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ანოტაცია 

ქვეყნის ეკონომიკისთვის  დიდი მნიშვნელობა აქვს ინვესტიციების მოზიდვას, 

რადგან მათი მეშვეობით შესაძლებელია  ეკონომიკური განვითარება და ეფექტიანობის 

მიღწევა.  ისინი ქმნიან ახალ საწარმოებსა და დამატებით სამუშაო ადგილებს, 

საშუალებას იძლევიან თანამედროვე ტექნოლოგიები დაიხვეწოს და განახლდეს 

საწყისი კაპიტალი. ასევე, ხელს უწყობენ  ინტენსიურ წარმოებას და მათი მეშვეობით 

ხდება ბაზარზე ახალი საქონლის და მომსახურების მიწოდება. ეს ხელსაყრელია, 

როგორც მომხმარებლისთვის და მიმწოდებლისთვის, ასევე ინვესტორებისთვის და 

სამთავრობო მიზნებისთვის. საბაზრო ეკონომიკის უმნიშვნელოვანესი შემადგენელი 

ნაწილია ეფექტიანი საინვესტიციო საქმიანობა. კაპიტალის კვლავწარმოებისა და 

ინვესტიციური პროცესების აქტივობა არსებითად განსაზღვრავს ეროვნული წარმოების 

განვითარებას.  

სამაგისტრო ნაშრომში განხილულია ინვესტიციების მნიშვნელობა ქვეყნის 

ეკონომიკის განვითარებაში.  ინვესტიციების სხვადასხვა სახეები არსებობს, რომლებიც 

ერთმანეთისგან საგრძნობლად განსხვავდება და სხვადასხვა დანიშნულება აქვს და  

ამავე დროს, ეროვნული ეკონომიკის განვითარებაში განსხვავებული როლი უკავია. 

ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობისთვის მნიშვნელოვანია ინვესტიციების რაოდენობის 

ზრდა, რაც დადებითად აისახება მოსახლეობის კეთილდღეობაზეც, რადგან 

ინვესტიციები და ეკონომიკა პირდაპირპროპორციულ დამოკიდებულებაშია.  

ინვესტიციების მოსაზიდად კი აუცილებელია სხვადასხვა ღონისძიებების გატარება, 

რაც უზრუნველყოფს უცხოელი ინვესტორების მოზიდვას. ნებისმიერი ქვეყნის 

ეკონომიკურ განვითარებას განსაზღვრავს წარმოების საშუალებებისა და შემოსავლების 

გამოყენების ხასიათი. ფაქტობრივად ყველა ეკონომიკურ სისტემაში, მყარი 

მატერიალური ბაზის შექმნა და განვითარება წარმოადგენს საზოგადოების სტაბილური 

არსებობისა და განვითარების საფუძველს. 
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Annotation 

Viktoria Barbakadze 

THE ROLE OF INVESTMENTS IN THE DEVELOPMENT  OT 

THE ECONOMY 

It is important for countries to invest in attractive industries in order to increase 

economic development and efficiency through. By creation of new enterprises and additional 

jobs, they allow modern technologies to improve and renew their initial capital. Promotion of 

intensive production and supplying them with new goods and services on the market. This is 

better for both consumers and suppliers, as well as for investors and government. The most 

important part of the market economy is the effective investment activity. The activity of 

capital reproduction and investment processes essentially defines the development of national 

production. 

It is important for countries to invest in attractive investments because they can make 

economic development and efficiency through them. They create new enterprises and 

additional jobs, allowing modern technologies to improve and renew their initial capital. 

Promote intensive production and supply them with new goods and services on the market. 

This is favorable for both consumers and suppliers, as well as investors and governmental 

purposes. The most important part of the market economy is the effective investment activity. 

The activity of capital reproduction and investment processes essentially defines the 

development of national production. 

  In this Master's work I have discussed the importance of investment in the development of the 

country's economy. There are different types of investments that differ significantly from each other. 

Different types of investments have different purposes, also they have different roles in the 

development of the national economy. For the welfare of our country it is important to increase the 

number of investments, which positively affect the well-being of the nation, as long as investments and 

economics are in direct proportional connection. In order to attract investors, it is necessary to take 

various steps to give them motivation and interest into investing in one's market.The economic 

development of any country determines the nature of the means of production and income. In fact, in 

every economy system, the creation and development of a solid material base is the basis for the stable 

lifehood and development of the society. 
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შესავალი 

 

თემის აქტუალობა. ინვესტიციების მეშვეობით იქმნება ახალი საწარმოები და 

დამატებით სამუშაო ადგილები, რომელიც ბაზარზე ახალი საქონლისა და 

მომსახურების მიწოდების ზრდის ხელშემწყობი ფაქტორია. ამასთან ერთად, 

მნიშვნელოვანია დაიხვეწოს თანამედროვე ტექნოლოგიები  და განახლდეს საწყისი 

კაპიტალი. კაპიტალის, კვლავწარმოებისა და ინვესტიციური პროცესების აქტივობა 

არსებითად განსაზღვრავს ეროვნული წარმოების განვითარებას. ქვეყნის ეკონომიკურ 

წინსვლას განსაზღვრავს წარმოების საშუალებებისა და შემოსავლების გამოყენების 

ხასიათი, ვინაიდან მყარი მატერიალური ბაზის შექმნა და მისი გაუმჯობესება 

წარმოადგენს ეკონომიკური ზრდის საფუძველს. 

ინვესტიციების როლი ყოველთვის იყო და მომავალშიც იქნება ეკონომიკის ერთ-

ერთი საკვანძო საკითხი, რამდენადაც კაპიტალის მფლობელები დაინტერესებულნი 

არიან, როგორც მის შენარჩუნებაში, ასევე მოგების მიღებაშიც, მაღალი ნორმით. 

ინვესტიციების როლი ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდაზე ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი 

საკითხია თანამედროვე მეცნიერებასა და სამეურნეო პრაქტიკაში. საბაზრო ეკონომიკის 

პირობებში კიდევ უფრო დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ამ პრობლემის სიღრმისეულ 

შესწავლას, მის კომპლექსურ ანალიზს, დამკვიდრებული სამეცნიერო კონცეფციების, 

თეორიებისა და მეცნიერული შეხედულებების გადასინჯვას. საინვესტიციო აქტივობის 

განვითარების პრობლემის კვლევის შემდგომი გაღრმავება უნდა უკავშირდებოდეს 

ცხოვრების დონის ამაღლებას, მოსახლეობის დასაქმებისა და სხვა სოციალურ–

ეკონომიკურ ამოცანათა გადაწყვეტას, რაც თავისთავად მიუთითებს დასმული 

საკითხის მნიშვნელობაზე. 

ინვესტიციების ეფექტიანობის ამაღლების მიზნით აუცილებელია: ინვესტიციების 

რაციონალური განაწილება დარგების, სექტორების, ეკონომიკური პრიორიტეტების 

მიხედვით, ასევე, ინვესტიციური ციკლის სწორად წარმართვა, ინვესტიციური 

პროცესების გააქტიურება, ინვესტიციური და ინოვაციური პროცესების 

ურთიერთდაკავშირება და სხვა. ამ სფეროში ეკონომიკის ეფექტიანობის ამაღლების 

შესაძლებლობები ჯერჯერობით მცირეა, მაგრამ ისინი თანდათან იზრდება, 

განსაკუთრებით უცხოური კაპიტალის მოზიდვის ხარჯზე, ამიტომ ამ სახსრების 

ეფექტიანად გამოყენების საჭიროება ფართოვდება.   
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სამაგისტრო ნაშრომის კვლევის მიზნები და ამოცანები. სამაგისტრო ნაშრომის 

მიზანს წარმოადგენს, ინვესტიციების ზრდისა და მართვის თეორიულ–

მეთოდოლოგიური საფუძვლების შესწავლა. ინვესტიციური ბაზრის შემადგენელი 

ნაწილების განსაზღვრა, მათი გავლენა მთლიანად ბაზარზე, ასევე  საქართველოში 

მიმდინარე ინვესტიციური პროცესების, მათი განსაზღვრისა და ეფექტიანობის 

სიღრმისეული ანალიზის საფუძველზე ეროვნული წარმოების ზრდისა და 

განვითარების მიმართულებით წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავება.  

მიზნის მისაღწევად დასახული შემდეგი ამოცანები: 

 საქართველოში საინვესტიციო ბაზრის მდგომარეობის შესწავლა; 

 საქართველოში ინვესტიციების მოზიდვის პერსპექტივის შეფასება; 

 ინვესტიციების მოსაზიდად სხვადასხვა მოტივაციების განსაზღვრა. 

სამაგისტრო ნაშრომის კვლევის საგანი და ობიექტი. სამაგისტრო ნაშრომის 

კვლევის საგანს წარმოადგენს  ინვესტიციების როლის შესწავლა, ხოლო კვლევის 

ობიექტია ინვესტიციების ბაზარი და  მისი განვითარების ძირითადი მიმართულებები. 

კვლევისათვის გამოყენებული მეთოდი/მეთოდები. სამაგისტრო ნაშრომი 

ეფუძნება ქართველი და უცხოელი ეკონომისტების ნაშრომებს და ნორმატიულ 

აქტებს. სამაგისტრო ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობიდან გამომდინარე, 

კვლევის პროცესში გამოყენებულია კონკრეტული სტატისტიკური მონაცემების 

განზოგადების ლოგიკურ-ისტორიული ანალიზი. ასევე, გამოყენებულია ანალიზისა 

და სინთეზის მეთოდები. 

სამაგისტრო ნაშრომის კვლევის შედეგად მიღებული ძირითადი მიგნებები. 

ქვეყნის საინვესტიციო გარემო  ეს არის კაპიტალდაანდებაზე მოქმედ ობიექტურ და 

სუბიექტურ  ფაქტორთა ერთობლიობა, რომელმაც შეიძლება როგორც წაახალისოს, ისე 

შეაფერხოს ქვეყანაში ინვესტიციების მოზიდვის პროცესი. საინვესტიციო გარემოს 

განსაზღვრავს: პოლიტიკური სიტუაცია, საკანონმდებლო ბაზა,  ინფრასტრუქტურა, 

ხელშეკრულებები სხვა ქვეყნებთან და ა.შ. 

საინვესტიციო გარემოს მუდმივი სრულყოფა ინვესტიციების მოცულობის 

მაქსიმალური ზრდისთვის მნიშვნელოვან ფაქტორს წაროადგენს. ეკონომიკის 

განვითარებაში დიდი როლი უკავია ინვესტიციების რაოდენობას ამიტომ 
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აუცილებელია ვუზრუნველყოთ მათი მაქსიმალური შემოდინება, რათა ქვეყანაში 

მივაღწიოთ ეკონომიკის ზრდის მაღალ ტემპს და განვითარებას. 

 სამაგისტრო  ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა. სამაგისტრო ნაშრომი 

მოიცავს  90  გვერდს და  შედგება ანოტაციის, შესავალის, სამი თავის, ექვსი 

პარაგრაფის, დასკვნისა და გამოყენებული ლიტერატურისაგან. 
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თავი I. ინვესტიციების არსი და მნიშვნელობა 

1.1 ინვესტიციების ცნება და მისი ფუნქციები 

ინვესტიციად მიიჩნევა ყველა სახის ქონებრივი და ინტელექტუალური 

ფასეულობა ან უფლება, რომელიც დაბანდდება და გამოიყენება შესაძლო მოგების 

მიღების მიზნით საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებულ სამეწარმეო 

საქმიანობაში. ასეთი ფასეულობა ან უფლება შეიძლება იყოს როგორც, ფულადი 

სახსრები,  აქციები და სხვა ფასიანი ქაღალდები, ასევე, უძრავი და მოძრავი ქონება - 

მიწა, შენობა-ნაგებობები, მოწყობილობები და სხვა მატერიალური ფასეულობა; მიწით 

ან სხვა ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის უფლება და  კანონით აღიარებული სხვა 

ქონებრივი ან ინტელექტუალური ფასეულობა ან უფლება. 1 

ინვესტიცია ეწოდება კაპიტალის დაბანდებას ეკონომიკურ საქმიანობაში მოგების 

და სოციალური ეფექტის მიღების მიზნით. ინვესტიციები  ხელს უწყობენ საწარმოო, 

ინოვაციური და სოციალური პროექტების რეალიზაციას, მონაწილეობენ წარმოების 

მოცულობის ზრდისა და საზოგადოებრივი წარმოების ეფექტიანობის შემდგომი 

ამაღლების საქმეში. სახელმწიფოს კრიზისის პირობებში ინვესტიციები წარმოადგენენ 

ყველაზე მნიშვნელოვან საშუალებას სოციალური და საწარმოო პოტენციალის 

სტრუქტურულ გარდაქმნასა და მისი ბაზრისადმი დაქვემდებარებაში. ინვესტიციების 

ეფექტიანობის ამაღლების მიზნით აუცილებელია: ინვესტიციების რაციონალური 

განაწილება დარგების, სექტორების, ეკონომიკური პრიორიტეტების მიხედვით, 

ინვესტიციური ციკლის სწორად წარმართვა, ინვესტიციური პროცესების გააქტიურება, 

აგრეთვე ინვესტიციური და ინოვაციური პროცესების ურთიერთდაკავშირება და სხვა. 

მნიშვნელოვანია,  უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა, ადგილობრივი და 

უცხოური კაპიტალის შერწყმა  და მათი ეფექტიანი განთავსების ორგანიზაცია, რაც 

ხელს შეუწყობს  საქართველოში ეკონომიკური ურთიერთობების დაბალანსებას,  

სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას და ეკონომიკურ ზრდას. 

ამასთან არსებობს ინვესტიციების მრავალი განმარტება, უ. შარპისა და ჯ. ბეილის 

სამაგიდო წიგნში „ინვესტიციები“, ინვესტირება ფართო აზრით, განმარტებულია, 

როგორც „გამოთხოვება ფულთან დღეს, რათა მეტი თანხა მივიღოთ მომავალში“.2 

                                                           
1
 საქართველოს კანონი„საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობისა და გარანტიების შესახებ“, თბ.,  

2 Шарп У.,Александр Б., Бэйл Дж.Инвестиции. М.: ИНФРА-М, 1997 , გვ. 8  
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აგრეთვე ინვესტიციას განსაზღვრავენ როგორც, პროცესს, რომლის დროსაც 

ხორციელდება რესურსების გარდაქმნა დანახარჯებად, ინვესტორის მიზნის - 

შემოსავლის მიღების გათვალისწინებით. 

ერთ-ერთი პირველი მონოგრაფების ავტორების ე.ჯ. დოლანისა და დ.ე. ლინდეის 

განმარტებით, ინვესტიციები მაკროდონეზე არის „ეკონომიკურ სისტემაში 

ფუნქციონირებადი კაპიტალის მოცულობის გადიდება, ე.ი. მწარმოებლური 

რესურსების მიწოდების გადიდება, რომლებსაც ადამიანები ახორციელებენ“. 3 

ინვესტიცია, ერთი მხრივ, ასახავს დაგროვების მიზნებისათვის აკუმულირებული 

შემოსავლის სიდიდეს, მეორე მხრივ, წარმოადგენს დანახარჯს, რომელიც 

განსაზღვრავს საინვესტიციო წინადადების რეალიზაციის შედეგად კაპიტალური 

ქონების მნიშვნელოვან ზრდას. ამგვარად, არსებობს ინვესტიციის ორგვარი 

განსაზღვრება: პირველი, ეკონომიკური ანუ არსობრივი, რომლის მიხედვითაც 

ინვესტიცია არის სამომავლო მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების აქტი გაზრდილი 

მოცულობით და მეორე, ტექნიკური, რომლის მიხედვითაც ინვესტიცია დანახარჯების 

ჯამია. ორივე ეს ასპექტი მჭიდროდ არის დაკავშირებული ერთმანეთთან და 

ურთიერთს განსაზღვრავს.  4 

ინვესტიციები, როგორც ეკონომიკური კატეგორია ასრულებს მთელ რიგ 

მნიშვნელოვან ფუნქციებს. ისინი წინასწარ განსაზღვრავენ ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდას, 

ამაღლებენ მის საწარმოო პოტენციალს. 

ინვესტიციებს, როგორც ეკონომიკურ კატეგორიას გააჩნია შემდეგი 

მახასიათებლები:  

o ნვესტიციები, როგორც დაგროვილი კაპიტალის ეკონომიკურ პროცესში ჩართვის 

აქტიური ფორმა. ინვესტიციების თეორიაში ცენტრალური ადგილი უკავია მათ შორის 

დაგროვილ კაპიტალს. ამას განაპირობებს კაპიტალის - როგორც ინვესტირებისათვის 

განკუთვნილი ეკონომიკური რესურსის- არსობრივი ბუნება. 

ინვესტიციები, როგორც ალტერნატიული ფორმით დაგროვილი კაპიტალის 

გამოყენების შესაძლებლობა. საინვესტიციო პროცესში დაგროვილი კაპიტალის ყოველ 

ფორმას შესაძლებლობათა საკუთარი დიაპაზონი და მექანიზმების კონკრეტული 

                                                           
3Долан Э. ДЖ., Линдсей Д. Микроэкономика/Пер. С англ. В. Лукашевича и др., Под обш.ред Б. Лисовкина 

и В.    Лукашевича. – СПБ., 1994. გვ. 13.  
4 ხურცია ლ. საინვესტიციო საქმიანობის საფინანსო-საკრედიტო რეგულირება საქართველოში.  
http://www.nplg.gov.ge/gsdl/ 

http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-01000-00---off-0ekonomik--00-1--0-10-0--0-0---0prompt-10--.%2e-4----4---0-1l--11-en-00---10-about-50--00-3-1-00-0-00-11-1-1utfZz-8-00-0-11-1-0utfZz-8-10&a=d&c=ekonomik&cl=CL4.1&d=HASH014a344347d12d1526bbe3a0.1
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გამოყენების სპეციფიკა აქვს. საინვესტიციო პროცესში გამოყენების მხრივ 

უნივერსალურია ფულადი ფორმის კაპიტალი, თუმცა ამ პროცესში უშუალოდ 

გამოყენებისთვის იგი უმრავლეს შემთხვევებში სხვა ფორმებად ტრანსფორმირებას 

მოითხოვს. საინვესტიციო პროცესში გამოყენებული კაპიტალი მისი ყველა ფორმით 

შეიძლება აამოქმედონ, უპირველეს ყოვლისა,  საწარმოო საქმიანობაში. ამ 

პოზიციებიდან, კაპიტალს - როგორც რეალურ საინვესტიციო რესურსს - ეკონომიკურ 

თეორიაში ახასიათებენ როგორც „წარმოების ფაქტორს“. 

 საქონლისა და მომსახურების სფეროში ინვესტირებული კაპიტალი სხვა 

საწარმოო ფაქტორებთან ერთად გამოყენებულია როგორც ურთიერთმოქმედი 

კომპლექსი, რომლის გარკვეული შიდა შემადგენლობაც მიზანმიმართულადაა 

ჩამოყალიბებული. ამასთან, ამ ურთიერთმოქმედი კომპლექსის სისტემაში ერთი და 

იმავე მოცულობის საქონლის გამოსაშვებად შესაძლებელია იყენებდენ წარმოების სხვა 

ფაქტორებთან ერთად ინვესტირებული კაპიტალის შეერთების განსხვავებულ 

პროპორციებს. 

ინვესტიციები, როგორც სამეურნეო საქმიანობის ნებისმიერ ობიექტში კაპიტალის 

დაბანდების ალტერნატიული შესაძლებლობა. ინვესტირებული  კაპიტალის 

მიზანმიმართული დაბანდება საწარმოში გამოიწვევს იმას, რომ მისი მეშვეობით 

შესაძლებელი იქნება  სხვადასხვა ფორმის სამეურნეო საქმიანობის განხორციელება და 

განსხვავებული პროდუქტის წარმოება. ამასთან, კაპიტალის ინვესტირების შესაძლო 

ობიექტების ფართო დიაპაზონიდან საწარმო დამოუკიდებლად ირჩევს იმ ქონებრივ 

ფასეულობათა პრიორიტეტულ ფორმებს რომლებსაც ფინანსური ტერმინოლოგიით 

„აქტივებს“ უწოდებენ. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ეკონომიკური პოზიციებიდან 

ინვესტიციები შეგვიძლია განვიხილოთ, როგორც დაგროვილი კაპიტალის ნაწილის 

საწარმოს ალტერნატიული სახის აქტივებად გარდასახვის ფორმა. ამა თუ იმ 

პროდუქციის წარმოებაში კაპიტალის დაბანდების შესაძლებლობათა პოზიციებიდან 

ინვესტიციები ხასიათდება როგორც კომბინირებული პროცესი. წარმოების სხვა 

ფაქტორებთან კომბინაციაში ინვესტირებული კაპიტალი, სამომხმარებლო 

დანიშნულების პროდუქციის,  შრომის საშუალებებისა და საგნების ფორმის მქონე 

კაპიტალური საქონლის გამოსაშვებად შეგვიძლია გამოვიყენოთ. 
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 ინვესტიციები, როგორც სამეწარმეო საქმიანობის ეფექტის გენერირების წყარო. 

ინვესტიციების მიზანია წინასწარ გაანგარიშებული კონკრეტული ეფექტის მიღწევა, 

რომელსაც შეიძლება ჰქონდეს როგორც ეკონომიკური ისე არაეკონომიკური ბუნება. 

საწარმოების დონეზე ინვესტირების პრიორიტეტული მიზანდასახულობაა 

ეკონომიკური ეფექტის მიღწევა, რომელიც შეიძლება მიიღონ ინვესტირებული 

კაპიტალის თანხის ნამატის, ინვესტიციური მოგების დადებითი სიდიდის, წმინდა 

ფულადი ნაკადის დადებითი სიდიდის, წინათ დაბანდებული კაპიტალის შენახვის 

უზრუნველყოფის და ა.შ სახით. ინვესტიციებიდან  შემოსავლის  მიღება  მხოლოდ 

საინვესტიციო ობიექტების ეფექტიანად შერჩევის პირობებშია შესაძლებელი. სწორი 

არჩევანის გაკეთება  ინვესტიციური მენეჯმენტის  უმნიშვნელოვანესი ფუნქციაა. 

 რეალური ინვესტიციების შემოსავლების გენერირების საფუძველია 

ინვესტირებული კაპიტალის ნაყოფიერება. კაპიტალის ნაყოფიერება ანუ კაპიტალური 

უკუგება განისაზღვრება როგორც საწარმოო საქმიანობის შედეგის შეფარდება 

გამოყენებული კაპიტალის თანხასთან. ინვესტიციების თეორიაში გამოყოფენ 

ინვესტირებული კაპიტალის საშუალო და ზღვრულ ნაყოფიერებას.  

 ინვესტიციები როგორც საბაზრო ურთიერთობათა ობიექტი. ინვესტიციების 

პროცესში საწარმოს მიერ გამოყენებული მრავალფეროვანი საინვესტიციო რესურსები, 

საქონელი და ინსტრუმენტები, როგორც ყიდვა-გაყიდვის ობიექტი, აყალიბებს 

განსაკუთრებული სახის ბაზარს- „საინვესტიციო ბაზარს“. მას ახასიათებს მოთხოვნა, 

მიწოდება და ფასი. ინვესტიციების ბაზარს აყალიბებს საბაზრო ეკონომიკური 

პირობების მთელი სისტემა. იგი გადაჯაჭვულია სხვა ბაზრებთან და ფუნქციონირებს 

სახელმწიფო რეგულირების მრავალფეროვანი ფორმების გარკვეული ზემოქმედებით. 

 ინვესტიციები როგორც საკუთრებისა და განკარგვის ობიექტი. როგორც 

სამეწარმეო საქმიანობის ობიექტი, ინვესტიციები საკუთრებისა და განკარგვის 

უფლების მატარებლად გვევლინება. თუკი კაპიტალის ინვესტირების თავდაპირველ 

ეტაპზე მისი საკუთრების ტიტული და განკარგვის უფლებები ერთსა და იმავე 

სუბიექტს უკავშირდებოდა, შემდგომში ეკონომიკური განვითარების კვალობაზე ხდება 

მათი თანდათანობით გამიჯვნა. თანამედროვე პირობებში საწარმოს, რომელიც 

კაპიტალის მრავალფეროვან ფორმებს იყენებს, საინვესტიციო პროცესში შესაძლებელია 

ჰქონდეს განკარგვის უფლებები მასზე საკუთრების უფლების გარეშე. ამ შემთხვევაში 
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კაპიტალის საინვესტიციო რესურსის საკუთრებისა და განკარგვის უფლებები 

დანაწილებულია ეკონომიკის ცალკეული სუბიექტების ჭრილში. 

 ამგვარად, კაპიტალის, როგორც საინვესტიციო რესურსების გამოყენება 

ეკონომიკურ პროცესში აუცილებლად არ  უკავშირდება საკუთრების ტიტულის 

არსებობას. როგორც საკუთრებისა და განკარგვის ობიექტი, კაპიტალი აყალიბებს 

ცალკეული საწარმოს მიერ მისი გამოყენების ცალკეულ პროპორციებს, რომლებსაც 

საკუთარი და ნასესხები კაპიტალის თანაფარდობა ასახავს. ამ თანაფარდობას 

ეკონომიკურ თეორიაში ახასიათებენ ტერმინით “კაპიტალის სტრუქტურა“. იგი 

ინვესტიციების ეფექტიანობის მრავალ ასპექტზე, შესაბამისად კი - საწარმოს მიერ 

მიღებული საინვესტიციო გადაწყვეტილებების ხასიათზე მოქმედებს. 

 ინვესტიციები როგორც დროითი მჯობინების ობიექტი. კაპიტალის 

ინვესტირების პროცესი უშუალოდ უკავშირდება დროის ფაქტორს. ამ ფაქტორის 

პოზიციებიდან, ინვესტირებისთვის გამიზნული კაპიტალი შეგვიძლია განვიხილოთ 

როგორც, ერთი მხრივ, ადრე დაგროვილი ეკონომიკური ფასეულობის მარაგი 

საინვესტიციო საქმიანობის პროცესში მისი შესაძლო ნამატების მიზნით, ხოლო, მეორე 

მხრივ, როგორც ამოქმედებული ეკონომიკური რესურსი, რომელსაც შეუძლია მომავალი 

პერიოდის ნებისმიერ ინტერვალში გაზარდოს ინვესტორის შემოსავლის მოცულობა. 

ინვესტირებასთან დაკავშირებული ახლანდელი და მომავალი დოვლათის ეკონომიკურ 

ღირებულებას ერთი და იგივე მნიშვნელობა აქვს დაბანდებული კაპიტალის 

მესაკუთრისთვის. ეკონომიკური თეორია ამტკიცებს, რომ ახლანდელ დოვლათს 

ინდივიდი ყოველთვის უფრო მეტად აფასებს, ვიდრე მომავალს. ინდივიდების 

ეკონომიკური ქცევის ამ თავისებურებას ეკონომიკურ თეორიაში გამოხატავენ 

ტერმინით „დროითი მჯობინება“. მისი არსია –  მომავალი მოხმარების 

შესაძლებლობები სხვა თანაბარ პირობებში ყოველთვის ნაკლებად ღირებულია 

მიმდინარე მოხმარებასთან შედარებით. კაპიტალის ინვესტირებას და ინვესტიციური 

შემოსავლის მიღებას შორის არსებულ დროით ცვლადს მეტი ან ნაკლები ინტერვალი 

შეიძლება  ჰქონდეს. ამის შესაბამისად, ინვესტორის წინაშე ყოველთვის დგას 

კაპიტალის გამოყენების დროითი მჯობინების ალტერნატივა ინვესტირების 

გრძელვადიანი ობიექტები აირჩიოს საინვესტიციო საქმიანობისთვის, თუ 
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მოკლევადიანი, რომლებსაც ინვესიციური შემოსავლის დიფერენცირებული დონეები 

აქვთ. 

ინვესტიციები, როგორც რისკის ფაქტორი. რისკი ინვესტიციების 

უმნიშვნელოვანესი მახასიათებელია და მის ყველა ფორმასა და სახეობას უკავშირდება. 

რისკის ფაქტორის მატარებელი ინვესტიციები გვევლინება, როგორც ინვესტორის 

სამეწარმო საქმიანობაში მიღებული შემოსავლის წყარო. ინვესტიციების 

განხორციელების დროს ინვესტორი მუდამ შეგნებულად უნდა ეწეოდეს ეკონომიკურ 

რისკს, რომელიც უკავშირდება მოსალოდნელი ინვესტიციური შემოსავლის თანხის 

შესაძლო კლებას, აგრეთვე, ინვესტირებული კაპიტალიც შესაძლო მთლიან, ან 

ნაწილობრივ დანაკარგებს. მაშასადამე, ინვესტორის სამეწარმეო საქმიანობაში 

ერთმანეთთან  კავშირშია ინვესტიციების რისკისა და შემოსავლიანობების ცნებები. 

 ინვესტიციები, როგორც ლიკვიდობის ფაქტორის მატარებელი. ყველა სახისა და 

ფორმის ინვესტიციებს ახასიათებს გარკვეული ლიკვიდურობა, რასაც უწოდებენ 

საჭიროების შემთხვევაში მათი რეალიზების უნარს თავიანთი რეალური საბაზრო 

ღირებულებით. ინვესტიციების ეს უნარი უზრუნველყოფს ამა თუ იმ ობიექტსა და 

ინსტრუმენტებში დაბანდებული კაპიტალის გამოთავისუფლებას სამეწარმეო 

საქმიანობის გარკვეულ სფეროში, ბაზრის ცალკეულ სეგმენტსა და ამოქმედებულ 

რეგიონში. დაბანდებული კაპიტალის გამოთავისუფლების პროცესს, რასაც მისი 

ლიკვიდურობა უზრუნველყოფს, ახასიათებენ „რეინვესტირების“ ტერმინით. 

