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ანოტაცია 

დღეისათვის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ნებისმიერი ქვეყნის და 

განსაკუთრებით განვითარებადი და ზრდადი ეკონომიკების მაღალი ეკონომიკური 

ზრდის უზრუნველყოფის მნიშვნელოვან ფაქტორად განიხილება.   

ნაშრომში განხილულია პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების როლი ქვეყნის 

ეკონომიკურ განვითარებაში. შესწავლილია პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 

კომპონენტები, მისი განხორციელების დადებითი შედეგები და შესაძლო რისკები. 

გაანალიზებულია ინვესტიციების დაფინანსების წყაროები და შესწავლილია პუი-ს 

გავლენა ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდაზე.  

ნაშრომში შესწავლილია გლობალური ეკონომიკური გარემო და პირდაპირი 

უცხოური ინვესტიციების განხორციელების ტენდენციები გლობალიზაციის 

პირობებში.  ასევე, დეტალურადაა განხილული პოსტკომუნისტური ქვეყნებიდან 

საქართველოში 1995 წლის შემდგომ პერიოდში განხორციელებული ინვესტიციები.  

სტატისტიკური ანალიზის მეთოდების გამოყენებით გაანალიზებულია 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების გავლენა საქართველოს ეკონომიკურ ზრდაზე. 

კერძოდ, შესწავლილია პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ინფორმაციის წყაროების 

და კომპონენტები მიხედვით, საქართველოს პოზიცია გლობალურ ეკონომიკურ 

ბაზარზე პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მიხედვით, პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციების როლი საქართველოს ეკონომიკაში, საქართველოში განხორხიელებული 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები რეგიონების და ქვეყნების მიხედვით, პირდაპირი 

უცხოური ინვესტიციები ეკონომიკის სექტორების მიხედვით, დსთ-ს ქვეყნებიდან 

საქართველოში განხორციელებული პუი-ის სტატისტიკური ანალიზი და 

საქართველოში განხორციელებული პუი უმსხვილესი ქვეყნების მიხედვით.  
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Annotation 

Foreign direct investment is currently considered an important factor in ensuring high 

economic growth for any country, especially for developing and emerging economies. 

The paper discusses the role of FDI in the development of the economy of the country, 

components of FDI, as well as its positive consequences and the possible risks. The work 

analyses the sources of investment and the impact of the FDI on the country's economic 

growth. 

The paper examines the global economic environment and trends of FDI in the context of 

globalization. It also discusses the investments made from post-communist countries in Georgia 

after 1995 in details. 

The paper analyses the impact of FDI on Georgia's economic growth using the statistical 

analysis methods. In particular, it studies FDI by sources and components, Georgia's position in 

the global economic market according to FDI, the role of FDI in the Georgian economy, FDI in 

Georgia by regions and countries, FDI Number of investments by sectors of economy, FDI in 

Georgia from CIS (Commonwealth of Independent States) countries and largest FDI in Georgia. 
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შესავალი 

ბოლო წლებში ქვეყნის შთამბეჭდავი პროგრესი ბიზნეს კლიმატის 

გაუმჯობესების თვალსაზრისით  აისახა მთელ რიგ საერთაშორისო ინდექსებში, სადაც 

საქართველო განხილულია, როგორც პოლიტიკურად სტაბილური, კორუფციისაგან 

თავისუფალი საინვესტიციო გარემოს მქონე ქვეყანა, რომელიც ამავე დროს ხასიათდება 

დაბალი ბიზნეს დანახარჯებით.  კერძოდ, ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის 

მიხედვით საქართველო მსოფლიოში მე-16 ადგილზე იმყოფება, ბიზნესის კეთების 

სიმარტივით-მე-9 ადგილზე, გლობალური კორუფციის ბარომეტრის მიხედვით 

ქვეყანას საპატიო ადგილი უკავია და ამ მაჩვენებლით იაპონიასა და გერმანიას შორის 

იმყოფება. აღნიშნული გარემოებები ხელს უწყობს უცხოური ინვესტიციების 

მნიშვნელოვანი ზომით შემოდინებებს საქართველოში. 

საქართველოში მოსახლეობის ეკონომიკური კეთილდღეობის ზრდაზე, რაც 

უშუალოდ ასოცირდება   ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდასთან, მრავალი ფაქტორი ახდენს 

გავლენას. მათ შორის განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს დანაზოგებს და 

ინვესტიციებს. ინვესტიციები შეიძლება კლასიფიცირდეს შიდა ან უცხოურ 

ინვესტიციად. ორივე შემთხვევაში, ინვესტიციის შედეგად იქმნება დანაზოგი, ამიტომ 

საჭიროა ინვესტორებისათვის ხელსაყრელი საინვესტიციო გარემოს შექმნა.    

უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის მხრივ დღეს ბევრი ქვეყანა ერთმანეთს 

მკაცრ კონკურენციას უწევს. ინვესტორებს სჭირდებათ ხელსაყრელი პირობები, 

იმისათვის, რომ ნაკლებ სარისკო იყოს მათთვის ფულის დაბანდება. საინვესტიციო 

გარემო კი სწორედ იმ ფაქტორებს აერთიანებს, რომელიც გავლენას ახდენს 

ინვესტორების მხრიდან ინვესტირების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებაზე. 

ქვეყანა აქტიურად იზიდავს ინვესტიციებს, როდესაც პოლიტიკურად და 

ეკონომიკურად არის სტაბილური, ჰყავს კვალიფიციური სამუშაო ძალა,  აქვს 

ბუნებრივი რესურსები, გეოგრაფიულად სტრატეგიული მდებარეობა, გახსნილია 

საერთაშორისო სავაჭრო ბაზარზე, არის ნაკლები კორუფცია, კრიმინალის დაბალი 

დონე, ნაკლები გადასახადები და ბიზნესის განვითარებისთვის ხელის შემწყობი 
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რეგულაციები. გარდა ზემოთ ჩამოთვლილისა, გაითვალისწინება მშპ-ს მოცულობა, 

ინფლაციის დონე ქვეყანაში, შიდა დანაზოგების სიდიდე და ა.შ. 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას საქართველოში ხელს უწყობს 

არსებული საინვესტიციო გარემო, რომელიც ადგილობრივ და უცხოელ ინვესტორებს 

თანაბარ პირობებში აყენებს და ქვეყანას მიმზიდველს ხდის უცხოური კაპიტალის 

შემოდინებისათვის.  

გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს მოსახლეობის დიდ ნაწილს საკმაოდ 

დაბალი შემოსავალი აქვს, ისინი ვერ ახერხებენ ფულის გადადებას. შესაბამისად, 

დანაზოგების დონე ჩვენს ქვეყანაში არის საკმაოდ დაბალი. ასეთ პირობებში, 

განსაკუთრებულ აუცილებლობას წარმოადგენს უცხოური ინვესტიციების მოზიდვაზე 

ზრუნვა.  

მიუხედავად იმისა, რომ პროცენტულად დსთ-ს ქვეყნებიდან ჯამურად 

განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა ჩამოუვარდება 

სხვა ქვეყნებიდან განხორციელებული ინვესტიციების მოცულობას,  ქვეყნის 

ეკონომიკის განვითარებაში დსთ-ს ქვეყნებს საკმაოდ მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. 

ეს ფაქტი მეტყველებს იმაზე, რომ საქართველოს აქვს პოტენციალი განვითარებადი 

ქვეყნების პარალელურად იზრუნოს განვითარებული ქვეყნების ინვესტორების 

მოზიდვაზე.  

მიზანი და ამოცანები: ნაშრომის მიზანია დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა 

თანამეგობრობის (დსთ) ქვეყნებიდან საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი 

უცხოური ინვესტიციების გავლენის შესწავლა ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე, 

არსებული პრობლემების გამოვლენა და მათი დაძლევის წინადადებების შემუშავება. 

მიზნის შესაბამისად ამოცანებს წარმოადგენს:   

1. პუი-ს სტრუქტურის მიმოხილვა საქართველოში 

2. პუი-ს ტენდენციების შესწავლა საქართველოში 

3. დსთ-ს ქვეყნებიდან საქართველოში განხორციელებული პუი-ს 

ანალიზი 

კვლევის საგანი და ობიექტი: კვლევის საგანს წარმოადგენს დსთ-ს ქვეყნებიდან 

საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 
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სტატისტიკური ანალიზი. კვლევის ობიექტია დსთ-ს ქვეყნებიდან საქართველოში 

განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები დამოუკიდებლობის 

მოპოვების შემდგომ პერიოდში (1991 წლიდან). 

კვლევის თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძველი: კვლევის დროს 

გამოყენებული იქნა მეთოდები: თვისობრივი, ხარისხობრივი, შედარებითი და 

სტატისტიკური. კვლევის თეორიულ საფუძველს წარმოადგენს მსოფლიო ბანკის, 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, ეროვნული ბანკის და საქართველოს სტატისტიკის 

სამსახურის მასალები, ასევე ქართველი და უცხოელი მეცნიერების ნაშრომები 

აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით. ინფორმაცია მოპოვებულია სხვადასხვა ქართული 

და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გამოქვეყნებული ნაშრომებიდან.  

