwolił na realizację kluczowej inwestycji w Gruzji – zwiększe-
nia wydobycia manganu (Materski, 2010) . Jak zauważa Trevish (2013, s . 283), in-
dustrializacji ZSRR sprzyjała „półizolacja od Zachodu”, dzięki czemu na tereny 
radzieckie nie przeniosła się Wielka Depresja, i kładziono większy nacisk na sa-
mowystarczalność, a przez to na rozwój własnych sił wytwórczych .

Impulsem do dalszego rozwoju przemysłu była II wojna światowa, a  w  za-
sadzie ewakuacja zakładów przemysłowych z  terenów zagrożonych okupacją . 
W tym czasie do Gruzji trafiły zakłady samolotów z Symferopola i Taganrogu, 
Zakłady Produkcji Parowozów z  Noworosyjska, Zakłady Produkcji Taboru 
Kolejowego z Rostowa nad Donem oraz Kolejowe Zakłady Remontowe ze Stryjska, 
Popielniańska, Tichoriecka i Ordżonikidze (Władykaukazu) . W 1944 r . podjęto 
decyzję o przymusowej pracy dla kilkunastu tysięcy młodzieży gruzińskiej i skie-
rowaniu ich do budowy zakładów samochodowych w Kutaisi, metalurgicznych 
w Rustawi (Materski 2010) .

Duże znaczenie dla rozwoju gospodarki całego ZSRR miał terytorialny po-
dział pracy . W całym Związku Radzieckim na podstawie cech przyrodniczych, 
ekonomicznych i podziału administracyjnego wyróżniono 18 wielkich regionów 
ekonomicznych, w  tym region zakaukaski . Regiony te to tzw . kompleksy tery-
torialno-produkcyjne, wewnętrznie złożone z kilku obwodów, krajów, republik 
autonomicznych, okręgów autonomicznych, miast wydzielonych, a  także ma-
łych republik związkowych . Region zakaukaski składał się z  Armeńskiej SRR, 
Azerbejdżańskiej SRR oraz Gruzińskiej SRR . Wyróżnione regiony miały wyzna-
czone zadania w ramach planów centralnych, które uwzględniały przede wszyst-
kim „potrzeby ogólnozwiązkowe” (Ławriszczow, 1969) . Potrzeby społeczności lo-
kalnych, acz uwzględniane w uchwałach zjazdów partii (m .in . XVIII, XXI, XXII 
i XXIII), miały de facto znaczenie drugorzędne . „Rozwój sił wytwórczych” w po-
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wiązaniu z rywalizacją z państwami Zachodu redukował te potrzeby, a samych 
obywateli uprzedmiotowiał .

Zadaniem Gruzińskiej SRR w  skali ogólnozwiązkowej był rozwój rolnictwa 
podzwrotnikowego5, winnic i  górnictwa6 (Barański, 1953) . W  skali narodowej 
(lokalnej) istotną rolę odgrywały przemysły powiązane z głównymi bogactwami 
naturalnymi republiki, a zatem:
1 . hutnictwo żelaza (huta Rustawi, 30 km od Tbilisi) oraz hutnictwo metali nie-

żelaznych, zwłaszcza ferrostopów w Zetafoni;
2 . budowa maszyn, w tym dla przemysłu naftowego (Tbilisi), herbacianego (Ba-

tumi), uprawy i przetwórstwa winorośli i jedwabnictwa (Kutaisi) oraz samo-
chodów (Kutaisi) i elektrowozów (Tbilisi);

3 . przemysł petrochemiczny (Batumi) i  chemiczny (zakłady nawozów azoto-
wych);

4 . przemysł lekki (jedwabniczy w  Tbilisi i  Kutaisi), spożywczy (przetwórstwo 
owocowo-warzywne, konserw – głównie w dolinach rzek) i leśny;

5 . przemysł materiałów budowlanych (przede wszystkim cementownie w Rusta-
wi i Kaspi);
Rozbudowano uzdrowiska, które choć o charakterze usługowym, to zdeter-

minowane były zasobami naturalnymi: nadmorskie – związane z klimatem oraz 
śródlądowe – związane z wodami leczniczymi, m .in . Borjomi .

Władze republikańskie parły do przekształcenia Gruzji z kraju rolno-przemy-
słowego w przemysłowo-rolny, co wywołało reakcję Moskwy . Jak pisze Materski 
(2010, s . 219), w listopadzie 1978 r . Plenum KC KPZR wydało lokalnym władzom 
wyraźne polecenie, by odejść od polityki „gigantomanii przemysłowej” i  sku-
pić się na produkcji rolno-spożywczej . Niemniej badania przepływów między-
republikańskich Zakaukazia przeprowadzone w  połowie lat 70 . wskazują, że 
Gruzińska SRR odznaczała się niemal pełną samowystarczalnością w produkcji 
żelaza, budowy maszyn, przemysłu leśnego, spożywczego, a  także elektroener-
getyki, przemysłu budowlanego, lekkiego i gospodarki leśnej i rolnej (Granberg, 
1975) . Istotnym ciosem dla gospodarki Gruzji była prowadzona w ostatnich la-
tach istnienia ZSRR gorbaczowska walka z alkoholizmem, której ofiarą stawały 
się winnice – tradycyjny kierunek rozwoju rolnictwa, a co za tym idzie – również 
zakłady przetwórstwa winogron (w tym zwłaszcza produkcji win i gruzińskich 
koniaków) . Pomimo presji na utrzymanie rolno-przemysłowego charakteru kraju 

5 A . Maryański (1987) podaje, że na Gruzińską SRR przypadało aż 88% powierzchni upraw 
herbaty w całym ZSRR, niestety nie określając daty tych danych, z kolei według Barko-
vskii (2003) w momencie rozpadu ZSRR Gruzja w skali ogólnozwiązkowej produkowała 
100% tego dobra .

6 W ramach górnictwa wymieniano przede wszystkim wydobycie manganu w Cziaturze 
w Imeretii, węgla kamiennego w Tkibuli, koło Kutaisi i w Tkwarczeli w Abchazji, ropy 
naftowej na Stepie Szyrackim .
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związkowego, w okresie schyłkowym istnienia ZSRR przemysł był odpowiedzial-
ny za 50% dochodu narodowego Gruzji (Materski, 2010) .

Okres Gruzji radzieckiej uznać zatem można za fundamentalny dla uprze-
mysłowienia kraju i  wyznaczający tendencję jego rozwoju . Jednocześnie doko-
nana industrializacja odznaczała się wszystkimi negatywnymi cechami, wymie-
nionymi przez Godlewską-Majkowską (2015): nadmierną eksploatacją zasobów 
mineralnych, oparciem rozwoju przemysłu na tradycyjnych dziedzinach (prze-
mysł ciężki oraz lekki i spożywczy), monokulturowością gospodarczą niektórych 
ośrodków przemysłowych (wydobywczych i hutniczych) .

Okres niepodległości – wydarzenia krytyczne

W  okres niepodległości Gruzja weszła z  niezrównoważoną gospodarką 
(Chasovskyi, 2009) . Były to nierównowagi pomiędzy: kompleksami pracującymi 
na rzecz wojska a pracującymi na rzecz potrzeb cywilnych, przemysłem wydo-
bywczym a przetwórczym, przemysłem ciężkim a lekkim, kompleksem zaspoka-
jania dóbr podstawowych a uzupełniających, w końcu między kompleksem prze-
mysłowym a agrarnym . Szczególnie trudne były pierwsze lata niepodległości . Jak 
podaje Mamedowa (2017), w 1993 r . PKB Gruzji zmniejszył się do poziomu 30% 
PKB z 1990 r . Podobnie wyliczają Fischer i Sahay (2000), wskazując, że najwyż-
szy PKB Gruzja osiągnęła w 1989 r ., a najniższy w 1994 r . – zaledwie 30,6% PKB 
z 1989 r . Co gorsza, po sześciu latach zapaść gospodarcza się utrzymywała – Baar 
(2000) dla 1999 r . podaje wielkość 33% (w porównaniu do 1989 r .) .

Głębokim zmianom ulegało znaczenie poszczególnych działów gospodarki . 
W 1990 r ., jeszcze przed rozpadem ZSRR, struktura wartości dodanej podstawo-
wych sektorów gospodarki wynosiła: 32% dla rolnictwa, 33% dla przemysłu i 35% 
dla usług . W najbardziej krytycznym dla przemysłu 1994 r . udziały te wynosiły 
odpowiednio: 66 %, 10% i 24% (Korganashvili, 2014) .

Czynniki, które oddziaływały na gospodarkę zwłaszcza w pierwszym okresie 
niepodległości, pogrupować można następująco:
1 . Czynniki polityczne:

a) rozpad Związku Radzieckiego;
b) wojny toczone poza Gruzją, ale w regionie Wielkiego i Małego Kaukazu, 

w  tym: o  Górski Karabach (jak pokazują wydarzenia z  kwietnia 2016  r . 
i  lata/jesieni w 2020 r . mającą tendencję do odradzania się), i dwie wojny 
czeczeńskie;

c) napięta sytuacja pomiędzy Turcją i Armenią, co zwiększa postrzeganie tego 
regionu świata jako konfliktogennego;

d) wojny domowe na terytorium Gruzji, w tym pomiędzy Gruzją i Abchazją 
oraz Gruzją i regionem Cchinwali przy czynnym udziale Rosji;

e) niestabilność polityczna kraju, częste zmiany rządów, zmiany konstytu-
cyjne, rewolucje, przy jednoczesnym podtrzymywaniu przez wszystkie 
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ostatnie rządy kierunku euroatlantyckiego w polityce zagranicznej, i to za-
równo w wymiarze bezpieczeństwa (członkostwo w NATO), jak i politycz-
no-gospodarczym (członkostwo w UE) .

2 . Czynniki ekonomiczne:
a) załamanie gospodarcze spowodowane rozpadem więzi ekonomicznych 

w ramach ZSRR, utrata rynków zbytu;
b) niskie zaawansowanie technologiczne i słaba konkurencyjność produkcji7;
c) mały wewnętrzny rynek zbytu;
d) embarga Rosji na handel ważnymi towarami eksportowymi Gruzji (np . na 

wina czy wodę mineralną);
e) dysproporcje rozwoju regionalnego;
f) struktura gospodarki (stosunkowo duży udział rozdrobnionego i  nisko-

produktywnego rolnictwa, co przy dużym odsetku ludności wiejskiej potę-
guje ubóstwo i ograniczony popyt na towary przemysłowe);

g) restrukturyzacja gospodarki, upadek przedsiębiorstw;
h) niski poziom napływu kapitału zagranicznego .