რეინვესტირების პროცესში გამოთავისუფლებული კაპიტალი შესაძლოა სხვა 

ობიექტებსა და ინსტრუმენტებში იყოს რეინვესტირებული. ამგვარად, ინვესტიციების 

ლიკვიდურობა საშუალებას გვაძლევს ჩამოვაყალიბოთ საინვესტიციო რესურსად 

ამოქმედებული კაპიტალის არამარტო პირდაპირი ნაკადი, არამედ უკუნაკადიც. 

სხვადასხვა ფორმისა და სახის ინვესტიციებს სხვადასხვა ხარისხის ლიკვიდურობა 

აქვთ.5 

ინვესტიციების გავლენა ქვეყნის ეკონომიკაზე შეიძლება მრავალმხრივ იყოს 

შეფასებული. გავლენა შეგვიძლია დავყოთ  მაკრო და მიკროეკონომიკურ დონეზე. 

პირველში იგულისხმება ეკონომიკური ზრდა,  ვაჭრობა, ხელფასის ცვალობადობა, 

დასაქმება და უმუშევრობა. მიკროდონეზე ინვესტიციების გავლენა შეგვიძია 

                                                           
5
 ლ. ქოქიაური - საინვესტიციო საქმე.  თბ. 2010 წ. გვ 74. 
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განვიხილოთ კონკრეტული საწარმოების დონეზე, ყურადღება ექცევა ინვესტორების 

სახსრებით შექმნილი ფილიალების მიერ მასპინძელი ქვეყნის ეკონომიკისათვის 

განხორციელებული აქტიურობების შედეგებს.  

ინვესტიციები ორმაგ როლს ასრულებს მაკროეკონომიკაში. ერთის მხრივ, 

ინვესტიციებზე გაწეული ხარჯები არის ხარჯების დიდი და ცვალებადი კომპონენეტი, 

ამიტომ ინვესტიციების მკვეთრი ცვლილებები დიდ გავლნენას ახდენს ერთობლივ 

მოთხოვნაზე. ეს კი თავის მხრივ ზემოქმედებას ახდენს წარმოების მოცულობასა და 

დასაქმებაზე. მეორეს მხრივ, ინვესტიციები გულისხმობს კაპიტალის დაგროვებას. 

შენობების, მანქანა-მოწყობილობების გამრავლება იწვევს ეროვნული წარმოების 

პოტენციალის ზრდას და ხელს უწყობს ეკონომიკურ განვითარებას გრძელვადიან 

პერიოდში. ასე რომ ინვესტირება თამაშობს ორმაგ როლს: 

ა) ერთობლივ მოთხოვნაზე  ზემოქმედების მეშვეობით გავლენას ახდენს 

წარმოების მოცულობაზე, მოკლევადიან პერიოდში. 

ბ) ზემოქმედებს  რა  კაპიტალწარმოქმნაზე, ე.ი ეკონომიკის პოტენციალსა და  

ერთობლივ მიწოდებაზე, გავლენას ახდენს  ასევე გრძელვადიან ეკონომიკურ ზრდაზე.6 

თანამედროვე ეკონომიკაში ინვესტიციების მნიშვნელობასა და  მის საჭიროებაზე 

მიგვითითებს მისი შემდეგი ფუნქციები: 

 ძირითადი ფონდების უბრალო და ფართო განვითარების პროცესი; 

 საბრუნავი კაპიტალის შევსება და უზრუნველყოფის პორცესი; 

 ეკონომიკის ერთი სფეროდან მეორე სფეროში კაპიტალის გადადინება აქტივების 

ყიდვა-გაყიდვით; 

 მესაკუთრეებს შორის  კაპიტალის გადანაწილება აქციების ყიდვა-გაყიდვით; 

 შემოსავლის შემოტანის პოტენციური უნარი; 

 მატერიალურ თუ არამატერიალურ ობიექტში კაპიტალის დაბანდების 

მიზანმიმართულობა; 

 მაკროდონეზე ინვესტიციები წარმოადგენენ გაფართოებული პოლიტიკის 

განხორციელების,სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესისი დაჩქარების, სამამულო 

პროდუქტის კონკურენტუნარიანობის უზრუნველყოფისა და  ხარისხის 

გაუმჯობესების აუცილელებელ კომპონენტს; 

                                                           
6
 ლეიაშვილი პ., აქტიური საინვესტიციო პოლიტიკისაკენ//მიკრო-მაკრო ეკონომიკა“, 2001,  
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 ეკონომიკის სტრუქტურული გარდაქმნისა და ყველა დარგის შეწონასწორებული 

განვითარების, მრეწველობის აუცილებელი სანედლეულო  ბაზის შექმნის, სოციალური 

სფეროს განვითარების, ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობისა და მისი უსაფრთხოების 

პრობლემების გადაჭრის, უმუშევრობის დაძლევის, გარემოს დაცვის საფუძველს. 

 მაკროდონეზე ისინი აუცილებელია საწარმოთა ნორმალური ფუნქციონირების 

უზრუნველსაყოფად, სტაბილური ფინანსური  მდგომარეობისა და მაქსიმალური 

მოგების მისაღებად. 

 ინვესტიციების გარეშე შეუძლებელია გამოსაშვები საქონლისა და მომსახურების 

კონკურენტუნარიანობის უზრუნველყოფა, ძირითადი ფონდების მორალური და 

ფიზიკური ცვეთის უარყოფითი შედეგების დაძლევა, ფასიანი ქაღალდების  შეძენა და 

სხვა საწარმოების აქტივებში საშუალებების დაბანდება, ბუნების დაცვის 

ღონისძიებების  განხორციელება და ა.შ.  

ამ ფუნქციების გარდა მაკრო დონეზე  ინვესტიციებს ახასიათებთ შემდეგი 

ამოცანები: 

o წარმოების გაფართოების პოლიტიკის რეალიზაცია; 

o სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის დაჩქარება, ხარისხის 

გაუმჯობესება, კონკურენტუნარიანობის უზრუნველყოფა; 

o საზოგადოებრივი წარმოების სტრუქტურული გარდაქმნა 

მეურნეობრივი კომპლექსის ყველა სფეროს დაბალანსებული განვითარება; 

o საქალაქო მშენებლობა, ჯანდაცვის განვითარება, 

კულტურა,უმაღლესი განათლების დახვეწა; 

o უმუშევრობის პრობლემის მოგვარება; 

o გარემოს დაცვა; 

ინვესტიციების მიმართვა საზოგადოების კაპიტალის გაზრდის მიზნით (მანქანა-

დანადგარების შეძენა, მათი გადაიარაღება, მშენებლობები, საინჭინრო დანადგარები) 

ხელს უწყობს წარმოების ეკონომიკური პოტენციალის  ზრდას. ინვესტირება 

წარმოებაში, ახალ ტექნოლოგიებში, გვეხმარება ყოველთვის წინ ვიყოთ 

კონკურენციულ ბრძოლაში, საშუალება გვეძლევა მოქნილად დავარეგულიროთ 

პროდუქციის ფასები. 

მიკრო დონეზე ინვესტიციები საჭიროა  შემდეგი ამოცანების შესასრულებლად: 
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o წარმოების გაფართოება და განვითარება 

o ძირითადი ფონდების მორალური და ფიზიკური ცვეთის დაბალი 

დონის შენარჩუნება 

o პროდუქციის ხარისხის ამაღლება 

o ფასიანი ქაღალდების შესყიდვა და სხვა საწარმოებში ფულის 

ჩადება 

საბოლოო ჯამში, ყველა ინვესტიციას ახასიათებს შემდეგი ნიშნები: 

1. ინვესტიციები, როგორც წესი, გულისხმობენ მნიშვნელოვან ფინანსურ 

დანახარჯებს; 

2. უკუგება ინვესტიციისაგან შეიძლება მივიღოთ რამდენიმე წლის შემდეგ; 

3. ინვესტირებისას არსებობს რისკისა და გაურკვევლობის ელემენტები; 

4. ინვესტიციები, რომლებიც განიხილება, როგორც კაპიტალური 

დაბანდებები, გულისხმობენ კაპიტალის შეძენას, საწარმოო შესაძლებლობების 

გაფართოებას, ან ნებისმიერ სხვა დანარჩენს რომლებიც მიმართულია ეფექტიანობის 

ზრდისაკენ.7 

კაპიტალის მატების წყაროდ და ინვესტიციების განხორციელების მამოძრავებელ 

მოტივად ძირითადად გვევლინება მოგება. ინვესტიციების განხორციელება 

უსარგებლო ხდება თუკი შემოსავალს ვერ მივიღებთ. მაშასადამე, საბაზრო ეკონომიკის 

პირობებში ინვესტიციის ეკონომიკური შინაარსი მდგომარეობს საინვესტიციო 

საქმიანობის ორი მხარის შეხამებაში. ესენია რესურსის ხარჯვა და შედეგის მიღება. 

აღსანიშნავია რომ ეს ორი პროცესი განსხვავებული დროითი მიმდევრობით შეიძლება 

მიმდინარეობდეს. ერთმანეთისგან განასხვავებენ რესურსების დაბანდებისა და 

შედეგის მიღების პროცესების მიმდევრობით პარალელურ და ინტერვალურ 

მიმდინარეობას. 

მათი პარალელურად მიმდინარეობის დროს მოგების მიღება შესაძლებელია 

ინვესტირების ჯერ კიდევ მთლიანად დასრულებამდე. პროცესის ინტერვალურად 

მიმდინარეობისას ინვესტიციების დასრულებასა და მოგების მიღებას შორის 

გარკვეული დრო გადის. 

                                                           
7
 ცინარიძე რ. „რეგიუონული საინვესტიციეო პროცესების რეგულირების საფინანსო-ეკონომიკური 

მექანიზმი 2012.წ 
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მომავლის წინასწარმეტყველებას უმეტესწილად მივყავართ შეცდომამდე. მაგრამ 

ინვესტორები ყოველთვის ცდილობენ შეარჩიონ ისეთი პროექტები რომლებისთვისაც 

მეტი გზა არსებობს წარმატების ვიდრე წარუმატებლობის.  ჭკვიანი ინვესტორი 

ცდილობს ზომიერი მოცულობით გაწიოს რისკი. 

ინვესტორები თავიანთი რისკის განმარტებისთვის მრავალ სხვადასხვა 

ინდიკატორს ითვლიან. მერყეობა არის ის რაც ხდება ფინანსურ ბაზარზე და 

ინვესტორს ამ მოვლენებზე გავლენა არ აქვს, მაგრამ მას შეუძლია აკონტროლოს თუ რა 

მოცულობის რისკის გაწევა სურს.  

ძირითადი რისკის ფაქტორები, რომლებიც დგანან ინვესტორის წინაშე 

კაპიტალდაბანდების განხორციელებამდე, შეიძლება შემდეგი სახით ჩამოყალიბდეს: 

• ეკონომიკური რისკი - რომელიც შეიძლება მომდინარეობდეს ქვეყნის 

ეკონომიკურ სტრუქტურაში მოსალოდნელი მნიშვნელოვანი ცვლილებების შედეგად, 

და ალბათობა იმისა თუ რამდენად მოახდენს ეს ცვლილებები გავლენას ინვესტიციის 

მოსალოდნელ უკუგებაზე. 

• ტრანსფერის რისკი - როგორია კაპიტალის გატანის შესაძლებლობა ქვეყნის 

გარეთ. 

• ინფლაციის რისკი - ინფლაციის არსებული და საპროგნოზო მაჩვენებლები 

განსაზღვრავენ გადახდისუნარიანი მოთხოვნის არსებობას და გასაღების ბაზრების 

ფუნქციონირებას. 

• ადგილმდებარეობის რისკი - იმ უარყოფითი შედეგების ერთობლიობა, 

რომელთაც შეიძლება თავი იჩინონ რეგიონში; 

• სუვერენული რისკი - ძირითადად უკავშირდება საგარეო ვალების მომსახურებას 

და იმის საშიშროებას, რომ მთავრობა ვერ გაისტუმრებს სახელმწიფო ვალებს. 

• პოლიტიკური რისკი - დაკავშირებული ქვეყნის შიგნით მოსალოდნელ 

სამოქალაქო არასტაბილურობასთან. 

ინვესტიციები დამოკიდებულია სხვადასხვა ფაქტორებზე, კერძოდ: 

• ინვესტიციების მოცულობაზე, რომელიც დამოკიდებულია მიღებული 

შემოსავლის დაზოგვა, განაწილებასა და მოხმარებაზე. დაბალი საშუალო 

სულადობრივი შემოსავლების პირობებში ძირითადი ნაწილი მოხმარებაზე იხარჯება. 

შემოსავლების ზრდა ადიდებს დანაზოგებზე მიმართული წილის ოდენობას, რომელიც 
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საინვესტიციო რესურსების წყაროა. მაშასადამე, დანაზოგების ხვედრითი წილის ზრდა 

იწვევს ინვესტიციების მოცულობის შესაბამის ზრდას და პირიქით; 

• წმინდა მოგების მოსალოდნელ ნორმაზე, რომელიც უკავშირდება მოგებას, 

როგორც ინვესტიციების ძირითად წამახალისებელ მოტივს. რაც უფრო მაღალია 

წმინდა მოგების მოსალოდნელი ნორმა, შესაბამისად, მით უფრო მეტი იქნება 

ინვესტიციების მოცულობა და პირიქით; 

• ნასესხები კაპიტალის პროცენტის განაკვეთზე. როგორც წესი, ინვესტირების 

პროცესი დაკავშირებულია  როგორც საკუთარ, ასევე, ნასესხებ კაპიტალთან.  სესხის 

პროცენტის განაკვეთის ზრდა იწვევს ინვესტიციების მოცულობის შემცირებას და 

პირიქით; 

• ინფლაციის სავარაუდო ტემპი და რაც უფრო მაღალია ეს მაჩვენებელი, მით 

უფრო მეტად უფასურდება ინვესტიციებიდან მიღებული მომავალი მოგება და, 

შესაბამისად, ნაკლებია ინვესტიციების მოცულობის მატების სტიმული. 

ინვესტიცია, როგორც ზრდის მიზნების მიღწევის მეთოდი დაფუძნებულია 

შემდეგ პრინციპებზე: 

გაცნობიერება- კაპიტალის ჩადება ხდება მფლობელის მიერ უპირატესობის 

განსაზღვრის პროცედურის შედეგად დაზოგვის და მოხმარების დარგში ანუ 

მფლობელის ინვესტორად გადაქცევის პროცესს აქვს გაცნოებიერებული ხასიათი, 

თუმცა დამოკიდებულია ბევრ ფაქტორზე. 

მიმართულება-ინვესტიციას ახასიათებს ის თავისებურება, რომ ინვესტორს უნდა 

მოუტანოს განსაზღვრული მოგება ( აუცილებელი არ არის ფულადი ფორმით) და 

ამასთან, უნდა განხორციელდეს ყველა ოპტიმალური ხერხი. 

განსაზღვრულობა- ინვესტიცია დროის ნებისმიერ მომენტში შეიძლება შეფასდეს 

რაოდენობდრივად ან  თვისობრივად მართვისთვის საჭირო პარამეტრების  მიხედვით. 

წინააღმდეგ შემთხვევაში, ინვესტიცია შეიძლება კონტროლიდან გამოვიდეს. 

ინვესტიციების საკმაოდ მნიშვნელოვან არსებით ნიშან-თვისებებს წარმოადგენენ 

 ინვესტორების მიერ დაბანდების განხორციელება, რომლებსაც აქვთ საკუთარი 

მიზნები, რაც ყოველთვის არ ემთხვევა საერთო ეკონომიკურ სარგებლიანობას; 

 ინვესტიციებს აქვთ შემოსავლის მოტანის პოტენციური შესაძლებლობა; 

 საშუალებების დაბანდების განსაზღვრული ვადა; 
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 ობიექტებსა და ინვესტირების ინსტრუმენტებში კაპიიტალის დაბანდების 

მიზანმიმართული ხასიათი; 

 სხვადასხვა ინვესტიციური რესურსების გამოყენება, რომლების ინვესტირების 

განხორციელების პროცესში ხასიათდებიან  მოთხოვნით, მიწოდებით და ფასით; 

 კაპიტალის დაბანდების რისკი; 

ინვესტიცია წარმოადგენს აუცილებებლ ეკონომიკურ კატეგორიას, რომელიც დიდ 

როლს თამაშობს ეკონომიკის როგორც მაკრო, ისე მიკრო დონეზე პირველ რიგში, 

უბრალო და ფართო თვითწარმოებაში, სტრუქტურულ გარდაქმნებში,  და შემდგომ 

მოგების მიღებასა და ამის საფუძველზე  სოციალური პრობლემის გადაწყვეტაში. ის 

წარმოადგენს დროებით თავისუფალი სახსრების ჩადებას სამეწარმეო საქმიანობაში  

მოგების მიღების მიზნით და  სოციალური, ეკონომიკური და ეკოლოგიური ეფექტის 

მისაღწევად. 8 

 

 

 

  

                                                           
8რ. ცინარიძე  „რეგიონული საინვესტიციო პროცესების რეგულირების საფინანსო ეკონომიკური 

მექანიზმი“  2012 წ. 
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1.2 ინვესტიციების ძირითადი სახეები და ფორმები 

 

ინვესტიციების განსხვავებული სახეები არსებობს და მას შემდეგი სახე ექნება 

(ნახ.1.) თუ კლასიფიკაციას ცალკეული ნიშნების მიხედვით მოვახდენთ: 

ნახ. 1.  ინვესტიციების კლასიფიკაცია ცალკეული ნიშნების მიხედვით 

 

 

1. საინვეტიციო რესურსების ხასიათის მიხედვით განსახვავებენ ინვესტიციების 

სამ ტიპს: 

I. რეალური (პირდაპირ, მატერიალურ ) ინვესტიციები; 

საინვესტიციო რესურსების 

ხასიათის მიხედვით 

რეალური ინვესტიციები 

ფინანსური ინვესტიციები 

ინტელექტუალური ინვესტიციები 

 
 

ინვესტირებაში მონაწილეობის 

ხასიათის მიხედვით 

პირდაპირი ინვესტიცია 

არაპირდაპირი ინვესტიცია 

შუალერუდი ინვესტიცია 

 
 

დაბანდების ობიექტის მიხედვით 
რეალური ინვესტიცია 

პორთფელური ინვესტიცია 

 
 

დაბანდების არეალის მიხედვით 
მთლიანი ინვესტიცია 

წმინდა ინვესტიცია 

 
 ინვესტირების პერიოდის 

ხანგრძლივობის მიხედვით 

მოკლევადიანი ინვესტიცია 

გრძელვადიანი ინვესტიცია 

 
 საინვესტიციო რესურსების 

საკუთრების ფორმების მიხედვით 

კერძო ინვესტიციები 

სახელმწიფო ინვესტიციები 

 
 

რეგიონული ნიშნების მიხედვით 
ქვეყნის შიდა ინვესტიციები 

საერთაშორისო ინვესტიიები 
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II. ფინანსური (პორტფელური) ინვესტიციები; 

III.ინტელექტუალური (არამატერიალურ აქტივებში) ინვესტიციები; 

რეალური ინვესტიციები - არის დაბანდებები ძირითადი ფონდების შესაქმნელად 

ანუ კაპიტალდაბანდებები, ისინი მოიცავს: 

 წარმოების ეფექტიანობის ასამაღლებლად გამიზნულ ინვესტიციებს 

 გაფართოებული კვლავწარმოების  უზრუნველყოფისთვის გამიზნულ 

ინვესტიციებს,  

 რეალურ ქონებრივ ინვესტიციებს 

ასეთ ინვესტიციებს განსაკუთრებული ადგილი უკავია  ქვეყნის ეკონომიკურ  და 

სოციალურ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში, რადგანაც დიდწილად სწორედ ისინი 

განაპირობებენ ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას გრძელვადიან ასპექტში. მით 

უმეტეს მაშინ, როდესაც ქვეყნის ეკონომიკური სიძლიერე და საბანკო სისტემა ჯერ 

კიდევ არ არის ჩამოყალიბებული ისეთ დონეზე, რომ შეძლოს ეკონომიკის 

სტაბილურად და იაფი  სესხებით მომარაგება. 

ფინანსური ინვესტიციები - ნიშნავს აქტივების შეძენას ფასიანი ქაღალდების სახით 

მოგების მიღების მიზნით, ამ სახის ინვესტიციებისათვის „ნორმალური“ რისკის 

პირობებში. ეკონომიკური ინვესტიციებისაგან განსხვავებით საფინანსო ინვესტიციები 

არ საჭიროებს ახალი საწარმოო სიმძლავრეების შექმნას და მათი გამოყენების 

კონტროლს. ამიტომ, საფინანსო ინვესტორი უშუალოდ არ მონაწილეობს მართვის 

პროცესში და წინასწარ ეგუება რეალური აქტივების სხვისგან მართვას. თავდაპირველად 

მისი ინვესტირება ხდება კაპიტალის შესაქმნელად წარმოების საშუალებების შესაძენად 

და მუშახელის დასაქირავებლად. ინვესტირების დასრულების ეტაპზე ის გამოდის 

როგორც ერთობლივი ღირებულება, რომლის დანიშნულებასაც წარმოადგენს 

კაპიტალის წარმოების პროცესის ახალი ციკლის ინვესტირება. ინვესტირების ახალ 

ციკლში ჩართვამდე წარმოებული კაპიტალის ნაწილის რეალიზება ხდება მიმოქცევის 

სფეროში, ფულადი ფორმის მიღებით. ამ კაპიტალის ნაწილის ინვესტირება 

ხორციელდება უშუალოდ მოცემულ საწარმოში და ფინანსური ინვესტიციების ბაზარზე 

მოხვედრის შედეგად გარდაიქმნება სასესხო კაპიტალად. განვითარებული საბაზრო 

ეკონომიკის ქვეყნებში სასესხო კაპიტალის ბაზრის როლი მეტად მნიშვნელოვანია და 

გამოირჩევა ზრდის ტენდენციით. 
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ფინანსურ იგივე პორტფელურ ინვესტიციებს „ცხელ ფულსაც“ უწოდებენ  და 

მოკლევადიანი ხასიათიდან გამომდინარე, კაპიტალის არასტაბილურ ნაკადებთან 

აიგივებენ, რადგანაც იგი რეცეპიენტის ქვეყნის ეკონომიკაში არასტაბილურობის 

პირველი ნიშნის გამოჩენისთანავე დაუყოვნებლივ ტოვებს ეკონომიკას. 

აღსანიშნავია, რომ რეალური და პორტფელური ინვესტიციები წარმოადგენენ 

ინვესტიციური ნაკადის ძირითად ქვესახეობას, რომლებიც ნებისმიერ საბაზრო 

ეკონომიკაში არსებობენ. ინვესტირების ორივე მეთოდი ძირითადად ერთმანეთის 

მსგავსია, მათ შორის განსხვავება კი დაბანდების განხორციელების ხერხებში 

მდგომარეობს. პირდაპირი და საფინანსო ინვესტიციები საინვესტიციო საქმიანობის 

განხორციელების ძირითად მეთოდებს წარმოადგენენ. 

ინტელექტუალური ინვესტიციები - ინტელექტუალური კაპიტალის შემცირებას, 

რასაც კადრების ემიგრაცია უდევს საფუძვლად. თანამედროვე საბაზრო ეკონომიკა 

ეფუძნება ინოვაციებს, ინოვაციურ მეწარმეობას. იმისათვის, რომ მეწარმეებმა ბაზარზე 

კონკურენციას გაუძლონ უნდა ჰქონდეთ ერთი მხრივ, უმაღლესი ხარისხის საქონელი 

და მეორე მხრივ, უფრო მცირე, ვიდრე სხვა მეწარმეებს, ინდივიდუალური 

დანახარჯები. ინტელექტუალური ინვესტიციების ეკონომიკური არსი მდგომარეობს 

მათ შესაძლებლობაში: პირველი, კაპიტალის აღწარმოების სფეროში მინიმალური 

დანახარჯებით და დაბანდებული კაპიტალის სწრაფი უკუგებით განახორციელონ 

უახლესი ტექნოლოგიების დანერგვა; მეორე, მშენებარე და რეკონსტრუქციას 

დაქვემდებარებული ობიექტების მატერიალიზაცია და დაფინანსება; მესამე, მოქმედ 

საწარმოებში ოპტიმალურ ვადაში წარმოების საშუალებების აღწარმოება; მეოთხე, 

დაბანდებული თანხების მაღალი ანაზღაურებადობის უზრუნველყოფა. 

2. ინვესტირების პერიოდის ხანგრძლივობის მიხედვით განასხვავებენ 

მოკლევადიან და გრძელვადიან ინვესტიციებს. მიუხედაავად იმისა, რომ ამ 

კრიტერიუმის მიხედვით ერთიანი მიდგომები არ არის ჩამოყალიბებული, როგორც 

წესი 5 წლამდე პერიოდისთვის ინვესტიციები მოკლევადიან ინვესტიციებს 

მიეკუთვნება, უფრო ხანგრძლივი ვადით კი გრძელვადიანს, თუმცა ზოგიერთი  

ეკონომისტი მოკლევადიანად მიიჩნევს ერთ წლამდე ინვესტიციას, ხოლო 

გრძელვადიანად ერთ წელზე  მეტი დროით. 

3. ინვესტირების რესურსების საკუთრების ფორმების მიხედვით მიღებულია:  
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 კერძო - ოჯახური მეურნეობების  და კერძო პირის მიერ 

განხორციელებული ინვესტიცია; 

  სახელმწიფო ინვესტიციები - ქვეყნის მთავრობის მიერ 

განხორციელებული ინვესტიცია. 

როგორც განვითარებულ, ისე განვითარებად და დაბალშემოსავლიან ქვეყნებში 

ეკონომიკური განვითარებისათვის კერძო ინვესტიციებთან ერთად, განსაკუთრებულ 

მნიშვნელობას ატარებს სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული ინვესტიციები, მათ 

შორის, უპირველესად - ინვესტიციები ინფრასტრუქტურაში. 

მიუხედავად სახელმწიფო ინვესტიციების მნიშვნელოვანი პოტენციური 

სარგებლიანობისა, პრაქტიკაში მათი ეფექტიანი მართვა მრავალ გამოწვევასთანაა 

დაკავშირებული და სახელმწიფო კაპიტალური ინვესტიციების გამოშვებაზე გავლენის 

როგორც ზომა, ისე მიმართულება დებატების საგნად რჩება. ბუნებრივია, კონკრეტული 

პროექტის ეკონომიკური სარგებელი შესაბამისი ანალიზით (მ.შ. ხარჯ-სარგებლიანობის 

ანალიზით) ფასდება. თუმცა  სახელმწიფო ინვესტიციების გავლენას ეკონომიკურ 

ზრდაზე სხვადასხვა ფაქტორები განსაზღვრავს, როგორებიცაა, მაგ. დაფინანსების 

წყარო, ეკონომიკური ციკლის ეტაპი, განხორციელებული ინვესტიციების ტიპი და 

ქვეყნის განვითარების დონე. 

სახელმწიფო ინვესტიციის მოკლევადიანი ეფექტი მაქსიმალურია, როდესაც იგი 

დეფიციტურად არის დაფინანსებული, რეცესიის პერიოდში და საბაზრო ტიპისაა. 

თუმცა, შესაძლებელია, სურათი განსხვავდებოდეს გრძელვადიანი ეფექტისათვის: იგი, 

შესაძლოა, უფრო მაღალი იყოს ნეიტრალურად დაფინანსებული ინვესტიციების 

შემთხვევაში. ამასთან, განვითარებად, დაბალშემოსავლიან ქვეყნებში სოციალური 

ინფრასტრუქტურის გრძელვადიანი უკუგება, შესაძლოა, აღემატებოდეს ეკონომიკური 

ინფრასტრუქტურის უკუგებას. რაც შეეხება უშუალოდ ადგილობრივ დონეზე გაწეულ 

ინფრასტრუქტურულ ხარჯებს ტიპების მიხედვით, კვლევების თანახმად, 

ადგილობრივი მთავრობის ინსტიტუტები და ადამიანური რესურსები ის 

უმნიშვნელოვანესი ფაქტორებია, რომლებიც თავისთავადაც განსაზღვრავს რეგიონის 
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განვითარების დონეს და, ამასთან,  უზრუნველყოფს სახსრების ეფექტიანი გამტარობის 

ფუნქციასაც.9 

ასევე ზოგჯერ გამოყოფენ: 

 უცხოურ -  ქვეყნის გარედან შემოსული ინვესტიციების ნაირსახეობა, 

რომელიც, შესაძლებელია განხორციელდეს, როგორც უცხო ქვეყნის 

მთავრობების, ასევე მოქალაქეების და ორგანიზაციების მიერ. 

 შერეული - კერძო, სახელმწიფო და უცხოური ინვესტიციების 

ერთობლიობა. 

4. რეგიონული ნიშნის მიხედვით მიღებულია ინვესტიციების კლასიფიკაცია: 

 ქვეყნის შიგა ინვესტიციები 

 საერთაშორისო ინვესტიციები 

აღსანიშნავია, რომ საერთაშორისო ინვესტიციები სავალუტო ფონდის 

მეთოდოლოგიით სამ ჯგუფად იყოფა: პირდაპირ, პორტფელურ და სხვა სახის 

ინვესტიციებად. 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (FDI – Foreign direct investment) — 

პირდაპირი ინვესტიცია ქვეყნის წარმოებასა და ბიზნესში უცხოური საწარმოს მიერ 

კომპანიის შეძენით ან არსებული ბიზნესის გაფართოებით. 

5. დაბანდების ობიექტის მიხედვით განსახვავებენ პორტფელურ და რეალურ 

ინვესტიციებს. პორტფელური ეს არის დაბანდებები ფასიან ქაღალდებში მათი 

შემდგომი კურსის ცვლილებებისა და დივიდენდის მიღების მიზნით. რეალური 

ინვესტიციები ესაა დაბანდებები განხორციელებული მატერიალურ-სამრეწველო 

მარაგების ზრდისა და ძირითადი კაპიტალის კვლავწარმოების მიზნით. მასში ხშირად 

აერთიანებენ ინტელექტუალურ ინვესტიციებს. 