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების გაანგარიშება საქართველოში 

ხორციელდება 1997 წლიდან საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (სსფ) მიერ 

შემუშავებული მეთოდოლოგიის „საგადასახდელო ბალანსის სახელმძღვანელო“ (სსფ, 

ვაშინგტონი, აშშ, 1993წ., მეხუთე გამოცემა), ხოლო 2009 წლიდან „საგადასახდელო 

ბალანსისა და საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიციის სახელმძღვანელოს“ (სსფ, 

ვაშინგტონი, აშშ, 2008წ., მეექვსე გამოცემა) მიხედვით. გარდა აღნიშნული 

მეთოდოლოგიისა პუი-ს ზუსტი განსაზღვრის, პირდაპირი ინვესტირების საწარმოო 

კავშირების სწორად დადგენისათვის და ზუსტი გაანგარიშების წარმოებისათვის 

გამოიყენება ასევე „პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სტანდარტული 

განსაზღვრება“ (ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია, 

პარიზი, საფრანგეთი, 2008წ., მეოთხე გამოცემა), ასევე, სსფ-ის მიერ 2008 წლის 

დეკემბერში გამოცემული „კოორდინირებული პირდაპირი ინვესტიციების 

გამოკვლევის სახელმძღვანელო“.1 

                                                           
1 https://www.geostat.ge/media/19365/pirdapiri-ucxouri-investiciebis-statistikis-mokle-metodologia.pdf 

https://www.geostat.ge/media/19365/pirdapiri-ucxouri-investiciebis-statistikis-mokle-metodologia.pdf
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თავი I. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების როლი ქვეყნის 

ეკონომიკურ განვითარებაში 

1. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების კომპონენტები 

ინვესტიცია ლათინური სიტყვაა და ნიშნავს კაპიტალის ხანგრძლივ დაბანდებას 

ეკონომიკის სხვადასხვა დარგის საწარმოებში. ინვესტიციები ქვეყნის განვითარების 

ერთ-ერთი ძირითადი ელემენტია და უზრუნველყოფს კვლავწარმოების უწყვეტობას. 

ინვესტიციის გარეშე შეუძლებელია სახელმწიფოს სრულფასოვანი ფუნქციონირება. ის 

ხელს უწყობს საწარმოო პროცესების ეფექტურობის ამაღლებას, ინოვაციების და ახალი 

ტექნოლოგიების დანერგვას, განაპირობებს წარმოების მოცულობის ზრდას და 

საბოლოო ჯამში, საზოგადოების კეთილდღეობის ამაღლებას, ეკონომიკურ ზრდას და 

პროგრესს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ინვესტიციის როლი კრიზისულ 

სიტუაციებში. 

სხვადასხვა ავტორი ინვესტიციას განსხვავებულად განმარტავს, თუმცა არსი 

ყველგან ერთია. ინვესტიცია, ეს არის მზა პროდუქციის ნაკადი, რომელიც გამოიყენება 

ეკონომიკაში არსებული რესურსების შენარჩუნებისა და ზრდისათვის. ინვესტიცია 

ნიშნავს დღეს გაიმეტო ფული, იმისათვის, რომ მომავალში მიიღო უფრო მეტი.  

ინვესტიციებს ახასიათებს რამდენიმე ნიშანი. კერძოდ ინვესტიციები: 

1. დაკავშირებულია მნიშვნელოვან ფინანსურ დანახარჯებთან 

2. უკუგებას შესაძლებელია რამდენიმე წელი დასჭირდეს  

3. დაკავშირებულია რისკთან და გარკვეულწილად, გაურკვევლობასთან 

4. მიზნად ისახავს ეფექტიანობის ზრდას 

ინვესტიციები განსაკუთრებულ როლს თამაშობს, როგორც მიკრო, ასევე მაკრო 

დონეზე. მიკრო დონეზე ინვესტიციები აუცილებელია საწარმოების ნორმალური 

ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად, სტაბილური ფინანსური მდგომარეობის 

შენარჩუნებისა და მაქსიმალური მოგების მიღების მიზნით. ინვესტიცია 

უზრუნველყოფს წარმოებული საქონლისა და მომსახურების კონკურენტუნარიანობას. 

მაკრო დონეზე ინვესტიციების როლი უფრო მნიშვნელოვანია ქვეყნისათვის. ის ხელს 

უწყობს ისეთ პროცესებს, როგორიცაა: 
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 გაფართოებული კვლავწარმოება 

 მეცნიერულ-ტექნოლოგიური პროგრესის სწრაფი ტემპები 

 ადგილობრივი პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ამაღლება და 

ხარისხის ზრდა 

 მრეწველობის განვითარება 

 უმუშევრობის დაძლევა 

 გარემოს დაცვა და სხვა 

რადგან ინვესტიციის მიზანია შემოსავლის მიღება, ინვესტორები 

დაინტერესებულები არიან იმით, რომ ინვესტიცია იყოს სტაბილური. ამასთანავე, უნდა 

აღინიშნოს, რომ ინვესტიცია მრავალ ცვლადზე არის დამოკიდებული და სწრაფად 

რეაგირებს კონიუნქტურულ რყევებზე.  

ინვესტიციებს, რომელიც დამოკიდებული არ არის ერთობლივი მოთხოვნის 

ზრდაზე, ან ერთობლივ შემოსავალზე, ავტონომიური ინვესტიციები ეწოდება. ეს 

უკანასკნელი გულისხმობს დანახარჯებს ახალი კაპიტალის წარმოქმნაზე, რომელიც 

თავად განაპირობებს ეროვნული შემოსავლის მატებას და კლებას.  

ინვესტიციებს, რომლებიც წარმოიქმნება ერთობლივი მოთხოვნის ან მიწოდების 

მდგრადი ზრდით, ინდუცირებულ ინვესტიციებს უწოდებენ.2 

ინვესტიციის ეფექტურობა, პირველ რიგში, განპირობებულია საინვესტიციო 

გარემოს მდგრადობით, რაც თავის მხრივ გულისხმობს ხელსაყრელი პირობების შექმნას 

ინვესტიციების განთავსებისთვის.  

საქართველოს კანონმდებლობით „ინვესტიციად მიიჩნევა ყველა სახის 

ქონებრივი და ინტელექტუალური ფასეულობა ან უფლება, რომელიც დაბანდდება და 

გამოიყენება შესაძლო მოგების მიღების მიზნით საქართველოს ტერიტორიაზე 

განხორციელებულ სამეწარმეო საქმიანობაში“.3 

უცხოური ინვესტიციები სამ კატეგორიად იყოფა. ესენია: პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციები (FDI), პორტფელის ინვესტიციები და სხვა ინვესტიციები.  

პუი-ს ძირითადი კომპონენტებია: სააქციო კაპიტალი, რეინვესტიცია და სავალო 

ვალდებულებები. დღეს უკვე შესაძლებელია პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 

                                                           
2 http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-01000-00---off-0ekonomik--00-1----0-10-0---0---0prompt-10---4-------0-1l--11-ka-50---20-about---00-3-1-00-0-0-11-
1-0utfZz-8-00&a=d&cl=CL4.2&d=HASH30e9b9383dc3dae95c178d.2.2 
3 http://www.justice.gov.ge/Multimedia/Files/investiciebis_shesaxeb.pdf 

http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-01000-00---off-0ekonomik--00-1----0-10-0---0---0prompt-10---4-------0-1l--11-ka-50---20-about---00-3-1-00-0-0-11-1-0utfZz-8-00&a=d&cl=CL4.2&d=HASH30e9b9383dc3dae95c178d.2.2
http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-01000-00---off-0ekonomik--00-1----0-10-0---0---0prompt-10---4-------0-1l--11-ka-50---20-about---00-3-1-00-0-0-11-1-0utfZz-8-00&a=d&cl=CL4.2&d=HASH30e9b9383dc3dae95c178d.2.2
http://www.justice.gov.ge/Multimedia/Files/investiciebis_shesaxeb.pdf
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გაანგარიშება კომპონენტების მიხედვით. 2013 წლიდან შესაბამისი მაჩვენებლების 

დინამიკური მწკრივები არსებობს. 4  

საქართველოში 1997 წლიდან მონაცემები მუშავდება ინვესტორი ქვეყნების, 2007 

წლიდან კი ეკონომიკის სექტორების მიხედვით. წინასწარი მონაცემები ქვეყნდება 

ყოველ კვარტალურად საანგარიშო პერიოდის დასრულებიდან 70-ე დღეს და ის 

ზუსტდება წლიური გამოკვლევის მონაცემების საფუძველზე მომდევნო წლის 15 

აგვისტოს. დაზუსტებული მონაცემები ყოველთვის განსხვავებულია წინასწარისაგან. 

ამის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მიზეზი ისაა, რომ საწარმოები წელიწადში ერთხელ 

წარადგენენ მოგება-ზარალის დაზუსტებულ მაჩვენებლებს. წინასწარ და დაზუსტებულ 

მონაცემებს შორის განსხვავება კვარტალურ დინამიკაში ზოგიერთ შემთხვევაში 20%-ზე 

მეტია, რადგან FDI მხოლოდ ფიქსირებულ აქტივებში განხორციელებული ინვესტიცია 

არ არის. FDI-ის შემცირების მიზეზები შეიძლება იყოს: არარეზიდენტის მიერ წილის 

დათმობა რეზიდენტისათვის; არარეზიდენტი პირდაპირი ინვესტორის კლასიფიკაცია 

პორტფელის ინვესტორად; რეზიდენტი საწარმოს მიერ არარეზიდენტი პირდაპირი 

ინვესტორის მიმართ არსებული ვალდებულებების შემცირება.  