3 . Czynniki społeczne:
a) wysoki poziom zróżnicowania dochodów, dość powszechnie spotykane 

ubóstwo (Kaczmarek-Khubnaia, 2021);
b) wysoki poziom korupcji;
c) antagonizmy i wysoki poziom stereotypów międzyetnicznych utrudniają-

cy rozwój kontaktów międzypaństwowych w regionie .
W  większości przypadków czynniki te mają charakter destymulant rozwo-

ju, a  nawet oddziaływania dezintegracyjnego występującego również w  innych 
państwach postradzieckich (por . Mądry, 2000) . Są to też czynniki, które istot-
nie przyczyniły się do dezindustrializacji kraju . Ich przezwyciężenie wymaga 
niezmiennej woli politycznej, bardzo dużych nakładów finansowych oraz kapi-
tału społecznego zdolnego do przemian i zdeterminowanego w realizacji celów . 
Przykład Ukrainy pokazuje, że ambiwalencja dużej części społeczeństwa może 
doprowadzić do zmienności wyborów politycznych i stagnacyjnej polityki „wielo-
wektorowości” (Mądry, 2014) .

Wydaje się, że dopiero Rewolucja Róż z  listopada 2003  r . przyniosła zmia-
ny o  charakterze strukturalnym, które rozpoczęły realny proces transformacji . 
W sposób otwarty zostały przedefiniowane cele geopolityczne kraju, jakim odtąd 
było zakorzenienie w strukturach Zachodu (Grodzki, 2009; Asmus, 2010) oraz de-
mokratyzacja i modernizacja gospodarki (Furier, 2015) . W polityce wewnętrznej 
dokonano szeregu reform, które skutkowały siedmiokrotnym wzrostem dochodów 

7 Poziom ten odziedziczony z czasów sowieckich ulegał niejednokrotnie dramatycznemu 
obniżeniu . Powszechny brak energii elektrycznej w pierwszej połowie lat 90 . spowodo-
wał, że przedsiębiorstwa przestawiały się z produkcji maszyn i urządzeń na produkcję np . 
lamp naftowych, motyk czy łopat .
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budżetu państwa w ciągu trzech lat po rewolucji i 12-procentowym rocznym wzro-
stem PKB (Furier, 2015) . Znacząco zmniejszono korupcję (przynajmniej na szcze-
blu podstawowym – w policji, szkolnictwie, gdyż na poziomie władz państwowych, 
przywódcy Rewolucji Róż, następnie prezydentowi – M . Saakashwilemu zarzuca 
się jej zwiększenie na szczeblu wysokich urzędników państwowych) . Pomimo 
zmiany władzy w 2012 r . prozachodni kurs jest utrzymywany, a w rankingu łatwo-
ści prowadzenia biznesu Międzynarodowego Banku Odbudowy i  Rozwoju oraz 
Banku Światowego Doing Business (2020) Gruzja zajmuje bardzo wysokie pozycje 
(w 2020 r . siódme miejsce na świecie na 190 ocenianych) .

Wybrane dane o regionach Gruzji

W Gruzji funkcjonuje podział administracyjny na jednostki pierwszego rzędu – 
republiki autonomiczne (Adżarska i Abchaska; ta druga poza jurysdykcją władz 
w Tbilisi), drugiego – właściwe regiony (mkhare) i miasto wydzielone – Tbilisi .  
Niższym szczeblem podziału administracyjnego są gminy . Pierwsze trzy rodzaje 
jednostek tworzą wykorzystywany w statystyce tzw . poziom regionalny . Podział 
ten wraz z ukształtowaniem powierzchni oraz rozmieszczeniem głównych miast 
i dróg przedstawia rycina 1 .

Zagregowanie większości danych do poziomu regionów uniemożliwia bar-
dziej wnikliwą analizę . Pod względem powierzchni mkhare nie są bardzo dużymi 
jednostkami przestrzennymi (tab . 1) . Wyjąwszy Tbilisi, najmniejszym regionem 
jest Guria, której powierzchnia wynosi 2 tys . km2 (dla porównania jest to wiel-
kość zbliżona do powiatu ostrołęckiego w Polsce), największy – Kachetia – po-
nad 11 tys . (jak świętokrzyskie w Polsce) . Region Kartlii Wewnętrznej oficjalnie 
obejmuje również większość regionu Cchinvali (Osetii Południowej) . Separatyści 
z tejże jednostki zajęli ponadto niewielkie fragmenty Imeretii, Raczy-Leczchumi 
i Dolnej Swanetii oraz Mcchety-Mtianetii . Stolica kraju oficjalnie skupia 1/3 lud-
ności, chociaż powszechnie uważa się, że odsetek ten jest większy . Region wy-
dzielony Tbilisi prócz miasta głównego obejmuje parę okolicznych wiosek, w któ-
rych mieszka łącznie 30,7 tys . osób . Kolejno klasyfikują się: Imeretia (ok . 0,5 mln 
mieszkańców) Dolna Kartlia (0,4 mln), następnie Adżaria, Kachetia i Megrelia 
z Górną Swanetią (po 300 tys . mieszkańców) . Najmniej mieszkańców ma Racza-
Leczchumi i Dolna Swanetia (niecałe 30 tys .) oraz Guria (ponad 90 tys .) . Ze wzglę-
du na koncentrację ludności w Tbilisi stopień urbanizacji demograficznej kraju 
wydaje się niemały (60%, tj . taki sam jak dla Polski), jednak jego zróżnicowanie 
przestrzenne jest spore . Jedynym regionem, w którym wskaźnik ten przekracza 
50% i zbliża się do średniej krajowej, jest Adżaria . Podobnymi dysproporcjami ce-
chuje się sieć miast . Wśród stolic regionów wyróżnić można zaledwie trzy o licz-
bie ludności przekraczającej 100 tys .: Batumi, Kutaisi i Rustawi . Ze względu na 
systematyczną depopulację Kutaisi i wzrost liczby ludności w Rustawi, miasta te 
prawdopodobnie wkrótce zamienią się miejscami . Stolicami aż czterech regionów 
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są miasta o liczbie ludności nie przekraczającej 20 tys . Racza-Leczchumi i Dolna 
Swanetia jest też jedynym regionem, w którym stolica nie jest największym mia-
stem (zaledwie 2 tys . mieszkańców), ustępując miastu Oni (2,6 tys .) .

Tabela 1. Wybrane cechy regionów Gruzji

Region Powierzch-
nia (km2)

Liczba lud-
ności (tys .)

Stopień 
urbanizacji 

(%)
Stolica Liczba lud-

ności (tys .)

Adżaria 2 900,0 354,9 57,3 Batumi 172,1
Dolna Kartlia 6 436,2 437,3 44,0 Rustawi 130,1
Guria 2 033,2 107,1 29,1 Ozgureti 14,3
Imeretia 6 414,7 481,5 49,6 Kutaisi 134,4
Kachetia 11 375,0 309,6 22,9 Telawi 19,8
Kartlia 
Wewnętrzna 3 428,3 254,1 39,6 Gori 45,4

Mccheta-
Mtianetia 5 606,0 93,4 24,2 Mccheta 7,6

Megrelia-Górna 
Swanetia 7 468,2 308,4 39,8 Zugdidi 41,5

Racza-Leczchumi 
i Dolna Swanetia 4 600,0 28,5 23,7 Ambrolauri 2,0

Samcche-
Dżawachetia 6 412,8 151,1 35,9 Achalciche 17,1

Tbilisi 504,2 1 202,7 97,4 – –
GRUZJA 56 674,4 3 728,6 59,4 Tbilisi 1 172,0
Stan na 31 grudnia 2020 r .
Zestawienie nie obejmuje obszarów separatystycznych: Abchazji i regionu Cchinwali .
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Narodowego Biura Statystyki Gruzji .

WYNIKI BADAŃ

Uprzemysłowienie

Rogacki (1976, s . 5) definiuje uprzemysłowienie jako „stan cech charakteryzują-
cych poziom uprzemysłowienia na danym obszarze” . Definicja ta, zakrawająca na 
pleonazm, ma jednak walor operacyjny, wyznaczając sposób pomiaru zjawiska 
poprzez identyfikację i skalowanie cech . Tak rozumiane uprzemysłowienie badać 
można, odnosząc tradycyjne miary przemysłu do powierzchni jednostki teryto-
rialnej . W niniejszym opracowaniu za miary takie przyjęto liczbę zatrudnionych 
w  przemyśle oraz wartość produkcji przemysłowej, co koresponduje z  przyjętą 
definicją dezindustrializacji Carincrossa (1982) i Levera (1991) .
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Zatrudnienie w przemyśle

W 2006 r . w Gruzji w przemyśle pracowało prawie 95 tys . osób, z czego najwię-
cej przypadało na Tbilisi (40%), następnie Imeretię (16%) i Dolną Kartlię (11,8%) . 
Łącznie te trzy regiony skupiały 68% zatrudnionych w przemyśle . W kolejnych 
jednostkach: Adżarii i  Kartlii Wewnętrznej był podobny odsetek osób zatrud-
nionych w  przemyśle (7% w  każdej) . Listę zamykały Racza-Leczchumi i  Dolna 
Swanetia (1,1%) oraz Guria (1,3%), w których zatrudnienie w przemyśle znajdo-
wało niewiele ponad 1 tys . osób (tab . 2) . Syntetyczna miara koncentracji, jaką 
jest wskaźnik Florence’a,  wynosiła 0,48, co Troc (1991) interpretuje w  katego-
riach średniego poziomu koncentracji . Kolejność zajmowana przez poszczególne 
mkhare jest zatem zgodna z pozycją w hierarchii zaludnienia stolic . Odstępstwa 
odnotować można w przypadku Batumi (w 2006 r . trzecie pod względem liczby 
ludności miasto w kraju) i Gori (wyłączając Suchumi w Abchazji – szóste najlud-
niejsze miasto kraju) .

Tabela 2. Zatrudnienie w przemyśle Gruzji według regionów w 2006 i 2020 r .