6. დაბანდების არეალის მიხედვით განასხვავებენ  მთლიან და წმინდა  

ინვესტიციებს. 

 მთლიანი ინვესტიციები ესაა მანქანა მოწყობილობების შესაძენად, 

მშენებლობისა და მარაგების გაზრდის უზრუნველყოფისკენ მიმართული 

                                                           
9
 სახელმწიფო კაპიტალური ინვესტიციების გავლენა ეკონომიკაზე: ემპირიული კვლევების მიმოხილვა 

http://pbo.parliament.ge/ge/rs/theme/ 
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დანახარჯები. იგი მოიცავს დანახარჯებს მიმართულს ყველა სახის 

საინვესტიციო საქონლის კვლავწარმოებისკენ.  

 წმინდა ინვესტიციებს იგი წარმოადგენს დანახარჯებს კაპიტალის 

ნაზრდზე. მის წყაროს წარმოადგენს ფირმის მოგება, მაშინ როცა მთლიანი 

ინვესტიციები დაკავშირებულია დაგროვების და აღდგენის ფონდთან. 

7. ინვესტიციებში მონაწილეობის ხასიათის მიხედვით განასხვავებენ: 

 პირდაპირ ინვესტიციებს 

 არაპირდაპირ ინვესტიციებს 

 შუალედური ხასიათის ინვესტიციებს 

პირდაპირი ინვესტიციები გულისხმობს, რომ ინვესტორი უშუალოდ 

მონაწილეობს ინვესტირების ობიექტის შერჩევაში, სახსრების დაბანდებაში. 

არაპირდაპირ ინვესტირებაში იგულისხმება, რომ მას ახორციელებს სხვა სუბიექტი, რაც 

შეეხება შუალედურ ინვესტიციებს, იგი მოიცავს ინვესტირებისას საკუთარი ფულადი 

კაპიტალის გამოყენებას. 

ინვესტიციების განხილვა შეიძლება ასევე ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ 

ჭრილში: 

ჰორიზონტალური პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია გულისხმობს ინვესტორის 

მიერ რეცეპიენტ ქვეყანაში სახსრების დაბანდებას მსგავს ან იმავე ტიპის პროდუქციის 

საწარმოებლად, რომელსაც ის სამშობლოში აწარმოებს. ამ ტიპის ინვესტიციები 

მომგებიანია იმ კომპანიებისთვის რომლებსაც გამყარებული აქვთ პოზიციები 

ადგილობრივ ბაზარზე  და თავისი იმიჯისა და  რეპუტაციის მეშვეობით ახალ 

ბაზრებზე გასვლა სურთ. ჰორიზონტალური უპი ეფუძნება ორ ძირითად ფაქტორს: 

დადებით სავაჭრო დანახარჯებს და ფირმათა დონეზე მასშტაბის ეკონომიას. ასეთი 

ინვესტიიების ძირითადი მიზანია თავიდან აიცილოს სატრანსპორტო დანახარჯები და 

მიიღოს იოლი წვდომა საგარეო ბაზრებზე. ჰორიზონტალური უპები შეიძლება 

დავახასიათოთ დანახარჯების გათანაბრებისა და სარგებლიანობის მიღების 

თვალსაზრისით. უცხოური საწარმოს დაარსება ინვესტიციის მიმღებ ქვეყანაში 

დაკავშირებულია დამატებით დანახარჯებთან. არსებობს ორი სახის წარმოების 

დანახარჯი: მუდმივი და ცვალებადი, რომელიც თავის მხრივ, დამოკიდებულია 

შემდეგ ორ ძირითად ფაქტორზე - ტექნოლოგიასა და საქონლის ფასზე. მასშტაბის 
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ეკონომიის არსებობა ფირმის დონეზე ზრდის დანახარჯებს, რომელიც 

განპირობებულია უცხოური საწარმოს შექმნით, ასევე ფირმა იღებს ეკონომიას 

საექსპორტო პროდუქციის წარმოებიდან ადგილობრივ წარმოებაზე გადასვლით. 

კომპანიის დამატებითი სარგებელი დაკავშირებულია ბაზრის სიახლოვესთან: მაგ: თუ 

საქონლის მიწოდების დროს წარმოიქმნება დანაკლისი, მოცემულ შემთხვევაში ახლოს 

მდებარე ბაზარი უფრო ადვილად რეაგირებს დანაკლისზე და დროულად მიაწვდის 

ფირმას პროდუქციას. ამდენად როდესაც მოგება გადააჭარბებს ხარჯებს, კომპანიები 

მიმართავენ ჰორიზონტალურ პირდაპირ ინვესტიციებს.10 

ვერტიკალური პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია გულისხმობს პროდუქციის 

წარმოებისადმი ისეთ მიდგომას, როდესაც წარმოების სხვადასხვა ფაქტორები, 

შესაძლებელია განთავსდეს სხვადასხვა ქვეყანაში იმის მიხედვით რომელ ქვეყანაში 

რომელი რესურსის უკეთ გამოყენებაცაა შესაძლებელი. ამ მოდელს საფუძველი 

ჩაუყარეს  ჰელფმენმა და კრუგანმა, თავდაპირველი კველვები მიმართული იყო იმისკენ 

თუ როგორ გაეფართოებინა კომპანიას საზღვარგარეთ წარმოება. ჰელფმენმა პირველი 

ახსნა, რომ კომაპნიები წარმოებიდან ეკონომიას იღბებენ ვერტიკალურად 

ინტეგრირებული წარმოების არსებობით, რომელიც გამოყოფს მაღალკვალიფიციური 

მუშახელის საქმიანობას  დაბალი კვალიფიკაციის მქონე მუშახელის საწარმოო 

საქმიანობისგან. აღნიშნული საქმიანობები განსხვავდება ერთმანეთისაგან წარმოების 

ფაქტორთა ინტენსიურობით და შესაძლებელია ისინი დაიყოს გეოგრაფიულად. 

ჰელფმენის მოდელი არ ითვალისწინებს ტარიფებისა და სატრანსპორტო დანახარჯების 

არსებობას, ფირმას შეუძლია მხოლოდ ერთი საწარმო გახსნას საზღვარგარეთ. 

მოდელის მამოძავებელ ძალას წარმოადგენს წარმოების ფაქტორთა ფასების 

გათანაბრება, რომლის თანახმად, თუ  წარმოების ფაქტორთა მოცულობაში განსხვავება 

დიდი არ არის, მაშინ საქონლის ვაჭრობით შესაძლებელი იქნება ქვეყნებს შორის 

გათანაბრდეს წარმოების ფაქტორთა ფასები, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი თუ ერთი 

ქვეყანა ფლობს მაღალ კვალიფიციურ მუშახელს და ამასთან კაპიტალის არც თუ ისე 

ჭარბ მოცულობას,  ასეთ შემთხვევაში ვაჭრობა ვერ შეძლებს მოცემულ ქვეყანაში 

წარმოების ფაქტორთა ფასების გათანაბრებას, ხოლო  ფირმებისათვის ასეთ დროს 

მომგებიანია, გაანაწილოს საქმიანობა საზღვარგარეთ.10 
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ვერტიკალური  პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები იყოფა  ორად: 

1. უკუვერტიკალური პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია ძირითადად 

ხორციელდება ნატურალური რესურსების ათვისების მიზნით, იმ კომპანიების მიერ, 

რომლებიც სექტორში მომძლავრებულნი არიან და ფლობენ ისეთ რესურსებს, 

როგორებიცაა ახალი ტექნოლოგიები ან უხვი ფინანსური რესურსები. როდესაც 

საზღვარგარეთული უცხოური საწარმო აწარმოებს ნედლეულსა და მასალებს და 

აწვდის სათაო ოფისს. 

2.  ვერტიკალის მიმდევარი პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია გულისხმობს 

ექსპორტისა და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციის ბერკეტების ერთდროულ 

გამოყენებას იმის გათვალისწინებით,  რომ ისინი ურთიერთჩანაცვლებადია. 

კომპანიები ფილიალებს განათავსებენ სსხვადასხვა ქვეყანაში და წარმოების ფაქტორებს 

გადასცემენ მათ შიდა წარმოების პროცესის უზრუნველსაყოფად. 

ჰორიზონტალურ პირდაპირ ინვესტიციებს აბანდებენ იმისთვის, რომ 

გააფართოვონ მათი მოქმედების არეალი სხვა ქვეყნების ბაზრებზე. ვერტიკალურ 

უცხოურ  ინვესტიციებს კი მიმართავენ მაშინ როდესაც, გადაწყვეტენ შეიძინონ ან 

წამოიწყონ საქმიანობა, რომელმაც უნდა შეასრულოს ან მიმწოდებლის ან 

გამანაწილებლის ფუნქცია.11 

ამის გარდა ასევე შეგვიძლია გამოვყოთ გრინფილდი და შთანთქმა/შერწყმა ტიპის 

ინვესტიცია. „გრინფილდ-ინვესტიცია“ ეს არის ისეთი ინვესტიცია, რომელიც 

ხორციელდება საზღვარგარეთ ახალი საწარმოს ნულიდან შექმნის ან უკვე არსებულის 

გაფართოების მიზნით. ასეთ ინვესტიციებს დიდი საერთაშორისო კორპორაციები 

მიმართავენ და ადგილობრივ მთავრობების მხარდაჭერას იმით მოიპოვებენ, რომ 

ქმნიან სამუშაო ადგილებს ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. სუსტად 

განვითარებული ქვეყნები სთავაზობენ დაბალ საგადასახადო განაკვეთს, სუბსიდიებს, 

სხვადასხვა რესურსებთან წვდომას და სხვა სახის შეღავათებს, რითაც სტიმულს 

აძლევენ გრინფილდ ინვესტიციების გამოჩენას ერთი მხრივ, აღნიშნული ამცირებს 

ეროვნული მთავრობის საგადასახადო შეღავათებს, თუმცა მეორე მხრივ, ამ ქმედებით 

სახელმწიფო ხელს უწყობს ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას. ქვეყანა იღებს ცოდნას, 

გამოცდილებასა და  ტექნოლოგიას, რაც საბოლოოდ განაპირობებს ეროვნულ 
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ეკონომიკაში კვალიფიკაციური კადრების ზრდას. გრინფილდ ინვესტიციების 

საინტერესო ელემენტებია: ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა, კვალიფიციური 

კადრების მომზადება, ახალი ბაზრების ათვისება და ექსპორტის ზრდა. თუმცა ასეთი 

ტიპის ინვესტიციების ნაკლოვანება ის არის, რომ ასეთი კომპანიები აწარმოებენ 

საქონელსა და მომსახურებას უფრო იაფად ადგილობრივი ფირმები კი ვერ უწევენ 

კონკურენციას და ეთიშებიან ბაზარს, გარდა ამისა წარმოებიდან მიღებული მოგებით 

მასპირნძელი ქვეყანა ვერ სარგებლობს, რადგანაც ეს მოგება გაედინება ქვეყნიდან იმ 

ქვეყანაში, რომელიც ინვესტირებას ახდენს.  

გრინფილდ ინვესტიციის ალტერნატივად ითვლებაა „ბრაუნფილდ ინვესტიცია“ 

რომელიც კომპანიის საწარმოს მიერ უკვე არსებული საწარმოს შესყიდვას ან იჯარით 

აღებას გულისხმობს, ახალი წარმოების დასაწყებად. 

რაც შეეხება პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების  „შერწყმას“ და „შთანთქმას“ 

ისინი ნიშნავენ ორი ან მეტი კომპანიის აქტივების და ვალდებულებების გაერთიანებას 

ერთ ბიზნეს სუბიექტში. გაერთიანების შემდეგ კომპანიები აღარ წარმოადგენენ 

დამოუკიდებელ ეკონომიკურ ერთეულებს. ერთი ფირმის აქტივები და 

ვალდებულებები გადაეცემა მეორეს. განსხვავება კომპანიების მდგომარეობაშია: 

1. თუ ორი ერთნაირი შესაძლებლობების კომპანიები  ერთიანდება, შერწყმა 

ეწოდება.  

2. თუ უფრო დიდი კომპანია მცირე კომპანიას იერთებს, მისი გარკვეული 

უპირატესობების დასაუფლებლად მაშინ შთანთქმასთან გვაქვს საქმე. 

შერწყმა უფრო მეგობრული ხასიათის გარიგებაა, შთანთქმა უფრო მტრული 

ხასიათისაა. საქართველოს კანონმდებლობით შერწყმაში იგულისხმება იურიდიული 

პირის რეორგანიზაცია, რომლის დროსაც თითოეული მათგანის უფლებები და 

მოვალეობები გადადის ახლად შექმნილ იურიდიულ პირზე გადასაცემი აქტის 

შესაბამისად. შერწყმისას ერთი საწარმო უერთდება მეორეს ან ორი საწარმო 

ერთიანდება ერთ ახალ საწარმოდ. შთანთქმის ფორმა  გულისხმობს, რომ მშთანთქმელი 

კომპანია იურიდიულ პირად რჩება, ხოლო შთანთქმული უქმდება, ამასთან პირველს 

მთელ ქონებას ვალდებულებებს, ვალებს გადასცემს.12 

                                                           
12

 საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ, მუხლი 14 საწარმოს რეორგანიზაცია 
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ზემოთ ჩამოთვლილი ინვესტიციების სახეობები დამატებითი ფინანსური 

რესურსებით უზრუნველყოფენ რეცეპიენტ ქვეყანას, იმ განსხვავებით, რომ 

„გრინფილდ-ინვესტიციები“ უცხო ქვეეყნებში აშენებენ ახალ საწარმოებს და ეს უფრო 

მომგებიანია განვითარებადი ქვეყნებისთვის, რადგან ის ახალი ბიზნესის წამოწყებას 

უწყობს ხელს. ხოლო „შერწყმა/შთანთქმა“ გულისხმობს ადგილობრივი კომპანიების 

აქტივების უცხოელი ინვესტორების მფლობელობაში გადაცემას, რაც ერთი კომპანიის 

განვითარების ინტერესებს ემსახურება. 
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თავი II.  ინვესტიციები და მათი მნიშვნელობა ეკონომიკის 

განვითარებისთვის 

2.1 ინვესტიციები ეკონომიკის მდგრადი განვითარების საფუძველი 

 

ინვესტორების გავლენა ქვეყნის ეკონომიკაზე დამოკიდებულია მის ეკონომიკურ 

პოტენციალზე, ეკონომიკის ფუნქციონირების ხასიათზე, საბაზრო მექანიზმის 

განვითარების ხარისხზე, საკანონმდებლო ნორმებსა და სხვა პარამეტრებზე. ასევე, 

არანაკლები მნიშვნელობა აქვს ინვესტიციების განხორციელების ფორმებს და 

სფეროებს. 

მიმღებ ქვეყანაში ინვესტიციების გავლენა ვლინდება შემდეგში: ეკონომიკის 

ზრდის ტემპზე პოზიტიური გავლენა; ქვეყანაში საერთოდ ინვესტიციური აქტიურობის 

გაძლიერება მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ტექნოლოგიურ პროცესებში და ქვეყნის 

შრომითი და ბუნებრივი რესურსების ეფექტიანად გამოყენების ამაღლებაში;  მიმღები 

ქვეყნის მეურნეობის პროგრესულ, ტერიტორიულ და დარგობრივ სტრუქტურიზაციაში 

ხელისშეწყობა; და ბოლოს უცხოური ინვესტიციები მოქმედებენ ქვეყნის 

საერთაშორისო ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, რაც ვლინდება მის საექსპორტო 

პოტენციალში, მოქმედებს სავაჭრო და საგადამხდელო ბალანსზე. 

ქვეყნის შიდა ინვესტიციური რესურსების ნაკლებობის შემთხვევაში მისი 

შევსების წყარო ხდება კაპიტალის იმპორტი. ამასთან, ინვესტირების დეფიციტი არის 

ფარდობითი, რადგან ინვესტიციებზე მოთხოვნებს განსაზღვრავს ეკონომიკური 

სისტემა და მისი განვითარების დონე. ინვესტორები, რომლებიც ავსებენ ეროვნული 

მეურნეობის იმ თავისუფალ სივრცეს, რომელსაც სხვადასხვა მიზეზით ვერ 

უზრუნველყოფს ეროვნული კაპიტალი უკანასკნელთან მიმართებაში, წარმოადგენენ 

„დამატებითს“. დამატებითი უცხოური ინვესტიციები შესაძლებელია ადგილობრივი 

კაპიტალის დაგროვების სიჭარბის პირობებშიც, თუ ისინი გადალახავენ რომელიმე 

დარგში შეღწევის ბარიერს. „დამატებითი“ უცხოური ინვესტიციების ეფექტი მიმღები 

ქვეყნისათვის დადებითია, რადგან ისინი ავსებენ ინვესტიციურ რესურსებს, ხელს 

უწყობენ ეკონომიკურ ზრდას. 

საერთოდ ინვესტიციებს ახასიათებს მულტიპლიკატორის ეფექტი. ე.ი. გარკვეულ 

დარგში მიმართული ინვესტიციები იწვევენ მომიჯნავე დარგების განვითარებას. 



 

31 
 

უცხოური ინვესტიციების გავლენის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტია დასაქმებისა 

და ეროვნული რესურსების გამოყენება. „დამატებითი“ ინვესტიციები უზრუნველყოფს 

რესურსების გამოყენებას, რომლებიც სხვა შემთხვევაში დარჩებოდნენ უმოქმედოდ. 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს უცხოელი ინვესტორების მიერ გამოყენებული 

სამუშაო ძალის ხარისხს.  უცხოური ინვესტორისაგან დაქირავებული მუშაკი განიცდის 

მხოლოდ კაპიტალის გავლენას, რომელიც სამუშაო ძალასთან ცნობს მხოლოდ ყიდვა-

გაყიდვით ურთიერთობას. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ეროვნული რესურსების გამოყენების შედეგად მიღებული 

„პირდაპირი“ ეფექტის ძირითად ნაწილს იღებს თვით ინვესტორი, მაგრამ მთელი 

„არაპირდაპირი“ ეფექტი რჩება ინვესტორების მიმღებ ქვეყანას: ათვისებული 

საბადოები, თანამედროვე ტექნოლოგიებით მომუშავე სამუშაო ძალა, დაბეგვრის 

სისტემით მიღებული შემოსავლები, სამომხმარებლო ბაზრის გაჯერება. ამის გარდა 

თვით მუშაკები არიან დაინტერესებულნი უცხოელ ინვესტორებთან მუშაობით, 

რადგან მათ საწარმოებში უფრო მაღალი ანაზრაურების სიდიდე და სოციალური 

პირობებია. 

მიმღები ქვეყნის სტრუქტურული განვითარება უცხოური კაპიტალის 

დაბანდებებით  დამოკიდებულია მის  რეგულირებაზე ქვეყნის მასშტაბით. ცხადია, 

ინვესტიციური გადაწყვეტილებებისას, პირველ რიგში, შეირჩევა დარგი ან რეგიონი, 

რომელებიც უზრუნველყოფენ სტაბილურ და სწრაფ უკუგებას მინიმალური 

თავდაპირველი დანახარჯის პირობებში. ეკონომიკური თვალსაზრისით, 

განუვითარებელი რაიონები და დარგები, რომლებიც მოცემულ მომენტში იმყოფებიან 

არც თუ კარგ მდგომარეობაში, მსხვილი ინვესტორისათვის აღმოჩნდებიან ნაკლებ 

მიმზიდველები. მაშინ, როდესაც ისინი საჭიროებენ ყველაზე მეტად  ინვესტიციურ 

რესურსებს. ნებისმიერი ქვეყნის მთავრობა დაინტერესებულია პერსპექტიული 

დარგების განვითარებით. 

ასეთებია: მომსახურეობის სფერო, საბანკო-დასადაზღვევო საქმე, მაღალი 

ტექნოლოგიის დარგები. ზოგიერთი უცხოელი ინვესტორი, თავის მხრივ, 

დაინტერესებულია არიან შეაღწიოს ზუსტად ამ დარგებში, რათა უზრუნველყოს მყარი 

პოზიციები მომავალში და ითვალისწინებენ იმას, რომ შემდგომში დარგებში შეღწევა 

მოითხოვს უფრო დიდ დანახარჯებს. 
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ინვესტიციების იმპორტი ქვეყნის სავაჭრო ბალანსზე მოკლე პერიოდში მოქმედებს 

ნეგატიურად, რადგან უცხოური ინვესტიციებით შექმნილი საწარმო აუცილებელი 

მასალების დიდი ნაწილის იმპორტს ეწევა. ამასთან, ხელს უწყობს რა სასაქონლო 

ექსპორტის ზრდას ან იმპორტირებული პროდუქციის ჩანაცვლებას, ხანგრძლივი 

პერიოდის განმავლობაში ის ხელს უწყობს სავაჭრო ბალანსის გაუმჯობესებას. 

უცხოური ინვესტიციების გავლენა ქვეყნის საგადამხდელო ბალანსზე და მის 

სტრუქტურაზე სხვადასხვაა. მაგალითად, კაპიტალის იმპორტი აისახება ბალანსის 

აქტივში და შეიძლება ამ უკანასკნელის გაუმჯობესებას შეუწყოს ხელი. ამასთან, 

ინვესტიციებს თან სდევს მიღებული მოგების გატანა, რაც აისახება ბალანსის გასავალ 

ნაწილში. გარდა ამისა, უცხოური ინვესტიციების დაბანდებას თან სდევს 

მოწყობილობის, პატენტების, ლიცენზიების იმპორტი, რაც იწვევს სახსრების ქვეყნიდან 

გადინებას. უცხოელ ინვესტორებს დიდი თანხები შეაქვთ დაბეგვრის, საბაჟო 

გადასახადის და სხვა მოსაკრებლების სახით, რაც ხელს უწყობს საგადამხდელო 

ბალანსის გაუმჯობესებას. ინვესტიციების მიმღები ქვეყნის მთავრობა, ქმნის რა 

უცხოური ინვესტიციებისათვის ხელსაყრელ პირობებს, ქმნის მოგების 

რეინვესტირების შესაძლებლობებს, ამცირებს ქვეყნიდან კაპიტალის გადინებას. 

ინვესტირების ეკონომიკური ეფექტიანობის საკითხი მეტად მნიშვნელოვანია, 

ვინაიდან სწორედ ის არის ინვესტორების ამა თუ იმ  საინვესტიციო პროექტით 

დაინტერესების საფუძველი. ამას ადასტურებს ინვესტიციების კეინსიანური თეორია13, 

რომელსაც საფუძვლად უდევს მოგების მოტივი, დაფუძნებული მეწარმეთა 

ფსიქოლოგიაზე.. დებენ რა ინვესტიციებს დამატებით შენობებში და აღჭურვილობებში, 

მეწარმეები მოელიან შემოსავლების გაზრდას. ამასთან მოსალოდნელი მოგება არაა 

აუცილებელი ემთხვევოდეს მიმდინარე მოგებას. მიმდინარე მოგებაზე დანამატი 

შეიძლება დაბალი იყოს, მაგრამ მეწარმეებმა შეიძლება მაინც მოახდინონ კაპიტალში 

ინვესტირება, რათა შეამცირონ თავიანთი საწარმოო დანახარჯი და ამით 

გაიუმჯობესონ საწარმოო პოზიციები. ამრიგად, როგორც კეინსიანური სკოლის 

წარმომადგენლები თვლიან, ინვესტირების გადაწყვეტილება ეფუძნება მეწარმეთა 

                                                           
13 Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. М.1978. С.227 
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შეფასებას, რომ რაიმე განსაზღვრული საინვესტიციო პროექტის განხორციელების 

შედეგად გაიზრდება მოსალოდნელი მოგება. 

საბოლოო ჯამში, შეიძლება ითქვას რომ უცხოური ინვესტიციების ეფექტიანობა 

დამოკიდებულია მოზიდული ინვესტიციების რაოდენობასა და ხარისხზე და მიმღები 

ქვეყნის უნარზე დროულად მოახდინოს ინვესტიციების აპრობირება; განათავსოს იგი 

იმ დარგებში და რეგიონებში, სადაც ისინი  უფრო საჭიროა; უზრუნველყოს 

პროგრესული ტექნოლოგიების და მენეჯმენტის გამოყენება, რათა კაპიტალის 

მოზიდვით მიღებული იქნეს მაქსიმალური დადებითი შედეგები. ეროვნული 

კაპიტალის მუდმივად უკმარისობისა და მსოფლიო ბაზარზე კაპიტალის ნაკლებობის 

პირობებში, უცხოური ინვესტიციებისადმი დამოკიდებულების განსაზღვრისას 

მიმღები ქვეყანა დგება შემდეგი პრობლემის წინაშე: როგორ მოიზიდოს ქვეყანაში 

უცხოური ინვესტიცია; მოზიდული ინვესტიციით მიღოს მაქსიმალური შედეგი. ბევრი 

უარყოფითი შედეგის გამოწვევა შეუძლია უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის 

სფეროში არაგონივრულ, არასწორ პოლიტიკას, რაც, რათქმაუნდა, არ ითვალისწინებს 

მიმღები ქვეყნის ეკონომიკურ ინტერესებს. ამიტომ მოცემულ პირობებში საინვესტიციო 

პოლიტიკის განსაზღვრა ძალიან ფაქიზი საქმეა, რადგან საბაზრო მექანიზმები 

ყოველთვის არ მოქმედებენ ჩვენი ქვეყნის ინტერესების სასარგებლოდ. სახელმწიფოს 

მხრიდან საჭიროა  კონტროლი და ინვესტიციებისადმი მხარდაჭერა იმ დარგებსა და 

რეგიონებში, რომლებთანაც დაკავშირებულია ეკონომიკური განვითარების 

პერსპექტივები.  

განვითარებად ქვეყნებში, როგორც წესი, კერძო უცხოურ კაპიტალს იზიდავს იაფი 

მუშახელი და ბუნებრივი რესურსები, დაბალი კონკურენცია ადგილობრივი კაპიტალის 

მხრიდან, სუსტი ეკოლოგიური ბარიერები. სწორედ ამ მოზიდულმა კაპიტალმა უნდა 

ითამაშოს წამყვანი როლი ქვეყნის ეკონომიკური პოტენციალის შექმნასა და მის 

აღორძინებაში. 

განსაზღვრა იმისა, რომ ინვესტიცია სახელმწიფო ეკონომიკური ზრდისთვის 

წარმოადგენს არა იმდენად დანახარჯებს, რამდენადაც სამომავლო 

კაპიტალდაბანდებას, დაგვეხმარება უფრო ოპტიმალურად წარიმართოს საინვესტიციო 

პროცესი და მოიძიონ შესაბამისი ფინანსური რესურსები. ამასთან, სამომავლო 
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გაფართოებული მოთხოვნის სიდიდე პირდაპირ არის დამოკიდებული მიმდინარე 

დროში საინვესტიციო დანახარჯების ეფექტიანობაზე.  

ქვეყანაში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების წილის გაზრდა გამოიწვევს : 

•  არამარტო უცხო კაპიტალის, არამედ უცხოელი მესაკუთრის შემოსვლას. ცხადია, 

რომ უცხოელი ინვესტორები იმიტომ იწყებენ წარმოებას, რომ მიიღონ მოგება, 

დაიკავონ ბაზარი, იქონიონ აქ მუდმივი და სტაბილური შემოსავლის წყარო. ასევე 

ცხადია, რომ ამ შემოსავლების დიდ ნაწილს ისინი გაიტანენ ქვეყნიდან. დაბანდებული 

კაპიტალის ანაზღაურების შემდეგ ეს პროცესი არ შეწყდება. ეს იქნება ქვეყნიდან 

ფინანსური რესურსების გადინების მუდმივი არხი. ამ პროცესის შეჩერება 

საკანონმდებლო ბერკეტებით, როგორც წესი,  არაეფექტურია. ეს პრობლემა მწვავედ 

დგას მსოფლიოს განვითარებად ქვეყნებში და სერიოზულ პრობლემებს უქმნის მათ - 

აფერხებს მათი განვითარების ტემპებს; უცხოელი ინვესტორების მიერ მოგების 

უკონტროლო გატანა ქვეყნიდან ხორციელდება ფასების მანიპულირების მეშვეობით; 

• ცუდ ეკონომიკურ მდგომარეობაში მყოფი ადგილობრივი პარტნიორების 

ადვილად დათანხმდებას მათთვის კაბალური ხელშეკრულების პირობებზე. 

ეკონომიკის ყველა მომგებიანი დარგი აღმოჩნდება უცხოელი კერძო ინვესტორის 

ხელში, რადგან ქართველი მეწარმეები ვერ გაუწევენ მათ კონკურენციას. საქართველოს 

შრომითი და ინტელექტუალური პოტენციალის საუკეთესო ნაწილი, საუკეთესო 

ბუნებრივი რესურსები, „კაპიკებად ნაყიდი“ მსხვილი საწარმოები - ყოველივე ეს 

მოაკლდება ეროვნულ წარმოებას, შეაფერხებს მცირე და საშუალო ბიზნესის 

განვითარებას; 

• ქვეყნის ეკონომიკას თავს მოახვევენ სპეციალიზაციას, რომელიც მომგებიანია 

უცხოური კაპიტალისთვის. შესაბამისად, ჩამოყალიბდება ეკონომიკის ისეთი 

სტრუქტურა, რომელიც არ შეესაბამება ქვეყნის ეკონომიკური და პოლიტიკური 

უსაფრთხოების ინტერესებს. რადგან ცხადია, რომ უცხო კაპიტალი შემოდის იაფი 

მუშახელის და იაფი ბუნებრივი რესურსების გამო. 