  

                                                           
4 https://www.geostat.ge/media/19365/pirdapiri-ucxouri-investiciebis-statistikis-mokle-metodologia.pdf 

https://www.geostat.ge/media/19365/pirdapiri-ucxouri-investiciebis-statistikis-mokle-metodologia.pdf
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2. ინვესტიციების დადებითი მხარეები და შესაძლო რისკები 

ინვესტიციები უმეტეს შემთხვევაში ასოცირდება ეკონომიკურ აღმავლობასთან. 

ბევრი ქვეყანა ინვესტორების მოზიდვის მიზნით ამარტივებს საინვესტიციო 

პოლიტიკას. მიუხედავად ამისა, გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ პირდაპირმა 

უცხოურმა ინვესტიციებმა შესაძლებელია დადებითთან ერთად ნეგატიური გავლენაც 

მოახდინოს მიმღები ქვეყნის ეკონომიკაზე.  

იმისათვის, რომ შევაფასოთ ინვესტიციების სარგებელი და დანაკარგები, 

განვიხილოთ პუი-ს ძლიერი და სუსტი მხარეები.  

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ძლიერ მხარეებს წარმოდგენს: 

 ეკონომიკური განვითარების სტიმულირება: პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციები პოზიტიურ გავლენას ახდენს ქვეყნის ეკონომიკურ 

ზრდაზე. ადგილობრივ ინდუსტრიას აძლევს შესაძლებლობას მიიღოს 

სარგებელი. 

 გამარტივებული საერთაშორისო ვაჭრობა: ინვესტიცია ხელს უწყობს 

გლობალურ ეკონომიკურ გარემოში ინტეგრაციას და საგარეო ვაჭრობის 

გამარტივებას, იმპორტის ტარიფების და სხვა გადასახადების შემცირებას.   

 ინვესტიციის შედეგად იზრდება დასაქმების დონე, იქმნება ახალი 

სამუშაო ადგილები.  

 კაპიტალის შემოდინების ნაკადების ზრდა. 

 ადამიანური კაპიტალის განვითარება: პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციების ერთ-ერთი დიდი უპირატესობა ადამიანური კაპიტალის 

განვითარებაა. ტრენინგებისა და გამოცდილების გაზიარებით მიღებული 

ატრიბუტები ზრდის ქვეყანაში განათლებისა და ადამიანური კაპიტალის 

ხარისხს. ეს რესურსი არის არამატერიალური აქტივი, რომელსაც ფლობენ 

კომპანიები. ქვეყანამ უცხოური ინვესტიციების გამოყენებით შეიძლება 

განავითაროს საკუთარი ადამიანური რესურსები, რომელზე საკუთრებაც 

დარჩება ქვეყანაშივე.  

 ინვესტორები ხშირ შემთხვევაში სარგებლობენ საგადასახადო 

შეთავაზებით.  
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 რესურსების გადაცემა: ქვეყნებს აქვთ წვდომა თანამედროვე, 

გაუმჯობესებულ ტექნოლოგიებზე, შესაძლებელი ხდება ცოდნისა და 

გამოცდილების გაცვლა, ინოვაციების დანერგვა.  

 პუი ამცირებს უთანასწორობას შემოსავლებსა და ხარჯებს შორის.  

  უცხოელი ინვესტორების მიერ შემოთავაზებული შესაძლებლობების და 

აღჭურვილობების შედეგად იზრდება სამუშაო ძალის პროდუქტიულობა.  

 შემოსავლების ზრდა: პირდაპირი უცხოური  ინვესტიციების კიდევ ერთი 

დიდი უპირატესობა არის სამიზნე ქვეყნის შემოსავლის ზრდა. მეტი 

სამუშაო ადგილი და მაღალი ხელფასი განაპირობებს  ეროვნული 

შემოსავლის ზრდას. შედეგად ვიღებთ ეკონომიკურ ზრდას. 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები სარგებელთან ერთად, გარკვეულწილად 

რისკთანაც ასოცირდება. საჭიროა გავაანალიზოთ ის საფრთხეებიც, რომლის წინაშეც 

შეიძლება აღმოჩნდეს ინვესტიციის მიმღები ქვეყანა. ესენია: 

 უცხოური ინვესტიციებით შექმნილი კომპანიები დაბალი ზღვრული 

დანახარჯის გამო ზრდიან წარმოების მოცულობას და იზიდავენ 

მომხმარებელს. ანალოგიური პროფილის ადგილობრივი მწარმოებლები 

შემცირებული მოთხოვნის გამო ამცირებენ წარმოებას, რაც მოცემულ 

წარმოებებში სამუშაო ძალის შემცირების საბაბი შეიძლება გახდეს.  

 მართალია პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები მიმდინარე ანგარიშის 

დეფიციტის პირდაპირი დაფინანსების წყაროს წარმოადგენს, 

საშუალოვადიან პერიოდში მან შეიძლება უარყოფითი გავლენა 

მოახდინოს მიმდინარე ანგარიშზე, რადგან უცხოელი ინვესტორის 

მიზანია ინვესტიციიდან მაქსიმალური სარგებლის მიღება. ინვესტიციის 

მიმღები ქვეყნის უპირატესობები, იქნება ეს იაფი სამუშაო ძალა, მდიდარი 

ბუნებრივი რესურსი თუ სხვა, საშუალებას აძლევს ინვესტორს 

წარმატებული ბიზნესი აწარმოოს. მიღებული შედეგი კი უპირატესად 

გაედინება ქვეყნიდან განაწილებული მოგების სახით, რაც ნეგატიურად 

მოქმედებს საგადასახდელო ბალანსზე.5 

                                                           
5 https://connectusfund.org/17-big-advantages-and-disadvantages-of-foreign-direct-investment 

https://connectusfund.org/17-big-advantages-and-disadvantages-of-foreign-direct-investment
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 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შედეგად იქმნება საწარმოები, 

რომლებიც ხასიათდებიან მაღალი პროდუქტიულობით. შესაბამისად,  

შრომით რესურსებზე მოთხოვნის შემცირება განაპირობებს უმუშევრობის 

ზრდას ქვეყანაში.  

 უცხოურ კაპიტალზე დამოკიდებულებამ შეიძლება ქვეყანა რთული 

ეკონომიკური და პოლიტიკური საფრთხის წინაშე დააყენოს, რადგან 

ინვესტიციების ზრდის ფონზე უცხოელი ინვესტორები იწყებენ არა მარტო 

ეკონომიკური, არამედ პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებას, რაც 

ქვეყნის მოსახლეობის ინტერესებს შეიძლება ეწინააღმდეგებოდეს.  

ყოველივე ზემოთ განხილულის მიუხედავად, ითვლება, რომ პირდაპირი 

უცხოური ინვესტიციების გავლენა მიმღები ქვეყნის ეკონომიკაზე დადებითია. უნდა 

გვახსოვდეს, რომ ქვეყნები განსხვავდებიან ერთმანეთისგან, პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიცია თავისთავად არ წარმოადგენს უპირატესობას ან ნაკლოვანებას, მისი 

დადებითი ეფექტი კი ბევრად არის დამოკიდებული თავად მიმღებ ქვეყნაზე. 
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3. ინვესტიციების დაფინანსების წყაროები  

წარმატებული ბიზნესის დაწყება მოითხოვს უფრო მეტს, ვიდრე უბრალოდ 

კარგი იდეაა. საჭიროა ფინანსური რესურსების მოზიდვა, რათა განავითარო ახალი 

პროდუქტი და მომსახურება. მიუხედავად იმისა, რომ ბიზნესის დაფინანსება 

შესაძლებელია სესხების მეშვეობით, ინვესტორებისგან დაფინანსების მოზიდვა არის 

გზა, რომლის საშუალებითაც იღებ კაპიტალის საჭირო მოცულობას, დიდი ხარჯების 

გაწევის გარეშე. 6 სტაბილური, სანდო და მზარდი ინვესტიცია ბიზნესის წარმატებით 

ფუნქციონირებისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.  

ინვესტიციების დაფინანსების წყაროები შეგვიძლია განვიხილოთ მიკრო და 

მაკრო დონეზე. მაკრო დონეზე ინვესტიციების წყაროები შეიძლება იყოს: 

 მსხვილი უცხოური ან ქართული საინვესტიციო კომპანიები 

 კერძო ინვესტორები  

 სახელმწიფო დაწესებულებები 

რაც შეეხება მიკრო დონეს, შეგვიძლია განვიხილოთ შემდეგი საინვესტიციო 

წყაროები: 

 ფასიანი ქაღალდების გაყიდვის შედეგად მიღებული რესურსები 

 ორგანიზაციის შიდა რესურსები  

 ვენჩურული ინვესტიციები 

 ნასესხები სახსრები (კრედიტი) 

განასხვავებენ ინვესტიციების შიდა და გარე წყაროებს. საინვესტიციო კაპიტალი 

შეიძლება გენერირდეს კომპანიის მიერ საკუთარი წყაროებიდან. აქ შედის ყველა 

აქტივი, რომელიც ორგანიზაციის საკუთრებაშია. ესენია: 

 ორგანიზაციის წმინდა მოგება, რომელის უნდა მოხმარდეს 

კონკურენტუნარიანობის გაძლიერებასა და ბიზნესის განვითარებას 

 საწესდებო კაპიტალი 

 ორგანიზაციის რეზერვები 

 სადაზღვევო შემთხვევისას სადაზღვეო კომპანიების მიერ  ჩარიცხული 

სახსრები 

                                                           
6 https://bizfluent.com/list-7161645-sources-investment-funds.html 

https://bizfluent.com/list-7161645-sources-investment-funds.html
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 უსასყიდლოდ მიღებული სახსრები, სპონსორის დახმარება. 