Region Stolica Zatrudnieni Zmiana
2006 2020 w osobach w %

Adżaria Batumi 6 726 10 959 4 233 62,9
Dolna Kartlia Rustawi 11 148 15 213 4 065 36,5
Guria Ozgureti 1 211 1 803 592 48,9
Imeretia Kutaisi 15 151 16 717 1 566 10,3
Kachetia Telawi 5 751 6 581 830 14,4
Kartlia Wewnętrzna Gori 6 413 4 860 –1 553 –24,2
Mccheta-Mtianetia Mccheta 1 945 5 006 3 061 157,4
Megrelia-Górna Swanetia Zugdidi 4 054 4 245 191 4,7
Racza-Leczchumi i Dolna Swanetia Ambrolauri 1 009 736 –273 –27,1
Samcche-Dżawachetia Achalciche 2 220 2 827 607 27,3
Tbilisi – 38 101 59 606 21 505 56,4
GRUZJA Tbilisi 94 607 129 759 35 152 37,2
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Narodowego Biura Statystyki Gruzji .

W badanym okresie doszło do wzrostu zatrudnienia w przemyśle w Gruzji do 
blisko 130 tys . osób, tj . o ponad 37% . W układzie regionalnym zmiany te były 
jednak nierównomierne . Najwyższe zatrudnienie odnotowało ponownie Tbilisi 
(46% ogółu zatrudnionych w przemyśle), Imeretia (12,9%) i Dolna Kartlia (11,7%) . 
Łącznie skupiało się w nich 70% zatrudnionych . W dalszym ciągu jednostkami 
o najniższej liczbie zatrudnionych okazały się Racza-Leczchumi i Dolna Swanetia 
(0,6%), a także Guria (1,4%) . Zmiany te w niewielkim stopniu przełożyły się na 
wzrost współczynnika koncentracji Florence’a, który wyniósł 0,49 . Niemniej dys-
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proporcja zatrudnienia pomiędzy jednostkami zwiększyła się z 38 razy w 2006 r . 
do 81 w 2020 r .

Metoda najbliższego sąsiada pozwala na wyróżnienie czterech grup regionów 
na początku i  pięciu pod koniec badanego okresu (ryc . 2) . W 2020 r . pierwszą 
z grup stanowi nieuwzględnione na wykresie Tbilisi . Drugą grupę współtworzą 
Imeretia i  Dolna Kartlia, chociaż dystans między nimi się zmniejszył . Trzecia 
grupa to Adżaria, która w  porównywanym okresie wyrwała się z  grupy regio-
nów o niskiej liczbie zatrudnionych w przemyśle i obecnie jest zbiorem jedno-
elementowym . W  skład czwartej grupy wchodzą Kachetia, Mccheta-Mtianetia, 
Kartlia Wewnętrzna oraz Megrelia-Górna Swanetia . Cechują się one niską liczbą 
pracowników przemysłowych, acz wewnętrzne różnią się pod względem dynami-
ki . Podczas gdy Mccheta-Mtianetia charakteryzuje się najwyższym wskaźnikiem 
zmian wśród wszystkich regionów Gruzji (aż o +157%), Kartlia Wewnętrzna od-
notowała spadek zatrudnienia o 1/4 . Tak dynamiczny wzrost Mcchety-Mtianetii 
(chociaż przy niskiej bazie) spowodował awans tego regionu o  jedną grupę . 
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Ryc. 2. Liczba zatrudnionych w  przemyśle Gruzji według regionów* w  latach 
2006–2020

*Z wyjątkiem Tbilisi .
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Narodowego Biura Statystyki Gruzji .
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Pozostałe regiony składają się na piątą grupę, cechującą się najmniejszą liczbą za-
trudnionych . W grupie tej również odmiennie kształtuje się dynamika . Podczas 
gdy Guria i Samcche-Dżawachetia odnotowują wzrost zatrudnienia w przemyśle 
o 49 i 27%, o  tyle Racza-Leczchumi i Dolna Swanetia odznaczają się ujemnym 
wskaźnikiem zatrudnienia (–27%) .

Wartość produkcji przemysłowej

W  2006  r . wartość produkcji przemysłowej w  Gruzji wynosiła 1,55 mld dola-
rów, z  czego 38% przypadało na Tbilisi, 26% na Dolną Kartlię i blisko 11% na 
Imeretię (tab . 3) . Podobnie jak w przypadku zatrudnienia, mkhare o najniższej 
wartości produkcji okazały się Racza-Leczchumi i  Dolna Swanetia (0,4%) oraz 
Guria (1,4%) . Warto jednak zauważyć, że aż pięć mkhare cechowało się udziałami 
oscylującymi wokół 2–3% wartości krajowej produkcji przemysłowej . Wskaźnik 
koncentracji Florence’a  wynosił 0,54 . W  kolejnych latach odnotowano tenden-
cję wzrostową . Większe spadki są widoczne w przypadku niektórych regionów 
w 2009 r . z powodu konfliktu z Rosją o region Cchinwali, a w 2015 r . z powodu 
deprecjacji krajowej waluty8 .

Tabela 3. Wartość produkcji przemysłowej według regionów w 2008 i 2020 r .

Region Stolica

Wartość 
produkcji 

(mln USD)
Zmiana

2006 2020 mln USD w %
Adżaria Batumi 44,0 240,8 196,8 447,3
Dolna Kartlia Rustawi 403,0 929,3 526,3 130,6
Guria Ozgureti 22,5 69,1 46,6 207,1
Imeretia Kutaisi 165,9 448,4 282,5 170,3
Kachetia Telawi 54,0 229,8 175,8 325,6
Kartlia Wewnętrzna Gori 134,3 244,6 110,3 82,1
Mccheta-Mtianetia Mccheta 47,6 308,8 261,2 548,7
Megrelia-Górna Swanetia Zugdidi 36,0 257,3 221,3 614,7
Racza-Leczchumi i Dolna Swanetia Ambrolauri 6,7 13,0 6,3 94,0
Samcche-Dżawachetia Achalciche 40,8 176,3 135,5 332,1
Tbilisi – 597,2 1522,7 925,5 155,0
GRUZJA Tbilisi 1552,0 4456,5 2904,5 187,1
Nominalną wartość produkcji przemysłowej wyrażoną w  lari przeliczono według kursu 

średniorocznego USD bez uwzględnienia zmiany parytetu siły nabywczej dolara .
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Narodowego Biura Statystyki Gruzji .

8 Średnioroczna wartość lari obniżyła się w stosunku do dolara amerykańskiego z 1,7659 do 
2,2703, czyli aż o 29% .
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 Po 14 latach sytuacja przedstawiała się następująco: na Tbilisi przypadał 
mniejszy odsetek wartości produkcji (34%), podobnie na Dolną Kartlię (21%) oraz 
Imeretię (10%) . W kolejnej jednostce – Mcchecie-Mtianetii – produkowano do-
bra przemysłowe o łącznej wartości 7% . Skrajnie niski udział Raczy-Leczchumi 
i  Dolnej Swaneti uległ jeszcze zmniejszeniu (do 0,3%) . Znaczenie Gurii trochę 
wzrosło (do 1,6%) . Udziały pozostałych jednostek wahały się między 4 a 5,8% . 
Wskaźnik Florence’a obniżył się do 0,42, czyli według Troca (1991) był na grani-
cy średniego i niskiego stopnia koncentracji przestrzennej . Dysproporcje między 
mkhare wzrosły z 89 razy w 2006 r . do 117 razy w 2020 r .

Grupowanie metodą najbliższego sąsiada ponownie ujawniło różnice w  po-
dziale . W okresie bazowym wyróżnić można cztery grupy regionów . Pierwszą, 
o  najwyższej wartości produkcji przemysłowej stanowi Tbilisi (ponownie ze 
względu na dysproporcje niewykazane na ryc . 3) . Drugą, również jednoelemento-
wą tworzyła Dolna Kartlia . W grupie trzeciej, o niskiej wartości produkcji, plasują 
się Imeretia oraz Kartlia Wewnętrzna . Pozostałych siedem regionów wykazywa-
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Ryc. 3. Wartość produkcji przemysłowej Gruzji według regionów* w latach 2006–
2020

*Z wyjątkiem Tbilisi .
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Narodowego Biura Statystyki Gruzji .
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ło podobieństwo w  zakresie skrajnie niskiej wartości produkcji przemysłowej . 
W roku 2020 można mówić o pięciu grupach . Dwie pierwsze pozostają zbiora-
mi jednoelementowymi . Trzecią grupę tworzy również zbiór jednoukładowy – 
Imeretia . Zauważyć można bardzo podobne wahania miernika w tychże dwóch 
jednostkach . Grupę czwartą stanowią Mccheta-Mtianetia, Megrelia-Górna 
Swanetia, Kartlia Wewnętrzna, Adżaria, Kachetia oraz Samcche-Dżawachetia . 
Z wyjątkiem Kartlii Wewnętrznej wszystkie przynależne do tego zbioru jednostki 
odnotowały awans z grupy najniższej . Ostatnią grupę współtworzyły Guria oraz 
Racza-Leczchumi i Dolna Swanetia .

Współczynnik korelacji dynamiki zatrudnienia i dynamiki wartości produkcji 
wykazuje spodziewaną wysoką zależność pozytywną (R = 0,61), chociaż przy tak 
małej liczbie jednostek należy w jego interpretacji zachować ostrożność . Niemniej 
porównanie rozkładu przestrzennego tychże wskaźników (dynamik: zatrudnienia 
i wartości przemysłu) pozwala dostrzec specyfikę dotychczas ukrytą . Ponownie 
stosując analizę skupień metodą najbliższego sąsiada, wydzielić można sześć ro-
dzajów mkhare (ryc . 4) . Liderem tempa rozwoju obydwu wskaźników jest region 
Mcchety-Mtianeti (typ I) . Charakteryzuje się bardzo wysokim tempem wzrostu 
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Ryc. 4. Wskaźniki dynamiki zatrudnienia i wartości produkcji przemysłu według 
regionów Gruzji (2006–2020)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Narodowego Biura Statystyki Gruzji .
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zarówno zatrudnienia, jak i  wartości produkcji . Stosunkowo wysokimi wskaź-
nikami wzrostu cechuje się Adżaria (typ II) . Wysokie tempo przyrostu wartości 
przemysłowej i stagnacja przyrostu miejsc pracy opisuje Megrelię-Górną Swanetię 
(typ III) . Pozostałe jednostki tworzą zbiory dwu- lub czteroelementowe . Samcche-
Dżawachetia i Kachetia charakteryzują się niższą niż kraj dynamiką przyrostu za-
trudnienia, ale wysoką pod względem wartości produkcji (typ IV) . Najliczniejszą 
grupę współtworzą: Tbilisi, Guria, Dolna Kartlia i Imeretia (typ V), które oscylują 
też wokół wartości wyliczonych dla całego kraju, przy czym ostatnią z mkhare 
opisuje niewielki przyrost zatrudnienia . Typ VI stanowią Kartlia Wewnętrzna 
oraz Racza-Leczchumi z Dolną Swanetią, które cechują się spadkiem zatrudnie-
nia i  powolnym wzrostem wartości produkcji przemysłowej . Omówienie przy-
czyn tego zróżnicowania znajdzie miejsce w dalszej części artykułu .