• ’’არაეკოლოგიური დარგების“ კონცენტრაცია, ვინაიდან მსოფლიოში ცალსახად 

შეიმჩნევა განვითარებული ქვეყნებიდან  არაეკოლოგიური წარმოების განვითარებად 

ქვეყნებში გატანის ტენდენცია, რადგან იქ ნაკლებად მკაცრია ეკოლოგიური ბარიერები. 
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ცხადია, რომ უცხოელი ინვესტორები იმიტომ იწყებენ წარმოებას, რომ მიიღონ 

მოგება, დაიკავონ ბაზარი, იქონიონ აქ მუდმივი და სტაბილური შემოსავლის წყარო. 

ასევე ცხადია, რომ ამ შემოსავლების დიდ ნაწილს ისინი გაიტანენ ქვეყნიდან. 

დაბანდებული კაპიტალის ანაზღაურების შემდეგ ეს პროცესი არ შეწყდება. ეს იქნება 

ქვეყნიდან ფინანსური რესურსების გადინების მუდმივი არხი. ამ პროცესის შეჩერება 

საკანონმდებლო ბერკეტებით, როგორც წესი,  არაეფექტურია. ეს პრობლემა მწვავედ 

დგას მსოფლიოს განვითარებად ქვეყნებში და სერიოზულ პრობლემებს უქმნის მათ - 

აფერხებს მათი განვითარების ტემპებს; უცხოელი ინვესტორების მიერ მოგების 

უკონტროლო გატანა ქვეყნიდან ხორციელდება ფასების მანიპულირების მეშვეობით; 

ეკონომიკა და საგარეო ვაჭრობა. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების დადებით 

ეფექტად განიხილება მისი პოზიტიური გავლენა ეკონომიკურ ზრდაზე, ეკონომიკური 

ფაქტორების მთლიინი პროდუქტიულობის და რესურსების ეფექტიანი გამოყენების 

ზრდის ხარჯზე.  უცხოური ინვესტიციები ქვეყანაში ზრდის კაპიტალის მოცულობას და 

ამ გზით ხელს უწყობს გამოშვების ზრდას. იგი ასევე ხელს უწყობს მიმღები ქვეყნის 

ეკონომიკის ინტეგრაციას გლობალურ ეკონომიკაში საგარეო ვაჭრობის ზრდის 

ხელშეწყობით. 

ადამიანური კაპიტალის განვითარება. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 

ზრდის დასაქმებას და მნიშვნელოვანია ადამიანური კაპიტალის განვითარებისთვის. 

მაღალი პროდუქტიულობის გამო ხშრად ასეთი ტიპის დასაქმება უფრო მაღალ 

ხელფასებსა და უკეთეს სამუშაო პირობებს გულისხმობს. ტექნოლოგიური ნოუ-ჰაუ და 

პროგრესული მენეჯმენტი გლობალურ ბაზრებზე ასეთი ტიპის წარმოების თავის 

დამკვიდრების საშუალებას იძლევა. 

გადადინების ეფექტები. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ერთ-ერთი 

უმთავრესი დადებითი ეფექტი მიმღებ ქვეყანაში სხვა სექტორებზე მნიშვნელოვანი 

ტექნოლოგიური გადადინების ეფექტია. ადგილობრივ კომპანიებს შეუძლიათ 

პროდუქტიულობის ზრდა თანამედროვე, გაუმჯობესებულ ტექნოლოგიებზე წვდომის 

საშუალებით. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ასევე ზრდის ადგილობრივი 

კომპაიების R&D ინიცატივებს. 



 

36 
 

კონკურენციის დონე. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ზრდის კონკურენციის 

დონეს ადგილობრივ ბაზარზე და ამ გზით ხელს უწყობს მაღალ პროდუქტიულობას, 

ინოვაციებს, შედარებით დაბალ ფასებს და რესურების უფრო ეფექტიან გადანაწილებას. 

ადგილობრივი ინვესტიციების გამოძევების ეფექტი. უცხოურ ინვესტიციებს 

შეიძლება ქონდეს ადგილობრივი ინვესტიციების გამოდევნის ეფექტი. ქვეყნებში, სადაც 

ადგილობრივი ბაზრის ათვისების მიმართულებით ხორციელდება ინვესტიციები 

ადგილობრივი კომპანიები მნიშვნელოვან კონკურენციას ხვდებიან, რადგან უცხოური 

ინვესტიციებით შექმნილი კომპანიები დაბალი ზღვრული დანახარჯის გამო ზრდიან 

წარმოების მოცულობას და იზიდავენ მომხმარებელს. შემცირებული მოთხოვის გამო კი 

ადგილობრივი მწარმოებლები ამცირებენ წარმოების მოციულობას და მათი 

ფიქსირებული დანახარჯი ერთ ერთეულ წარმოებაზე იზრდება. მაგრამ თუ ინვესტიცია 

არის საექსპორტი წარმოებაზე მიმართული მაშინ ადგილობრივი ინვესტიციების 

გამოდევნის ეფექტი ნაკლებ პრობლემას წარმოადგენს. 

ზოგადად ადგილობრივი ინვესტიციის გამოდევნა ორი ძირითადი მიზეზის გამო 

ხდება: პირველი, როდესაც ადგილობრივი ფირმები ქრებიან უცხოელი კონკურენტების 

მაღალი პროდუქტიულობისა და ხარისხის გამო და მეორე, უცხოელი კონკურენტების 

მიერ ფინანსურ რესურსებზე და გარე ბაზრებზე  უკეთესი წვდომის გამო. პირველ 

შემთხვევაში წმინდა ეფექტი ქვეყნისთვის დადებითია, რადგან ბაზარზე რჩებიან 

მაღალი პროდუქტიულობის და ხარისხის ფირმები. მაგრამ მეორე შემთხვევაში ჩნდება 

სოცილაური დანაკარგი, რომლის აღმოფხვრაც ადგილობრივი მცირე და საშუალო 

ბიზნესის დახმარებით ხორციელდება. 

მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი. მიუხედავად იმისა, რომ პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციები მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის პირდაპირ დაფინანსების წყაროს 

წარმოადგენს, მას საშუალოვადიან პერიოდში შესაძლოა უარყოფითი გავლენა ქონდეს 

მიმდინარე ანგარიშზე. უცხოელი ინვესტორის მთავარ მიზანს ინვესტიციიდან 

მაქსიმალური მოგების მიღება წარმოადგენს. ინვესტიციის მიმღები ქვეყნის ზოგიერთი 

უპირატესობა (იაფი მუშახელი, ბუნებრივი რესურსები და სხვა) საშუალებას აძლევს 

ინვესტორს წარმატებული ბიზნესი აწარმოოს. მიღებული შედეგი კი ხშირად გადის 

ქვეყნიდან განაწილებული მოგების სახით, რაც საგადასახდელო ბალანსზე უარყოფით 

გავლენას ახდნს. გარდა ამისა უცხოური ინვესტიციები ხშირად ახალისებს იმპორტს და 
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თუ არ არის მიმართული საექსპორტო პროდუქტის წარმოებაზე მაშინ გააუარესებს 

მიმდინარე ანგარიშის ბალანსს. 

მიუხედავად განხილული ურთიერთსაწინააღმდეგო ეფექტებისა ითვლება, რომ 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების გავლენა მიმღები ქვეყნის ეკონომიკაზე 

დადებითია, მაგრამ სხვადასხვა ქვეყნები განსხვავებულად სარგებლობენ 

განხორციელებული ინვესტიციებით. პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია თავისთავად 

არ წარმოადგენს უპირატესობას ან ნაკლოვანებას, მისი დადებითი ეფექტი 

დამოკიდებულია მიმღებ ქვეყანაზე.14 

ქვეყანაში საინვესტიციო აქტივობის ზრდა განპირობებულია რამდენიმე 

მნიშვნელოვანი ფაქტორით, კერძოდ: 

• ეკონომიკური გარემოთი - ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და კომუნიკაციების 

განვითარების დონე, ექსპორტ-იმპორტის დონე, რესურსების საერთო ღირებულება და 

ხარისხი, მიზნობრივი ბაზრის გაფართოების და განკარგვადი შემოსავლის გაზრდის 

შესაძლებლობები, საგადასახადო შეღავათები, ეკონომიკაში გრძელვადიანი 

ცვლილებების მოლოდინი. (უცხოელ ინვესტორებს დამაკმაყოფილებლად მიაჩნიათ 

ეკონომიკური ზრდა 3-დან 5 პროცენტის დიაპაზონში); 

• სოციალური გარემოთი - შრომის ბაზარზე არსებული სიტუაცია, სამუშაო ძალის 

კვალიფიკაცია, შრომითი კანონმდებლობა; 

•პოლიტიკური გარემოთი - პოლიტიკური სტაბილურობა, უცხოური 

ინვესტიციებისადმი სახელმწიფო მხარდაჭერა. შიდა ბაზარი ყოველთვის იმყოფება 

პოლიტიკური მოვლენებისა და გადაწყვეტილებების გავლენის ქვეშ. ანალოგიურად, 

საერთაშორისო კონპანიების საქმიანობის ეფექტიანობა ყოველთვის არის 

დამოკიდებული სტაბილურ პოლიტიკურ გარემოზე. დაძაბული პოლიტიკური 

სიტუაცია და ინვესტიციების დაზღვევის დაბალი დონე ზრდის გაურკვევლობას 

საზღვარგარეთელი ინვესტორებისათვის. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 

ფორმით უცხოური კაპიტალის შემოსვლა ქვეყანაში ითვლება ყველაზე უსაფრთხო და 

სასარგებლო ფორმად. იგი დაკავშირებულია სტაბილურობის შენარჩუნებასთან 

გრძელვადიან პერსპექტივაში; 

                                                           
14გ.რევაზ „ პირაპირი უცხოური ინვესტიციების დადებითი და უარყოფითი მხარეები“ 
https://forbes.ge/blog/214/pirdapiri-ucxouri-investiciebis-dadebiTi-da-uaryofiTi-Sedegebi  

https://forbes.ge/blog/214/pirdapiri-ucxouri-investiciebis-dadebiTi-da-uaryofiTi-Sedegebi
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ინვესტიციურ რესურსებს უკავიათ წამყვანი როლი ეროვნული ეკონომიკის 

განვითარებაში, უზრუნველყოფენ ეკონომიკური ზრდის ტემპის მატებას. 

ინვესტიციების რაოდენობის ცვლილება განსაზღვრავს საზოგადოებრივი წარმოების 

მოცულობას და სამუშაო ადგილების რაოდენობას, სტრუქტურულ ცვლილებებს 

ეკონომიკაში, მრეწველობის და  ეკონომიკის სფეროების განვითარებისას  საწარმოო 

ფონდების დაგროვებას, წარმოების პოტენციალს. ინვესტიციების პირდაპირ 

ზეგავლენას ახდენენ სამეურნეო საქმიანობის მიმდინარე და მომავალ შედეგებზე. 

ამასთან ერთად ინვესტირება უნდა მოხდეს ეფექტურ ფორმებში იქიდან გამომდინარე, 

რომ მორალურად დაძველებულ საშვალებებში ინვესტირებას არ ექნება დადებითი 

ეკონომიკური ეფექტი. ინვესტიციების არარაციონალურ გამოყენებას მივყავართ 

იქამდე, რომ იწვევს რესურსების გაყინვას და ამის გამო მცირდება წარმოებული 

პროდუქციის რაოდენობა. ამიტომ ინვესტირების ეფექტურ დაბანდებას დიდი 

მნიშვნელობა აქვს ეკონომიკისთვის: მისი მოცულობის ზრდას ეფექტურობის დონის 

მიღწევის გარეშე არ მივყავართ სტაბილური ეკონომიკური ზრდისკენ. 

უცხოური ინვესტიციების გავლენა ქვეყნის საგადამხდელო ბალანსზე და მის 

სტრუქტურაზე სხვადასხვაა. მაგალითად, კაპიტალის იმპორტი აისახება ბალანსის 

აქტივში და შეიძლება ამ უკანასკნელის გაუმჯობესებას შეუწყოს ხელი. ამასთან, 

ინვესტიციებს თან სდევს მიღებული მოგების გატანა, რაც აისახება ბალანსის გასავალ 

ნაწილში. გარდა ამისა, უცხოური ინვესტიციების დაბანდებას თან სდევს 

მოწყობილობის, პატენტების, ლიცენზიების იმპორტი, რაც იწვევს სახსრების ქვეყნიდან 

გადინებას. უცხოელ ინვესტორებს დიდი თანხები შეაქვთ დაბეგვრის, საბაჟო 

გადასახადის და სხვა მოსაკრებლების სახით, რაც ხელს უწყობს საგადამხდელო 

ბალანსის გაუმჯობესებას. ინვესტიციების მიმღები ქვეყნის მთავრობა, ქმნის რა 

უცხოური ინვესტიციებისათვის ხელსაყრელ პირობებს, ქმნის მოგების 

რეინვესტირების შესაძლებლობებს, ამცირებს ქვეყნიდან კაპიტალის გადინებას. 

 

2.2  საინვესტიციო აქტივობის არსებული მდგომარეობა საქართველოში 

 

სტაბილური ეკონომიკური ზრდის მიღწევის წინაპირობას პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციები წარმოადგენს. საქართველოსთვის, როგორც განვითარებადი 
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ქვეყნისთვის, ამას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. საქართველოში 

საინვესტიციო აქტიურობა 1998 წლიდან იწყება. ცხადია, რომ ღია ეკონომიკა და 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოს ეკონომიკური განვითარებისა და 

მისი მოსახლეობის ცხოვრების პირობების გაუმჯობესების უმთავრესი ფაქტორებია. 

გამოცდილებამ, განსაკუთრებით პოსტ-სოციალისტურ  ქვეყნებში, გვიჩვენა, რომ 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოდინება ხშირად ღია ეკონომიკის სიკეთის 

სრულად მიღების წინაპირობაა. ფინანსური შესაძლებლობების მობილიზების 

რეალური გზაა მოსახლეობაში აკუმულირებული თავისუფალი ფინანსური სახსრების 

ხარჯზე შიგა ინვესტიციების განხორციელება. მოსახლეობის მწირი შემოსავლების 

გამო, საოჯახო დანაზოგების დონე და, შესაბამისად, შიდა ინვესტირების 

შესაძლებლობა მცირეა. 

ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ფინანსური ინვესტიციები საქართველოში 

საერთოდ არ არსებობდა, რის გამოც ინვესტიციებს და კაპიტალდაბანდებებს 

ერთმანეთთან აიგივებდნენ. კაპიტალდაბანდების განმარტებათა ანალიზის მიხედვით 

არსებობს რამოდენიმე კონცეფტუალური მიდგომა: პირველი, კაპიტალდაბანდებათა 

ხარჯვითი კონცეფცია (კაპიტალდაბანდება წარმოადგენს გარკვეული მიზნობრივი 

მიმართულების ხარჯების ერთობლიობას); მეორე, კაპიტალდაბანდებათა სასესხო 

კონცეფცია (კაპიტალდაბანდება წარმოადგენს საზოგადოების განვითარების ან მისი 

ცალკეული დარგების განვითარების რესურსს); მესამე, კაპიტალდაბანდებათა 

მიზნობრივი კონცეფცია - გამოიყოფა არა მხოლოდ ფულადი სახსრების ხარჯები, 

არამედ მოცემული დაბანდების (მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შექმნა, ძირითადი 

ფონდების დაგროვება და განახლება) მიზნებიც; მეოთხე, კაპიტალდაბანდებათა 

სინთეთიკური (შერეული) კონცეფცია (კაპიტალდაბანდებათა ხარჯვითი ხასიათი 

უკავშირდება მოცემული ხარჯების მიზნებს). 

საფონდო ბაზრის გამოჩენასთან და საზოგადოებაში საბაზრო გარდაქმნის 

დაწყებასთან დაკავშირებით კაპიტალდაბანდების მცნება ტექნიკურ განსაზღვრათა 

რიგში გადავიდა. არსებობას განაგრძობს აგრეთვე ხარჯვითი კონცეფციაც: 

კაპიტალდაბანდებები არის ინვესტიციები ძირითად კაპიტალში (ძირითად სახსრებში), 

მათ შორისაა ხარჯები ახალ მშენებლობაში, გაფართოებაზე, მოქმედი საწარმოების 

რეკონსტრუქციასა და ტექნიკურ გადაიარაღებაზე, მანქანების აღჭურვილობის, 
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ინსტრუმენტების, ინვენტარის შეძენაზე, საპროექტო-საკვლევ სამუშაოებსა და სხვა 

საქმიანობაზე. ჩვენი აზრით, ასეთი განმარტება საკმაოდ სრულად განმარტავს ამ 

კატეგორიას. 

თანამედროვე პირობებში კაპიტალდაბანდების მაჩვენებელი უკვე არ ასახავს 

ინვესტიციური შევსების მთელ სიღრმეს. სწორედ ამიტომ მართებულია მათი განხილვა 

კაპიტალწარმომქმნელი ინვესტიციების სახით. ასეთი განმარტება უკვე 

დამკვიდრებულია ჩვენს ქვეყანაში იმ საინვესტიციო ნაკადების სრულფასოვანი 

შეფასებისათვის, რომლებიც აისახება ეკონომიკის რეალური სექტორის მუშაობაში. 

აღნიშნული კატეგორია მოიცავს: ხარჯებს კაპიტალურ რემონტზე, ინვესტიციებს მიწის 

ნაკვეთების შესაძენად, ინვესტიციებს პატენტების, ლიცენზიების, პროგრამული 

საქონლის შესაძენად, ინვესტიციებს სამეცნიერო-კვლევითი და საცდელ-

საკონსტრუქტორო გეგმების შესამუშავებლად, საბრუნავი მატერიალური 

საშუალებების რეზერვების შესავსებად. 

ახალი ეკონომიკური სისტემის მშენებლობის პროცესში საქართველო ურთულესი 

პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური პრობლემების წინაშე აღმოჩნდა. 

საუბარია სრულფასოვანი რეფორმის გატარებაზე, რომელიც გულისხმობდა 

სტაბილიზაციას, ინფლაციის დაძლევას, საფინანსო-საბანკო სისტემის გამყარებას და 

ეროვნული ვალუტის დამკვიდრებას. 

ამ ამოცანების გადაწყვეტასთან ერთად, საქართველოში შეიქმნა საბაზრო 

ეკონომიკაზე გადასვლისათვის და შემდგომი განვითარებისათვის აუცილებელი 

პირობები. ამასთან, ეკონომიკური რეფორმების მიმდინარე ეტაპი სრულიად ახლებურ 

მოთხოვნებს აყენებს საფინანსო და საკრედიტო სფეროების მიმართ. კერძოდ, დიდი 

მნიშვნელობა ენიჭება ქვეყანაში საინვესტიციო პროცესების სრულფასოვან 

განვითარებას, რომელიც საბოლოო ჯამში, მიმართული იქნება ქვეყნის ეკონომიკური 

ზრდის უზრუნველსაყოფად. 

საქართველოში სამეურნეო გარდაქმნების პერიოდში საწარმოო სექტორის 

ფინანსური მდგომარეობა მკვეთრად გაუარესდა. შესაბამისად შემცირდა, რიგ 

შემთხვევაში საერთოდ შეწყდა ინვესტიციები. ინტენსიური ხასიათი მიიღო 

დაგროვების დეფიციტმა. საწარმოთა მოგებამ დაკარგა ინვესტიციური ფუნქცია მისი 

უმნიშვნელო მოცულობის გამო. მაღალი საპროცენტო განაკვეთის პირობებში, 
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რომელსაც ძირითადად ზედმეტად მკაცრი ფულად-საკრედიტო პოლიტიკა 

განაპირობებს, საბანკო კრედიტი განსაკუთრებით ხელმიუწვდომელი იყო წვრილი და 

საშუალო მეწარმისათვის. ამასთან, კრედიტი ძირითადად მოკლევადიანი იყო , რის 

გამოც იგი ხშირად გამოიყენებოდა არა წარმოების სფეროში, არამედ სავაჭრო 

საშუამავლო სექტორში. 

აუცილებელია, პირველ რიგში, გავაანალიზოთ საქართველოში ღრმა 

ინვესტიციური კრიზისის მიზეზები და გამოვლინების ფორმები. 

აღნიშნული მიზეზებიდან, მთავარია შემდეგი: 

1) კაპიტალური დაბანდებების და დაგროვების მკვეთრი შემცირება. 

საქართველოში მნიშვნელოვნად შემცირდა მთლიან შიდა პროდუქტში ინვესტიციების 

ხვედრითი წონა 90-იანი წლების მეორე ნახევრიდან (1995წ. - 23,1%; 1997წ. - 14,0%; 

1999წ. - 12,6%; 2003წ. - 11,0%) და მსოფლიო მაჩვენებელზე - 24,7%-ზე ნაკლები 

აღმოჩნდა. 90-იანი წლებიდან მოყოლებული საქართველოში არსებულ ვითარებას 

სამართლიანად შეიძლება ვუწოდოთ ინვესტიციური კატასტროფა, რომლიდანაც 

ეკონომიკა იწყებს თავის დაღწევას.  

საქართველოში 90-იანი წლების დასაწყისში მიმდინარე ნეგატიურმა 

ეკონომიკურმა და პოლიტიკურმა მოვლენებმა განსაკუთრებით მძიმე გავლენა 

მოახდინა ინვესტიციების მთლიან მოცულობასა და ეკონომიკის ისეთი მნიშვნელოვანი 

დარგის განვითარებაზე, როგორიც მშენებლობაა. კრიზისული მდგომარეობის 

გავლენით საგრძნობლად გაუარესდა ძირითადი კაპიტალის კვლავწარმოების 

პროცესთან და არსებული საწარმოო სიმძლავრეების გამოყენების დონესთან 

დაგროვების კავშირის მაჩვენებლები. მთელ რიგ დარგებში ეკონომიკა არათუ ვერ 

უზრუნველყოფდა ძირითადი კაპიტალის კვლავწარმოებას, არამედ საწარმოო 

სიმძლავრეების შემცირების წანამძღვარებსაც კი ქმნიდა ინვესტიციების უკმარისობის 

გამო. ყოველივე ეს უარყოფით გავლენას ახდენს რეალური ეკონომიკის განვითარებაზე. 

ადგილი აქვს ძირითადი კაპიტალის ფიზიკურ და მორალურ ცვეთას, ეცემა წარმოების 

ტექნიკური დონე, რაც ართულებს მის სტრუქტურულ გარდაქმნას, 

კონკურენტუნარიანი პროდუქციის ათვისებასა და გამოშვებას. 

2) რეფორმების არასაკმარისი (არაეფექტური) შედეგები ინვესტიციურ სფეროში. 

საბაზრო ურთიერთობებზე გადასვლამ ინვესტიციური საქმიანობა მკვეთრად 
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გააუარესა. ამის მთავარი მიზეზია რეფორმის სტრატეგიის არასრულყოფილება. მასში 

გათვალისწინებული არ იყო საბაზრო გარდაქმნების რეალური შედეგები ინვესტიციურ 

კომპლექსში და კონკრეტული ტრანსფორმაციული ღონისძიებების არაადეკვატურობა 

ეკონომიკური ზრდის მოთხოვნების მიმართ. 

3) საოჯახო მეურნეობებისა და საწარმოთა ფინანსების გაუარესება. ეროვნულ 

მეურნეობრიობაში ერთ-ერთი გადამწყვეტი როლი ენიჭება საოჯახო მეურნეობებისა და 

საწარმოების ფინანსებს. საოჯახო მეურნეობები დამოუკიდებლად განკარგავენ ფულად 

შემოსავალს, მათ გამოყენებასა და დაზოგვას, ღებულობენ გადაწყვეტილებებს, მათი 

საბანკო ანგარიშებზე შენახვის ან ბიზნესში დაბანდების შესახებ. ამიტომ, ეს 

შემოსავლები ინვესტიციების დაფინანსების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი წყაროა. 

ასევე მნიშვნელოვანი წყაროა საწარმოების ფინანსები, კერძოდ, მათი მოგება. 

სამწუხაროდ, საქართველოს მოსახლეობის შემოსავლებისა და დანაზოგების დონე 

რეფორმის პერიოდში მკვეთრად შემცირდა, რაც, რა თქმა უნდა, უარყოფითად 

მოქმედებს ინვესტიციური სქმიანობის გააქტიურებაზე. იგივე უნდა ითქვას 

საწარმოების შემოსავლებისა და მოგების შესახებ. საწარმოების დიდი უმრავლესობის 

ფინანსური მდგომარეობა ეკონომიკის რეფორმირების პირობებში საგრძნობლად 

გაუარესდა. ეს გამოვლინდა რეალური მოგების შემცირებით, ზარალიანი საწარმოების 

გადიდებით, მათი დავალიანებისა და არგადახდების ზრდით. რეფორმების 

პერიოდისათვის დამახასიათებელია ამორტიზაციის გამოყენების დეფორმაციაც. მისი 

როლი ინვესტიციების დაფინანსებაში ძალიან შეიკვეცა არა მარტო იმიტომ, რომ 

საერთო შემოსავლების დაცემის გამო შემცირდა ამორტიზაცია, არამედ იმიტომაც, რომ 

ფინანსური რესურსების ქრონიკული უკმარისობისას მათი გამოყენება ხდება 

არადანიშნულებისამებრ, სხვა გადაუდებელი გადახდების განხორციელებისთვის. 

4) ინვესტიციების სახელმწიფო დაფინანსების სიმცირე. მაკროეკონომიკური 

არასტაბილურობისა და წარმოების საერთო დაცემის ფონზე სუსტია ქვეყნის 

საინვესტიციო აქტიურობა, ამასთან, ამ სფეროში შექმნილი სურათი 

არაერთგვაროვანია. რეფორმების პირველ ეტაპზე ინვესტიციური კომპლექსი ღრმა 

კრიზისში აღმოჩნდა. პრობლემები, უპირველეს ყოვლისა, გამოიწვია ინვესტიციების 

მოცულობის მკვეთრად კლებამ და მათი შეუფერხებელი დაფინანსების წყაროს 

მთლიანობაში ინვესტიციების შემცირება ყველაზე საგრძნობლად გამოვლინდა 
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საწარმოო დანიშნულების პროდუქციის გამოშვებაში. ასეთი შემცირება 

გათვალისწინებულია თვითონ რეფორმების საერთო კონცეფციით, მაგრამ აღმოჩნდა, 

რომ გრძელვადიან პერიოდში ასეთი პოლიტიკა ძალზე წამგებიანია და იგი 

შესაძლებელია, მხოლოდ მაშინ, თუ ქვეყანა სტაბილიზაციას შედარებით ხანმოკლე 

პერიოდში აღწევს. საქართველოს შემთხვევაში, მდგრადი მაკროეკონომიკური 

სტაბილიზაციის მიღწევა ძალიან გახანგრძლივდა და ასეთ პირობებში ინვესტიციების 

სახელმწიფო დაფინანსების შეკვეცა ეკონომიკის პარალიზების ფაქტორად გვევლინება. 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ინვესტიციების დაფინანსების მკვეთრი შემცირება 

გამოწვეულია შემდეგი ფაქტორებით: საკუთრების განსახელმწიფოებრიობისა და 

პრივატიზაციის მაღალი ტემპით; ანტიინფლაციური პოლიტიკით, მათ შორის 

სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტის შემცირების აუცილებლობით; სახელმწიფო 

ინვესტიციური პროგრამების შეკვეცით. ეს იმას ნიშნავს, რომ მაკროეკონომიკური 

სტაბილიზაციის, ბიუჯეტის დეფიციტის შემცირების ამოცანას ინვესტიციური 

საქმიანობის   ზრდა და კეთილდღეობა ეწირება, რაც მიუღებელია. 

5) პრივატიზაციიდან მიღებული შემოსავლების სიმცირე. მიჩნეული იყო, რომ 

საწარმოების, განსაკუთრებით, მსხვილი საწარმოების გაყიდვიდან მიღებული 

რესურსების ინვესტიციების სახით გამოყენება, დააჩქარებდა ქვეყნის ეკონომიკურ 

ზრდას. მეორე მხრივ, თვითონ პრივატიზებული საწარმოები შეძლებდნენ უფრო 

ეფექტიან, მომგებიან ფუნქციონირებასა და ინვესტიციების დაფინანსებისათვის 

დამატებითი სახსრების მოზიდვას, მაგრამ სინამდვილეში ეს იმედები არ გამართლდა. 

პრივატიზებული საწარმოები, ისევე როგორც სახელმწიფო საწარმოები, განიცდიან 

ფინანსური რესურსების უკმარისობას და ამცირებენ ინვესტიციურ ხარჯებს. უფრო 

მეტიც, პრივატიზებული საწარმოების ფინანსური რესურსების მნიშვნელოვანი ნაწილი 

გადავიდა ჩრდილოვან ეკონომიკაში ან საერთოდ, ქვეყნიდან არალეგალურად 

გაიტანეს. ამასთან, მთლად არ გამართლდა უცხოური ინვესტიციების მასშტაბურად 

შემოსვლის იმედებიც, უპირატესად, ქვეყნის ინსტიტუციური მოუწყობლობის გამო. 

ამიტომაც ნაკლებად იზიდავს უცხოელ ინვესტორებს.  

კრიზისული მდგომარეობის გავლენით საგრძნობლად გაუარესდა ძირითადი 

კაპიტალის კვლავწარმოების პროცესთან დაარსებული საწარმოო სიმძლავრეების 

გამოყენების დონესთან დაგროვების კავშირის მაჩვენებლები. მთელ რიგ დარგებში 
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ეკონომიკა არათუ ვერ უზრუნველყოფდა ძირითადი კაპიტალის კვლავწარმოებას, 

არამედ საწარმოო სიმძლავრეების შემცირების წანამძღვრებსაც კი ქმნიდა 

ინვესტიციების უკმარისობის გამო. ყოველივე ეს უარყოფით გავლენას ახდენს 

რეალური ეკონომიკის განვითარებაზე. ადგილი აქვს ძირითადი კაპიტალის ფიზიკურ 

და მორალურ ცვეთას, ეცემა წარმოების ტექნიკური დონე, რაც ართულებს მის 

სტრუქტურულ გარდაქმნას, კონკურენტუნარიანი პროდუქციის ათვისებასა და 

გამოშვებას. 