ინვესტიციის შიდა წყაროებს გარდა ზემოთ ჩამოთვლილი ფინანსური 

საშუალებებისა, ასევე მიეკუთვნება სხვა საშუალებები, რომლებიც გამოიყენება   

საკუთარი წარმოების დასაფინანსებლად. ესენია: უძრავი ქონება, სატრანსპორტო 

საშუალებები, მასალები, კვალიფიციური სამუშაო ძალა.  

კომპანიამ შეიძლება გამოუშვას გარკვეული რაოდენობის ფასიანი ქაღალდები  

დამატებითი სახსრების მოსაზიდად. ფასიანი ქაღალდების შეძენა, როგორც 

იურიდიულ, ასევე ფიზიკურ პირებს შეუძლიათ. მათგან მიღებული შემოსავალი 

კომპანიის ფინანსურ აქტივად იქცევა.  

ინვესტიციის შიდა წყაროა საბიუჯეტო დაფინანსება და კრედიტები და სესხები. 

ეს უკანასკნელი ყველაზე გავრცელებულ დაფინანსების წყაროს წარმოადგენს. 

აღსანიშნავია, რომ კომპანიისათვის შედარებით უმტკივნეულო და მომგებიანია 

გრძელვადიანი კრედიტის აღება. ნასესხებ სახსრებს კომპანია გარკვეული პერიოდის 

შემდეგ უკან აბრუნებს. დროის ინტერვალი და საპროცენტო განაკვეთი წინასწარ 

განისაზღვრება.  

გასათვალისწინებელია ამორტიზაციის ხარჯებიც, რომლის მიზანია პროდუქტის 

რემონტი და აღდგენა.  

კომპანიებმა შეიძლება მონაწილეობა მიიღონ ისეთ პროექტებში, რომელიც 

სახელმწიფოს ან მუნიციპალიტეტების მიერ არის ორგანიზებული და ამ გზით 

მოიზიდონ სახელმწიფო წყაროდან ინვესტიცია.   

ინვესტიციის გარე  წყაროებში იგულისხმება ნასესხები სახსრები, რომელიც 

გამოიყენება წარმოების მოცულობის გასაზრდელად და ასევე ფასიანი ქაღალდების 

გაყიდვით  მოზიდული კაპიტალი. აქვე შეიძლება გავითვალისწინოთ სახელმწიფო 

გრანტები, სპონსორების ფონდები და სხვა. გარე წყაროებს მიეკუთვნება: 

 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 

 პორტფელი უცხოური ინვესტიციები 

 უცხოური სესხები 
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4. ინვესტიციის გავლენის შეფასება  ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდაზე-

თეორიული ასპექტები 

ინვესტიციები ასოცირდება ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდასთან და პროგრესთან. 

გამომდინარე აქედან, ბევრი ქვეყანა ცდილობს გააუმჯობესოს ინვესტიციების 

მოზიდვის პოლიტიკა და რაც შეიძლება მეტი ინვესტორი დააინტერესოს.  

ინვესტიციებიდან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციები, რადგან უმეტესწილად სწორედ ისინი განაპირობებენ ქვეყნის 

ეკონომიკურ განვითარებას გრძელვადიან პერიოდში. ინვესტიციებსა და ქვეყნის 

ეკონომიკურ ზრდას შორის კავშირზე სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს.   

მ. მარტენსი, ლ. კოლენი და ჯ. სვინერი აღნიშნავენ, რომ პირდაპირ უცხოურ 

ინვესტიციებსა და ადამიანურ განვითარებას შორის არსებობს მჭიდრო 

ურთიერთკავშირი (De Schutter O., Swinnen J., Wouters J, 2012).  

ცნობილი შვედი ეკონომისტი მ. ბლომსტორმი (Blomstrom & Kokko, 1998) 

ამტკიცებს, რომ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები განსაკუთრებით სასარგებლოა 

განვითარებადი ქვეყნებისათვის. მათ უჩნდებათ შესაძლებლობა, მსოფლიო ბაზარზე 

კონკურენტუნარიანი პროდუქციით გამოჩნდნენ.  

კოპურია-ფორემანის (Kapuria-Foreman, 2009) აზრით, ქვეყნის საინვესტიციო 

მომხიბვლელობას და ინვესტიციების რაოდენობის ზრდას მრავალი ფაქტორი 

განაპირობებს, რომელთა შორის აღსანიშნავია: კერძო საკუთრების დაცვა, სამთავრობო 

ჩარევის შემცირება და კაპიტალის შემოდინებისათვის ბარიერების მოხსნა. მიუხედავად 

ამისა, კაპიტალის მოზიდვის ყველა წყარომ და ჭარბი ინვესტიციების შემოდინებამ 

შესაძლებელია ნეგატიური გავლენა მოახდინოს ქვეყნის ეკონომიკაზე.  

პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებისა და ეკონომიკურ ზრდას შორის დადებით 

ეფექტზე ამახვილებს  ყურადღებას თავის კვლევებში ლ. კრკოსკაც (Krkoska L., 2001), 

რომელიც 25 გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნას 1989-2000 წლებში აკვირდებოდა. 

მისი აზრით, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ზრდა ქვეყნებს სტიმულს აძლევს 

კაპიტალის დასაგროვებლად, აგრეთვე ეკონომიკური ვარდნის პერიოდში ხელს უწყობს 

ეკონომიკის ზრდას.  
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იგივე დასკვნას იძლევა ბენგოა და სანჩეს-რობლესის მიერ 1970-1999 წლებში 

ლათინური ამერიკის 18 ქვეყანაში ჩატარებული ემპირიული კვლევაც, რომლის 

თანახმადაც პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ზრდა დადებითად აისახა ამ 

ქვეყნების მოსახლეობის შემოსავლების ზრდაზე  (Bengoa M, Sanchez-Robles B, 2003). 

ცნობილი შვედი ეკონომისტის მ. ბლომსტორმის თანახმად, პუი-ები ქვეყნებს 

აძლევს საშუალებას, მარტივად დაეუფლონ თანამედროვე ტექნოლოგიებს, შედეგად 

ძლიერდება ადგილობრივი ფირმების უნარი, აწარმოონ მსოფლიო ბაზარზე 

კონკურენტუნარიანი პროდუქცია. სწორედ ახალ ტექნოლოგიათა მიღებაა ძირითადი 

მიზანი, რის გამოც ქვეყნები აქტიურად ცდილობენ მოიზიდონ პირდაპირი უცხოური  

ინვესტიციები.  

ჰარვარდის უნივერსიტეტის პროფესორი რ. ქეივსი აღნიშნავს, რომ მიმღები 

ქვეყნის ეკონომიკისთვის დადებით ეფექტთა შორის აღსანიშნავია მწარმოებლურობის 

ზრდა, ტექნოლოგიებისა და ნოუ-ჰაუს გადაცემა, ახალი ტექნოლოგიური პროცესების 

დანერგვა, დასაქმებული პერსონალის მომზადება და წარმოების საერთაშორისო 

ქსელების წარმოშობა.  

ამერიკელი ეკონომისტების მიულერისა და გოიჩის მოსაზრებით, მასპინძელი 

ქვეყანა პუი-ების დახმარებით ზრდის შრომის მწარმოებლურობას და დასაქმებას, 

სტიმულს აძლევს ინოვაციების დანერგვას და ხელს უწყობს მდგრად ეკონომიკურ 

ზრდას. 

საბოლოო ჯამში, თუ შევაჯამებთ ინვესტიციებიდან მიღებულ დადებით 

ეფექტებს, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ყველაზე თვალსაჩინო ელემენტებად 

შეგვიძლია მივიჩნიოთ: 

 ტექნოლოგიური გადაიარაღება და ნოუ-ჰაუ 

 დასაქმების მაჩვენებლის გაუმჯობესება 

 ეკონომიკური ზრდა 
 ადგილობრივი მონოპოლიების ძალაუფლების შეზღუდვა 
 საქონლისა და მომსახურების შედარებით ფართო არჩევანი, 

ხელმისაწვდომობა  
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თავი II - გლობალური ეკონომიკური გარემო და პირდაპირი 

უცხოური ინვესტიციები 

თანამედროვე პირობებში გლობალიზაცია მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს 

საერთაშორისო ვაჭრობის განვითარებას, რაც თავის მხრივ, დიდ გავლენას ახდენს 

ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდაზე. გლობალიზაციის პროცესი აჩქარებს ქვეყნებს შორის 

ინტეგრაციას და ხელს უწყობს მჭიდრო ეკონომიკურ თანამშრომლობას. გამომდინარე 

აქედან, იზრდება ინვესტიციების როლი საერთაშორისო ბაზარზე.  

მსოფლიოში დღეს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ბევრად უფრო 

მნიშვნელოვანია, ვიდრე ვაჭრობა. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ქვეყნებს შორის 

ეკონომიკური კავშირები უშუალოდ დაკავშირებულია პუი-ს ნაკადებთან.  

კავშირი პუი-ს და გლობალიზაციურ პროცესებს შორის გარკვეულ დონეზეა 

შესწავლილი სხვადასხვა ავტორების მიერ. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 

შესახებ ლიტერატურა 1960-1970 წლებში ეკუთვნის ჰიმერს (1960), კინდლბერგს (1969) 

და ქეივსს (1971). დანინგი (1981) თავის ეკლექტიკურ თეორიაში პუი-ს შესახებ მიზნად 

ისახავს ცალკეული საუკეთესო ელემენტების გაერთიანებას, რომელიც წინამორბედების 

თეორიებიდან აქვს აღებული და ცდილობს ახსნას პუი-ს როლი გლობალიზაციის 

პირობებში. ეკლექტიკური პარადიგმა ხსნის რატომ აბანდებენ კაპიტალს ინვესტორები 

მიმღებ ქვეყანაში.7  

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები გლობალიზაციის პროცესის 

მამოძრავებელი ძალა და მსოფლიო ეკონომიკის განვითარების განმსაზღვრელი 

ელემენტია, სწორედ ამიტომ, ვისაუბროთ პუი-ს ტენდენციებზე მსოფლიოში.  