Ilorazy lokalizacji

Dotychczasowa analiza abstrahuje od podstawowego punktu odniesienia w bada-
niach geograficznych – powierzchni . Metodą stosowaną w takich przypadkach jest 
iloraz lokalizacji (Iir), który ma tę podstawową zaletę, że jest prosty w konstrukcji 
i interpretacji . Ponadto w sytuacji stosowania dla różnych momentów czasowych 
wskaźników opartych na pieniądzu neutralizuje on wpływ inflacji (Czyż, 2016) . 
W  dalszym ciągu jest też powszechnie wykorzystywany do określenia stopnia 
nasycenia wielkości podstawowej danym zjawiskiem (por . Stryjakiewicz, 1999, 
2003, Domański, 2001, Czapliński i  in ., 2013) czy delimitacji obszarów wzrostu 
i recesji (Churski, 2008) . Najczęściej stosowaną wielkością podstawową jest po-
wierzchnia danej jednostki (mówi się wtenczas o koncentracji przestrzennej) lub 
liczba ludności w danej jednostce (koncentracja demograficzna – por . Troc 1991) . 
Na potrzeby niniejszej pracy za wielkość bazową przyjęto powierzchnię . W licz-
niku umieszczono liczbę zatrudnionych (tab . 4) albo wartość produkcji przemy-
słowej (tab . 5) .

Obliczone wartości Iir należą do wskaźników pozytywnych, czyli wyższa war-
tość oznacza wyższy stopień nasycenia przestrzeni badanym zjawiskiem . Sama 
konstrukcja wskaźnika sprawia, że jednostki małe terytorialnie (zwłaszcza miasta 
wydzielone) ze względu na dysproporcje licznika i mianownika osiągają wysokie 
wartości . Przedziały zazwyczaj jednak są kwestią arbitralnego doboru autorów . 
W niniejszym opracowaniu przyjęto pięć klas o następujących interpretacjach:

Klasa A – wysokie nasycenie przestrzeni (Iir > 1,5),
Klasa B – średnie nasycenie przestrzeni (1,5 > Iir > 1,0),
Klasa C – niskie nasycenie przestrzeni (1,0 > Iir > 0,5),
Klasa D – bardzo niskie nasycenie przestrzeni (0,5 > Iir > 0,25),
Klasa E – śladowe występowanie zjawiska (0,25 > Iir) .
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W przypadku zatrudnienia w przemyśle można powiedzieć o dużym stopniu 
dysproporcji jego rozmieszczenia . W 2006 r . różnica pomiędzy mkhare była aż 
351-krotna, a w 2020 r . 744-krotna (tab . 4) . Wyłączając Tbilisi, różnice te wyno-
szą odpowiednio 11- i 42-krotność . Dochodzi zatem do pogłębiania dyspropor-
cji międzyregionalnych . W  początkowym okresie pięć jednostek wykazywało 
względną „nadwyżkę” badanego zjawiska, w końcowym – tylko cztery (ryc . 5) . 
Ze znaczniejszych zmian odnotować należy umocnienie pozycji Tbilisi, wzrost 
Adżarii (awans na drugie miejsce) oraz Mcchety-Mtianetii (acz w dalszym ciągu 
iloraz lokalizacji plasował się w dolnych klasach) . Do największych zmian ujem-
nych należy zaliczyć spadek pozycji Kartlii Wewnętrznej (z względnej „nadwyż-
ki” badanego zjawiska do „niedoboru” – do klasy C) oraz Imeretii (z 1,43 do 1,15) . 
Pozostałe regiony można zinterpretować jako stagnacyjne .

Tabela 4. Iloraz lokalizacji zatrudnienia przemyśle w 2006 i 2020 r .
Region Iir 2006 Klasa Region Iir 2020 Klasa
Tbilisi 45,67 A Tbilisi 52,09 A
Imeretia 1,43 B Adżaria 1,67 A
Adżaria 1,40 B Imeretia 1,15 B
Kartlia Wewnętrzna 1,13 B Dolna Kartlia 1,04 B
Dolna Kartlia 1,05 B Kartlia Wewnętrzna 0,62 C
Guria 0,36 D Mccheta-Mtianetia 0,39 D
Megrelia-Górna Swanetia 0,33 D Guria 0,39 D
Kachetia 0,31 D Kachetia 0,25 D
Mccheta-Mtianetia 0,21 E Megrelia-Górna Swanetia 0,25 D
Samcche-Dżawachetia 0,21 E Samcche-Dżawachetia 0,19 E
Racza-Leczchumi 
i Dolna Swanetia 0,13 E Racza-Leczchumi 

i Dolna Swanetia 0,07 E

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Narodowego Biura Statystyki Gruzji .

Rozkład przestrzenny ilorazu lokalizacji wyliczonego dla wartości produk-
cji przemysłowej cechuje się inną hierarchią regionów (tab . 5) . Pomimo spadku 
wskaźnika dla Tbilisi, dysproporcja i tak wzrosła z 864 do 969 razy, a to za sprawą 
proporcjonalnie szybszego zmniejszenia ilorazu dla Raczy-Leczchumi i  Dolnej 
Swanetii . Pomijając jednak tę różnicę, można powiedzieć, że rozkład ilorazu uległ 
wypłaszczeniu: jednostki o najwyższym jego poziomie poziom ten zmniejszyły, 
te z dolnych przedziałów zwiększyły . Warty odnotowania jest awans Adżarii na 
trzecie miejsce (podwojenie ilorazu), Mcchety-Mtianeti, która zwiększyła po-
ziom ilorazu o 130%, oraz Megrelii-Górnej Swanetii (również podwojenie, choć 
wciąż pozostaje w  klasie D – bardzo niskiego nasycenia przestrzeni badanym 
zjawiskiem) . Wśród spadków najbardziej znacząca jest zmiana pozycji Kartlii 
Wewnętrznej z klasy B do C, czyli jednostek o względnym niedoborze badanego 
zjawiska (ryc . 6) .
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Ryc. 5. Zróżnicowanie przestrzenne ilorazu lokalizacji zatrudnienia w przemyśle 
w 2006 i 2020 r . według regionów Gruzji

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Narodowego Biura Statystyki Gruzji .
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Tabela 5. Iloraz lokalizacji wartości produkcji przemysłowej w 2006 i 2020 r .
Region Iir 2006 Klasa Region Iir 2020 Klasa
Tbilisi 43,18 A Tbilisi 38,75 A
Dolna Kartlia 2,28 A Dolna Kartlia 1,85 A
Kartlia Wewnętrzna 1,43 B Adżaria 1,07 B
Imeretia 0,94 C Kartlia Wewnętrzna 0,92 C
Adżaria 0,55 C Imeretia 0,90 C
Guria 0,40 D Mccheta-Mtianetia 0,71 C
Mccheta-Mtianetia 0,31 D Megrelia-Górna Swanetia 0,44 D
Samcche-Dżawachetia 0,23 E Guria 0,44 D
Megrelia-Górna Swanetia 0,18 E Samcche-Dżawachetia 0,35 D
Kachetia 0,17 E Kachetia 0,26 D
Racza-Leczchumi 
i Dolna Swanetia 0,05 E Racza-Leczchumi 

i Dolna Swanetia 0,04 E

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Narodowego Biura Statystyki Gruzji .

Naniesienie obydwu ilorazów dla obydwu punktów czasowych na jeden wy-
kres pozwala prześledzić jednoczesne zmiany pozycji poszczególnych mkhare 
(ryc . 7) . By ułatwić percepcję, te same jednostki przestrzenne połączono linia-
mi obrazującymi przesunięcia . Kolor linii oddaje kierunek zmian . Linie zielone 
wskazują na wzrost obydwu wskaźników . Wyróżnić można trzy takie jednost-
ki: Adżarię, Mcchetę-Miranetię oraz Gurię . Linia czerwona pokazuje spadek 
obydwu ilorazów lokalizacji . Zmiany takie zaszły w czterech regionach: Dolnej 
Kartlii, Kartlii Wewnętrznej Imeretii oraz Raczy-Leczchumi i Dolnej Swanetii . 
Zwłaszcza w  przypadku pierwszych trzech jednostek zmiany były duże . Linia 
żółta opisuje jednoczesny wzrost ilorazu zatrudnienia w przemyśle i spadek ilo-
razu wartości produkcji . Prócz zaznaczonych na rycinie Samcche-Dżawachetii, 
Kachetii i Megrelii-Górnej Swanetii zmiany takie wykazuje Tbilisi .
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Ryc. 6. Zróżnicowanie przestrzenne ilorazu lokalizacji wartości produkcji prze-
mysłowej w 2006 i 2020 r . według regionów Gruzji

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Narodowego Biura Statystyki Gruzji .
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WYNIKI I DYSKUSJA

Wyznaczona dwuwymiarowa przestrzeń euklidesowa ilorazów lokalizacji pozwa-
la dokonać klasyfikacji mkhare . Przy zastosowanych kryteriach wyróżnić można 
ich dziewięć, jednak na podstawie swojej wiedzy proponuję ich redukcję do sze-
ściu . Zaproponowane nazewnictwo wyróżnionych regionów jest dwuczłonowe . 
Część pierwsza odwołuje się do oceny aktualnej sytuacji na podstawie ilorazów 
lokalizacji (tab . 6), człon drugi do oceny dotychczasowej dynamiki (ryc . 4, 7) .

Tabela 6. Klasyfikacja regionów Gruzji pod względem intensywności uprzemy-
słowienia w 2020 r .