რაც შეეხება ინვესტიციურ გარემოს თანამედროვე პირობებში საქართველოში 

სხვადასხვა მიზეზის გამო ერთმნიშვნელოვნად ძნელი შესაფასებელია. როგორც წესი, 

უცხოელი ინვესტორები პოზიტიურად აფასებენ ბუნებრივი რესურსების 

მრავალფეროვნებას, საერთოდ ბუნებრივი რესურსების მოპოვებასა და დამუშავებაში 

მზად არიან დააბანდონ მნიშვნელოვანი თანხები. შრომითი რესურსების მიმართაც 

სიტუაცია მარტივი არ არის. მიუხედავად იმისა, რომ დემოგრაფიული მონაცემებით, 

საქართველოს შრომით ბაზარზე საკმაოდ მაღალკვალიფიციური სამუშაო ძალაა, მისი 

ღირებულება მნიშვნელოვნად დაბალია. ეს გარემოება ქმნის ხელსაყრელ 

შესაძლებლობებს უცხოელი ინვესტორისათვის. მეორე მხრივ, გასათვალისწინებელია 

ისიც, რომ სოციალურ პირობებში ჩამოყალიბებული შრომის ორგანიზაციის შედეგად 

მუშაკები შეჩვეულნი არიან მკაცრ ფორმალურ კონტროლს, ზუსტ რეგლამენტაციას, 

დაბალ ინიციატივას და სხვა. ამ თვისებებით კი ისინი ნაკლებად იზიდავენ უცხოელ 

ინვესტორს. ინვესტორისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს მიმღები ქვეყნის 

ეკონომიკური განვითარების ხასიათს, რომელშიც აისახება ზრდისა და განვითარების 

ტემპები, ინფლაციის დონე, შიგა სახელმწიფო ვალის სიდიდე და სხვა. 15 

საქართველოში უცხოური ინვესტიციების მოსაზიდად პოზიტიურ გარემოს ქმნის 

ისეთი დარგების განვითარებისათვის ხელსაყრელი პირობების არსებობა, როგორიცაა 

ნავთობის მრეწველობა, შავი (ძირითადად მანგანუმის მადნისა და ფეროშენადნობის 

წარმოება) და ფერადი მეტალურგია, მანქანათმშენებლობის ცალკეული სახეობები, 

სამთოქიმიური მრეწველობა (ძირითადად დარიშხანის წარმოება), მტკნარი და 

მინერალური წყლების ჩამოსხმა, სამშენებლო და მოსაპირკეთებელი მასალების 

                                                           
15

  ჭინჭარაძე ბ. „რატომ მცირდება სოფლის მეურნეობაში ინვესტიციები“  2018 წ. 

http://bfm.ge/ratom-mcirdeba-soflis-meurneobashi-investiciebi/ 

http://bfm.ge/ratom-mcirdeba-soflis-meurneobashi-investiciebi/
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წარმოება, მეჩაიეობა, მევენახეობა, მეხილეობა, მეციტრუსეობა, მეაბრეშუმეობა, 

თამბაქოს წარმოება, მათი პროდუქციის გადამამუშავებელი მრეწველობა და ა. შ 

მსოფლიოს ენეგრტიკული ბაზრების დიდ ინტერესს იწვევს საქართველოს 

სრტატეგიული მდებარეობა, რომელიც უზრუნველყოფს ნავთობის მილსადენებით 

ტრანსპორტირებისათვის მეტად ეფექტიან და უმოკლეს გზას კასპიის, ცენტრალური 

აზიის ქვეყნებიდან და აზერბაიჯანიდან შავ ზღვამდე. საქართველო ესაზღვრება იმ 

ქვეყნებს,რომლებიც ფლობენ ნავთობისა და გაზის უდიდეს მარაგებს, კერძოდ, 

რუსეთსა და კასპიის ქვეყნებს; მეორე მხრივ, იგი ესაზღვრება თურქეთს,რომელიც 

ენერგორესურსების მნიშვნელოვანი მომხმარებელია. აქედან გამომდინარე, 

საქართველო განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს, როგორც ნავთობისა და გაზის 

მომპოვებელი,ისე აღნიშნული პროდუქტის შემსყიდველი ქვეყნების მხრიდან.  

რაც შეეხება სტატისტიკურ მონაცემებს ამის შესახებს საქსტატი გვაწვდის. 

წინასწარი მონაცემებით, საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი 

უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ 2019 წლის I კვარტალში 281.1 მლნ. აშშ დოლარი 

შეადგინა, რაც 2018 წლის I კვარტალის წინასწარ მონაცემებზე 6.3 პროცენტით 

ნაკლებია. შემცირების გამომწვევ ძირითად მიზეზებს შორის აღსანიშნავია  რამდენიმე 

საწარმოს გადასვლა საქართველოს რეზიდენტის საკუთრებაში. 

ქვემოთ მოცემული დიაგრამა ასახავს საქართველოში განხორციელებული 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების დინამიკას 2017-2019 წლებში  კვარტლების 

მიხედვით.16 

ქვემოთ წარმოდგენილ დიაგრამაზე ჩანს თუ როგორ იცვლებოდა ინვესტიციების 

რაოდენობა წლების მიხედვით (დიაგრამა 6).  როგორც დიაგრაამიდან ჩანს ბოლო 

წლებში ინვესტიციების რაოდენობამ წინა წლებთან შედარებით მოიმატა მაგრამ 2018 

წლის ინვესტიციები წინა წელთან შედარებით ნაკლები იყო, ამის მიზეზი არის 

სხვადასხვა გარემო ფაქტორები რისი შეცვლაც ინვესტიციების ზრდას გამოიწვევს. ამ 

დინამიკას თუ დავაკვირდებით და გავითვალისწინებთ კვარტლურ ცვლილებებსაც, 

                                                           
16
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შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ 2019 წელს ინვესიციების რაოდენობა ნაკლები იქნება წინა 

წელთან შედარებით, ამიტომ ქვეყნის აუცილებებლი სხვადასხვა ღონისძიებების 

ჩატარება, რაც ინვესტიციების მოძიებაში დაგვეხმარება. პირველ რიგში კი უნდა 

გამოვყოთ ის ფაქტორები რაც, ინვესტიციების შემცირებაზე მოქმედებს, მას შემდეგ კი 

ვიფიქროთ იმაზე თუ როგორ შეიძლება ყველაფის გამოსწორება. 

დიაგრამა N1   საქართველოში ინვესტიციები კვარტლების მიხედვით 

 

https://www.geostat.ge/media/24402/ucxouri-investiciebi-2019-I-kv-%28geo%29.pdf 

 

დიაგრამა N2. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების დინამიკა საქართველოში 

  

https://www.geostat.ge/media/24402/ucxouri-investiciebi-2019-I-kv-%28geo%29.pdf 

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 

შემცირება პირდაპირ კავშირშია: 
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 ქვეყნის ეკონომიკურ პოლიტიკასთან. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 

შემცირება უცხოელი ინვესტორების ნდობისა და მათი ინტერესების შემცირების 

ერთგვარი სიგნალია. იგი ასახავს ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური პოლიტიკისა 

და ეკონომიკის სიცოცხლისუნარიანობის ზრდის არაეფექტიან მიდგომებს 

(ცალკეულ სფეროში); 

 სექტორების მიმზიდველობასთან. აღმასრულებელი უწყებები ეფექტიანად ვერ 

ახდენენ ეკონომიკის სექტორების საინვესტიციო პრომოუშენს, დროულად ვერ 

ამთავრებენ პროექტებს, აგვიანებენ რეფორმირების პროცესებს. მაგალითად, 

მსოფლიოში, კავშირგაბმულობის სექტორი, ინტერნეტ სივრცე და ბაზარი არის 

მომგებიანი და საინვესტიციოდ მიმზიდველი სფერო. საქართველოში, გამომდინარე 

იმისა, რომ ინტერნეტიზაციის პროექტი ვერ დასრულდა, ქვეყანა კარგავს 

მნიშვნელოვან შემოსავლებს; 

 საპრივატიზაციო ობიექტების რაოდენობასთან. საინვესტიციოდ მიმზიდველი 

გასაყიდი ობიექტების შემცირებასთან; 

 მოსახლეობის სოციალურ და ეკონომიკურ ფონდთან. ქვეყანაში მცირეა საშუალო 

კლასი, დიდ ნაწილს აქვს დაბალი შემოსავლები ან ვალი. ინვესტორები 

მხედველობაში იღებენ მცირე ბაზარს, დაბალი მსყიდველობითუნარიანობას და 

ეკონომიკური პროგრამების სუსტ ეფექტს; 

 გეოპოლიტიკურ რისკებთან, პოლიტიკურ გაურკვევლობასთან; 

 ეკონომიკური დიპლომატიის მასშტაბებთან 

იმის ფონზე, რომ ქვეყნის ერთ-ერთი ძირითადი გამოწვევა სიღარიბე და 

უმუშევრობაა, ინვესტიციების შემცირება დადებითად ნამდვილად არ აისახება 

ეკონომიკურ ზრდაზე და, შესაბამისად, ამ პრობლემების გადაჭრაზე. 

ახლა განვიხილოთ ინვესტიციების შემოდინება ქვეყნების მიხედვით: 

2018 წელს ყველაზე მკვეთრად პირდაპირმა უცხოურმა ინვესტიციებმა 

აზერბაიჯანიდან იკლო, საიდანაც 225 მლნ აშშ დოლარით ნაკლები შემოვიდა. 188.8 

მილიონით ნაკლები შემოვიდა ნიდერლანდებიდან, გაერთიანებული სამეფოდან კი 

რიცხვმა 43.7 მილიონით განიცადა კლება. (დიაგრამა N3) 
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დიაგრამა N3 უმსხვილესი პირდაპირი ინვესტორი ქვეყნები 2018 წელს 

 

https://www.geostat.ge/media/24402/ucxouri-investiciebi-2019-I-kv-%28geo%29.pdf 

 

უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყნების ჩამონათვალი ასე გამოიყურება 2018 წელს: 

o აზერბაიჯანი - 19,5% 

o გაერთიანებული სამეფო - 16,5% 

o ნიდერლანდი - 13,6% 

o აშშ - 8,4% 

o პანამა - 6,1% 

o ჩეხეთი - 5,9% 

o ჩინეთი - 5,3% 

o კორეა - 5,1% 

o რუსეთი - 4,9% 

o სხვა ქვეყნები - 14,7% 

უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყნების სიაში მოხვდა ოფშორული ზონაც (პანამა), 

ქართული ბიზნესები ოფშორებს ხშირად რეინვესტირებისთვის იყენებენ. მსხვილი 

ქართული კომპანიების ნაწილი ევროკავშირის ტერიტორიაზეა რეგისტრირებული, 

შესაბამისად მათი ბრუნვის ნაწილი უცხოურ ინვესტიციებად აღიქმება. 
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დიაგრამა N4 უმსხვილესი პირდაპირი ინვესტორი ქვეყნები 2019 წელს 

 

https://www.geostat.ge/media/24402/ucxouri-investiciebi-2019-I-kv-%28geo%29.pdf 

 

2019 წლის I კვარტალში უმსხვილესი პირდაპირი ინვესტორი ქვეყნების 

პროცენტულ სტრუქტურას გვიჩვენებს სტრუქტურული დიაგრამა №4, რომლის 

მიხედვით პირველ ადგილზეა ირლანდიოა რომელიც წინა წლებში საერთოდ არ 

აქტიურობდა, მეორე ადგილზეა გაერთიანებული სამეფო რაც იმას მიუთითებს, რომ ეს 

ქვეყანა აშკარად აქტიური ინვესტირებით ხასიათდება ჩვენ ქვეყანაში. ხოლო მესამეზე 

აშშ  რომლის ინვესტიციებიც გაიზარდა წინა წელთან შედარებით, რაც დადებითად 

უნდ აისახოს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაზე. 

აღსანიშნავია ისიც, რომ მნიშვნელოვნადაა შემცირებული ჩვენი მოწინავე 

ეკონომიკური პარტნიორების მხრიდან, აზერბაიჯანიდან და რუსეთიდან 

ინვესტიციები. თუ ქვეყანაში  მიმდინარე მოვლენებს მივადევნებთ თვალყურს, 

რუსეთიდან ინვესტიციები შეიძლება უფრო შემცირდეს რაც ნამდვილად არ 

იმოქმედებს დადებითად ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაზე. 

რაც შეეხება დარგობრივ დანაწილებას, ყველაზე მეტი უცხოური ინვესტიცია  2018 

წელს საფინანსო სფეროში შევიდა (22,5%), მას მოსდევს ტურიზმის (17%), ენერგეტიკის 

(12,8%), დამამუშავებელი მრეწველობისა (11,5%) და მშენებლობის (8,4%) სექტორები .17 

(დიაგრამა N5) 

                                                           
17

 https://www.geostat.ge/media/24402/ucxouri-investiciebi-2019-I-kv-%28geo%29.pdf 

 

https://www.geostat.ge/media/24402/ucxouri-investiciebi-2019-I-kv-%28geo%29.pdf
https://www.geostat.ge/media/24402/ucxouri-investiciebi-2019-I-kv-%28geo%29.pdf


 

50 
 

 

დიაგრამ N5 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ეკონომიკის სექტორების მიხედვით 2018 წ. 
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რაც შეეხება დარგობრივ დანაწილებას, ყველაზე მეტი უცხოური ინვესტიცია  2018 

წელს საფინანსო სფეროში შევიდა (22,5%), მას მოსდევს ტურიზმის (17%), ენერგეტიკის 

(12,8%), დამამუშავებელი მრეწველობისა (11,5%) და მშენებლობის (8,4%) სექტორები .18 

(დიაგრამა N5) 

რაც შეეხება 2019 წელს სამი უმსხვილესი სექტორის წილმა (განხორციელებული 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მიხედვით) 2019 წლის I კვარტალში 75.1 

პროცენტი შეადგინა. ყველაზე მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია კომუნალური, 

პერსონალური და სოციალური მომსახურების სექტორში განხორციელდა და 139.8 მლნ. 

აშშ დოლარს მიაღწია, რაც მთლიანი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 49.7 

პროცენტია. მეორე ადგილზე იმყოფება საფინანსო სექტორი 42.7 მლნ. აშშ დოლარით, 

ხოლო მესამეზე - ტრანსპორტის სექტორი 28.6 მლნ. აშშ დოლარით.19 (დიაგრამა N6) 
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დიაგრამა N6  პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ეკონომიკის სექტორების მიხედვით 2018 წ.
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რაც შეეხება 2019 წელს სამი უმსხვილესი სექტორის წილმა (განხორციელებული 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მიხედვით) 2019 წლის I კვარტალში 75.1 

პროცენტი შეადგინა. ყველაზე მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია კომუნალური, 

პერსონალური და სოციალური მომსახურების სექტორში განხორციელდა და 139.8 მლნ. 

აშშ დოლარს მიაღწია, რაც მთლიანი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 49.7 

პროცენტია. მეორე ადგილზე იმყოფება საფინანსო სექტორი 42.7 მლნ. აშშ დოლარით, 

ხოლო მესამეზე - ტრანსპორტის სექტორი 28.6 მლნ. აშშ დოლარით.20 

იმის ფონზე, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ქვეყანაში განხორციელებული 

ინვესტიციების ყველაზე დიდი წილი სწორედ ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის 

სექტორზე მოდიოდა, ეს ნამდვილად საყურადღებო სიგნალი უნდა იყოს. პრობლემას 

წარმოადგენს ისიც, რომ განხორციელებული ინვესტიციების დიდი ნაწილი კვლავ 

დედაქალაქზე მოდის და, შესაბამისად, ძირითადი  ეკონომიკური აქტივობა სწორედ 

თბილისში ხდება, ხოლო რეგიონებში ამ მხრივ არც ისე კარგი ვითარებაა. ამიტომ 

საჭიროა რეგიონებში ისეთი საინვესტიციო პროექტების სტიმულირება, რაც 

დაეხმარება რეგიონებს განვითარებაში. 

                                                           
20

 https://www.geostat.ge/media/24402/ucxouri-investiciebi-2019-I-kv-%28geo%29.pdf 

https://www.geostat.ge/media/24402/ucxouri-investiciebi-2019-I-kv-%28geo%29.pdf
https://www.geostat.ge/media/24402/ucxouri-investiciebi-2019-I-kv-%28geo%29.pdf
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ინვესტიციების დაბანდების თვალსაზრისით საქართველოს მიმზიდველ 

სტრატეგიულ დარგებს განეკუთვნება: ტრანსპორტი, კავშირგაბმულობა, მრეწველობა, 

ენერგეტიკა. ქვეყნის გეოპოლიტიკური მდებარეობიდან გამომდინარე, გასაგებია 

უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა ტრანსპორტსა და კავშირგაბმულობაში. მაგრამ, 

იმავდროულად, მომგებიანი იქნება უცხოური ინვესტიციების დაბანდება 

მატერიალური დოვლათის შემქმნელ სამრეწველო დარგებში, რასაც დიდი მოგების 

მოტანა შეუძლია როგორც საქართველოსათვის, ასევე უცხოელი ინვესტორისათვის. 

ამიტომ, ასეთ ინვესტიციებს თუ რეგიონებში მოვიზიდავთ დადებით შედეგს 

მივიღებთ. 

საინტერესოა, რომ, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 

მონაცემებით, 2017 წლის პირველ კვარტალში სოფლის მეურნეობაში პირდაპირი 

უცხოური ინვესტიცია საერთოდ არ განხორციელებულა. 2016 წელს სოფლის 

მეურნეობასა და თევზჭერაში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ 10 

მილიონი დოლარი შეადგინა. ინვესტიციების კლების ტენდენცია ფიქსირდება სულაც 

არ არის გასაკვირი, რადგან სოფლის მეურნეობის დარგი მზად არ არის 

მსხვილმაშტაბიანი ინვესტიციების მოსაზიდად და სახელმწიფოს მუშაობას სოფლის 

მეურნეობის დარგის განვითარების მიმართულებით არასწორს და არაეფექტურს 

უწოდებს. ინვესტიციები რაც მოდიოდა, ძირითადად მოდიოდა გადამამუშავებელი 

მრეწველობის წარმოებაში. ჩვენ არ გვაქვს დიდი ფართობები, დანაწევრებული 

საწარმოო ბაზა გვაქვს. თავად ეს დარგი არ არის ტევადი. რომ ავიღოთ 3 მილიონი 

სასოფლო-სამეურნეო მიწის სავარგული, აქედან ინვესტიცია ტევადი არის მხოლოდ ის 

ნარგავები, რომლებიც მრავალ წლიანი ნარგავებითაა დაკავებული. ასეთი არის 200 000 

ჰექტარიც კი არა. 21 

მიუხედავად იმისა, რომ მონეტარული პოლიტიკის შემსუბუქება ეკონომიკურ 

ზრდას უწყობს ხელს, ის 2019 წლისთვის 4.5%-ზე არის პროგნოზირებული, რაც 2018 

წლის მაჩვენებელზე 0.5% პუნქტით ნაკლებია, ანუ საქართველოს ეკონომიკური ზრდა 

შენელდება. ეს გასაკვირი არ არის, მაშინ როდესაც გასულ წელს პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციები მნიშვნელოვნად შემცირდა და ძალიან რთული იქნება ის წელს 2014-2017 

წლების საშუალო მაჩვენებელს – 1.8 მილიარდ დოლარს დაუბრუნდეს. 

                                                           
21

  ჭინჭარაძე ბ. „რატომ მცირდება სოფლის მეურნეობაში ინვესტიციები“  2018 წ. 

http://bfm.ge/ratom-mcirdeba-soflis-meurneobashi-investiciebi/  

http://bfm.ge/ratom-mcirdeba-soflis-meurneobashi-investiciebi/
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ინვესტიციების შემცირებას არამარტო ეკონომიკურ ზრდაზე, ლარის კურსზეც 

აქვს ნეგატიური გავლენა. თუმცა ლარის კურსი საბოლოო ჯამში ბევრ ფაქტორზეა 

დამოკიდებული და აქედან გამომდინარე მისი პროგნოზირება რთულია. მხოლოდ 

ერთი რამის თქმაა შესაძლებელი, რაც უფრო ნაკლებად გამყარდება ლარი გაზაფხულ-

ზაფხულში, მით ნაკლები იქნება შემოდგომიდან მისი გაუფასურების ალბათობა. 

2019 წლიდან ძალაში შევიდა გამკაცრებული რეგულაციები სესხის გაცემაზე, რაც 

ეკონომიკურ ზრდაზე უარყოფითად იმოქმედებს, თუ პარალელურად სასესხო 

პროცენტი ბიზნესსესხებზე მნიშვნელოვნად არ შემცირდება და სამომხმარებლო 

სესხების შემცირებას არ გადაფარავს. 

2019 წლიდან ძალაში შევიდა საპენსიო რეფორმა, რომლის მთავარი გამოწვევა 

პირველ ეტაპზე თავად ამ რეფორმის პრაქტიკაში დანერგვაა, ასე ვთქვათ, ამუშავება. 

წლის მთავარი გამოწვევები ინვესტიციების ზრდა, საგადასახდელო ბალანსის 

მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის (ძირითადად სავაჭრო დეფიციტის) შემცირება და 

ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის გამოყოფილი 3.5 მილიარდი ლარის 

ათვისებაა. ინვესტიციების გასაზრდელად კი მისაღები ბიზნ-გარემოს უკეთესობისკენ 

შეცვლაა საჭირო. ბიზნესგარემოს თვისებრივ ცვლილებაში კი ქვეყნის მეტი 

დემოკრატიულობა, კანონის უზენაესობა და უკეთესი განათლებისა და კვალიფიკაციის 

სამუშაო ძალა იგულისხმება.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 ნამჩავაძე ბ. „გასული წელი და 2019 წლის გამოწვევბი“ 
 https://forbes.ge/news/5425/gasuli-weli-da-2019-wlis-gamowvevebi 

https://forbes.ge/news/5425/gasuli-weli-da-2019-wlis-gamowvevebi
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თავი III. საქართველოში საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან ინვესტიციების 

მოზიდვის აქტუალურობა. 

3.1 საინვესტიციო გარემო საქართველოში: რეალობა  და განვითარების გზები. 

იმისთვის, რომ საქართველოს საინვესტიციო გარემო შევაფასოთ საჭიროა იმის 

განსაზღვა თუ რომელი კომპანიები ახორციელებენ ჩვენ ქვეყანაში ინვესტიციებს. 

საქართველოში უმსხვილესი ინვესტორი  20 კომპანიის შემადგენლობა ასეთია:23 

 შპს მტკვარი ენერჯი - საქმიანობა: ელექტროენერგიით მომარაგება, დისტრიბუცია, 

რეალიზაცია ელექტროენერგიის წარმოება; 

 შპს ჰაიდელბერგცემენტ კაუკასუსი - საქმიანობა: სამშენებლო პროდუქცია, 

მშენებლობა და უძრავი ქონება; 

 აიდიეს ბორჯომი - საქმიანობა: მინერალური წყლებისა და სხვა უალკოჰოლო 

სასმელების წარმოება ; 

 შპს მაგთიკომი - საქმიანობა: მობილური კავშირგაბმულობის ოპერატორი ; 

 შპს ყაზტრანსგაზ-თბილისი - საქმიანობა: გაზგამანაწილებელი კომპანიები ; 

 GIG (საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი) – საქმიანობა: საწარმოების მართვა, 

საინვესტიციო კომპანიები, ჰოლდინგური კომპანიები; 

 ფოთის საზღვაო ნავსადგური - საქმიანობა:  ნავსადგურებისა და სატრანსპორტო-

საექსპედიციო სააგენტოების მომსახურება; 

 სს RMG Copper - საქმიანობა: ენერგეტიკა, ენერგორესურსები და სასარგებლო 

წიაღისეული; 

 შპს RMG Gold - საქმიანობა: ენერგეტიკა, ენერგორესურსები და სასარგებლო 

წიაღისეული; 

 BP ჯგუფი - საქმიანობა: ენერგოტრანსპორტირება და საწვავის მიწოდება; 

 შპს ჯორჯიან მანგანეზი - საქმიანობა: ენერგეტიკა, ენერგორესურსები და 

სასარგებლო წიაღისეულისამშენებლო პროდუქცია, მშენებლობა და უძრავი ქონება; 

 შპს ტოიოტა კავკასია - საქმიანობა: ავტობიზნესი, დისტრიბუცია; 

                                                           
23

 ‘საქართველოს TOP ინვესტორი კომპანიები“ https://forbes.ge/news/4063/TOP-investori-kompaniebi- 

https://forbes.ge/news/4063/TOP-investori-kompaniebi-
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 შპს ჩინეთის რკინიგზის 23-ე ბიუროს ჯგუფი-ს მუდმივმოქმედი ფილიალი - 

საქმიანობა: სამშენებლო პროდუქცია, მშენებლობა და უძრავი ქონება; 

 შპს აჭარისწყალი ჯორჯია - საქმიანობა: ენერგეტიკა, ენერგორესურსები და 

სასარგებლო წიაღისეულიფინანსები; 

 ენკა ინშაათ ვე სანაი ანონიმ შირქეთის ფილიალი საქართველოში - საქმიანობა: 

სამშენებლო პროდუქცია, მშენებლობა და უძრავი ქონება; 

 ერთობლივი საწარმო აზფენ-ის საქართველოს ფილიალი - აზერბაიჯანული 

კომპანია საქართველოში საქმიანობა: მშენებლობა ; 

 სს Hualing international special economic zone - საქმიანობა: ჰუალინგის სპეციალური 

ეკონომიკური ზონა - ვაჭრობა, საინვესტიციო მომსახურება, სასტუმრო ; 

 შპს საქართველოს ტურიზმის განვითარების ფონდი - საქმიანობა: 

თანაინვესტირების ფონდი ტურიზმის ფონდი ; 

 სს საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი - საქმიანობა: ფარმაცევტული საქმიანობა ; 

 შპს ალიუდ იუნიტას ჯორჯია - საქმიანობა: სამორინე; 

როგორც ვხედავთ ამ კომპანებიდან ძირითადად ინვესტიციებს ახორციელებენ 

ენერგეტიკაში,მშენებლობაში არის ასევე სხვა დარგებიც სადაც ინვეტიციები 

ხორცილედება. 

ასევე მინდა ყურადღება გავამახვილო შემდეგ ორგანიზაციაზე, რომელიც არ არის 

ჩამონათვალში ეს არის EBDR ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი. 

EBDR არის უცხოური კომპანია, მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის ჯგუფი, რომელიც 

ეხმარება მცირე და საშუალო ბიზნესს რომ გაფართოვდნენ და მიაღწიონ წარმატებას, 

გახდნენ ეკონომიკის კატალიზატორები, ჯერ ადგილობრივად, შემდეგ კი რეგიონის 

მასშტაბით. ისინი მოქმედებენ სხვადასხვა ინდუსტრიაში როგორიცაა კვების 

პროდუქტების წარმოება, საცალო და საბითუმო დისტრიბუცია, სამშენებლო და 

საინჟინრო საქმიანობა. 

იმისთვის, რომ ეს კომპანია დაეხმაროს საწარმოს ის უნდა აკმაყოფილებდეს 

შემდეგ კრიტერიუმებს: 

 წლიური ბრუნვა უნდა იყოს 50 მილიონ ევრომდე ან  43 მილიონ ევროზე ნაკლები 

საბალანსო ღირებულებით. სადაც დასაქმებულ პირთა რაოდენობა არ აღემატება 250 

კაცს. 
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 მფლობელები უნდა იყვნენ ადგილობრივი მოქალაქეები რომლებსაც აქვთ კერძო 

ბიზნესი. 

 კომპანიას უნდა ჰქონდეს მინიმუმ 2 წლიანი ისტორია. 

 ისინი თანამშომლობენ ბიზნესის თითქმის ყველა სექტორთან და ინდუსტრიასთან. 

მაგრამ არ მუშაობენ საწარმოებთან, რომლთა საქმიანობა არის სამხედრო 

მრეწველობა, თამბაქოს წარმოება და დისტრიბუცია, აზარტულ თამაშების ბიზნესი 

და ფინანსური მომსახურეობა. 

 2018 წელ სულ საქართველოში განხორიელებუალია 231 პორექტი, ერთობლივი 

ინვესტიციების რაოდენობა შეადგენს € 3304  მილიონს, ერთობლივი ხარჯები € 1903 

მილიონს, მიმდინარე პროექტების პორთფელი არის € 857 მილიონი. 