 

  

                                                           
7 https://mpra.ub.uni-muenchen.de/37436/1/foreign_direct_investment_and_globalization.pdf 

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/37436/1/foreign_direct_investment_and_globalization.pdf
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1. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ტენდენციები მსოფლიოში 

XX საუკუნის 80-იან წლებამდე პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მიმართ 

განსხვავებული და რადიკალური მიდგომა არსებობდა. ძირითადად ყურადღება იყო 

გამახვილებული პუი-ს უარყოფით ზეგავლენაზე მიმღები ქვეყნებისათვის.  აღნიშნული 

მიდგომა შეიცვალა მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი პერიოდიდან, როდესაც მსოფლიო 

ეკონომიკაში პუი-ს როლი მნიშვნელოვნად გაიზარდა.  

თანამედროვე მსოფლიოში სავაჭრო პოლიტიკის ლიბერალიზაცია ხელს უწყობს 

საქონლისა და მომსახურების საერთაშორისო წარმოების ზრდა. XX საუკუნის 80-იანი 

წლებიდან ტრანსეროვნული კორპორაციების (ტეკ) მიერ განხორციელებული პუი-ს 

უზარმაზარმა ნაკადებმა მნიშვნელოვანი ცვლილებები გამოიწვია ტექნოლოგიურ 

სფეროში, რამაც ხელი შეუწყო მსოფლიოში ვაჭრობისა და ინვესტიციათა რეჟიმის 

ლიბერალიზაციას, განსაკუთრებით ბაზრების პრივატიზაციის შედეგად. ამ მხრივ, 

გლობალიზაცია ქმნის შესაძლებლობებს, რომ განვითარებადმა ქვეყნებმა ვაჭრობისა და 

ინვესტიციების დახმარებით მიაღწიონ სწრაფ ეკონომიკურ ზრდას. უცხოელი 

ინვესტორები პუი-ების მეშვეობით ეფექტიანად იყენებენ აქტივებსა და რესურსებს, 

ხოლო ინვესტიციათა რეციპიენტი ქვეყნები, გარდა ფინანსური რესურსებისა 

სარგებლობენ თანამედროვე ტექნოლოგიებით, ერთვებიან საერთაშორისო წარმოებასა 

და სავაჭრო ქსელებში, წვდომა აქვთ ადამიანურ კაპიტალზე და ინფორმირებულობის 

დონე ეზრდებათ. 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები წარმოადგენს კაპიტალის მნიშვნელოვან 

წყაროს განვითარებულ და განვითარებად ქვეყნებში. გამომდინარე იქიდან, რომ 

რესურსები არის შეზღუდული, გლობალურ დონეზე პუი-ს ტენდენციების ანალიზი 

გვაძლევს საშუალებას დავინახოთ მისი მზარდი მნიშვნელობა ქვეყნების 

ეკონომიკისათვის. მსოფლიო ეკონომიკის განვითარებაში და გლობალიზაციაში სულ 

უფრო მეტ როლს ასრულებს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შედინების და 

გადინების ნაკადები.  

მსოფლიოს მასშტაბით, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების დინამიკას 

აქვეყნებს მსოფლიო ბანკი. გავაანალიზოთ პუი-ს ნაკადებს 2000 წლიდან 2017 წლის 
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ჩათვლით პერიოდში და ვიმსჯელოთ მთლიან შიდა პროდუქტში (მშპ) მის წილზე 

მსოფლიოს მასშტაბით. 

 

გრაფიკი 1. მსოფლიო ჯამური მშპ (მიმდინარე  ტრილიონი $, 2000 – 2017 წწ.) 

 

წყარო: მსოფლიო ბანკის მასალები 

მსოფლიოში მშპ-ს ჯამური მაჩვენებელი მაქსიმალური იყო 2017 წელს და 

შეადგინა 80.93 ტრილიონი დოლარი. მშპ-ს ჯამური მაჩვენებელი მაღალი იყო ასევე 

2014 და 2013 წლებში ($79.32 ტრლნ. და $77.22 ტრლნ.). 2017 წელს მშპ-ს ჯამური 

მოცულობა 2000 წელთან შედარებით 2.4-ჯერ გაიზარდა.  

მშპ-ს საშუალო წლიური ზრდის ტემპი მერყეობდა -4.5%-დან 12.6%-მდე 

დიაპაზონში. 2009 წლის კრიზისის გამო მსოფლიოს ჯამური მშპ-ს მოცულობა 

შემცირდა 5.2%-ით წინა წელთან შედარებით. ანალოგიური სურათი გვქონდა 2015 

წელს, როდესაც ჯამურმა მშპ-მ განიცადა 5.4%-იანი კლება (გრაფიკი 2). 

ჯამური მშპ-ს ზრდის ტემპი მაქსიმალური იყო 2004 და 2007 წლებში (ზრდის 

ტემპი 12.6%).  
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გრაფიკი 2. მსოფლიო ჯამური მშპ-ს საშუალო წლიური ზრდა (%), 2000 – 2017 წწ.

 

წყარო: მსოფლიო ბანკის მასალები 

თუ დავაკვირდებით ბოლო 30 წლის ტენდენციას, შევნიშნავთ, რომ მსოფლიოში 

მკვეთრად გაიზარდა, როგორც FDI-ს შედინების, ასევე გადინების მასშტაბები, 

გაიზარდა ასევე მათი წილი მსოფლიო მშპ-ში.  

90-იან წლებამდე პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ტრენდი 

არასტაბილურად ვითარდებოდა, თუმცა შემდგომ პერიოდში მნიშვნელოვნად 

გაიზარდა. პუი-ს ნაკადების ზრდა განსაკუთრებით დამახასიათებელია 2000 წლის 

შემდგომ პერიოდში (ცხრილი 1). 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ნაკადებმა თავის მაქსიმალურ 

მნიშვნელობას მიაღწია 2007 წელს, როდესაც, როგორც შედინების, ასევე გადინების 

მოცულობები იყო ყველაზე მაღალი და 3 ტრილიონ დოლარს გადააჭარბა.  
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ცხრილი 1. მსოფლიო FDI-ს ნაკადების დინამიკა 1990 – 2017 წწ. (მიმდინარე $ 

ტრილიონი) 

წელი FDI შედინება FDI გადინება 

FDI შედინების 

წილი (%) მშპ-

სთან 

FDI გადინების წილი 

(%) მშპ-სთან 

1990 0,196314843 0,277925245 0,9 1,2 

1991 0,147008507 0,22078876 0,6 0,9 

1992 0,153248189 0,229765934 0,6 0,9 

1993 0,211747657 0,254014579 0,8 1,0 

1994 0,24185649 0,31346876 0,9 1,1 

1995 0,319900395 0,400889473 1,0 1,3 

1996 0,363575574 0,439312193 1,2 1,4 

1997 0,461268354 0,525481108 1,5 1,7 

1998 0,679307688 0,781256021 2,2 2,5 

1999 0,961898356 1,207397799 3,0 3,7 

2000 1,460994461 1,404339716 4,3 4,2 

2001 0,79627352 0,739975635 2,4 2,2 

2002 0,744140742 0,657914421 2,1 1,9 

2003 0,716480022 0,725227181 1,8 1,9 

2004 1,014959736 1,197479592 2,3 2,7 

2005 1,546421229 1,402240708 3,3 3,0 

2006 2,160466665 2,154502464 4,2 4,2 

2007 3,110979876 3,195217194 5,4 5,5 

2008 2,459981809 2,596838852 3,9 4,1 

2009 1,373102518 1,282087845 2,3 2,1 

2010 1,863649377 1,751714727 2,8 2,7 

2011 2,290269942 2,127012121 3,1 2,9 

2012 2,118656658 1,764479976 2,8 2,4 
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2013 2,136899968 1,934901113 2,8 2,5 

2014 1,860631944 1,744102694 2,3 2,2 

2015 2,411357561 2,024783223 3,2 2,7 

2016 2,45833117 2,045979719 3,2 2,7 

2017 1,949573009 1,913074826 2,4 2,4 

წყარო: მსოფლიო ბანკის მასალები 

მსოფლიო ფინანსური კრიზისის შედეგად პირდაპირმა უცხოურმა 

ინვესტიციებმა მსოფლიო მასშტაბით მნიშვნელოვნად იკლო. 2008 წელს 21%-იანი 

ვარდნა განიცადა და 2,45 ტრილიონს გაუტოლდა.  

ცხრილიდან ჩანს, რომ 2009 წელს ფინანსური კრიზისის გამო და 2014 წელს პუი-ს 

შედინების და გადინების მაჩვენებლები შემცირებულია წინა წლებთან შედარებით. 

კლების ტენდენცია შეინიშნება 2017 წელსაც. 