Zatrudnienie
KLASA

A
(>1,5)

B
(1,0–1,5)

C
(0,5–1,0)

D
(0,25–0,5)

E
(<0,25)

W
ar

to
ść

 p
ro

du
kc

ji
K

LA
SA

A
(>1,5) Tbilisi Dolna 

Kartlia
B

(1,0–1,5) Adżaria

C
(0,5–1,0) Imeretia Kartlia 

Wewnętrzna
Mccheta-
Mtianetia

D
(0,25–0,5)

Guria
Kachetia
Megrelia-

-Górna 
Swanetia

Samcche-
-Dżawa-

chetia

E
(<0,25)

Racza-Lecz-
chumi i Dol-
na Swanetia

W nawiasach podano wartości ilorazów lokalizacji .
Typy regionów przemysłowych:

– biegun wzrostu – satelita wschodzący
– biegun zastojowy – peryferia zastojowe
– satelita depresywny – peryferia depresywne

Źródło: opracowanie własne .

Pierwsze trzy regiony to bieguny rozwojowe . Zaliczyć do nich można Tbilisi, 
Dolną Kartlię oraz Adżarię . Lokalne uwarunkowania naturalne (ciepłe źródła 
siarkowe) według podań były przyczyną przenosin stolicy z pobliskiej Mcchety 
do Tbilisi w V w . (Górecki, 2010) . Ukształtowanie terenu (zwężająca się dolina 
Mtkwari) nie sprzyja jednak przestrzennej ekspansji miasta, a rozwinięte po oby-
dwu brzegach osadnictwo nie pozwala na nadmierne spiętrzane wody . W efek-
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cie energetyczne wykorzystanie rzeki ograniczone jest do hydroelektrowni 
przepływowych (w północnej części miasta) . Tbilisi jest niekwestionowanym li-
derem zmian społeczno-gospodarczych, generującym w 2020 r . 50,5% PKB kraju 
(Regional Gross…) . Jego przewaga wynika zarówno z potencjału ludnościowego 
(na początek 2021 r . oficjalne dane podają 1,2 mln mieszkańców, niemniej nieofi-
cjalnie mówi się nawet o 1,5 mln wobec 3,7 mln ludności kraju ogółem), jak i wy-
znaczonej historycznie ścieżki rozwoju . Duża koncentracja zatrudnienia w prze-
myśle (wzrost z 40% do 46%) oraz wartości produkcji (pomimo spadku udziału 
z 38% do 34%) pozwala interpretować Tbilisi jako opisywany przez F . Perroux 
biegun wzrostu I stopnia (por . Budner, 2003) . W odróżnieniu jednak od koncepcji 
Perroux, Tbilisi należy traktować przede wszystkim jako teren nie tyle przemy-
słowy, ile rozwiniętych usług wyższego rzędu pobudzających kolejne . Być może 
słuszniejsze byłoby nazywanie Tbilisi rdzeniem w rozumieniu rdzeni i peryferii 
J .  Friedmana . Jednak rdzenie rozumiane są jako „terytorialnie zorganizowa-
ne podsystemy społeczeństwa odznaczające się wysoką zdolnością generowania 
innowacji” (Domański, 1993, s . 165) . Abstrahując od kwestii zorganizowania, 
w przypadku Gruzji (w tym jej stolicy) właściwiej byłoby mówić o wysokiej zdol-
ności adaptacji . Tbilisi można traktować również jako biegun sprzężeń i procesów 
kumulacyjnych G . Myrdala, co miałoby prowadzić nie do rozwoju obszarów pro-
blemowych, jak to widzi Perroux, ale, jak chce Myrdal, do stagnacji ekonomicz-
nej terenów (por . Piętak, 2017) . W przypadku Tbilisi można mówić o słuszności 
obydwu twierdzeń . Tereny otaczające stolicę korzystają z czynnika aglomeracji, 
czyli skupiania się aktywności gospodarczej wokół miasta głównego . Efekt ten 
jest widoczny zwłaszcza w kierunku północnym . Natomiast w przypadku Kartlii 
Wewnętrznej, położonej na północny zachód od miasta, wydają się przeważać 
efekty wymywania i stagnacji . Wątek ten poruszony będzie przy omawianiu tego 
regionu .

Pozostałe dwa regiony (bieguny) rozwojowe to Dolna Kartlia i  Adżaria . 
Jakościowo silnie się od siebie różnią . Dolna Kartlia jest regionem otaczającym 
Tbilisi od południa . Jej stolicą i czwartym miastem co do wielkości w kraju jest 
Rustawi, oddalone od Tbilisi o 30 km . Bliskość geograficzna stolicy powoduje, że 
coraz częściej mówi się o duopolis . Od 1948 r . w Rustawi działa huta stali, chociaż 
decyzja o jej powstaniu zapadła w 1940 r . Wybudowanie zakładów metalurgicz-
nych było czynnikiem miastotwórczym – Rustawi prawa miejskie uzyskało 19 
stycznia 1948 r .9 Budowa huty stała się zatem głównym czynnikiem rozwoju go-
spodarczego regionu . Jeszcze w latach 80 . była największym producentem stali na 
całym Kaukazie . I chociaż wojny i rewolucje okresu niepodległości bezpośrednio 
Rustawi nie dotknęły (choć miasto przeżyło nalot armii rosyjskiej w trakcie wojny 
pięciodniowej o region Cchinwali), to uwarunkowania pierwszych lat niepodle-

9 Maryański (1987) za datę powstania Rustawi podaje 1954 r ., co mija się jednak z prawdą .
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głości spowodowały, że od 1999  r . firma zaprzestała produkcji . Dopiero sprze-
daż udziałów brytyjsko-gruzińskiej spółce zaowocowała wznowieniem produkcji 
(jako Rustavi Metallurgical Plant) . Od 2009 r . odbywa się w niej produkcja prętów 
zbrojeniowych, a od 2011 r . w związku z uruchomieniem wielkiego pieca – rur 
i innych produktów . Drugą wydzieloną spółką jest Geosteel, w 49% mająca tego 
samego właściciela – Georgian Steel Holding Group . Wznowienie działalności 
widoczne jest w statystykach regionu: w zatrudnieniu (tylko pierwsza huta gene-
ruje ok . 1300 miejsc pracy), a zwłaszcza w wartości produkcji przemysłowej re-
gionu (w latach 2006–2012 jej wzrost wyniósł blisko 250%) . Od 2019 r . rozpoczęto 
inwestycje w nowy elektryczny piec łukowy . Istnienie zakładów metalurgicznych 
generuje powstanie innych przedsiębiorstw w mieście, w tym zwłaszcza z branży 
budowlanej (przykładowo Construction Service, dostarczające m .in . materiały 
zbrojeniowe) . Tradycje rozwijanego w czasach sowieckich przemysłu cementowe-
go podtrzymują dwie fabryki należące do Heidelberg Cement Georgia (inwestor 
niemiecki) . W  tym sensie w  zakładach metalurgicznych w  Rustawi upatrywać 
można rodzaj przemysłu napędowego tworzącego biegun drugiego rzędu, od-
działywających na okoliczne miejscowości . Do ośrodków przemysłowych powią-
zanych z hutą w Rustawi zaliczyć można pobliskie Marneuli (fabryka przetworów 
warzywno-owocowych Marneuli Food Factory, niewielkie przetwórstwo ropy 
naftowej wydobywanej w południowo-wschodniej Gruzji, fabryka żelbetonu oraz 
przetwórstwo tytoniu10) . Ważnym ośrodkiem przemysłowym Dolnej Kartlii jest 
Kazreti (5,5 tys . mieszkańców) i Bolnisi (8,3 tys .) . Pomiędzy tymi dwoma miej-
scowościami eksploatowane są położone na zboczu góry rudy miedzi z domieszką 
złota przez Rich Metals Group . Według przedstawicieli spółki przedsiębiorstwo 
jest największym pracodawcą przemysłowym w kraju (ok . 3 tys . zatrudnionych) 
i odpowiada za 10% eksportu kraju .

Wysoka pozycja Adżarii ma wiele przyczyn . Uwarunkowania fizycznogeo-
graficzne (linia brzegowa, ukształtowanie terenu, klimat, roślinność naturalna) 
oraz historyczne współtworzą impulsy rozwoju regionu . Jego stolica – Batumi – 
rozwijała się jako port już w czasach rzymskich . Od XVII w . do 1878 r . znajdowa-
ła się pod panowaniem tureckim, co wydaje się jednym z głównych czynników 
współczesnego rozwoju miasta11 . W tym czasie miejscowa ludność uległa islami-
zacji w wymiarze religijnym (zachowując jednak od Turków odrębność etnicz-
ną – gruzińską) . Odrębność konfesyjna spowodowała, że w czasach radzieckich 

10 Okolice miasta Marneuli zamieszkiwane są przez mniejszość azerską, która lokalnie prze-
waża – w samym mieście 83% ludności to Azerowie . Społeczność ta przechowała tradycje 
uprawy tytoniu . Koncentracja upraw tytoniu jest bardzo duża – około 78% krajowych 
zbiorów przypada właśnie na okolice Marneuli .

11 Dziś z Batumi do granicy z Turcją jest niecałe 20 km .
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Adżaria uzyskała status republiki autonomicznej w  ramach Gruzińskiej SRR12 . 
Wzmogło to poczucie odrębności . Jeszcze w czasach carskich Batumi połączo-
no z Baku linią kolejową, a później ropociągiem . Spowodowało to rozwój miasta 
jako głównego portu Zakaukazia i miejsca eksportu ropy naftowej . W efekcie na 
terenie Adżarii powstał przemysł stoczniowy oraz maszynowy (na potrzeby prze-
mysłu naftowego i herbacianego), ostatnio również meblarski (tureckie MAQRO 
Home) . Uwarunkowania klimatyczne stworzyły możliwość uprawy herbaty, do 
czego po latach przestoju powszechnie się wraca . Odżywają zakłady przetwór-
stwa tej rośliny . Na bazie połowu ryb oraz upraw roślin cytrusowych funkcjonuje 
przemysł spożywczy (produkcja konserw) . Pozyskiwanie drewna w bujnych la-
sach Gór Ażarskich powoduje powstawanie małych tartaków . Wydaje się jednak, 
że czynnikami rozwoju regionu są przede wszystkim: czynnik instytucjonalny 
(sprawnie zarządzane miasto13) oraz kapitał zagraniczny – inwestycje zwłaszcza 
w budownictwie i usługach . Uwidaczniają się w tym zaszłości historyczne, gdyż 
najczęstszym kierunkiem pochodzenia kapitału jest Turcja (i pozostający w bli-
skich kontaktach Azerbejdżan) . Dynamika rozwoju miasta objawia się również 
gwałtownymi zmianami demograficznymi . Jeszcze w  2012  r . miasto zamiesz-
kiwało 123,5 tys . osób, co dawało mu trzecią pozycję po Kutaisi . Na 1 stycznia 
2021 r . liczba mieszkańców miasta wynosi 172,1 tys ., o 36 tys . więcej niż stolicy 
Imeretii . Należy podkreślić, że rozwój przemysłu w Adżarii jest ograniczony do 
stolicy regionu i wąskiego pasa nadbrzeżnego . Utrudnieniem jego ekspansji prze-
strzennej w głąb autonomii jest bardzo zły stan drogi Batumi – Achalciche, która 
na wschód od miasta Khiczauri zamienia się w drogę gruntową . Górski charakter 
terenu wzdłuż tej drogi pozwala na rozwój tylko wspomnianych tartaków i nie-
wielkich hydroelektrowni .