დიაგრამა  N 7 მთლიანი პორტფელი 

  

https://www.ebrd.com/georgia.html 

 

მთლიანი პორტფელი €  837 მილიონი: 

ენერგომომსაურებაში - € 266 მილიონი 

ფინანსურ მომსაურებაში - € 304 მილიონი  

მრეწველობა და აგრობიზნესი - € 210 მილიონი 

ინფრასტრუქტურა -  € 77 მილიონი 

 

 

 

 

31% 

35% 

25% 

9% 

მთლიანი პორტფელი 

ენორგომოხმარება ფინანსური მომსახურება 

მრეწველობა და აგრობიზნესი ინფრასტრუქტურა 

https://www.ebrd.com/georgia.html
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დიაგრამა N 8 პროექტების წლიური რაოდენობა 

 

https://www.ebrd.com/georgia.html 

დიაგრამა N9 ინვესტირებული თანხა 

 

https://www.ebrd.com/georgia.html 

 

2018 წელს მათ განახორციელეს შემდეგი ინვესტიციები საქართელოში: 

 1. 60 მილიონი დოლარის ინვესტიცია  გაკეთდა GEORGIAN CAPITA-ის პირველ 

ევროობლიგაციაზე, რომელიც დარეგისტრირდა და გაიყიდა ირლანდიის ფასიანი 

ქაღალდების ბაზარზე. ეს იყო პირველი კერძო კორპორატიული ევროობლიგაციის 

ემისია საქართველოდან. ეს ოპერაცია ამ კომპანიას საშუალებას მისცემდა, რომ 

გამოჩენილიყო გრძელვადიან საერთაშორისო კაპიტალის ბაზრებზე და 

დივერსიფიკაცია მოეხდინა საკუთარი საფონდო რესურსების, რაც ხელს შეუწყობდა 

არსებული შვილობილი კომპანიების მომავალ ზრდას, მისი მომავალი გეგმების 

დაფინანსებით და ახალი ინვესტიციების მოზიდვით. ობლიგაციებიდან მიღებული 
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შემოსავალი გადაეცემათ GEORGIAN CAPITALIS შვილობილ კომპანიებს მისი 

კაპიტალდაბანდებების მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად. ასევე გამოიყენებენ 

არსებული ვალის რეფინანსირებისთვის, კომპანიის დონეზე. "საქართველოს კაპიტალი" 

არის ჯანდაცვის, სადაზღვევო, სასმელების, ელექტროენერგიისა და კომუნალური და 

უძრავი ქონების სფეროში მომუშავე ბიზნესის დივერსიფიცირებული ჯგუფის 

ჰოლდინგი კომპანია. 

პროექტის ღირებულება იყო 300 000 000 მილიონი დოლარი 

 2. რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის  რეგიონებში მდებარე  მდ.ხელედულაზე 

ჰიდროელექტროსადგურის მშნებლობაში ინევსტირდა 30 000 000 მილიონი დოლარი. 

პროექტის განხორციელება გამოიწვევს იმას, რომ შემცირდება სათბურის გაზის 

გამოყოფას და საქართველოს ნახშირბადის ინტენსივობის შემცირებას, თურქეთთან 

ტრანსსასაზღვრო ენერგეტიკული ვაჭრობის გაღრმავების მოთხოვნის ზრდას.  

კლიენტი მსესხებელი საქართველოში დარეგისტრირებული სპეციალური 

დანიშნულების საწარმოა, რომელიც მიზნად ისახავს ხელედულას 

ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობასა და მართვას. შპს „ხელედულა ენერჯი“-ს 

აქციების უმეტეს ნაწილს „აგ ანადოლუ გრუბუ ჰოლდინგი“ („ანადოლუ ჯგუფი“) 

ფლობს და აკონტროლებს. ანადოლუ ჯგუფი მსხვილი თურქული კონგლომერატია, 

რომლის აქციების ნაწილი სტამბოლის საფონდო ბირჟაზეა განთავსებული. ევრობანკის 

დაფინანსება პროექტისთვის გათვალისწინებულია პირველი რიგის A/B კრედიტი 60 

მილიონი აშშ დოლარის ოდენობით, საიდანაც ევრობანკი აფინანსებს 30 მილიონ აშშ 

დოლარს, თანხის დანაჩენი ნაწილი კი მობილიზდება მესამე მხარეთა ჩართულობით. 

პროექტის ჯამური ღირებულება: 89 მილიონი აშშ დოლარი.  

 3. ბათუმის ავტოტრანსპორტის (კომპანია), მუნიციპალური ავტობუსების 

კომპანიის სასარგებლოდ ბათუმში (ქალაქი) გადასცა 5.5 მილიონი ევრო საქართველოს 

სუვერენული სესხი. სესხი დაყოფილია 2 ნაწილად: 3.2 მლნ ევრო და 2.3 მილიონი 

ევრო. 

სესხი 2 თანადაფინანსებულია აღმოსავლეთ ევროპის ენერგოეფექტურობისა და 

გარემოსგან 1.5 მილიონ ევროს კაპიტალური ხარჯების დაფინანსებით. 

პროექტი მიზნად ისახავს ბათუმის ავტობუსების განახლების გზით ავტობუსების 

ოპერირების გაუმჯობესებას და მოდერნიზებას. პროექტს დაემატება ტექნიკური 
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თანამშრომლობის პუნქტი, საოპერაციო და ფინანსური მაჩვენებლების 

გააუმჯობესებისთვის, ის დაეხმარება მწვანე ქალაქის გეგმის დასახვაში და მიაწოდებს 

საზოგადოებას ინფორმაციას ტრანსპორტის შესახებ. ახალი ავტობუსების მეშვეობით 

ქალაქის ჰაერის დაბინძურების შემცირება იქნება შესაძლებებლი რადგან ჰაერში 

ნაკლები CO2 გამოიყოფა. 

5,5 მილიონი დოლარის სუვერენული ვალი ფინანსდება კაპიტალური გრანტით 

1,5 მილიონი ევრო, E5P ფონდიდან   და გადაეცემა ბათუმს. პროექტის მთლიანი 

ღირებულება შეადგენს 7 000000 ევროს E5P ფონდის დაფინანსების ჩათვლით. 

E5P მრავალდონორიანი ფონდია, რომელიც ევროკავშირში შვედეთის 

პრეზიდენტობის  პერიოდში 2009 წელს დაარსდა. ის მიზნად ისახავს აღმოსავლეთ 

პარტნიორობის რეგიონში კაპიტალდაბანდებების წახალისებას ენერგო-ეფექტურობისა 

და გარემოსდაცვით პროექტებში. ფონდი საქმიანობს როგორც უკრაინაში და სომხეთში, 

ისე საქართველოსა და მოლდოვაში. ამჟამად E5P ფონდი 180 მლნ ევროს განკარგავს, 

საიდანაც 20 მლნ ევრო გაწერილია საქართველოსთვის საგრანტო დაფინანსების 

პროგრამის ფარგლებში. ევროპის კავშირი უმსხვილესი მონაწილეა E5P ფონდში 

საქართველოსთვის. საქართველოც მონაწილეობს E5P ფონდის დაფინანსებაში და მისი 

შენატანი 1 მლნ ევროა. 

რაც შეეხება E5P-ის პროექტებს საქართველოში, E5P-ის 7 მილიონიანი გრანტი 

EBRD-ის სასესხო ფონდთან ერთად დედაქალაქისთვის ავტობუსების შეძენას 

მოხმარდა. ასევე ევროპის განვითარების ბანკის საბჭომ E5P-გან მიიღო 6 მლნ ევროს 

მოცულობის გრანტი თბილისის 20-ზე მეტი სკოლის რეაბილიტაციისთვის. E5P-ში 

საწილო შენატანის მქონე ერთეულები ასევე შეთანხმდნენ მხარი დაუჭირონ ბათუმში 

ავტობუსების მოდერნიზაციას 1,5 მლნ ევროს მოცულობის გრანტის გამოყოფით, 10 

ახალი ელექტრონული ავტობუსის შესაძენად. ამასთან E5P 1.87 მლნ ევროს ოდენობის 

გრანტს გამოყოფს საქართველოში 25-ზე მეტ საზოგადოებრივ შენობაში ენერგიის 

დაზოგვის ღონისძიებების მხარდასაჭერად.24 

როგორც ჩამონათვალიდან ჩანს ეს ორგანიზაცია დაეხმარა საქართველოს 

სხვადასხვა ბიზნეს პროექტების დაფინანსებაში, რაც დადებით შედეგს გამოიღებს 

ჩვენი ქვეყნისთვის. 

                                                           
24

 გოგბერაშვილი ე.  „E5P ფონდი საქართველოს 20 მლნ ევროს გამოუყოფს“  2018წ 
https://www.bm.ge/ka/article/e5p-fondi-saqartvelos-20-mln-evros-gamouyofs/22088 

https://www.bm.ge/ka/article/e5p-fondi-saqartvelos-20-mln-evros-gamouyofs/22088
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ჩვენს ქვეყანაში ასევე არსებობს სახელმწიფო საინვესტიციო ფონდი, რომელიც 

ორიენტირებულია ინვესტიციების მოზიდვაზე, ამ ფონდის მეშვეობით სახელმწიფო 

ცდილობს გაზარდოს ინვესტიციების რაოდენობა ქვეყანაში. 

„საპარტნიორო ფონდი" შეიქმნა სატრანსპორტო, ენერგეტიკისა და 

ინფრასტრუქტურის სფეროში არსებული მსხვილი სახელმწიფო საწარმოების 

კონსოლიდაციის ბაზაზე. ფონდის მთავარი დანიშნულებაა საქართველოში 

ინვესტიციების წახალისება საინვესტიციო პროექტების განვითარების საწყის ეტაპზე 

თანამონაწილეობის გზით (კაპიტალში თანაინვესტირება, სუბორდინირებული სესხი 

და ა.შ.). 

„საპარტნიორო ფონდის" საქმიანობა ხორციელდება ორი ძირითადი 

მიმართულებით: 

1. აქტივების მართვა - ფონდის აქტივების პორტფელი შედგება შემდეგი 

სტრატეგიული მნიშვნელობის კომპანიებისგან: 

 საქართველოს რკინიგზა - 100% წილი 

 საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია - 100% წილი 

 საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა - 100% წილი 

 ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი - 100% წილი 

 სს თელასი - 24.5% წილი 

საქართველოს რკინიგზა და ნავთობისა და გაზის კორპორაცია წარმოადგენენ 

„საპარტნიორო ფონდის" საინვესტიციო საქმიანობის დაფინანსების მთავარ წყაროს. 

2. საინვესტიციო საქმიანობა - ამჟამად ფონდის პორტფელშია რამდენიმე პროექტი 

ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორში, რომელთა ჯამური ღირებულება აღემატება 2.5 

მილიარდ აშშ დოლარს. ფონდი უფლებამოსილია განახორციელოს ინვესტიცია 

მხოლოდ საქართველოში და მისი სტრატეგია მიმართულია კერძო ინვესტორების 

მოზიდვასა და მხარდაჭერაზე. ფონდისთვის მნიშვნელოვანია კომერციულად 

მომგებიანი პროექტების მხარდაჭერა საქართველოს ეკონომიკის პრიორიტეტულ 

სექტორებში, რომლებიც გამოირჩევა განვითარების დიდი პოტენციალით. მათ შორის 

შემდეგ სექტორებში: ენერგეტიკა, სოფლის მეურნეობა , წარმოება, უძრავი ქონება და 

ტურიზმი, ინფრასტრუქტურა და ლოგისტიკა. 
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დაფინანსებისთვის განიხილება მხოლოდ კომერციულად მიზანშეწონილი 

პროექტები, რომლებსაც გამოცდილი პარტნიორები ან დაქირავებული 

სპეციალიზირებული ოპერატორები მართავენ. 

ფონდი ფინანსურ პარტნიორობას უწევს კერძო ინვესტორებს, რაც საშუალო და 

გრძელვადიან თანადაფინანსებაში გამოისახება. იგი პასიური პარტნიორის როლში 

იღებს მონაწილეობას როგორც Greenfield (ახალი ბიზნეს ინიციატივები), ისე Brownfield 

პროექტებში (ინვესტიცია არსებულ ბიზნესში), წინასწარ განსაზღვრული გასვლის 

სტრატეგიით. ფონდი პროექტში თავისი მონაწილეობის პარალელურად, ასევე ხელს 

უწყობს პროექტებისთვის უპირატესი დაფინანსების მოპოვებას კომერციული 

წყაროებიდან და საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებიდან. დაფინანსება ფონდის 

მხრიდან ხდება კაპიტალში მონაწილეობით და ზოგიერთ შემთხვევაში 

სუბორდინირებული (კონვერტირებადი და არა-კონვერტირებადი) სესხების 

მეშვეობით. 

ფონდის თანამონაწილეობა პროექტებში არ უნდა აღემატებოდეს კაპიტალის 50%-

ს. დაფინანსებასთან ერთად, ფონდი პარტნიორს და მმართველ გუნდს ეხმარება 

გრძელვადიანი მდგრადობის მიღწევაში.25 

ინვესტიციების განხორციელებისას დიდი მნიშვნელობა აქვს თვითონ 

საინვესტიციო პროექტს, რადგან სწორედ საინვესტიციო პროექტები განსაზღვრავს 

ინვესტორების დაინტერესებას. ქვემოთ განვიხილავ იმას, თუ რითი უნდა 

ხასიათდებოდეს ის იმისთვის, რომ ინვესტორის ყურადღება მიიპყროს და რაზე უნდა 

გავამახვილოთ ყურადღება სასურველი პროექტის შექმნისას. 

საინვესტიციო-ინოვაციური პროექტის ეფექტიანობის შეფასების პრინციპების 

სისტემის ფორმირებას უდიდესი მნიშვნელობს აქვს როგორც პროექტის შერჩევისა და 

საწარმოს საინვესტიციო სტრატეგიის განსაზღვრისათვის, ისე ქვეყნის ეკონომიკაში 

საინვესტიციო პროცესების განვითარებისთვის, რომლებიც მიმართულია ახალი 

სამუშაო ადგილების შექმნაზე, ქვეყნის ეროვნული მეურნეობის ეფექტიანობის 

ამაღლებაზე, მგრადი სოციალური პოლიტიკის უზრუნველყოფაზე.  

                                                           
25

 http://www.fund.ge/who-we-are 

http://www.fund.ge/who-we-are
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უფრო დეტალურად განვიხილოთ ის მნიშვნელოვანი პრინციპები,  რომელთა 

გათვალისწინება და დაცვა აუცილებელია საინვესტიციო-ინოვაციური პროექტის 

ეფექტიანობის შეფასებისას.  

გლობალური საინვესტიციო-ინოვაციური პროექტები - ეს ისეთი საინვესტიციო-

ინოვაციური პროექტებია, რომელთა რეალიზაცია არსებით გავლენას ახდენს ქვეყანაში 

არსებულ ეკონომიკურ, სოციალურ ან ეკოლოგიურ სიტუაციაზე. 

მსხვილმაშტაბიანი საინვეტიციო-ინოვაიური პროექტები - ეს ისეთი 

საინვესტიციო-ინოვაციური პროექტებია, რომელთა რეალიზაცია არსებით გავლენას 

ახდენს ქვეყნის ცალკეულ რეგიონების ან მეურნეობის დარგებში არსებულ 

ეკონომიკურ, სოციალურ  ან ეკოლოგიურ სიტუაციაზე. 

   საინვეტიციო-ინოვაციური პროექტის ეფექტიანობის გაანგარიშებისა და 

შეფასების თავისებურებათა გასათვალისწინებლად, მათი მნიშვნელობიდან, 

რეალიზაციის მიზნებიდან და დაფინანსების სქემიდან გამომდინარე,  

შემოთავაზებულია საინვესტიო-ინოვაციური პროექტების ეფექტიანობის შემდეგი 

სახეების განსაზღვრა: საინვესტიციო-ინოვაციური პროექტის ეფექტიანობა; პროექტში 

მონაწილეობის ეფექტიანობა. 

   მთლიანობაში საინვესტიციო-ინოვაციური პროექტის ეფექტიანობა ფასდება 

შესაძლო მონაწილეთათვის მისი პოტენცური მიმზიდველობის უზრუნველყოფისა და 

დაფინანსების წყაროთა შეძენის მიზნით. ჯამში მისი ეფექტიანობის შეფასება მოიცავს : 

საზოგადოებრივ ( სოციალურ-ეკონომიკურ) ეფექტანობას და კომერციულ 

ეფექტიანობას. 

   საინვესტიციო-ინოვაციური პროექტის კომერციული ეფექტიანობის 

მაჩვენებლები ითვალისწინებენ მისი განხორციელების შედეგებს უშუალო 

მონაწილისათვის, იმ ვარაუდით , რომ ის აწარმოებს პროექტის რეალიზაციის ყველა 

აუცილებელ ხარჯებს და სარგებლობს მისი შედეგებით. 

   მეთოდური რეკომენდაციების თანახმად საინვესტიციო - ინოვაციური 

პროექტების ეფექტიანობის შეფასება სამ ეტაპად უნდა ტარდებოდეს . პირველ ეტაპზე 

მთლიანობაში პროექტის ეფექტიანობის მაჩვენებლები იანგარიშება. ლოკალური 

პროექტებისათვის მხოლოდ მათი კომერციული ეფექტიანობა ფასდება, 

საზოგადოებრივად მნიშვნლოვანი პროექტებისათვის - საზოგადოებრივი ეფექტიანობა, 
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შემდეგ კი - კომერციული.  არადამაკმაყოფილებელი საზოგადოებრივი 

ეფექტიანობისას საივესტიციო - ინოვაციურ პროექტს არ ეძლევა რეკომენდაცია 

რეალიზაციისთვის. საზოგადოებრივად მნიშვნელოვანი საინვესტიციო-ინოვაციური 

პროექტის არასაკმარისი კომერციული ეფექტანობისას რეკომენდირებულია მისი 

მხარდაჭერის სხვადასხვა ფორმების შესაძლებლობათა განხილვა, რომელიც შექმნიდა 

საინვესტიციო - ინოვაციური პროექტის კომერციული ეფექტიანობის მისაღებ დონემდე 

ამაღლების შესაძლელობას. 

  საინვესტიციო-ინოვაციური პროექტის ეფექტიანობის შეფასების მეორე ეტაპი 

ხორციელდება დაფინანსების სქემის შერჩევის შემდეგ. ამ ეტაპზე ზუსტდება 

მონაწილეთა შემადგელობა, განისაზღვრება ფინანსური რეალიზებადობა და პროექტის 

მონაწილის ეფექტანობა თვითვეული მათგანისთვის (ცალკეული საწარმოები, 

აქციონერები, ბიუჯეტის საინვესტივიო-ინოვაციურ პროექტში მოაწილეობის 

ეფექტიანობა, რეგიონული და დარგობრივი ეფექტიანობა). საინვესტიციო-ინოვაციური 

პროექტის ეფექტიანობის შეფასების მესამე პრინციპის გათვალისწინება ნიშნავს იმას, 

რომ საინვესტიციო - ინოვაციური პროექტის ეფექტიანობა ფასდება მთელი საანგარიშო 

პერიოდის (სასიცოცხლო ციკლის) განმავლობაში , რომელიც მოიცავს დროის 

ინტერვალს სახსრებს თავდაპირველი ჩადებიდან მის დასრულებამდე, რაც 

გამოიხატება სასარგებლო შედეგების მიღების შეწყვეტაში და მოწყობილობების 

დემონტაჟში. რეკომენდირებულია საანგარიშო პერიოდის დასაწყისი დადგინდეს 

საინვესტიციო-ინოვაციური პროექტის ეფექტიანობის გაანგარიშების ამოცანაში.  

ერთდროულად გაითვალისწინება საინვესტიციო-ინოვაციური პროექტის 

ეფექტიანობის შეფასების თავისებურებები მისი რეალიზაციის სხვადასხვა სტადიაზე. 

ამასთან გასათვალიწინებელია შემდეგი სტადიები: 

წინასაინვესტიციო - საინვესტიციო-ინოვეციური წინადადების შემუშავება და 

განზრახვების დეკლარაცია; ინვესტიციების დასაბუთება; ტექნიურ-ეკონომიკური 

დასაბუთების შემუშავება. 

საინვესტიციო - ობიექტის მშენებლობა; წარმოებს მომზადება ინოვაციების 

ასათვისებლად; 

საინვესტიციო - ინოვაციური წინადადების შემუშავების სტადიაზე, როგორც წესი, 

იფარგლებიან მთლიანობაში საინვესტიციო-ინოვაციური პროექტის ეფექტიანობის 
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შეფასებით. დაფინანსების სქემა ისახება ზოგადად საექსპერტო შეფასებათა 

საფუძველზე. ინვესტიციების დასაბუთების და ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების 

სტადიებზე უნდა შეფასდეს ეფექტიანობის ყველა სახე ( მთლიანობაში საინვესტიციო-

ინოვაციური პროექტის ეფექტიანობის შეფასება და პროექტში მონაწილეობის 

ეფექტიანობის შეფასება). 

     საინვესტიციო-ინოვაციური პროექტის ეფექტიანობის შეფასებისას 

აუცილებელია შემდეგი მაჩვენებლების ერთმანეთისგან განსხვავება: 

     კომერციული (საფინანსო) ეფექტიანობა - ითვალიწინებს პროექტის 

რეალიზაციის ფინანსურ შედეგებს მისი უშუალო მონაწილეთათვის; 

    საბიუჯეტო ეფექტიანობა - ისახავს საინვესტიციო-ინოვაციური პროექტის 

განხორციელების გავლენას (შედეგებს) ფედერალურ, რეგიონალურ და ადგილობრივ 

ბიუჯეტზე;  

    ეკონომიკური ეფექტიანობა - ისახავს პროექტის ხარჯებსა და შედეგებს და 

ითვალისწინებს ისევე როგორც მისი მონაწილეების ინტერესებს, ასევე ქვეყნის, 

რეგიონის ან ქალაქის ინტერესებს. 

      პროექტში ინვესტიციების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებამდე ინვესტორი 

უნდა გაერკვეს პრიორიტეტების სისტემაში, რომლებსაც განეკუთვნება:  

 პროექტის საზოგადოებრივი მნიშვნელობა;  

 პროექტში მონაწილის გავლენა ინვესტორის საქმიან და სოციალურ იმიჯზე;  

 პროექტის შესაბამისობა ინვესტორის მიზნებსა და ამოცანებთან;  

 ფინანსური შესაძლებლობები;  

 შესაქმნელი პროდუქტის საბაზრო პოტენციალი;  

 პროექტის ანაზღაურების ვადა; 

  მოგება;  

 რისკის დონე;  

       ასევე უნდა განისაზღვროს პროექტის ხარისხი. პროექტის ხარისხის 

კრიტერიუმებად შეიძლება გამოყენებული იქნას პროექტში ჩართული ღონისძიებების 

რეალიზაციის სისრულე; მართვადობის ან საიმედოობის დონე; რესურსების 

ხელმისაწვდომობა; კავშირი ეკონომიკის მომიჯნავე დარგებთან; ინფრასტრუქტურის 
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სრულყოფა; პოტენციური ინვესტორების საიმედოობა; დასაქმების მოქმედი დონის 

უზრუნველყოფა და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა. 

    საინვესტიციო პროექტის საუკეთესო ვარიანტის შერჩევის კრიტერიალურ 

მაჩვენებლებს გააჩნიათ როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი მხარეები, კერძოდ: 

ა) „შემოსავლიანობის შიდა ნორმის“ ანუ კაპიტალდაბანდებათა რენტაბელობის 

ძირითად უპირატესობას წარმოადგენს ნებისმიერი რაოდენობის ვარიანტების 

ეფექტიანობის  შედარება, ხოლო მის უარყოფით მხარედ შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ის 

ვერ გვიჩვენებს მოგების საერთო ოდენობას; 

ბ) კაპიტალდაბანდებათა გამოსყიდვის ვადა ძალზე მარტივად და თვალნათლივ 

წარმოაჩენს საუკეთესო ვარიანტს, მაგრამ მის უარყოფით მხარედ შეიძლება ჩაითვალოს 

ის, რომ აღნიშნული მაჩვენებელი ვერ ასახავს კაპიტალის ფუნქციონირებას მთელი 

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში. ამიტომ მის სიდიდეზე ვერ ახდენს გავლენას 

ყველა ის უკუგება, რომელსაც ადგილი აქვს გამოსყიდვის ვადის შემდეგ; 

გ) მოგების ნორმა თვალნათლივ გვიჩვენებს კაპიტალის უკუგებას, მის 

ეფექტიანობას საანგარიშო პერიოდის ცალკეულ წლების მიხედვით, მაგრამ იმის გამო, 

რომ აღნიშნული მაჩვენებლები განსხვავდება დინამიკაში, ძნელდება ისეთი წლის 

შერჩევა, რომელიც შეიძლებოდა აღებულიყო პროექტის ეფექტიანობის საფუძვლად. 

გარდა ამისა მოგების ნორმა ვერ ითვალისწინებს ცალკეულ წლებში საგადასახადო 

შეღავათებს. საინვესტიციო პროექტის საუკეთესო ვარიანტის შერჩევისას ზოგადი 

მიდგომა შეიძლება გადმოცემული იქნას შემდეგი სახით: პირველ ყოვლისა, შერჩეული 

ვარიანტებიდან თითოეული მათგანი უნდა ითვალისწინებდეს შეზღუდვებს - 

სოციალური სტანდარტებისა და ნორმატივების შესაბამისად, ეკოლოგიური 

მოთხოვნების მიხედვით, დროში რეალიზაციის შესაძლებლობას და ა.შ. განხილვაში 

დასაშვები ვარიანტებისათვის ცალ-ცალკე განისაზღვრება დანახარჯებისა და 

შემოსავლების პროგნოზული მაჩვენებლები. 

     განვითარების არსებული ტენდენციების პირობებში ქვეყნის ეკონომიკური 

განვითარების პერსპექტივები მეტად საეჭვოა. ვითარების შეცვლა შეუძლია მხოლოდ 

საინვესტიციო აქტივების მკვეთრად ამაღლებას კერძო ინვესტიციების ბაზარზე, 

რისთვისაც აუცილებელია საინვესტიციო გარემოს რადიკალურად გაუმჯობესება. 

თუმცა, აღნიშნული ნეგატიური მხარეების მოსახსნელად საჭიროა ჩავატაროთ მათი 
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წინასწარი ანალიზი. მხოლოდ ქვეყნის ეკონომიკაში საინვესტიციო საქმიანობის 

ჩახშობის მიზეზების გამოვლენა შეიძლება გახდეს მათი აღმოფხვრის შესაძლებლობათა 

ძიების კონსტრუქციული საფუძველი, რაც განსაზღვრავს კიდეც ხელსაყრელი 

საინვესტიციო გარემოს ჩამოყალიბების მიმართულებებს. 

 არახელსაყრელ საინვესტიციო გარემოს, რომელიც ჩვენი ქვეყნის 

კვლავწარმოებით თავისებურებებს უკავშირდებოდა, ახასიათებდა: 

 საინვესტიციო პროცესის სარესურსო პოტენციალის გაღარიბება, რაც გამოიწვია 

საწარმოთა დაბალმა შემოსავლიანობამ, მოსახლეობის დანაზოგების სიმწირემ 

და ინვესტიციებად მათმა არასრულად გარდაქმნამ; 

 ინვესტირების სარესურსო წყაროებზე მოთხოვნილებების მატება 

ძვირადღირებულ რესურსდამზოგავ ტექნოლოგიებზე გადასვლასთან 

დაკავშირებით, რაც არსებითად ამაღლებდა ავანსირებული კაპიტალის 

სიდიდის ნიშნულს. 

 ეკონომიკური ზრდის დეფორმაციები, რომლებიც ხელს უშლიდნენ კაპიტალის 

შემოდინებას, ბარიერებს უქმნიდნენ მათ შემოსვლას წარმოებაში (წარმოების 

მაღალი მონოპოლიზაცია, კრიმინალური ძალების აქტიურობა, ჯერკიდევ 

მაღალი ინფლაცია, რომელიც ამცირებს გრძელვადიანი დაბანდებების 

მომგებიანობას); 

 საბაზრო მეურნეობის არასაკმარისად განვითარება, რომელსაც არ შესწევს 

მყიდველის ბაზარზე გადასვლის უნარი; 

 ეკონომიკური დაქვეითების სტადიაში ხანგრძლივად ყოფნა, რომელიც ყველაზე 

უფრო არახელსაყრელი პერიოდია ინვესტიციებისთვის. კომერციული კრედიტი 

მიუწვდომელი გახადა საბრუნავი სახსრების შესავსებად, რაც არგადახდების 

კრიზისში გამოვლინდა. 

საინვესტიციო პროცესი რეალობად შეიძლება იქცეს მოსახლეობის დანაზოგების 

არსებობის პირობებში (მათი სიდიდე საკმარისი უნდა იყოს კაპიტალდაბანდებათა 

განხორციელებისთვის). ეს იმას ნიშნავს, რომ კვლავწარმოებითი პროცესი მიმდინარე 

მოთხოვნილებაზე მეტი შემოსავლების უზრუნველყოფის საშუალებას იძლევა, რის 

საფუძველზეც ჩნდება მოსახლეობაში დანაზოგების ფორმირების შესაძლებლობა. 
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შემდეგ ეს დანაზოგები აკუმულირდება კომერციული ბანკების მიერ, მოხვდება 

ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე და საბოლოოდ ინვესტიციებად ტრანსფორმირდება. 

იმისათვის, რომ საინვესტიციო პროცესი რეალობად იქცეს, საკმარისი არაა 

მისთვის ფართო გზის გახსნა. აუცილებელია ძლიერი მოტივაციები, მესაკუთრეთა 

სურვილი ამ ძნელ გზაზე გასასვლელად. საინვესტიციო პროცესი გარდაუვალი ხდება 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მისგან თავის არიდება არამარტო მაღალი შემოსავლების 

დაკარგვის, არამედ ბაზრიდან საწარმოს გამოდევნის საფრთხეს ბადებს. 

ასეთი ვითარება შესაძლებელია მაშინ, თუკი ეკონომიკამ განახორციელა 

კონკურენცია - გამყიდველის ბაზრიდან მყიდველის ბაზარზე. თუმცა, ჩვენთან ასეთი 

ბაზარი ჯერ კიდევ სრული სახით არ არსებობს. ჩვენს ბაზარზე ძლიერია 

მონოპოლიური ძალები, რომლებიც ხელს უშლიან კაპიტალის მოდინებას, აბრკოლებენ 

დარგში შესვლას. 