თუ შევხედავთ ბოლო სამი წლის (2015, 2016, 2017 წწ.) მონაცემებს, ტოპ ქვეყნები 

პუი-ს ნაკადების მხრივ შემდეგნაირად განაწილდა: 

ცხრილი 2. მსოფლიოს ლიდერი ქვეყნები ინვესტიციების მიწოდებაში (მლნ დოლარი) 

FDI გადინება ($) 

 2017   2016   2015 

კანადა  81,1   ნიდერლანდები  274,9   ნიდერლანდები  252,6  

ჩინეთი  101,9   ჩინეთი  216,4   ირლანდია  189,9  

საფრანგეთი  57,0   იაპონია  173,9   ჩინეთი  174,39  

გერმანია  125,0   ირლანდია  102,1   იაპონია  138,4  

ჰონგ კონგი  100,9   გერმანია  91,2   გერმანია  128,9  

წყარო: მსოფლიო ბანკის მასალები 
 

ცხრილი 3. ინვესტიციების მიმღები მსოფლიოს ლიდერი ქვეყნები (მლნ დოლარი) 

FDI შემოდინება ($) 

 2017   2016   2015 

ნიდერლანდები  316,5   ჩინეთი  174,7   ჩინეთი 242,4  

ჩინეთი  168,2   ნიდერლანდები  161,6   ირლანდია      23,5  

ჰონგ კონგი  122,4   ჰონგ კონგი  133,2   ჰონგ კონგი 181,0  

გერმანია  77,9   ირლანდია           79,0   ნიდერლანდები 180,8  

ბრაზილია  70,6   ბრაზილია      77,7   ბრაზილია    74,7  

წყარო: მსოფლიო ბანკის მასალები 
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2016, 2017 წლებში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ნაკადების გადინების 

და შედინების მხრივ წამყვან პოზიციაზეა ჩინეთი (ინარჩუნებს პირველ, მეორე 

ადგილს). 2015 წელს პირველ ადგილს იკავებს პუი-ს მიმღებ ქვეყნებს შორის, ხოლო 

ჩინეთიდან განხორციელებული პუი-ს მოცულობის მიხედვით ქვეყანა მესამე 

ადგილზეა.  

ჰონგ კონგი და ბრაზილია პუი-ს მიმღებ ქვეყნებს შორის სტაბილურად 

ინარჩუნებენ პოზიციებს ბოლო სამი წლის განმავლობაში. ნიდერლანდებში შესული 

პუი-ს მოცულობა სტაბილურად იზრდება. ქვეყანა 2015, 2016 წლებში აგრეთვე პირველ 

ადგილზეა პუი-ს ნაკადების გადინების მხრივაც.   

2015-2018 წლებში საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციების მოცულობის მიხედვით ლიდერულ პოზიციაზეა ევროკავშირის 

ქვეყნები, თუმცა პუი-ს მოცულობა მკვეთრად გამოხატული ტენდენციით არ 

ხასიათდება (კლების და ზრდის პერიოდები მონაცვლეობს). ქვეყნებიდან აღსანიშნავია  

ნიდერლანდებიდან, გაერთიანებული სამეფოდან და ლუქსემბურგიდან 

განხორციელებული ინვესტიციების მოცულობები, გარკვეულწილად მნიშვნელოვანი 

რაოდენობებით ხასიათდება ჩეხეთი და მალტა.  

ევროკავშირის ქვეყნებს არანაკლებ ჩამოუვარდება დამოუკიდებელ 

სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნებიდან განხორციელებული პუი-ს მოცულობა. 

უდაოდ ლიდერობს აზერბაიჯანი, რომელსაც 2012 წლიდან მოყოლებული პირველი 

ადგილი უჭირავს საქართველოში განხორციელებული პუი-ს მიხედვით. მეორე 

ადგილზეა რუსეთი. შემდეგ მოდის სომხეთი, უკრაინა და ყაზახეთი. აღსანიშნავია, რომ 

დსთ-ს ქვეყნებიდან განხორციელებული პუი-ს ნაკადები ხასიათდება კლების 

ტენდენციით. განსაკუთრებით თვალსაჩინოა კლება 2018 წელს 2017 წელთან 

შედარებით, როდესაც ინვესტიციების მოცულობა შემცირდა 44%-ით.  

დანარჩენი ქვეყნებიდან აღსანიშნავია თურქეთიდან, ჩინეთიდან და აშშ-დან 

შემოსული ინვესტიციები.  

რაც შეეხება უცნობ ქვეყნებს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს, მათი განხილვა 

ნაკლებად მნიშვნელოვანია, გამომდინარე განხორციელებული ინვესტიციების მცირე 

მოცულობებიდან.  
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ცხრილი 4. საქართველოში განხორციელებული FDI-ს მოცულობები (ათასი აშშ 

დოლარი) 

 2015 2016 2017 2018 

ევროკავშირის ქვეყნები 783 998,9 400 120,0 766 333,1 569 265,7 

დსთ-ის ქვეყნები  632 439,4 620 974,4 512 957,6 288 282,1 

დანარჩენი ქვეყნები 202 596,8 506 319,9 612 684,6 372 965,4 

საერთაშორისო ორგანიზაციები 39 779,5 43 125,7 2 516,1 1 934,8 

სულ    1 665 557,6 1 565 837,6 1 894 491,3 1 232 447,9 
 

წყარო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მასალები 

 

საინტერესოა FDI-ს ნაკადების წილი პოსტკომუნისტურქვეყნებში მსოფლიო 

ნაკადებთან მიმართებით. სწორედ ამიტომ, განვიხილოთ ქვეყნების ჯგუფები 

(ბალტიისპირეთი, ცენტრალური აზია, სამხრეთ კავკასია, აღმოსავლეთ ევროპა, 

რუსეთი) და მათი წილები FDI-ს მსოფლიო ნაკადებში. პროცენტული განაწილება 

წარმოდგენილია ცხრილი 4-ში.  

ცხრილი 5. პოსტკომუნისტური ქვეყნების FDI გადინების წილი მსოფლიო FDI-ს 

ჯამურ გადინებაში (%) 

  FDI გადინების წილი მსოფლიო FDI-ს ჯამურ გადინებაში 

ბალტიისპირეთი 0.07 

ცენტრალური აზია 0.12 

სამხრეთ კავკასია 0.19 

აღმოსავლეთ ევროპა 0.02 

რუსეთი 2.01 

წყარო: მსოფლიო ბანკის მასალები 

როგორც ვხედავთ, პუი-ს ჯამური გადინების წილი პოსტკომუნისტურქვეყნებს 

შორის ყველაზე მაღალია რუსეთიდან და შედგენს 2.01%-ს. გადინების მხრივ მეორე 

ადგილზეა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები (როგორც შემდეგ ვნახავთ, განსაკუთრებული 

წვლილი შეაქვს აზერბაიჯანს - ცხრილი 6). საქართველოსთვის, როგორც მიმღები 

ქვეყნისათვის, საინტერესოა ცენტრალური აზიის ქვეყნებიც, რომელიც მესამე ადგილს 

იკავებს გასული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობის მიხედვით. 
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პოსტკომუნისტური დანარჩენი ქვეყნების ჯგუფი ინვესტიციების გადინების ნაკლები 

პროცენტულობით გამოირჩევა.  

რაც შეეხება პოსტკომუნისტურქვეყნებში განხორციელებული FDI-ს შედინების 

ნაკადების წილს მსოფლიო დონეზე, წილები შემდეგნაირად განაწილდა.  

ცხრილი 6. პოსტკომუნისტური ქვეყნების FDI შედინების წილი მსოფლიო FDI-ს 

ჯამურ შედინებაში (%) 

  FDI შედინების წილი მსოფლიო FDI-ს ჯამურ შედინებაში 

ბალტიისპირეთი 0.18 

ცენტრალური აზია 0.61 

სამხრეთ კავკასია 0.27 

აღმოსავლეთ ევროპა 0.33 

რუსეთი 1.73 

წყარო: მსოფლიო ბანკის მასალები 

რუსეთში მსოფლიო FDI-ს შედინების წილი კვლავ ყველაზე მაღალია 

პოსტკომუნისტურქვეყნებს შორის, თუმცა ქვეყნიდან უფრო მაღალია გადინებული 

პუი-ს წილი მსოფლიო მასშტაბით. დანარჩენი ქვეყნების ჯგუფი უფრო შედინების 

მაღალი წილით ხასიათდებიან, ვიდრე პუი-ს გადინების ნაკადებით. ცენტრალური 

აზიის ქვეყნების წილი შეადგენს 0.61%-ს, რაც ასევე მაღალი მაჩვენებელია. მესამე 

ადგილს იკავებენ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, რომლებიც, როგორც ჩანს, 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მიმღებლობით უფრო გამოირჩევიან.  

საინტერესოა პოსტკომუნისტური ქვეყნებიდან უშუალოდ საქართველოში 

განხორციელებული პუი-ს მოცულობა და მისი წილი საქართველოს მშპ-ში. მოცემულ 

საკითხის განხილვა წარმოდგენილია შემდეგ ქვეთავში.  
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2. პოსტკომუნისტური  ქვეყნებიდან საქართველოში განხორციელებული 

პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები 

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ, პოსტკომუნისტურქვეყნებში საბაზრო 

ეკონომიკის მშენებლობა და ინტეგრაციული პროცესები განსხვავებულად წარიმართა. 

პოსტკომუნისტური ქვეყნებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო უცხოური 

ინვესტიციების მოზიდვა, რადგან რეალობამ გვიჩვენა, რომ მხოლოდ რესურსებზე 

დამყარებულ ეკონომიკას გრძელვადიანი მდგრადი განვითარების პერსპექტივა 

ნაკლებად გააჩნია. საწყის ეტაპზე, მდიდარი ბუნებრივი რესურსების მქონე 

პოსტკომუნისტურქვეყნებში ხორციელდებოდა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები.  