Imeretia, pomimo że cechuje się bardzo dobrymi uwarunkowaniami fizycz-
nogeograficznymi, największą gęstością zaludnienia wśród regionów kraju i du-
żymi tradycjami przemysłowymi, została określona w badaniu jako biegun za-
stojowy . Na jej terenie znajdują się jedne z największych na świecie złóż manganu 
oraz pokłady węgla kamiennego . Główne miasto regionu – Kutaisi – przez lata 
była stolicą królestw i  księstw zachodniej Gruzji, a  parokrotnie, m .in . podczas 
najazdu mongolskiego, nawet całego kraju (Furier, 2000, 2011, 2015) . Przez całe 
wieki było największym miastem na zachód od Pasma Suramskiego, historycznej 
granicy między Gruzją zachodnią i  wschodnią (Mądry, Kaczmarek-Khubnaia, 

12 Był to jedyny przypadek w całym ZSRR powołania republiki autonomicznej nie ze wzglę-
dów etnicznych i narodowościowych, lecz religijnych . Do dziś Adżaria zachowuje status 
republiki autonomicznej .

13 Przez szereg lat istotnym ograniczeniem rozwoju miasta była kwestia infrastrukturalna: 
niewydolnego systemu zaopatrzenia w wodę, a zwłaszcza kanalizacji . Rozwiązanie tego 
problemu wraz ze względną stabilizacją kraju (co zmniejszyło poczucie niepewności pro-
wadzenia działalności gospodarczej) spowodowało napływ inwestycji i ludności .
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2016) . Od czasów radzieckich funkcjonowały w nim zakłady środków transportu 
(produkcja ciężarówek), maszynowy, chemiczny, włókienniczy, skórzano-obuw-
niczy, spożywczy . Lata niepodległości przyniosły jednak zastój . Próbowano oży-
wić miasto poprzez czynnik instytucjonalny, przenosząc do niego w 2012 r . sie-
dzibę parlamentu . Z pomysłu wycofano się w 2018 r ., a nowoczesna architektura 
siedziby władzy ustawodawczej ulega stopniowej degradacji . Borykające się z kło-
potami zakłady samochodowe przejęła Gruzińska Grupa Przemysłowa założona 
w  2006  r . przez Dawida Bezhuaszwiliego . Obecnie produkowane w  niej są nie 
całe samochody, ale ich części . Próba zatrzymania degradacji miasta została pod-
jęta poprzez powstanie Wolnej Strefy Ekonomicznej Kutaisi oraz Wolnej Strefy 
Przemysłowej Hualing . W pierwszej z nich funkcjonują głównie przedsiębiorstwa 
handlowe . W  zakresie rozwoju przemysłu większe znaczenie ma druga z  nich, 
w ramach której funkcjonuje Fresh-Georgia LCC produkująca sprzęt AGD (ka-
pitał egipski), Atlantic Georgia – producent kotłów i grzejników elektrycznych, 
zakłady produkcji tekstyliów (koców, materaców i pledów), mały zakład meta-
lurgiczny – Kutaisi Metallurgical Plant . Od 2019 r . niemiecki producent paneli 
słonecznych AE Solar otworzył w pełni zautomatyzowaną fabrykę, która z mocą 
500 MW ma być największą taką inwestycją w Europie . Również w 2019 r . chiń-
ska grupa Changan Automobile ogłosiła chęć budowy fabryki samochodów elek-
trycznych w Kutaisi (planowana produkcja – 40 tys . pojazdów, a zatrudnienie na 
poziomie 3 tys . osób) . Obrazem upadku miasta jest intensywna depopulacja . Spis 
z 1989 r . wykazał 234 870 mieszkańców . Dane na 1 stycznia 2021 r . podają wiel-
kość 134 378, a zatem aż o 100 tys . mniej .

Poza Kutaisi najważniejszymi ośrodkami przemysłowymi pozostają Tkibuli, 
Cziatura oraz Zestafoni . Dwa pierwsze miasta związane są z  górnictwem . 
W Tkibuli wydobywany jest węgiel kamienny (choć ze względu na bardzo czę-
ste wypadki wydobycie jest nierzadko wstrzymywane) . Redukcja zatrudnienia 
w kopalni powoduje powstawanie licznych tzw . biedaszybów . W Cziaturii już od 
1879 r . trwa wydobycie rud manganu, które przetwarza się w zakładach produkcji 
ferrostopów w Zestafoni (od 1933 r .) . Obydwa zakłady wraz z hydroelektrownią 
Vartsikhe należą do Georgian Manganese LLC . W Cziaturii pozyskuje się ponad-
to piasek kwarcowy i marmur .

Kartlia Wewnętrzna jest regionem, który proponuję nazwać satelitarnym 
depresywnym . Lokalna baza surowcowa pozwoliła na wybudowanie w  1931  r . 
zakładów cementowych w miejscowości Kaspi (12,9 tys . mieszkańców) . Do dziś 
są to największe tego typu zakłady w kraju i jedne z większych na Kaukazie . Od 
tego czasu liczba ludności w mieście zwiększyła się ośmiokrotnie . W Kaspi funk-
cjonują ponadto zakłady spirytusowe, konserw i słodyczy . W położonym na za-
chodzie regionu Chaszuri istnieją zakłady opakowań szklanych (głównie butelek 
do wody mineralnej), naprawcze taboru kolejowego oraz przemysłu spożywcze-
go . Największym miastem regionu jest jednak Gori (w 2021 r . – 45,4 tys . miesz-



Wymiar regionalny procesów industrializacji i dezindustrializacji na przykładzie Gruzji  435

kańców, pięć lat wcześniej – 47,8 tys . ), które jest szóste co do wielkości w kraju 
(wliczając Suchumi w  Abchazji) . W  czasach radzieckich rozwinięty w  nim po-
zostawał przemysł precyzyjny oraz spożywczy . Obecnie w  mieście funkcjonują 
zakłady spożywcze (produkcja mąki, konserw, koncentratu jabłkowego, napojów 
alkoholowych, owocowo-warzywny), a pozostałością precyzyjnego jest niewielka 
fabryka śrub, nakrętek i łożysk .

Dostępność transportowa regionu jest bardzo dobra – centralnie przecina 
go autostrada Tbilisi–Kutaisi . Jednak mimo to jako jeden z dwóch regionów ce-
chuje się zarówno ujemną dynamiką zatrudnienia w przemyśle, jak i najniższym 
w kraju przyrostem wartości produkcji przemysłowej (ryc . 3) . W efekcie tempo 
zmian wartości ilorazów lokalizacji też wykazuje największą ujemną dynamikę 
(ryc . 6) . Zachodzi tu zatem zjawisko charakterystyczne dla kurczących się miast: 
wieloletni spadek liczby ludności oraz kryzys strukturalny (por . Stryjakiewicz, 
Jaroszewska, 2016), tyle że rozciągnięty na cały region . Jednocześnie w myśl kon-
cepcji Myrdala dochodzi do sprzężeń zwrotnych: problemy gospodarcze wywołują 
wzmożoną emigrację zarobkową, głównie ludności młodej i bardziej kreatywnej, 
co powoduje zmniejszenie lokalnego rynku i pogłębione problemy ekonomiczne . 
Wzmaga to procesy emigracji, która z czasem przeradza się w stałą i pogłębioną 
depopulację . Spadek liczby ludności miejskiej staje się zatem efektem i przyczyną 
pogłębiania się procesu kurczenia się miast (Musiał-Malago’ 2018) . Biorąc pod 
uwagę zmiany zachodzące w całym kraju, należy stwierdzić, że właśnie w Kartlii 
Wewnętrznej, obok Raczy-Leczchumi i Dolnej Swanetii zmiany te są widoczne 
najbardziej . Próba wyjaśnienia tego zjawiska na tym etapie będzie hipotetyczna . 
W regionie tym nakładają się na siebie dwa negatywne czynniki . Pierwszy ma 
charakter militarny . Z racji bliskości granicy z Osetią Południową, podczas wojny 
pięciodniowej Gori i cały region stały się miejscem wielu ataków wojsk rosyjskich . 
Wyznaczona w porozumieniu pokojowym 10-kilometrowa strefa buforowa przy-
ległych do Osetii Południowej terenów gruzińskich została jednak zajęta przez 
Rosjan (Materski, 2010), a następnie podczas przeprowadzanej demarkacji i gro-
dzenia granicy była systematycznie zagarniana . Wzmogło to emigrację ludności 
gruzińskiej wypędzonej z własnych domostw . Drugie hipotetyczne wyjaśnienie 
depresywnego charakteru Kartlii Wewnętrznej było wspomniane przy omawia-
niu roli Tbilisi . Kartlia Wewnętrzna położona jest zbyt daleko, a  jednocześnie 
zbyt blisko Tbilisi . Odległość między stolicą kraju a stolicą regionu wynosi 62 km 
(nową autostradą) . Jest to za duża odległość, by mogły wystąpić efekty aglome-
racji, a efekty deglomeracji w Gruzji jeszcze się nie uruchomiły . Z drugiej strony 
jest to wystarczająca odległość, by zadziałały procesy wymywania (wysysania) 
ludności i kapitału z regionu .