გარდა ამისა, ჯერ კიდევ არაა მიღწეული საქონლით გაჯერების ისეთი დონე, 

რომლის დროსაც გამყიდველები ერთმანეთს ებრძვიან მომხმარებლის ხელში 

ჩასაგდებად, მისი მოთხოვნილებების უკეთ დასაკმაყოფილებლად (გამონაკლისია 

საბანკო ბაზარი). 

თვით საწარმოებში სამეცნიერო-ტექნიკური და საინვესტიციო პროცესების 

გარდაუვალი მოქმედებისათვის საკმარისი არაა ბაზარზე გადასვლის განხორციელება. 

საჭიროა მისი მიყვანა განვითარების მომდევნო საფეხურამდე, რომელიც 

კონკურენტული ბაზრის გაჩენას მოასწავებს. აქ კონკურენციაა არა მომხმარებლებს 

შორის - შეძენის უფლებისათვის - არამედ მწარმოებლებს შორის - თავიანთი საქონლის 

გაყიდვაში უპირატესობის მოპოვებისათვის. კონკურენტულ ბაზარზე ის 

მწარმოებლები ახერხებენ გადარჩენას, რომლებსაც უფრო ხარისხიანი საქონელი 

გამოაქვთ, ან ისეთ სიახლეს სთავაზობენ მომხმარებელს, რომელთა ანალოგი ჯერ 

კიდევ არა აქვთ მათ კონკურენტებს. მყიდველის ბაზარი ბადებს ხარისხისა და 

წარმოებაში ნოვაციის კონკურენციას, ხდება გამოშვებული საქონლის განახლებისა და 

ასორტიმენტის გაფართოების წყარო. ასეთი ბაზარი იმ შემთხვევაში იფუნქციონირებს, 

თუკი წარმოების მიერ განხორციელებული მიწოდების სიდიდე გადააჭარბებს 
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მოთხოვნას. მხოლოდ ამ შემთხვევაში განახორციელებს მომხმარებელი ისეთ არჩევანს, 

რომელიც უფრო მაღალი ხარისხის პროდუქციაზეა ორიენტირებული.26 

და კიდევ, სახელმწიფომ კი არ უნდა შეიცვალოს ბაზარი, არამედ ხელსაყრელი 

პირობები შეუქმნას მის ფუნქციონირებას და ე.წ. ეფექტიან კონკურენტულ ბაზარზე 

გადასვლას. ამ მიმართულებით ძალისხმევის თანმიმდევრობა ეკონომიკურად ძლიერი 

სახელმწიფოსათვის იქნებოდა დამახასიათებელი. იგი უნდა კონკრეტდებოდეს ქვეყნის 

ეკონომიკაში ადგილობრივი და უცხოური ინვესტიციების განხორციელების 

სტიმულირების კომპლექსურ პროგრამასა და მთავრობის საშუალოვადიანი პროგრამის 

კონცეფციაში.  

ქვეყანაში საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება შეუძლებელია კანონმდებლობის 

გარეშე. სტაბილური საინვესტიციო გარემო ჩვენს ქვეყანაში მოზღვავებული 

პირდაპირი და პორტფელური ინვესტიციების მოზიდვის საწინდარია. საქართველოს 

საინვესტიციო კანონმდებლობა იხვეწება და ორიენტირებულია კიდევ უფრო 

მიმზიდველი საინვესტიციო გარემოს შექმნაზე. 

კანონი ინვესტიციების მხარდასაჭერად საქართველოს კანონმდებლობაში 

უმნიშვნელოვანესი კანონია ,,ინვესტიციების სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ”. ამ 

კანონის მიზანია ინვესტიციების განხორციელების ხელშეწყობა ინვესტიციების 

დაბანდებისა და სამეწარმეო საქმიანობისთვის აუცილებელი პროცედურების 

გაუმჯობესებითა და დამატებითი სამართლებრივი რეჟიმის შექმნით. იგი ვრცელდება 

ნებისმიერ უცხოურ და ადგილობრივ ინვესტიციაზე, რომელსაც დააბანდებენ და 

გამოიყენებენ საქართველოს ტერიტორიაზე. ინვესტიციების სახელმწიფო მხარდაჭერას 

უზრუნველყოფს საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო, რომელიც არის 

სახელმწიფოს წარმომადგენელი ინვესტორებთან ურთიერთობაში. სააგენტოს 

საქმიანობის კონტროლს ახორციელებს საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრო. 

სააგენტო უწევს ინვესტორს მომსახურებას საინვესტიციო საქმიანობისათვის საჭირო 

ყველა ლიცენზიის, ნებართვის აღებაში ან სხვა წარმომადგენლობითი 

                                                           
26

 ბიზნესი და კანონმდებლობა 2008 №20, ლამარა ქოქიაური 

http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-01000-00---off-0period--00-1----0-10-0---0---0direct-10---

4-------0-1l--11-ka-50---20-about---00-3-1-00-0-0-11-1-0utfZz-8-

00&cl=CL4.5&d=HASH01df2c55b2bed5992d2b5849.16&gt=1 

 

http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-01000-00---off-0period--00-1----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--11-ka-50---20-about---00-3-1-00-0-0-11-1-0utfZz-8-00&cl=CL4.5&d=HASH01df2c55b2bed5992d2b5849.16&gt=1
http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-01000-00---off-0period--00-1----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--11-ka-50---20-about---00-3-1-00-0-0-11-1-0utfZz-8-00&cl=CL4.5&d=HASH01df2c55b2bed5992d2b5849.16&gt=1
http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-01000-00---off-0period--00-1----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--11-ka-50---20-about---00-3-1-00-0-0-11-1-0utfZz-8-00&cl=CL4.5&d=HASH01df2c55b2bed5992d2b5849.16&gt=1
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უფლებამოსილების განხორციელებაში. ეს მომსახურება ფასიანია (გამონაკლისს 

წარმოადგენს განსაკუთრებული მნიშვნელობის ინვესტიცია) და მომხასურების 

საფასურს განსაზღვრავს საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო.  27 

ჩვენს კანონმდებლობაში არის მუხლი რომელიც ხელს უწყო განსაკუთრებული 

ინვესტიციების განხორციელებას ხელს უწყობს: 

განსაკუთრებული მნიშვნელობის ინვესტიცია: ინვესტორს, რომელიც გეგმავს, 

განახორციელოს ინვესტიცია, რომლის საერთო რაოდენობა აღემატება 8 მილიონ ლარს 

ან რომელიც ფუნქციონალური და სტრატეგიული თვალსაზრისით მნიშვნელოვან 

ზეგავლენას ახდენს ქვეყნის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე, 

უფლება აქვს, საქართველოს მთავრობისაგან მოითხოვოს თავის მიერ 

განსახორციელებელი ინვესტიციისათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის 

ინვესტიციის სტატუსის მინიჭება. ამ  პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევის 

გარდა, საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია, განსაკუთრებული მნიშვნელობის 

ინვესტიციის სტატუსი მიანიჭოს მაღალმთიან რეგიონებში განხორციელებულ 

ინვესტიციას, რომლის საერთო რაოდენობა აღემატება 2 მილიონ ლარს ან რომელიც 

ფუნქციონალური და სტრატეგიული თვალსაზრისით დადებით ზეგავლენას ახდენს 

ადგილობრივი ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე. 

განსაკუთრებული მნიშვნელობის ინვესტიციის სტატუსის მინიჭება ხდება 

საქართველოს მთავრობის განკარგულებით.41 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – აწარმოე საქართველოში ვალდებულია 

განსაკუთრებული მნიშვნელობის ინვესტიციების განხორციელებაზე სისტემატური 

მონიტორინგი აწარმოოს და შესაბამისი ანგარიში საქართველოს მთავრობას 

წარუდგინოს. ანგარიშგების გრაფიკი დგინდება საქართველოს მთავრობის 

განკარგულებით. საჭიროების შემთხვევაში, ანგარიშის საფუძველზე საქართველოს 

მთავრობა იღებს გადაწყვეტილებას განსაკუთრებული მნიშვნელობის ინვესტიციის 

მხარდაჭერისათვის განსახორციელებელი დამატებითი ღონისძიებების გამოყენების 

შესახებ. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – აწარმოე საქართველოში აწარმოებს 

განსაკუთრებული მნიშვნელობის ინვესტიციების უწყებრივ რეესტრს. საქართველოს 

                                                           
27

 საქართველოს კანონი „ინვესტიციების სახელმწიფო მხარდაჭრის შესახებ“  თავი IV განსაკუთრებული 

მნიშვნელობის ინვესტიციების მხარდაჭრის რეჟიმი 
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მთავრობას უფლება აქვს, დეტალურად განსაზღვროს განსაკუთრებული მნიშვნელობის 

ინვესტიციის სტატუსის მინიჭების პროცედურა.28 

 

3.2 საქართველოში საინვესტიციო საქმიანობის განხორციელების საბაზრო 

მექანიზმების სრულყოფის გზები. 

 

საინვესტიციო გარემოზე მოქმედი მაჩვენებლებია: მაკროეკონომიკური 

პარამეტრები, ფინანსური მდგომარეობა, კერძო საკუთრება, ვალები და მათი 

მომსახურება, საგადასახადო რეჟიმი, პოლიტიკური რისკები და ფორსმაჟორული 

სიტუაციების შექმნის საშიშროება და გეოპოლიტიკური მდებარეობა. 

აღსანიშნავია, რომ საინვესტიციო გარემოზე მოქმედ ფაქტორთა შორის ქვეყნის 

გეოპოლიტიკური მდგომარეობა ერთადერთია, რომელზედაც სახელმწიფო გავლენას 

ვერ მოახდენს. იგი ყალიბდება გეოგრაფიული და მსოფლიოში მიმდინარე 

გლობალური პროცესების ზეგავლენით, მაგრამ ხელისუფლებას შეუძლია შესაბამისი 

პირობების შექმნა რათა უცხოელმა ინვესტორმა ყველა პოტენციური ვარიანტიდან 

მოცემული ქვეყანა აირჩიოს კაპიტალდაბანდებების განსახორციელებლად. 

საინვესტიციო გარემო გულისხმობს ქვეყანაში რეალურად არსებულ პირობებს, 

რომლებიც განსაზღვრავენ გრძელვადიანი დაბანდებებისათვის უცხოური კაპიტალის 

სულ უფრო მზარდი ოდენობით ინტენსიურ მოზიდვას ან განრიდებას (თავშეკავებას). 

ე.ი. კონკრეტული ვითარებიდან გამომდინარე, საინვესტიციო გარემო შეიძლება იყოს 

ხელსაყრელი (ხელშემწყობი) ისე არახელსაყრელი (ხელშემშლელი), რომელსაც 

კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმამდე ყველა ინვესტორი ითვალისწინებს. ქვეყანაში 

არსებული საინვესტიციო გარემოს საფუძვლიანი გაანალიზება და რისკფაქტორების 

გათვალისწინება ყველა ინვესტორის პირველადი ამოცანაა.  

შრომითი რესურსების მიმართაც სიტუაცია მარტივი არ არის. მიუხედავად იმისა, 

რომ დემოგრაფიული მონაცემებით, საქართველოს შრომით ბაზარზე საკმაოდ 

მაღალკვალიფიციური სამუშაო ძალაა, მისი ღირებულება მნიშვნელოვნად დაბალია. ეს 

გარემოება ქმნის ხელსაყრელ შესაძლებლობებს უცხოელი ინვესტორისათვის. მეორეს 

                                                           
28
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მხრივ, გასათვალისწინებელია ისიც, რომ სოციალურ პირობებში ჩამოყალიბებული 

შრომის ორგანიზაციის შედეგად მუშაკები შეჩვეულნი არიან მკაცრ ფორმალურ 

კონტროლს, ზუსტ რეგლამენტაციას, დაბალ ინიციატივას და სხვა. ამ თვისებებით კი 

ისინი ნაკლებად იზიდავს უცხოელ ინვესტორს. ინვესტორისათვის დიდი მნიშვნელობა 

აქვს მიმღები ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ხასიათს, რომელშიც აისახება 

ზრდისა და განვითარების ტემპები, ინფლაციის დონე, შიგასახელმწიფო ვალის 

სიდიდე და სხვა. 

აღსანიშნავია, რომ უცხოური ინვესტიციების მოზიდვაში საქართველოს 

კონკურენტები ჰყავს დსთ-ს ქვეყნების სახით, რომლებსაც უცხოური ინვესტიციების 

მოზიდვის სტიმულირების საქმეში მეტი წარმატება აქვთ. ქვეყნის საინვესტიციო 

გარემოს ჩამოყალიბებაში გავლენას ახდენს შემდეგი ფაქტორები: 

1. მაკროეკონომიკური მდგომარეობა (მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა, 

მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე გაანგარიშებით, მთლიანი შიდა 

პროდუქტის ზრდის ტემპი, ინფლაცია, ვალუტის გაცვლითი კურსი); 

2. ექსპორტზე ორიენტაციის დონე (წარმოებული პროდუქციის წილი, რომელიც 

მიდის ექსპორტში); 

3. სოციალურ-პოლიტიკური ფაქტორები; 

ქვეყნის საინვესტიციო სფეროში ეკონომიკის ეფექტიანობის ამაღლების 

შესაძლებლობები ჯერ-ჯერობით მცირეა, მაგრამ ისინი იზრდება, განსაკუთრებით 

უცხოური კაპიტალის მოზიდვის ხარჯზე. ამიტომ ამ სახსრების ეფექტიანად 

გამოყენების საჭიროება ფართოვდება. ამ დროს, სამწუხაროდ, ინვესტიციური 

პროცესები ეკონომიკის ცალკეულ სფეროში ჯერ კიდევ ქაისურად მიმდინარეობს. 

ინვესტიციების ანარქიულად, დაურეგულირებლად დაბანდებას თან ახლავს 

უარყოფითი მხარეები, რომელთა გათვალისწინებაც  აუცილებელია სტრატეგიაში 

ინვესტორებთან ხელშეკრულებათა გაფორმების  დროს. კერძოდ, ეს ნაკლოვანებებია: 1. 

ინვესტორთა საქმიანობის კონტროლის სიძნელე; 2. შიდა ბაზარზე კონკურენციის 

თანდათანობით დათრგუნვა; 3. ბუნებრივი ნედლეულის, წიაღისეულისა და სხვა 

არაგანახლებადი რესურსების მნიშვნელოვანი ნაწილის ინვესტორთა კონტროლის ქვეშ 

მოქცევა, რაც მათი გაფლანგვისა და ნაადრევად გამოლევის საშიშროებას ქმნის; 4. 
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სუსტი სახელმწიფო რეგულირების პირობებში ვერ იქნება მკაცრი ეკოლოგიური 

კონტროლის გარანტიები სამამულო საწარმოთა საქმიანობაზე და ა.შ.  

ეკონომიკის რეალურ სექტორში ინვესტიციების ზრდა ხელს უწყობს ახალი 

ტექნოლოგიების შემოტანას ქვეყანაში, ზრდის პროდუქტიულობის დონეს და 

პოზიტიურად აისახება ექსპორტისა და დასაქმების ზრდაზე. მისი შეფასებით, 

ეკონომიკის რეალურ სექტორში ინვესტიციების ზრდა მიანიშნებს პირდაპირი 

უცხოური ინვესტიციების ხარისხობრივ გაუმჯობესებაზე, რაც სამომავლოდ 

ეკონომიკურ ზრდაზე პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების კიდევ უფრო პოზიტიურ 

გავლენას განაპირობებს. 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებიდან ეკონომიკისათვის მაქსიმალური 

ეფექტის მისაღწევად ხელისუფლებამ უნდა გაამყაროს ეროვნული ეკონომიკის 

საფუძვლები, უზრუნველყოს მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, განავითაროს 

კონკურენცია, თანაბრად გამოიყენოს მარეგულირებელი ნორმები, შექმნას 

ინფრასტრუქტურა და სამართლებრივი მექანიზმები. 

საქართველოსთვის მიზანშეწონილია პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 

დაბანდება ისეთ დარგებში, რომლებიც საექსპორტო პროდუქციის ფართომასშტაბიან 

წარმოებაზეა ორიენტირებული და შესაძლებელია ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მისი 

მომგებიანი რეალიზაცია. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების დაბანდება 

პრიორიტეტულ დარგებში ხელს შეუწყობს ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის 

ამაღლებას და ეკონომიკურ ზრდას. აუცილებელია, სახელმწიფომ შექმნას ისეთი 

სამართლებრივი გარემო, რომელიც უზრუნველყოფს ყველა ეკონომიკური სუბიექტის 

ზრდის თანაბარ შესაძლებლობებს და შემოსავლების სამართლიან გადანაწილებას. 

ინვესტიციების მოზიდვისა და ხელშეწყობისათვის სასურველია წინა წლებში 

შემოსული ინვესტორებისათვის რეინვესტიციის განსახორციელებლად შესაბამისი 

გარემოებების შექმნა და ხელის შეწყობა; საჭიროა მიზანმიმართული სახელმწიფო 

პოლიტიკის გატარება, რაც უზრუნველყოფს ქვეყნის გრძელვადიანი სოციალურ-

ეკონომიკური მიზნებისა და ამოცანების გადაწყვეტას და შეუფერხებელ ეკონომიკურ 

ზრდას.29 
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მთლიანობაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უცხოურ კაპიტალს მოაქვს ახალი 

ტექნოლოგიები, მართვის თანამედროვე ხერხები, სხვა ბაზარზე გასვლის 

შესაძლებლობა და, რაც უფრო მთავარია, თვით ფინანსური სახსრები. ამის 

მიუხედავად, შეგვიძლია გამოვყოთ ის ზოგადი კანონზომიერებანი, რომლებიც 

აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ უცხოური კაპიტალის ინვესტირების 

სტრატეგიის შემუშავების დროს. ესაა: ყველა ქვეყანა იცავს ეროვნული რეჟიმის 

პირობებს; ყველა ქვეყანა ითხოვს უცხოური კაპიტალის რეგისტრაციას; ყველა 

ქვეყანაში არის ისეთი დარგები, სადაც ითხოვენ სპეციალურ ნებართვას 

ინვესტირებისათვის; ყველა ქვეყანაში არის ისეთი დარგები, რომლებიც ჩაკეტილია 

უცხოური კაპიტალისათვის.30 

საინვესტიციო და ბიზნესგარემოს გაუმჯობესების მიზნით განსახორციელებელი 

პოლიტიკის მიმართულებები . 

სახელმწიფოსა და მთავრობის ზრუნვის საგანს უნდა წარმოადგენდეს ქვეყანაში 

საერთო საინვესტიციო გარემო შექმნა.  

ბიზნესის დაწყებისა და წარმოებისთვის საქართველოს მთავრობა ყველა ადამიანს 

თანაბარ შესაძლებლობას შეუქმნის და ამ პროცესში მმართველობის გამჭვირვალობას 

უზრუნველყოფს. საქართველოს მთავრობა შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივების 

შემუშავებით/წარდგენით, ასევე, ადმინისტრირების გაუმჯობესებით, უზრუნველყოფს 

რეფორმების ეფექტიან განხორციელებას, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს კერძო 

სექტორის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას და ინკლუზიურ ეკონომიკურ ზრდას. 

საქართველოს მთავრობის საგადასახადო პოლიტიკა უზრუნველყოფს კერძო 

სექტორისა და უცხოური ინვესტიციების მოსაზიდად, ასევე, ბიზნესის დაწყებისა და 

განვითარებისათვის მიმზიდველი და სტაბილური საგადასახადო გარემოს შექმნას.  

ინვესტიციების მოზიდვისათვის არანაკლები მნიშვნელობა აქვს უცხოელი 

ინვესტორებისათვის იმ სამართლებრივი გარანტიების მიცემას, რომლებიც 

უკავშირდება მათ ხელშეუხებლობას, კაპიტალის დაბანდებას და მოგების და 

დივიდენდების გადაგზავნას საზღვარგარეთ. ექსპორტიორ ქვეყნებში გარანტიების 

მიცემის საკითხი დეტალურად აქვს შესწავლილი ეკონომიკური თანამშრომლობისა და 
                                                           
30

 „პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2018 წელს 34,9%-ით შემცირდა“ 

http://www.tabula.ge/ge/story/145579-pirdapiri-ucxouri-investiciebi-2018-tsels-349-it-shemcirda 2019წ 

 

  

http://www.tabula.ge/ge/story/145579-pirdapiri-ucxouri-investiciebi-2018-tsels-349-it-shemcirda
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განვითარების ორგანიზაციას (ეთგო). საგარანტიო სქემები, რომლებიც ერთმანეთისაგან 

მოცულობით განსხვავდება, განვითარებული მრეწველობის მქონე ყველა ქვეყანაში 

არსებობს. განვითარებადი ქვეყნების უმრავლესობა ცდილობს შექმნას თითქმის 

ისეთივე გარანტიები, როგორც ეთგო-ს წევრ ქვეყნებს აქვთ. მაგალითად, ეგვიპტეში იმ 

უცხოელ ინვესტორებს, რომლებსაც მიწა აქვთ მიღებული წარმოების გაფართოებისა და 

მშენებლობისათვის, მიწის ექსპროპრიაციის შემთხვევაში მიეცემათ მისი ტოლფასი 

კომპენსაცია. ბრაზილიის კანონმდებლობით ნებადართულია საინვესტიციო 

კაპიტალის და მოგების შეუფერხებლად რეპატრიაცია. ამასთან, კაპიტალის 

რეპატრიაცია თავისუფალია საშემოსავლო გადასახადისაგან და ავტომატურად 

ხორციელდება. 

უცხოური ინვესტიციები. 

 გრძელვადიან საინვესტიციო რესურსებზე ხელმისაწვდომობის 

გასაუმჯობესებლად, საჭიროა, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა. 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოდინება განაპირობებს ინვესტიციების 

ზრდას, ფინანსური რესურსების დივერსიფიკაციას, მათი ვადიანობის ზრდას და 

ცოდნის და ტექნოლოგიების განვითარება/გაფართოებას. შესაბამისად, პირდაპირი 

უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა, განსაკუთრებით ექსპორტზე ორიენტირებულ 

ინდუსტრიებში და ხელსაყრელი საინვესტიციო კლიმატის უზრუნველყოფა 

ერთიორად გაზრდის ქვეყნის საინვესტიციო მიმზიდველობას.  

ზოგადად, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ხელს უწყობენ დასაქმების 

ზრდას შიდა ბაზარზე, განსაკუთრებით იმ ქვეყნებში, სადაც მაღალია უმუშევრობის 

დონე. მათი შემოდინება აამაღლებს შრომის მწარმოებლურობას და ზოგჯერ 

ანაზღაურებასაც. ხშირად ორთავე ეს ეფექტი წარმოიქმნება ერთდროულად. . 

უცხოური კომპანიები ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ფაქტორად, რომელიც 

მათ საინვესტიციო გადაწყვეტილებაზე მოქმედებს, ინფრასტრუქტურის განვითარების 

დონეს მიიჩნევენ. ამიტომ, ქვეყნის მთავრობა სწორედ ამ საკითხით უნდა დაკავდეს.31 

ინფრასტრუქტურის განვითარების დონე მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ზემოქმედების ხარისხს. ინფრასტრუქტურის 

განვითარება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ კომპანიებისთვის, რომლებიც 

                                                           
29 ნ.ბეჟანიძე „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების ტენდენციები და გლობალიზაციის გამოწვევები“ 
https://www.bsu.edu.ge/text_files/ge_file_8499_1.pdf 

https://www.bsu.edu.ge/text_files/ge_file_8499_1.pdf
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განვითარება ბაზრებზე გადიან, რათა გაზარდონ საოპერაციო ეფექტიანობა; 

ინფრასტრუქტურის არსებობაზეა დამოკიდებული, მიაღწევს თუ არა ინვესტორი თავის 

მიზანს. საზღვარგარეთული კომპანიები არსებით გავლენას ახდენენ ასევე 

ადგილობრივი კომპანიების საქმიანობაზე. ეს უკანასკნელები იძულებულნი არიან 

განახორციელონ შესაბამისი ქმედებები, რათა დაეწიონ უცხოურ კონკურენტებს, 

ფეხდაფეხ მიჰყვნენ სიახლეებს მეცნიერებისა და ტექნიკის სფეროში, რომლებზეც 

დამოკიდებულია მათი საქმიანობის ეფექტიანობა. ამის შედეგს კი წარმოადგენს 

ტექნიკური პროგრესი, ცოდნის დონის ამაღლება, მმართველობითი პროცესების 

სრულყოფა. 

პირდაპირი უცხოური ინვესიციები მიმღები ქვეყნისათვის დადებით ეფექტებს 

ქმნის მაშინ, როდესაც ისინი ემსახურება უახლესი ტექნოლოგიების დანერგვას, რაც 

ზრდის ეროვნული საწარმოების ეფექტიანობას. უნდა მოვერიდოთ უცხოელი 

ინვესტორებისთვის იმ საწარმოები მიყიდვას, სადაც ადგილობრივი მეწარმეები 

ეფექტურად მუშაობენ. 

უცხოურ ინვესტიციებთან შედარებით შიდა ინვესტირების უპირატესობა ის არის, 

რომ ხანგრძლივ პერიოდში უცხოური კაპიტალდაბანდება აუარესებს ქვეყნის 

საგადასახადო ბალანსს – კაპიტალდაბანდებიდან მიღებული შემოსავლების 

გარკვეული ნაწილის – მოგების სახით საზღვარგარეთ გატანის გამო, ხოლო 

ადგილობრივი ინვესტიციებიდან მიღებული შემოსავლები კი  ხმარდება ქვეყნის 

შიგნით კვლავწარმოების გაფართოებას, მაგრამ შიდა ინვესტირების ნაკლოვანება ის 

არის, რომ მას არ ახლავს თანმდევი ტექნოლოგიური ეფექტი, გარდა ამისა, სამამულო 

ინვესტირებით ვერ მიიღწევა საზღვარგარეთული კომპანიების სავაჭრო მარკებით 

სარგებლობის უფლება, რასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს თანამედროვე მსოფლიო 

ბაზრის მაღალი  მონოპოლიზაციის პირობებში. თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ 

ინვესტიციების ქაოსურად დაბანდება ეკონომიკურად გაუმართლებელია. ამ პროცესს 

დიდი სიფრთხილით უნდა მოვეკიდოთ. მას განსაკუთრებული მეცნიერული მიდგომა 

სჭირდება, რათა ინვესტორთა ხელში არ აღმოჩნდეს ქვეყნისათვის სტრატეგიული 

დარგები. 

გრძელვადიანი საინვესტიციო რესურსის წახალისება 
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 მნიშვნელოვანია გრძელვადიანი შიდა და საგარეო საინვესტიციო რესურსის 

არსებობა ქვეყანაში. შიდა დანაზოგების წახალისების პოლიტიკის ფარგლებში 

საქართველოს მთავრობა ხელს შეუწყობს გრძელვადიანი დანაზოგებისა და 

ინვესტირების ინსტრუმენტების, მათ შორის, ობლიგაციებისა და სხვა ფასიანი 

ქაღალდების გამოშვებას. განვითარდება ინსტიტუტები, ასევე, კერძო კაპიტალის და 

საინვესტიციო ფონდები გრძელვადიანი ინვესტიციების განსახორციელებლად. 

საქართველოს მთავრობისთვის პრიორიტეტულია გრძელვადიანი პირდაპირი 

უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა 32. 

დღევანდელ ეტაპზე ჩვენთვის მნიშვნელოვანია იმის გააზრება, რომ რეგიონში 

სადაც მხოლოდ სამი ქვეყანაა (სომხეთი, აზერბაიჯანი და საქართველო) ყოველთვის 

იქნება მძაფრი კონკურენცია ინვესტიციებისათვის. ერთადერთი საშუალება, რითაც 

შეიძლება მოიზიდოს კაპიტალი საკუთარ ეკონომიკაში, ესაა მიმზიდველი 

საინვესტიციო გარემოს შექმნა.  

დღეისათვის ეკონომისტთა უმრავლესობა ერთნაირად განმარტავს საინვესტიციო 

გარემოს შინაარსს, მაგრამ მისი სტრუქტურისა და შეფასების მეთოდიკის 

დაკონკრეტებისას მათი შეხედულებები არსებითად განსხვავებულია. შევაჯამოთ 

საინვესტიციო გარემოს შეფასებისადმი დამახასიათებელი მიდგომები: 

პირველი, ვიწრო გაგებით იგი ეყრდნობა შემდეგი მაჩვენებლების შეფასებას: 

მთლიანი შიდა პრდუქტის, ეროვნული შემოსავლისა და სამრეწველო პროდუქციის 

წარმოების მოცულობათა დინამიკა; ეროვნული შემოსავლის განაწილების, 

დაგროვებისა და მოხმარების პროპორციების დინამიკა; საპრივატიზაციო პროცესების 

მიმდინარეობა; საინვესტიციო საქმიანობის საკანონმდებლო რეგულირების 

მდგომარეობა; ცალკეული ინვესტიციის ბაზრის (მათ შორის, საფონდო და ფულის) 

განვითარების დონე; 

მეორე, ფართო გაგებით იგი ეყრდნობა საინვესტიციო გარემოზე მოქმედ 

ფაქტორთა კომპლექსის შეფასებას. მათ შორისაა: 

                                                           
32 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №400-1. 

    საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია 

     http://gov.ge/files/382_42949_233871_400-1.pdf  

 

http://gov.ge/files/382_42949_233871_400-1.pdf
http://gov.ge/files/382_42949_233871_400-1.pdf
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 ეკონომიკური პოტენციალის დახასიათება (რეგიონის უზრუნველყოფა 

რესურსებით, ბიოკლიმატური პოტენციალი, თავისუფალი მიწების არსებობა 

საწარმოო ინვესტირებისათვის, ენერგო და შრომითი რესურსებით 

უზრუნველყოფის დონე, სამეცნიერო-ტექნოლოგიური პოტენციალისა და 

ინფრასტრუქტურის განვითარების დონე და ა.შ.) 