FDI-ს წმინდა მაჩვენებლები უკავშირდება უშუალოდ შედინების და გადინების 

ნაკადებს. განვიხილოთ პოსტკომუნისტური ქვეყნებიდან პუი-ს გადინების 

მაჩვენებლები და ასევე საქართველოში ამ ქვეყნებიდან განხორცილებული 

ინვესტიციების მოცულობა.  

ცხრილი 7. FDI-ს წმინდა გადინების მაჩვენებლები პოსტკომუნისტური ქვეყნებიდან 

(მლნ $) 

ბალტიისპირეთი 

(მლნ $) ესტონეთი ლატვია ლიტვა 

2000 92 7 5 

2001 250 84 4 

2002 186 -47 -34 

2003 275 86 75 

2004 389 85 298 

2005 874 226 500 

2006 1537 212 502 

2007 2452 770 917 

2008 1255 342 271 

2009 1362 -193 253 

2010 1242 80 57 

2011 -1369 108 140 

2012 1282 161 275 
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2013 851 494 427 

2014 1135 547 487 

2015 -574 143 180 

2016 392 245 812 

2017 560 500 579 
 

ცენტრალური აზია 

(მლნ $) ყაზახეთი ყირგიზეთი უზბეკეთი ტაჯიკეთი თურქმენეთი 

2000 92 5 0 0 0 

2001 -44 6 0 0 0 

2002 425 0 0 0 0 

2003 270 0 0 0 0 

2004 179 44 0 0 0 

2005 427 0 0 0 0 

2006 922 0 0 0 0 

2007 3942 -1 0 0 0 

2008 3704 0 0 0 0 

2009 4193 0 0 0 0 

2010 3791 18 0 0 0 

2011 5178 -4 0 0 0 

2012 1792 -16 0 0 0 

2013 1977 -7 0 -159 0 

2014 2634 113 0 0 0 

2015 3316 135 0 0 0 

2016 3475 40 0 0 0 

2017 957 -29 0 123 0 
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სამხრეთ კავკასია 

(მლნ $) საქართველო სომხეთი აზერბაიჯანი 

2000 3 0 1 

2001 4 0 593 

2002 4 0 958 

2003 4 0 1656 

2004 10 0 2368 

2005 -89 5 4017 

2006 -13 22 5775 

2007 201 14 9629 

2008 174 19 4528 

2009 -24 50 2753 

2010 190 8 3022 

2011 183 216 3553 

2012 217 16 4481 

2013 127 27 1478 

2014 407 16 1987 

2015 316 17 3209 

2016 412 66 2574 

2017 205 22 2564 

 

აღმოსავლეთ ევროპა 

(მლნ $) ბელარუსია უკრაინა მოლდოვა 

2000 0 1 0 

2001 0 23 0 

2002 -206 -5 0 

2003 2 13 0 

2004 1 4 3 

2005 3 275 0 

2006 3 -133 -1 

2007 15 975 12 

2008 31 797 31 

2009 102 115 -3 
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2010 51 692 8 

2011 126 192 34 

2012 156 980 27 

2013 262 430 31 

2014 73 548 41 

2015 107 38 7 

2016 123 173 13 

2017 68 234 11 

წყარო: მსოფლიო ბანკის მასალები 

პოსტკომუნისტური ქვეყნებიდან ინვესტიციების გადინების ნაკადები 

შედარებით მოკრძალებულია და გამომდინარეობს ეკონომიკების განვითარების 

მიღწეული დონეებიდან. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების გადინების ჯამური 

მაჩვენებელი განხილული ქვეყნების 5 ჯგუფიდან, ყველაზე მაღალია სამხრეთ კავკასიის 

ქვეყნებში. აშკარად აქტიურობს აზერბაიჯანი, რომელიც პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციების ნაკადების გადინების მოცულობის მხრივ პირველ ადგილზეა 

პოსტკომუნისტურდანარჩენ ქვეყნებს შორის (ცხრილი 6). 

  

 (მლნ $) რუსეთი 
 

(მლნ $) რუსეთი 

2000 3179 
 

2009 43281 

2001 2541 
 

2010 52616 

2002 3533 
 

2011 66851 

2003 9724 
 

2012 48822 

2004 13782 
 

2013 86507 

2005 17880 
 

2014 57082 

2006 29993 
 

2015 22085 

2007 44801 
 

2016 22314 

2008 55663 
 

2017 36757 
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ცხრილი 8. FDI-ს წმინდა გადინების ჯამური მაჩვენებლები პოსტკომუნისტური 

ქვეყნებიდან (მლნ $) 

ქვეყანა  (მლნ $) 

რუსეთი 617410 

აზერბაიჯანი 55144 

ყაზახეთი 37229 

ესტონეთი 12190 

ლიტვა 5747 

უკრაინა 5352 

ლატვია 3850 

საქართველო 2330 

ბელარუსია 915 

სომხეთი 497 

ყირგიზეთი 302 

მოლდოვა 214 

უზბეკეთი 0 

თურქმენეთი 0 

ტაჯიკეთი -36 

წყარო: მსოფლიო ბანკის მასალები 

 FDI-ის წმინდა გადინების მიხედვით, პოსტკომუნისტურქვეყნებს შორის, გარდა 

აზერბაიჯანისა, მნიშვნელოვანი მაჩვენებლები აქვთ ყაზახეთს, ესტონეთს, ლიტვას და 

უკრაინას. დანარჩენი ქვეყნები, მათ შორის საქართველოც, ამ მხრივ არ გამოირჩევა. 

როგორც ჩანს, პოსტკომუნისტურქვეყნებს აშკარად უჭირთ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ 

ინვესტიციების განხორციელება.  

 საქართველო გეო ეკონომიკური ადგილმდებარეობის გამო უცხოელი 

ინვესტორებისათვის მიმზიდველი ქვეყანაა. ის მნიშვნელოვანი დამაკავშირებელი 

ხიდია ევროპასა და აზიას შორის. საქართველოს, როგორც სატრანზიტო ქვეყნის 

დანიშნულება დიდია. გარდა სარკინიგზო და საავტომობილო მაგისტრალებისა, 

ქვეყნის ტერიტორიაზე გადის მნიშვნელოვანი ნავთობსადენები და აირსადენები, 

როგორიცაა: ბაქო-სუფსის ნავთობსადენი, ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენი, 

ბაქო-თბილისი-ერზრუმის გაზსადენი, ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო 

მაგისტრალი. აღნიშნული საერთაშორისო პროექტები მნიშვნელოვნად ზრდის 

ქვეყანაში უცხოური ინვესტიციების შემოდინებას.  
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ამჯერად განვიხილოთ საქართველოში პოსტკომუნისტური ქვეყნებიდან 

განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოდინების ნაკადები 1996 

– 2018 წლებში, მათი წილი ქვეყნის მშპ-ში და გავაკეთოთ ზოგიერთი მაჩვენებლების 

შედარებითი ანალიზი სხვა რეგიონებთან მიმართებით.  

2004 წლამდე პერიოდში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოდინების 

ნაკადების საქართველოში პოსტკომუნისტური ქვეყნებიდან ნაკლებად ინტენსიურად 

მიმდინარეობდა. შეიძლება გამოვყოთ უკრაინა, რომელიც 1996 წლიდან უწყვეტად 

განახორციელებდა ინვესტიციებს საქართველოში. იგივე შეიძლება ითქვას რუსეთზეც 

(1997 წლიდან შემოდის ინვესტიციები). აზერბაიჯანიდან ინვესტიციების 

განხორციელება დაიწყო 1997 წლიდან და ჰქონდა 3 წლიანი წყვეტა (1999, 2000, 2001 

წლებში). შედარებით მიმზიდველი გახდა ქვეყანა პოსტკომუნისტური ქვეყნებისთვის 

საინვესტიციო კუთხით 2005 წლიდან, როდესაც უკვე ბაზარზე გამოჩნდნენ ახალი 

მოთამაშეები, სომხეთის, ყაზახეთის და ლიტვის სახით. ინვესტიციები 

პოსტკომუნისტური ყველა ქვეყნიდან ხორციელდება 2012 წლიდან, ამიტომ 

დეტალურად განვიხილოთ 2012-2018 წლების დინამიკა.  

ცხრილი 9. საქართველოში განხორციელებული პუი პოსტკომუნისტური 

ქვეყნების მიხედვით (ათასი აშშ დოლარი) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

აზერბაიჯანი 61,287.4 84,620.4 340,549.8 581,624.4 558,458.6 465,040.8 240,007.1 

ბელარუსია -257.1 40.8 52.4 2,639.7 253.7 541.9 202.3 

ესტონეთი 385.5 -1,974.3 1,754.0 12,261.8 18,590.9 17,734.2 7,537.6 

თურქმენეთი 7.1 361.2 -85.6 -43.9 182.3 -254.3 -132.9 

ლატვია 1,052.4 -1,815.2 21,399.5 18,628.8 27,420.4 -33,854.2 6,620.1 

ლიტვა 578.4 5,390.9 3,750.4 2,204.8 -4,412.0 2,427.4 -421.1 

მოლდოვა -103.8 -767.0 -227.8 -248.2 -19.1 43.6 -26.7 

რუსეთი 22,017.3 7,813.8 87,908.6 51,382.3 35,972.2 43,703.6 60,063.4 

სომხეთი 7,623.2 3,689.2 12,767.6 11,981.0 4,315.8 6,803.7 9,673.1 

უზბეკეთი -206.6 -17.9 2,933.9 2,535.5 1,283.0 1,082.2 -562.7 

უკრაინა 1,234.2 22,939.0 3,406.1 -27,261.7 11,021.2 5,295.7 18,501.8 

ყაზახეთი 4,306.0 23,100.9 11,953.2 9,998.3 8,676.7 -9,422.1 -39,744.6 

ყირგიზეთი 2,670.7 2,649.0 -2,283.1 -167.9 829.9 122.4 301.1 

წყარო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მასალები 
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 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ყველაზე მაღალი მოცულობა 

დაფიქსირდა აზერბაიჯანიდან 2015 წელს და შეადგინა 581,624.4 ათასი დოლარი. 