Mccheta-Mtianetia w  swojej południowej części graniczy z  Tbilisi . Nie ma 
rozwiniętej bazy surowcowej . W  południowej części jest przecięta autostradą 
Tbilisi–Kutaisi, która umożliwia dogodny dojazd do stolicy . Osią transporto-
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wą regionu jest Gruzińska Droga Wojenna o  przebiegu południkowym . Trasa 
ta stanowi jedyne otwarte połączenie Gruzji (oraz Armenii, Turcji itd .) z Rosją . 
To wzdłuż tej drogi skupia się główna pozarolnicza działalność gospodarcza . 
Jednocześnie walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz historyczne (stolicę kra-
ju do Tbilisi z  Mcchety przeniesiono w  VI w .) powodują, że region ma wybit-
nie rolniczo-usługowy charakter, nastawiony na funkcje egzogeniczne (obsługi 
mieszkańców Tbilisi) . Wzdłuż południowej części Gruzińskiej Drogi Wojennej 
oraz wokół Mcchety są liczne restauracje, w  północnej – ośrodki turystyczne 
(Gudauri, Stepantsminda) . Do największych pracodawców przemysłowych należą 
zakłady piwowarskie: Natakhtari oraz Zedazeni o lokalizacji rynkowej (bliskość 
Tbilisi), hydroelektrownia Zhinvali oraz szereg pomniejszych na rzece Aragwi . 
Reprezentowany jest przemysł winiarski oraz materiałów budowlanych (wydo-
bycie tufów i piasku kwarcowego) . Chociaż region ten nie sposób nazwać prze-
mysłowym, to ze względu na dynamikę wzrostów (por . ryc . 3, 6) i oddziaływanie 
Tbilisi proponuję określić go mianem satelity wschodzącego .

Kolejne cztery jednostki uznać można za peryferie zastojowe . Charakteryzują 
się niskimi wartościami bezwzględnymi zatrudnienia i wartości produkcji . Nawet 
jeżeli obserwować można w nich wysoką dynamikę jednej z miar, to zawsze jest 
ona efektem niskiej bazy . Ponadto cechują się niskimi ilorazami lokalizacji i taką 
ich dynamiką, która nie powoduje zmiany przynależności do wyróżnionych klas . 
Znamienna jest peryferyjność położenia, brak dużych jednostek miejskich, za-
zwyczaj słabo rozwinięta infrastruktura transportowa, tradycyjny tryb gospoda-
rowania i/lub odmienność kulturowa .

Guria położona na zachodzie kraju, pomiędzy Megrelią na północy a Adżarią 
na południu, jest najmniejszym regionem kraju, w przeważającej części nizinnym, 
tylko na  południowych krańcach obejmującym fragmenty Gór Mescheckich . 
Ukształtowanie terenu nie sprzyja zatem powstawaniu hydroelektrowni . Warunki 
klimatyczne oraz dostęp do morza powodują, że region rozwija się turystycz-
nie (czarne piaski w Ureki i okolicach) oraz rolniczo w kierunku upraw herba-
ty . W południowej części, koło Mtispiri, eksploatuje się złoża iłu bitumicznego 
wykorzystywanego następnie do produkcji glinki bentonitowej czy bentonitu 
(wykorzystywanego m .in . do produkcji win) . W miejscowości Nabeghlawi pozy-
skiwana i butelkowana jest woda mineralna o tej samej nazwie . Niewielka liczba 
zatrudnionych w przemyśle oraz niska wartość produkcji czynią Gurię jednym 
z najsłabiej rozwiniętych przemysłowo regionów . Większa niż średnio dla Gruzji 
dynamika zmian obydwu miar jest bardziej efektem niskiej bazy niż gwałtownej 
industrializacji . Pracujący w  zakładach przemysłowych regionu najczęściej do-
jeżdżają do graniczącego z  Gurią Poti lub oddalonego 35 km od granic regio-
nu Batumi . Brak nawet średnich ośrodków miejskich ogranicza większe zmia-
ny w tym zakresie (największe miasto i stolica Gurii – Ozgureti – liczy 14,3 tys . 
mieszkańców, drugie – Lanczkhuti – 6,3 tys .) .
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Położoną na wschodzie kraju Kachetię, podobnie jak Gurię, zwykło się nazy-
wać regionem rolniczym . Cechuje się najniższym w kraju wskaźnikiem urbani-
zacji – 22,9% . Rozległa niecka doliny Alazani sprzyja zwłaszcza uprawom . Inne 
niż w Gurii warunki klimatyczne (suchszy klimat) powodują, że ta część Kachetii 
stała się centrum upraw winorośli i produkcji win, czaczy oraz gruzińskich ko-
niaków (m .in . Teliani Valley, Khareba Winery) . W przemysłową produkcję win 
często wchodzi kapitał zagraniczny, głównie z USA i Francji . Z upraw roślinnych 
większe znaczenie mają kukurydza oraz arbuzy, morele i  melony, co wiąże się 
z ich przetwórstwem . Północną część regionu zajmują pasma Kaukazu, a liczne, 
trudno dostępne doliny wpłynęły na odmienność kulturową tych partii kraju14 . 
Słaba dostępność transportowa oraz ukształtowanie terenu i brak zidentyfikowa-
nych zasobów naturalnych przyczyniają się do braku uprzemysłowienia tego ob-
szaru . Próby rozbudowy, finansowanej przez Chiny, hydroelektrowni Khadori-3 
w  dolinie Pankisi, spotkały się w  2018  r . z  bardzo ostrym sprzeciwem miesz-
kańców i starciami z policją . Tereny bliżej linii Tbilisi – Sagaredżo – Sighnaghi 
– Dedoplisckaro wykorzystane są pod wielkopowierzchniową uprawę zbóż . 
Pojawiają się pierwsze próby uprawy oliwek i pistacji, jednak ich przetwórstwo nie 
jest rozwinięte . Z kolei południowa część Kachetii obejmująca Płaskowyż Jorski, 
Step Szyracki oraz Nizinę Szyrwańską cechuje się suchym klimatem, o opadach 
niewystarczających pod uprawy warzywno-owocowe . Rolnicze wykorzystanie 
ziemi tej części Kachetii nakierowane jest na hodowlę zwierząt . Na południowych 
krańcach wydobywa się niewielkie ilości ropy naftowej .

Megrelia-Górna Swanetia, administracyjnie jest jednym regionem, kultu-
rowo i gospodarczo bardzo odmiennym od pozostałych części kraju . Przemysł 
oraz większe miasta skupiają się w nizinnej, południowej części regionu . Jest to 
obszar zamieszkany przez Megrelów, grupę etniczną używającą własnego języka, 
a w wysokich partiach gór przez Swanów, również cechujących się odrębnością 
etnolingwistyczną . Największymi miastami regionu są Zugdidi oraz portowe Poti 
(każde liczy po 41,5 tys . mieszkańców) . Kierunki rolniczego użytkowania ziemi 
(plantacje orzechów laskowych, uprawa kukurydzy, owoce) determinują rozwój 
przemysłu przetwórstwa spożywczego . W  stolicy regionu likwidacji i  splądro-
waniu uległy zakłady celulozy i papieru, porcelany, maszyn, produkcji konserw 
i olejarnia . Obecnie funkcjonuje około 25 zakładów przemysłowych, przy czym 
niektóre tylko sezonowo . Istnieją zakłady przetwórstwa orzechów laskowych, 
herbaty, produkcji win . Fabryka mebli we wsi Taleri spłonęła we wrześniu 2021 r . 
Fabryki oleju z kukurydzy oraz herbaty powstały w mieście Khoba . W Poti roz-
wija się przemysł maszynowy, metalowy, spożywczy i stoczniowy . Powołana do 
życia Poti Free Industrial Zone miała przyczynić się do ożywienia gospodarczego 

14 Wymienić należy Tuszetię czy dolinę Pankisi, zamieszkaną przez Kistów, potomków Cze-
czenów, którzy w XIX w . uciekali z podbijanej przez Rosję Czeczenii .
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miasta i całego regionu, jednak z blisko stu zlokalizowanych tam firm większość 
to przedsiębiorstwa handlowe (ciekawostką jest pojawienie się w 2021 r . polskiej 
firmy tekstylnej o nastawieniu eksportowym do UE) . Budowa nowego portu głę-
binowego ma dać kolejny impuls rozwoju regionu . W Megrelii funkcjonuje kilka 
cementowni, które budziły spore nadzieje na rozwój w  związku z  planami bu-
dowy portu i centrum rozrywki w Anaklii . Swanetia jako region wysokogórski 
jest pozbawiona zakładów przemysłowych . Na pograniczu Swanetii i  Megrelii 
znajduje się hydroelektrownia Inguri, w czasie budowy była to najwyższa zapora 
łukowa na świecie (dziś zajmuje drugie miejsce) .

Samcche-Dżawachetia leży w  południowo-zachodniej części kraju w  pa-
smach tzw . Małego Kaukazu . Symbolem kolei losu tego regionu są najpopular-
niejsze obiekty turystyczne: skalno miasto Wardzia, twierdza Rabati, uzdrowisko 
Borżomi, a także miasto Achalkalaki . Wardzia jest obiektem wpisanym na Listę 
Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO i pochodzi z czasów Złotego Wieku 
Gruzji, za panowania królowej Tamary (1184–ok . 1213) . Pod koniec XVI w . te-
reny te trafiły pod panowanie Turcji i  z  tego okresu pochodzą zabudowania 
twierdzy Rabati, w tym górujący nad miastem meczet, sauny itp . Za czasów car-
skich Borżomi rozwinęło się jako uzdrowisko, a namiestnik carski na Kaukazie 
– Michaił Woroncow (1782–1856) – wybudował rezydencję, po czym powstał tu 
pałac Romanowów . W  1894  r . książę Michaił Romanow ufundował rozlewnię 
wody, która nazwał Borżomi (Borjomi) . Do dziś jest ona głównym towarem eks-
portowym Gruzji (Szymczak, Szymczak 2018) . Z kolei Achalkalaki jest miastem-
-symbolem radzieckiego panowania w Gruzji . Tu znajdowała się główna w Gruzji 
jednostka wojskowa Związku Radzieckiego, która ostatecznie opuszczona została 
27 czerwca 2007 r .15 Samcche-Dżawachetia jest też jedynym mkhare, w którym 
mniejszość etniczna – Ormianie – stanowią bezwzględną większość mieszkań-
ców (Mądry, Kaczmarek-Khubnaia, 2017) . Cechą tego regionu była zatem zawsze 
przejściowość, marginalność, zmienność, niepewność i peryferyjność . Być może 
dlatego jest mocno niedoinwestowany i słabo uprzemysłowiony . Do dziś najważ-
niejszym dobrem pozyskiwanym w  Samcche-Dżawachetii jest woda mineralna 
Borżomi, wydobywana przez Georgian Glass and Mineral Water Company . Do 
celów uzdrowiskowych pozyskuje się wodę również w stolicy regionu – Achalciche 
(17,1 tys . mieszkańców) . W  mieście tym istnieją niewielkie zakłady przemysłu 
spożywczego i budowlanego . Aktualnie w dolinie Mtkwari budowana jest hydro-
elektrownia .