 მეურნეობის ზოგადი პირობები (ეკოლოგიური უსაფრთხოების, მატერიალურ-

ნივთობრივი წარმოების დარგების განვითარების დონე, დაუმთავრებელი 

მშენებლობების მოცულობა, ძირითადი საწარმოო კაპიტალის ცვეთის ხარისხი 

და ა.შ.); 

 რეგიონის საბაზრო გარემო (საბაზრო ინფრასტრუქტურის განვითარება, 

პრივატიზაციის გავლენა საინვესტიციო აქტიურობაზე, ინფლაცია და მისი 

ზეგავლენა საინვესტიციო საქმიანობაზე, საინვესტიციო პროცესებში 

მოსახლეობის ჩაბმის დონე, მეწარმეობის კონკრეტული გარემოს განვითარება, 

გასაღების ადგილობრივი ბაზრის ტევადობა, მეურნეობათაშორისი კავშირების 

ინტენსივობა, საექსპორტო შესაძლებლობები, საზღვარგარეთული კაპიტალის 

არსებობა); 

 პოლიტიკური ფაქტორები (რეგიონის ხელისუფლებისადმი მოსახლეობის 

ნდობის ხარისხი, ფედერალური ცენტრისა და რეგიონული ხელისუფლების 

ურთიერთდამოკიდებულება, სოციალური სტაბილურობის დონე, ეროვნულ-

რელიგიურ ურთიერთობათა მდგომარეობა); 

 სოციალური ფაქტორები (მოსახლეობის ცხოვრების დონე, 

საბინაოსაყოფაცხოვრებო პირობები, სამედიცინო მომსახურების განვითარება, 

ალკოჰოლიზმისა და ნარკომანიის გავრცელება, დანაშაულებათა დონე, 

რეალური ხელფასის სიდიდე, მიგრაციის გავლენა საინვესტიციო პროცესზე, 

მოსახლეობის დამოკიდებულება ადგილობრივი და უცხოელი მეწარმეების 

მიმართ, საზღვარგარეთელი სპეციალისტებისთვის მუშაობის პირობები); 

 ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფაქტორები (ხელისუფლების 

დამოკიდებულება საზღვარგარეთელი ინვესტორებისადმი, ხელისუფლების 

ორგანოების მიერ კანონმდებლობის დაცვა, ოპერატიულობის დონე საწარმოების 

რეგისტრაციის შესახებ გადაწყვეტილებების მიღებისას, ინფორმაციის 
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ხელმისაწვდომობა, ადგილობრივი ადმინისტრაციის პროფესიონალიზმის დონე, 

სამართალდამცავი ორგანოების საქმიანობის ეფექტიანობა, საქონლის, 

კაპიტალისა და სამუშაო ძალის გადაადგილების პირობები, ადგილობრივ 

მეწარმეთა საქმიანი თვისებები და ეთიკა); 

 ფინანსური ფაქტორები (ბიუჯეტის შემოსავლები, არასაბიუჯეტო ფონდების 

სახსრებით უზრუნველყოფა მოსახლეობის ერთ სულზე გაანგარიშებით, 

ფედერალური და რეგიონული ბიუჯეტებიდან ფინანსური რესურსების მიღების 

ხელმისაწვდომობა, უცხოური ვალუტით კრედიტის მიღების ხელმისაწვდომობა, 

საბანკო პროცენტის დონე, ბანკთაშორისი თანამშრომლობის განვითარება, 

საბანკო კრედიტები მოსახლეობის ათას სულზე, წამგებიან საწარმოთა 

ხვედრითი წონა). 

საინვესტიციო გარემოს შეფასების კრებითი მაჩვენებელი ვერ გამოდგება 

ინვესტიციების დაბანდებისათვის ამა თუ იმ სამეურნეო სისტემის მიმზიდველობის 

ერთმნიშვნელოვან კრიტერიუმად. მას, ჩვეულებრივ, ავსებენ იმ ფაქტორების 

განვითარების შესახებ ინფორმაციით, რომლებიც უშუალო გავლენას ახდენენ 

საინვესტიციო გარემოს მდგომარეობასა და დინამიკაზე. ამდენად, სახსრების 

დაბანდების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების დროს ყოველ ინვესტორს შეუძლია მის 

მიერ შერჩეული ფაქტორების მეშვეობით მოახდინოს ორიენტირება. 

საქართველოში უცხოური ინვესტიციების რეგულირებისათვის          

განვითარებული ქვეყნების გამოცდილების გამოყენების  შესაძლებლობა. 

ფრიად საინტერესოა უცხოური ინვესტიციების მოზიდვასთან დაკავშირებული 

საზღვარგარეთის ქვეყნების მიერ დაწესებული შეღავათებისა და შეზღუდვების 

გაცნობა. 

აღსანიშნავია, რომ მთელ რიგ ქვეყნებში არ არსებობს სპეციალური კანონები, 

რომლებიც არეგულირებენ უცხოურ ინვესტიციებს. ასეთებია დიდი ბრიტანეთი, 

გერმანია, ბელგია, ჰოლანდია, ლუქსებურგი. დიდ ბრიტანეთში შეზღუდვაც კი არის 

დაწესებული უცხოურ კაპიტალდაბანდებებზე ავიაკოსმოსურ მრეწველობაში, 

საავიაციო და საზღვაო ტრანსპორტზე, კინომრეწველობასა და 

ტელერადიომაუწყებლობაში. 
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აშშ-ში აკრძალულია უცხოური კაპიტალის მიერ ფლობა და კონტროლი ისეთ 

კორპორაციებზე, რომლებიც ტელერადიომაუწყებლობას, ტელეგრაფს, თანამგზავრულ 

კავშირს, ატომურ ელექტროსადგურების მშენებლობას და ექსპლუატაციის სფეროს 

განეკუთვნება. 

იტალიაში უცხოური კაპიტალის დასაბანდებლად ისეთ დარგებში, როგორიცაა 

ნაოსნობა, დაზღვევა, საბანკო საქმე სათანადო სამინისტროების ნებართვაა 

აუცილებლად საჭირო. ფინეთში აკრძალულია უცხოური ინვესტირება ეკონომიკის 

საერთაშორისო სპეციალიზაციის ისეთ სფეროებში, როგორიც არის სამთო 

მომპოვებელი, ხის დამამუშავებელი, ცელულოზა-ქაღალდის მრეწველობა, ატომური 

ენერგეტიკა, სოფლის მეურნეობა, კავშირგაბმულობა, რკინიგზის ტრანსპორტი. 

ზოგიერთ ქვეყანაში, მაგალითად, ესპანეთში უცხოური კაპიტალის დაბანდება 

ყველა დარგში ნებადართულია მხოლოდ პარიტეტულ საწყისებზე - ესპანეთის და 

კაპიტალის დამბანდებელი ქვეყნის თანაბარი წილით. ყოველ შემთხვევეში ყველა 

ქვეყანა ამ პროცესზე ახორციელებს თავის კონტროლს. დიდ ბრიტანეთში ეს ხდება 

ინდივიდუალური ნებართვით, რასაც იძლევა ინგლისის ბანკი. საფრანგეთში 

ამისათვის საჭიროა სპეციალური დელკარაციის წარდგენა ეკონომიკისა დაფინანსების 

და ბიუჯეტის სამინისტროებში, რომლებიც იძლევიან დაბანდებებზე წინაწარ 

ნებართვას. გერმანიაში, იტალიასა და ნიდერლანდებში ასეთი წინასწარი ნებართვები 

საჭირო არაა. იაპონიაში, სადაც ხორციელდება უცხოური ინვესტიციების სფეროში 

ლიბერიზაცია,ინვესტირებაზე შეიტანება შეტყობინება იაპონიის ბანკის მეშვეობით 

ფინანსთა სამინისტროში და 30 დღეში უკვე იწყება ინვესტირება. ყველაზე 

ლიბერალური და ხელშემწყობი რეჟიმი ამ სფეროში აქვს გერმანიას, სადაც საჭირო არაა 

შეტანასა და გატანაზე სპეციალური ნებართვა, იგი თავისუფალია და რაიმე შეზღუდვას 

არ ექვქმდებარება. ასეთივეა ლუქსემბურგიც, სადაც არც კაპიტალის წილის შეზღუდვა 

არსებობს, არც გამგეობაში მონაწილეობის და არც მოგების განაწილების. 

პორტუგალიაში შეღავათებიც კი არის დაწესებული უცხოურ ინვესტიციებზე, 

განსაკუთრებით პრიორიტეტულ დარგებში - ელექტრონიკაში, იმფორმატიკაში, 

ბიოტექნოლოგიაში, ტურიზმში, ჩამორჩენილ რაიონებში, საექსპორტო ბაზის 

განვითარებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სფეროში. მუნიციპალიტეტები ქმნიან აქ 
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„სამრეწველო მოედნებს“, საწარმოო ინფრასტრუქტურით უცხოური კომპანიების 

მოსაზიდად,რომლებიც ქირაობენ მათ შეღავათიან პირობებში. 

აღნიშნული ქვეყნების გამოცდილების გადმოტანა არ იქნება ურიგო ჩვენი ქვეყნის 

სინამდვილეში. 

საქართველოს ყველა პირობა გააჩნია იმისათვის, რომ გადაიქცეს საერთაშორისო 

ტურიზმის ქვეყნად 102 კურორტით, 182 საკურორტო ადგილით, 15000 ისტორიული 

ძეგლით, რომელთაგან 4 შეტანილია იუნესკოს მსოფლიო საგანძურთა სიაში, მოქმედი 2 

და პერსპექტიული 7 ეროვნული პარკით, 2400 მინერალური წყაროთი, რომელთა დღე-

ღამური დებიტი 130 მლნ ლიტრია, სამკურნალო ტალახებით, კასტრული მღვიმეებით, 

კლიმატის მრავალფეროვნებით, მოსახლეობის მდიდარი გამოცდილებით 

ტერიტორიული მომსახურების დარგში, მეცნიერების, განათლებისა და კულტურის 

მაღალი დონით, არაორდინარული სტუმართმოყვარეობითა და განთქმული ქართული 

სამზარეულოთი. 

სამწუხაროდ, ქვეყნის ეს მრავალფეროვანი პოტენციალი დღეისათვის 

გამოუყენებელია. 

  

მიუხედავად ყოველივე ზემოთ აღნიშნული უპირატესობისა, საქართველოს 

ეკონომიკური განვითარების გარკვეული მიღწევებისა და საინვესტიციო 

კანონმდებლობისა, რომელიც პასუხობს მსოფლიოში აღიარებულ ნორმებსა და 

პრინციპებს, საქართველოს საინვესტიციო გარემო უცხოელი ინვესტორებისათვის 

ნაკლებ მიმზიდველი რჩება. 

საინვესტიციო გარემოს შეფასებაში დაგროვილი ადგილობრივი და 

საზღვარგარეთული გამოცდილების შესწავლა გვიჩვენებს, რომ ხშირად 

გათვალისწინებული არ არის თანამედროვე ეკონომიკურ ლიტერატურაში 

შემუშავებული რიგი მნიშვნელოვანი მეთოდოლოგიური დებულება, სახელდობრ: 

ქვეყნის და რეგიონის საინვესტიციო გარემოც კი განხილულია მოგების (შემოსავლის) 

მაქსიმალურად და შეუფერხებლად მიღების მოსურნე აბსტრაქტული სტრატეგიული 

ინვესტორის პოზიციიდან. მაგრამ კაპიტალი, ისე როგორც ინვესტიცია, 

სხვადასხვაგვარია (სამრეწველო, სავაჭრო, სასესხო, სააქციო), ინვესტორებს კი 

განსხვავებული მიზნები აქვთ. 
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დროის მოკლე მონაკვეთში მოგების მაქსიმუმზე ორიენტირებული სასესხო 

კაპიტალი ფინანსური, საპორტფელო ინვესტიციების მეშვეობით მოქმედებს. 

სამრეწველო კაპიტალი მოგებასთან ერთად ცდილობს საწარმოს, კორპორაციის თუ 

რეგიონის საქმიანობაზე მდგრადი გავლენის მოპოვებას, რაც განსაზღვრავს 

ინვესტორის სურვილს, დაამყაროს გრძელვადიანი ურთიერთობები, მონაწილეობა 

მიიღოს გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში და საწარმოს მართვაში. ამ ბოლო 

მიზნისათვის ინვესტორი მზადაა შეეგუოს ინვესტირების მომგებიანობის ერთგვარ 

დაქვეითებას ხანმოკლე პერსპექტივაში. ეს კაპიტალი მოქმედებს რეალურ აქტივებში, 

ადამიანისეულ კაპიტალში განხორციელებული ინვესტიციების მეშვეობით. 

ინვესტიციების ყველა ამ სახესხვაობისათვის განსხვავებული საინვესტიციო გარემოა 

აუცილებელი; ინვესტორი და ინვესტიციის მიმღები, როგორც წესი, განსხვავებულ 

მიზნებს ისახავენ. პირველი ესწრაფვის მაქსიმალური მოგების მიღებასა და ბაზარზე 

დამკვიდრებას ხანგრძლივი პრიოდით, მეორე კი სოციალურ-ეკონომიკური 

პრობლემების მთელი კომპლექსის მოგვარებას მინიმალური სახსრების მოზიდვით. 

ამდენად, საინვესტიციო გარემო ინტერესთა ბალანსის შესაბამისი უნდა იყოს; 

ინტეგრირებული საინვესტიციო რესურსული ფაქტორი იმ რესურს-ფაქტორების 

(სამეცნიერო-ტექნოლოგიური, სამეწარმეო, საინფორმაციო, ორგანიზაციული, 

მმართველობითი და ა.შ.) გათვალისწინებაა, რომლებიც შეთანხმებულად 

ურთიერთქმედებენ დროსა და სივრცეში. 

ერთის მხრივ, საინვესტიციო გარემო სტაბილური უნდა იყოს ხანგრძლივი დროის 

განმავლობაში, მეორეს მხრივ კი, იგი უნდა იყოს საკმაოდ მოქნილი და 

ითვალისწინებდეს ეროვნულ ეკონომიკაში რესურს-ფაქტორების თანაფარდობაში 

მომხდარ ცვლილებებს. იმავდროულად, იგი მიმართული უნდა იყოს ქვეყნის თუ 

რეგიონის ეკონომიკის რესურს-ფაქტორთა სისტემის ფორმირებისაკენ; დღეს 

ობიექტური მოთხოვნილება არსებობს მოზიდული ინვესტიციების ინოვაციურად 

„შევსებაზე“. ინვესტიციების შერწყმა განვითარების ინოვაციურ ფაქტორებთან 

განსაკუთრებით აქტუალურია მცირე ინოვაციურ მეწარმეობაში (ვენჩურულ 

ინვესტიციებში) ინვესტიციების მოზიდვის დროს. ეს განაპირობებს განსაკუთრებულ 

მოთხოვნებს საინვესტიციო გარემოს, მისი შემადგენლობისა და ინვესტირების 

მექანიზმის მიმართ; სოციალურ დინამიკასთან ინვესტირების კავშირს, როგორც წესი, 
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განიხილავენ სოციალური ამოცანების გადაჭრის აუცილებლობის თვალსაზრისით 

(დასაქმების უზრუნველყოფა, ცხოვრების დონის ამაღლება, შრომის შემოქმედებითი 

ხასიათის ფორმირება და ა.შ.), მაგრამ ინვესტიციები მკაფიოდ უნდა იყოს 

დაკავშირებული ადამიანისეული კაპიტალის განვითარებასთან, მუშაკთა 

კვალიფიკაციის ამაღლებასთან ცხოველმოქმედების ყველა სფეროში, რისი 

გათვალისწინებაც საჭიროა ქვეყნის ან რეგიონის სათანადო საინვესტიციო გარემოს 

შექმნის დროს; საინვესტიციო გარემომ არ უნდა დაარღვიოს სამეურნეო სისტემების 

ეკონომიკური მდგრადობისა და ეკონომიკური უსაფრთხოების კომპლექსური 

თვისებები. ეს განაპირობებს ოპტიმალური სტრუქტურის აუცილებლობას; 

ინვესტორებისა და ინვესტირებადი სოციალურ-ეკონომიკური სისტემის ინტერესთა 

ბალანსის დაცვის მიზნით საჭიროა მოზიდული ინვესტიციების გამოყენების 

ეფექტიანობის და საინვესტიციო გარემოს კეთილსასურველობის კომპლექსურად 

შეფასება. 

საქართველოში, საინვესტიციო გარემოს გაჯანსაღების აუცილებელ ღონისძიებათა 

შემუშავების თვალსაზრისით, მიზანშეწონილია ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის 

შერბილება. ზედმეტად მკაცრი ფულად-საკრედიტო პოლიტიკა ამუხრუჭებს 

საინვესტიციო აქტივობას. არ შეიძლება არ გავითვალისწინოთ ის ფაქტიც, რომ 

ქვეყანაში თავი იჩინა ჯ. კეინსის მიერ აღნიშნულმა დაგროვების პროცესმა, 

ინვესტირდება იმაზე ნაკლებია, ვიდრე იზოგება. ეს პროცედურა ძირითადად 

წარმოების რეალური სექტორის დაბალი ეფექტიანობისა და დაბალი ინვესტიციური 

მიმზიდველობის შედეგია. შესაბამისად, სახელმწიფოს მხრიდან უნდა 

განხორციელდეს მატერიალურ წარმოებაზე ორიენტირებული მცირე და საშუალო 

ბიზნესის სტიმულირების ღონისძიებები, რაც უზრუნველყოფს (ეკონომიკის 

რეგულირება მონეტარული მეთოდების გამოყენებასთან შერწყმით)ინვესტიციური 

საქმიანობის გამოცოცხლებას და შექმნის ეროვნული მეურნეობის მდგრადი 

განვითარების წინაპირობას. 

ამ თვალსაზრისით მიზანშეწონილად არ მიაჩნია ყველაზე რაციონალური 

საინვესტიციო გარემოს მაჩვენებლად მოზიდული ინვესტიციების მოცულობისა და 

მათი ზრდის განხილვა სამეურნეო სისტემის განვითარების სოციალურ-ეკონომიკური, 
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ეკოლოგიური და სამეცნიერო ტექნილიგიური პერსპექტივებისათვის მისი შედეგების 

გაუთვალისწინებლად. 

აშშ-ში იყენებენ სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინების მეთოდს, რომელთა 

შორისაცაა პოლიტიკური მისწრაფებები, ეკოლოგიური მოძრაობის მდგომარეობა და 

სხვა. მათ ბაზაზე ყველა შტატის მიხედვით აქვეყნებენ „ყოველწლიურ სტატისტიკურ 

რუკას“, რომელიც საინვესტიციო გარემოს ოთხ განზოგადებულ მაჩვენებელს მოიცავს: 

ინვესტიციების ეკონომიკურ ეფექტიანობას; საქმიან სიცოცხლისუნარიანობას; 

ტერიტორიის განვითარების პოტენციალს; საგადასახადო პოლიტიკის ძირითად 

შემადგენლებს. 

საქართველოში მიმდინარე რეფორმების განვლილი პერიოდის ანალიზი 

გვიჩვენებს, რომ დღეს ხელსაყრელი საინვესტიციო გარემოს შექმნა გადაუდებელი 

ამოცანაა. ეს კი შემდეგი ამოცანების დროულად გადაჭრაზეა დამოკიდებული: 

პირველი, მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მიღწევა. იგი აკავებს ინფლაციასა 

და აფერხებს წარმოების დაცემას. თანაც, ხაზი უნდა გაესვას ერთ გარემოებას: 

მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მიღწევისათვის აუცილებელია ნეგატიური 

პროცესების აღკვეთის მუდმივი კონტროლი და მათზე დროულად რეაგირება. ბევრი 

რამ დამოკიდებულია ეკონომიკური პოლიტიკის ყველაზე აქტუალური საკითხების 

გადაჭრის თეორიული წანამძღვარების სწორად შერჩევაზე, ინფლაციის მიზეზების 

შესწავლასა და მისი შეკავების მეთოდების დანერგვაზე, ეკონომიკაზე სახელმწიფოს 

ზემოქმედების ღონისძიებებზე, საბაზრო კონკურენციის განვითარებაზე და ა.შ. 

მეორე, ცივილიზებული სამართლებრივი სივრცის შექმნა, რომელიც 

განმტკიცებული იქნება საბაზრო ეკონომიკის კანონებით; 

მესამე, სახელმწიფოს ფისკალურ პოლიტიკაში მასტიმულირებელი როლის წინა 

პლანზე წამოწევა, რაც უსათუოდ განამტკიცებს უმრავლეს საწარმოთა ფინანსურ 

მდგომარეობას და მათ ინვესტიციურ აქტიურობას შეუწყობს ხელს. ამასთან, ეს 

ღონისძიება დადებითად იმოქმედებს უცხოური ინვესტიციების მოზიდვაზე.33 

                                                           
33

 სანთელაძე ნ. მაკროეკონომიკური რეგულირების სტრატეგია და სამრეწველო პოლიტიკა 

გარდამავალ პერიოდში. იხ. „სოციალურ-ეკონომიკურ გარდაქმნათა სტრატეგია და ტაქტიკა გარდამავალ 

პერიოდში“. (საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმის მასალები). თბილისი, 13-14 ნოემბერი, 1997წ, 

გვ.54. 
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მეოთხე, აუცილებელია დაიხვეწოს საინვესტიციო პროექტების დაზღვევის 

სათანადო სისტემა. 

 საქართველოში ზოგადად იქმნება საინვესტიციო პროექტების მასშტაბური 

რეალიზაციის ხელსაყრელი პირობები, მაგრამ მათი რეალიზაციის და დაფინანსების 

რისკების უყურადღებოდ დატოვება არ შეიძლება. აუცილებელია ეფექტურად 

ვმართოთ ეს რისკები ადეკვატური სისტემების შექმნით, მაგრამ არანაკლები როლი 

უნდა ეკუთვნოდეს საინვესტიციო დაზღვევას. რაც უფრო სწრაფად და ხარისხიანად 

დაფუძნდება საქართველოს სადაზვევო ბაზრის მოცემული სეგმენტი, ქვეყნისათვის 

მით უფრო დიდ სასარგებლო აქტიურობას განავითარებენ ქართველი და უცხოელი 

ინვესტორები. რაც შეეხება საინვესტიციო პროექტების რეალიზაციის და დაფინანსების 

რისკების მართვას, ამის ათვისება მოუწევთ პროექტის დაფინანსების ყველა 

მონაწილეს, სადაზღვევო კომპანიების ჩათვლით. 

ინვესტიციების მოზიდვისა და ხელშეწყობისათვის აუცილებელია ქვეყნისათვის 

სტრატეგიული სექტორების განვითარება და ამ სექტორებში სამეცნიერო კვლევების 

ჩატარება, მათ საფუძველზე კონკრეტული საინვესტიციო წინადადებების და 

პროექტების მომზადება; ინვესტორების მოზიდვის, ექსპორტის მოცულობის გაზრდისა 

და ახალი ბაზრების ათვისების მიზნით, სასურველია ბაზრის კვლევა, ქართული 

პროდუქციის პოპულარიზაციის მიზნით საერთაშორისო მედია საშუალებების 

მეშვეობით მიზნობრივი საიმიჯო სარეკლამო კამპანიების განხორციელება, 

საერთაშორისო გამოფენებში, ტრეიდშოუებსა და პროდუქციის წარმოსაჩენ 

ღონისძიებებში მონაწილეობა ქვეყნის ცნობადობის ასამაღლებლად. 

ბოლო პერიოდს თუ გავითვალისწინებთ ჩვენ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებმა 

საკმაოდ ცნობილი გახადა საქართველო მთელ მსოფლიოში. ტურისტების რაოდენობა 

გაიზარდა, და მათი ნაციონალიზაციაც განსხვავებულია. იქიდან გამომდინარე, რომ 

სხვადასხვა ქვეყანაში არიან წასული ქართველი მოქალაქეები და იქ წარმატებებს 

აღწევენ პროფესიონალური კუთხით, სხვადახვა დარგებში ეს მათ ცნობილს ხდის 

მათთან ერთად კი საქართველოც ცნობადი ხდება. საჭიროა ჩვენი ქვეყნის ცნობადობის 

ამაღლება, რაც ხელს შეუწყობს უცხოელების დაინტერესებას. 

ბიზნესფორუმების ჩატარება, პროდუქციის გამოფენებისა და ბიზნეს-შეხვედრები 

ორგანიზება, საერთაშორისო კონფერენციებსა და სავაჭრო გამოფენებში მონაწილეობა; 
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პროდუქციის ექსპორტზე ორიენტირებული ქართული კომპანიების ხელშეწყობის 

მიზნით ექსპორტის საინფორმაციო ცენტრის შექმნა და მცირე ბიზნესის განვითარების 

ცენტრების დაარსება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, მათი ბიზნეს საქმიანობის 

გაფართოებისა და ეფექტიანად წარმართვისათვის საინფორმაციო უზრუნველყოფა და 

კონსულტირება ბიზნესის განვითარებასთან დაკავშირებულ საკითხბზე.  
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დასკვნა 

 

ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას განსაზღვრავს წარმოების საშუალებებისა და 

შემოსავლების გამოყენების ხასიათი. ფაქტობრივად ყველა ეკონომიკურ სისტემაში, 

მყარი მატერიალური ბაზის შექმნა და განვითარება წარმოადგენს საზოგადოების 

სტაბილური არსებობისა და განვითარების საფუძველს. საბაზრო მეურნეობის მართვის 

უმნიშვნელოვანესი შემადგენელი ნაწილია ეფექტიანი საინვესტიციო საქმიანობა. 

კაპიტალის კვლავწარმოებისა და ინვესტიციური პროცესების აქტივობა არსებითად 

განსაზღვრავს ეროვნული წარმოების განვითარებას.  

ინვესტიციები საშუალებას იძლევა,  აღმოიფხვრას  არსებული  სოციალურ–

ეკონომიკური  პრობლემები,  გახდეს  დამატებითი  იმპულსი   საზოგადოებრივი 

განვითარებისათვის.  მიმღები  ქვეყნისათვის,  ინვესტიციები წარმოადგენენ  

უმნიშვნელოვანეს  წყაროს   საწარმოო საქმიანობის  განახლებისათვის,    

კონკურენტუნარიანობის  ზრდის ეფექტიანი საშუალებაა,  მსოფლიო ეკონომიკაში  

ქვეყნის პოზიციების  გაფართოებისა და გამყარების  საუკეთესო  წინაპირობაა. 

ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის აუცილებელია, 

მიზანმიმართული და გააზრებული საინვესტიციო ნაბიჯების გადადგმა.  მოცემულ 

ეტაპზე მნიშვნელოვანია,  უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა, ადგილობრივი და 

უცხოური კაპიტალის შერწყმა  და მათი ეფექტიანი განთავსების ორგანიზაცია, რაც 

დიდად  შეუწყობს ხელს  საქართველოში ეკონომიკური ურთიერთობების 

დაბალანსებას,  სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას და ეკონომიკურ ზრდას. 

სამაგისტრო ნაშრომში განხილულია  საინვესტიციო საქმიანობის  განვითარება და  

როლი, როგორც  საზოგადოების  ცხოვრების  დონის  გაუმჯობესებაში და ქვეყნის 

ეკონომიკურ  ზრდაში.  ასევე, შესწავლილია  და გამოვლინდა საქართველოში  

საინვესტიციო  პროცესების  განვითარების, როგორც  პოზიტიური მხარეები, ასევე, ამ 

კუთხით  არსებული პრობლემები და ამ პრობლემების გადაწყვეტის გზები.  

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ინვესტიციები  წარმოადგენენ  საბაზრო 

ურთიერთობების  განუყრელ  ნაწილს და  ყველა ქვეყნისათვის,  სწორად 

განხორციელებული სიანვესტიციო პროექტები,  ეკონომიკური ზრდის  ერთ–ერთი  

მნიშვნელოვანი დეტერმინანტია.  



 

87 
 

 

 

სამაგისტრო ნაშრომის კვლევაში გაანალიზებულია, ის უარყობითი მხარები,  

რომელიც შესაძლებელია მოჰყვეს  უცხოური კაპიტალის  უკონტროლო შემოდინებას 

ქვეყანაში,  თუნდაც ინვესტიციების  სახით,  კერძოდ:  

1.  გამოდევნოს  შიგა ინვესტიციები  ბაზრიდან; 

2.  გააძლიეროს  მოსახლეობის შემოსავლების  დიფერენციაცია; 

3.  აამაღლოს უცხოური ინვესტიციების  მიმღები ქვეყნის შიგა პოლიტიკურ  და      

ეკონომიკურ  ცხოვრებაში ინვესტიციების გამცემი  ქვეყნის ჩარევის მასშტაბი.  

ჩვენი ქვეყნისათვის ინვესტიციების ზრდას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, 

რადგანაც ეკონომიკური ზრდა წარმოუდგენელია წარმოებისა და მომსახურების 

სფეროების აღმავლობის გარეშე, რასაც, თავის მხრივ, მნიშვნელოვანი  ფინანსური 

რესურსები ესაჭიროება.  

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს მშპ-ს 

ზრდაზე, შემოსავლების დონეებსა და განაწილებაზე, დასაქმებასა და ხელფასებზე, 

სავაჭრო ბალანსზე (ექსპორტ-იმპორტზე), მიმდინარე და კაპიტალურ ანგარიშებზე, 

გადასახადების შეგროვებაზე, ტექნოლოგიების გადაცემაზე, ცოდნისა და მართვის 

უნარ–ჩვევებზე. 

საქართველოსთვის აუცილებელია უცხოური კაპიტალი, რომელიც ქვეყნისათვის 

ახალი კაპიტალის, მოწინავე  ტექნოლოგიებისა და მართვის თანამედროვე მეთოდების  

დანერგვას შეუწყობს ხელს და ასევე შიდა ინვესტიციებს წაახალისებს. 
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