Pod względem gospodarczym region Racza-Leczchumi i Dolna Swanetia nie 
ma większego znaczenia (0,9% PKB kraju), a  sam potencjał ludnościowy (28,5 
tys . mieszkańców) tworzy niewielki rynek wewnętrzny . Bardzo wysokie góry 
15 Dążenie M . Saakaszwilego do wycofania wojsk rosyjskich spotkało się z protestami spo-

łeczności lokalnych, dla których rosyjskie bazy wojskowe były niekiedy jedynym praco-
dawcą w regionie (Furier, 2015) .
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sprzyjają zalesieniu (48% mkhare zajmują lasy), a deniwelacje skupiają osadnic-
two i życie gospodarcze wzdłuż jedynej krajowej drogi regionu: Kutaisi – Alpana 
– Oni – przełęcz Mamisoni . Trasa ta po secesji Osetii Południowej stała się „dro-
gą bez przejazdu” . Za około 45% wartości produkcji przemysłowej odpowiadają 
hydroelektrownie, za 40% przemysł przetwórczy . W regionie wydobywa się nie-
wielkie ilości arsenu, marmuru i kwarcu (w prowincji Ambrolauri i Lecnteczi) 
oraz borytu, molibdenu i  wolframu (w  okolicach Oni) . Spośród 600 gatunków 
gruzińskich win aż 300 pochodzi z tego regionu . Jest to zatem region peryferyjny 
pod względem ludnościowym i transportowym, a najniższe wskaźniki uprzemy-
słowienia, ujemna dynamika liczby zatrudnionych oraz ilorazów lokalizacji po-
zwalają nazwać ten region peryferyjnym depresywnym .

WNIOSKI

Inspiracją do napisania artykułu była opinia innych naukowców, podzielana 
przez mieszkańców Gruzji, o  dezindustrializacji kraju . Teza ta pozostaje wciąż 
aktualna, jeżeli wziąć pod uwagę wartość produkcji przemysłowej, jej udział 
w PKB czy w zatrudnieniu, a za punkt odniesienia przyjąć 1990 r . – ostatni pełny 
rok istnienia ZSRR . W badanym okresie (2006–2020) wskaźniki się poprawiły, 
acz nie osiągnęły poziomu z lat 80 . Tercjaryzacja gospodarki Gruzji jest zgodna 
ze światowym trendem . Jednak jest ona efektem nie tylko rozwoju sektora usług 
w Gruzji, ale również spadku głównych miar uprzemysłowienia (zwłaszcza za-
trudnienia) . Badania pozwalają sformułować pięć kategorii wniosków, dotyczą-
cych: (1) zaobserwowanych zmian; (2) czynników sprawczych; (3) refleksji nad 
przyjętymi koncepcjami teoretycznymi; (4) spostrzeżeń metodycznych; (5) wyła-
niających się kierunków dalszych badań .

Zgodnie z procesami charakterystycznymi dla krajów postkolonialnych i po-
zostających na niskim poziomie rozwoju gospodarczego, Gruzję cechuje wzrost 
dysproporcji regionalnych . Tbilisi jako stolicę i miasto wydzielone wyróżnia naj-
wyższa koncentracja przestrzenna działalności pozarolniczej . Biorąc pod uwagę 
tylko rozwój przemysłu, można mówić o trzech biegunach przemysłowych dru-
giego rzędu: Batumi, Rustawi i Kutaisi . Pierwsze dwa w tempie rozwoju przemy-
słu wydają się niezagrożone . Dodatkowo Batumi wyrasta na czołową jednostkę 
z branży budownictwa i usług, w  tym turystycznych, konferencyjnych, obsługi 
biznesu . Rustawi również odnotowuje pozytywne zmiany, niemniej w  odróż-
nieniu od stolicy Adżarii jest monomiastem gospodarczym . Natomiast Imeretia 
odnotowuje stagnację, przesuwając się w kierunku regionów – „średniaków” . Na 
taki rozwój sytuacji wskazują wydatki inwestycyjne w środki trwałe w przemyśle . 
Biorąc pod uwagę skumulowane wartości tychże wydatków w latach 2017–2020, 
można przewidywać, że struktura dysproporcji ulegnie utrwaleniu, a nawet po-
głębieniu (z  ogółu 4694,2 mln lari na Tbilisi przypadało 45,3%, Dolną Kartlię 
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20,1%, Adżarię 7,4%, Megrelię-Górną Swanetię 6,3%, Mcchetę-Mtianetię 4,9%, 
Kachetię 4,3%, Kartlię Wewnętrzną 4,2%, Imeretię 4,1%, Samcche-Dżawachetię 
1,5%, Gurię 0,6%, Raczę-Leczchumi z Dolną Swanetią 0,5%) . Szczególnie niepo-
koi niska pozycja Imeretii, która nie wykorzystuje swoich atutów .

Powstaje pytanie o przyczyny spolaryzowanego rozwoju przemysłu w Gruzji . 
W myśl klasycznego dorobku z badań nad lokalizacją zakładów przemysłowych 
wymienić należy przede wszystkim urbanizację i czynniki aglomeracji . Tak bar-
dzo uwypuklany przez Webera czynnik transportu pozostaje istotny, niemniej 
nie jest wystarczający . Główna droga kraju łączy Rustawi, Tbilisi, Mcchetę, Gori, 
Kutaisi, Batumi z  rozwidleniem na Poti, ale tylko niektóre z  tych miast i  ota-
czających je regionów się rozwijają . Szczególnie dobrze widać to na przykładzie 
Imeretii i Kartlii Wewnętrznej .

Można postawić tezę, że w przypadku Gruzji rozwój spolaryzowany jest silnie 
uwarunkowany przyrodniczo i historycznie . Dlatego jako koncepcje wyjaśniają-
ce można przyjąć dwie: zależności od ścieżki oraz rozwoju spolaryzowanego, i to 
zarówno według idei biegunów wzrostu Perroux, jak i  rozwoju kumulatywnego 
Myrdala . Kierunki rozwoju przemysłu gruzińskiego z czasów radzieckich pozo-
stają aktualne w niektórych przypadkach przemysłu wydobywczego oraz ciężkie-
go (hutniczego) i przetwórstwa spożywczego powiązanego surowcowo z kierun-
kami rolniczego wykorzystania ziemi . Natomiast przemysły bardziej zależne od 
rynków zbytu i powiązań produkcyjnych z zagranicą zazwyczaj odnotowują re-
gres lub całkowity upadek . Należy jednak podkreślić, że wymienione założenia 
teoretyczne nie są wystarczające . Gdyby koncepcja skumulowanej przyczynowości 
w pełni się sprawdzała, Imeretia i Kutaisi nie wpadłyby w proces kurczenia się, 
a Adżaria z Batumi by ich nie wyprzedziły . Casus Adżarii podpowiada, że prócz 
historii znaczenie mają lokalne uwarunkowania kulturowe i szerokie powiązania 
zagraniczne . Czynnik instytucjonalny, jakim było przeniesienie parlamentu do 
Kutaisi, czy nawet dwie wolne strefy ekonomiczne okazały się niewystarczające . 
WSE raczej zapobiegają szybszej dezindustrializacji regionu Imeretii niż prowa-
dzą do jego wzrostu . Regres Kartlii Wewnętrznej wskazuje natomiast na znaczenie 
czynnika ryzyka geopolitycznego (bliskość samozwańczego organizmu parapań-
stwowego i ryzyko zniszczeń w związku z położeniem na potencjalnej „pierwszej 
linii frontu”) oraz procesy wymywania .

Wciąż aktualną i sprawdzającą się metodą badawczą pozostaje iloraz lokaliza-
cji, a wykorzystanie dynamiki jego zmian pozwala na stwierdzenie dysproporcji 
w tempie i kierunkach rozwoju jednostek przestrzennych, pokazane za pomocą 
prostych wskaźników dynamiki nie byłoby tak czytelne . Zaproponowana klasy-
fikacja, oparta na połączeniu stanu i dynamiki tychże ilorazów, dała możliwość 
uszeregowania regionów od odmiennego rodzaju biegunów, przez obszary zasto-
jowe, aż po regresywne .
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Nie we wszystkich kwestiach uzyskano jednoznaczne wyniki . Szczególnie ca-
sus Imeretii pozostaje interesujący i nasuwa pytanie: dlaczego próby jego aktywi-
zacji nie przynoszą spodziewanych rezultatów . Dalsza degradacja regionu, histo-
rycznie będącego centrum Gruzji zachodniej, może powodować szereg zagrożeń 
o znaczeniu ogólnokrajowym . Położenie w regionie wielu monomiast prawdopo-
dobnie przyspieszy regres . To rodzi kolejne pytania: o skalę kurczenia się miast 
w Gruzji i jego konsekwencji, przykładowo zróżnicowania poziomu i jakości ży-
cia, obszarów pauperyzacji i problemowych w różnych wymiarach .

Zakończenie artykułu upodobni się zatem do początku – inspiracją . W swoim 
eseju Nowak (2016, s . 156), zwraca uwagę nie tylko na materialny aspekt dezin-
dustrializacji (opustoszałe hale fabryczne), ale zwłaszcza na aspekt niematerialny, 
„spustoszenia w obrębie struktur wiedzy” . Jak zauważa dalej: „dezindustrializacja 
to nie tylko zmiany w krajobrazie, gentryfikacja pofabrycznych dzielnic, ale utra-
ta całych światów życia” (Nowak, 2016, s . 157) . To nie tylko zanik wiedzy kadry 
robotniczej i  inżynierskiej, ale również wyrosłych wokół zakładów przemysło-
wych instytucji, obyczajów, sfery kultury . Mając na względzie opisane procesy, ale 
również dyferencjację narodową i etniczną Gruzji oraz specyfikę powiązań bizne-
sowych w Gruzji16, należy stwierdzić, że rodzi się nowa, zajmująca wizja dalszych 
badań procesów (nie)rozwojowych w krajach peryferyjnych .
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