ყველაზე შემცირებულია პუი-ს რაოდენობა ყაზახეთიდან (-39,744.6 ათასი დოლარი - 

2018 წელი). 2012-2018 წლებში, პუი-ს ჯამური მაჩვენებელი ყველაზე მაღალი იყო 2015 

წელს და შეადგინა 665,534.8 ათასი დოლარი.  

2012-2015 წლებში პუი-ს ჯამური მოცულობა პოსტკომუნისტური ქვეყნებიდან 

ზრდადი ტენდენციით ხასიათდებოდა,  2016 წლიდან კი - კლების (გრაფიკი 3).  

 

გრაფიკი 3. პოსტკომუნისტური ქვეყნებიდან საქართველოში განხორციელებული პუი-ს 

ჯამური მოცულობა (ათასი აშშ დოლარი) 

 

წყარო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მასალები 
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გრაფიკი 4. პოსტკომუნისტური ქვეყნებიდან საქართველოში განხორციელებული პუი-ს 

წილი სულ საქართველოში შემოსულ პუი-ს მოცულობაში (%) 

 

წყარო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მასალები 

პოსტკომუნისტური  ქვეყნებიდან შემოსული პუი-ს წილი საქართველოში 

განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობაში მაქსიმალური 

იყო 2016 წელს და შეადგინა 42.31%, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია. 

საკვლევ პერიოდში FDI-ს წმინდა შედინების მაჩვენებელმა პოსტკომუნისტური 

ქვეყნებიდან თითქმის 3 მილიარდ დოლარს მიაღწია (2 859 896 816,0 აშშ დოლარი). 

საკვლევ 7 წლიან პერიოდში, მსოფლიოდან ჯამურად შემოსულ FDI-ს ნაკადებს შორის 

პოსტკომუნისტური ქვეყნებიდან განხორციელებული პუი-ს წილი პროცენტულად 

შეადგენს 28%-ს.  

 

  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

9.83

14.31

26.62

39.96
42.31

26.35
24.51



35 
 

თავი III - დსთ-ს ქვეყნებიდან საქართველოში 

განხორციელებული პუი-ს სტატისტიკური ანალიზი 

გლობალიზაციის თანამედროვე პირობებში პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციების მოზიდვა სასიცოცხლო აუცილებლობას წარმოადგენს 

საქართველოსთვის. ისტორიულად, არცთუ ისე დიდი დრო გავიდა მას შემდეგ, რაც 

მთავრობებმა გაანალიზეს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების როლი და 

გადამწყვეტი მნიშვნელობა ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ჭრილში. ეს გამოწვევა 

განსაკუთრებით განვითარებადმა ქვეყნებმა აიტაცეს, რადგანაც სწორედ ამ ტიპის 

ქვეყნებშია მინიმალურ დონეზე შიდა დანაზოგები, რომელიც ინვესტიციური 

საჭიროების დაკმაყოფილებას ვერ უზრუნველყოფს. მეტიც, ზოგიერთი განვითარებადი 

ქვეყნები, (მაგ. საქართველო) ინვესტიციური მოთხოვნილებების მოსაკლავად, ცალკე 

აღებულ ტერიტორიებზე ბიზნესმენებისთვის დამატებითი შეღავათების დაწესებას 

ცდილობს (მაგ. თავისუფალი ეკონომიკური ზონის დაარსების გზით), რაც, საბოლოო 

ჯამში, მხოლოდ ამ ტერიტორიაზე ინვესტიციების აკუმულირებას, მთელ ქვეყანაში კი 

ინვესტიციური საჭიროების კიდევ უფრო გაძლიერებას უწყობს ხელს (პაპავა ვ. 2007). 

მიუხედავად იმისა, სჭირდება თუ არა რომელიმე ქვეყანას (ძირითადად საუბარია 

განვითარებად ქვეყნებზე) გარკვეულ მომენტში ფინანსური დახმარება (პირდაპირი 

უცხოური ინვესტიციების სახით), როგორც წესი, ისინი ადვილად თანხმდებიან 

სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებისაგან გარკვეული „დახმარების“ მიღებას (ეს 

შესაძლოა იყოს სესხიც), რადგანაც ამ ფულად სახსრებს, როგორც წესი, მოჰყვება თავად 

ფულად რესურსზე ბევრად მნიშვნელოვანი მატერიალური და არამატერიალური 

აქტივები. კერძოდ, ცოდნა და თანამედროვე ტექნოლოგიები.   

 საერთაშორისო ორგანიზაციებზე უფრო ხშირად ტექნოლოგიურ სიახლეებს ამა 

თუ იმ ქვეყანაში  ტრანსნაციონალური კორპორაციები ნერგავენ, რომლებიც, ამავე 

დროს, განვითარებად ქვეყნებში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ერთ-ერთი 

ყველაზე დიდი იმპორტიორები არიან. მათ შესწევთ უნარი და შესაძლებლობა 

გაზარდონ მწარმოებლურობა და წაახალისონ ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა, ახალი 

ტექნოლოგიების და ინოვაციების, აგრეთვე მაღალკვალიფიციური კადრებისა და 

საერთაშორისო ბაზრებზე გამყარებული პოზიციების ხარჯზე. 
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საქართველოს მაგალითზე, გამომდინარე იქიდან, რომ სტატისტიკური 

ინფორმაცია ნაკლებად გვაქვს, რთულია ვისაუბროთ იმის შესახებ, თუ რამდენად 

გაიზარდა ტექნოლოგიური და ინოვაციური სფერო, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც 

მსოფლიო კონკურენტუნარიანობის ინდექსის ინოვაციების მაჩვენებლის მიხედვით, 

საქართველო მხოლოდ 85-ე ადგილზეა გამოკვლეულ 140 ქვეყანას შორის (2018 წ).8 

მიუხედავად ამისა, წინა წლებთან შედარებით აღსანიშნავია საინფორმაციო-

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ათვისების მაჩვენებლის ზრდა, რომელიც სწორედ 

ტექნოლოგიურ სიახლეებზეა დაფუძნებული.  

მეცნიერები გამოყოფენ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისთვის 

დამახასიათებელ ორი ტიპის ეფექტს, გამომდინარე პუი-ს განხორციელების 

მოტივებიდან და შესაძლო შედეგებიდან. ესენია ჰორიზონტალური და ვერტიკალური 

გადადენის ეფექტი. 

ჰორიზონტალური გადადენის ეფექტი ეწოდება შემთხვევას, როდესაც უცხოური 

ინვესტორები ამა თუ იმ ქვეყანაში ახორციელებენ პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებს, 

შემდგომ ქირაობენ ადგილობრივ კადრებს და ასწავლიან მათ ახალი ტექნოლოგიების, 

მარკეტინგული ტექნიკისა და ა.შ. გამოყენებას. როგორც წესი, ამ ეფექტის მიღება,  

ბენეფიციარი ქვეყნის მთავრობის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია, თუმცა 

ჰორიზონტალური გადადენის ეფექტი, შესაძლებელია, როგორც დადებითი, ასევე 

უარყოფითიც იყოს. კონინგის მიერ ბულგარეთში, რუმინეთსა და პოლონეთში 

ჩატარებულ კვლევებში ნათლად ჩანს, რომ თუ პირველი ორი ქვეყნისათვის 

ინვესტიციების მოზიდვამ დადებითი ჰორიზონტალური ეფექტი მოიტანა, 

პოლონეთისთვის მას უკუშედეგიც კი ჰქონდა. კერძოდ, ადგილობრივი კომპანიების 

დახმარებისა და ტექნოლოგიური დიფუზიის ნაცვლად, წარმოიშვა უმკაცრესი 

კონკურენცია, რომლის საფუძველზეც, მხოლოდ უძლიერესები რჩებოდნენ ბაზარზე, 

როგორც წესი - დიდი კომპანიები.  

 ჰორიზონტალური გადადენისგან განსხავებით, ვერტიკალური გადადენის 

ეფექტი უცხოელი ინვესტორების მხრიდან ადგილობრივებისათვის უპირატესობის 

გაზიარებას კი არ გულისხმობს, არამედ იგი ეკონომიკის ერთი დარგის განვითარებით 

                                                           
8
 http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings/#series=GCI.C.12 / 

http://www.economy.ge/uploads/files/2017/reitingebi/gci_2018_1_geo.pdf 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings/#series=GCI.C.12
http://www.economy.ge/uploads/files/2017/reitingebi/gci_2018_1_geo.pdf
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სხვა დარგების განვითარების წახალისებას მოიაზრებს.   ჯავორჩიკის მიერ ლიტვაში 

განხორციელებული კვლევის თანახმად, 1996-2000 წლებში პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციები ქვეყნის მწარმოებლურობის 85 პროცენტს 20-ზე მეტ სექტორში ფარავდა. 

მისი დაკვირვებით, სამშენებლო სექტორში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 4%-

იანი ზრდას მისი 15%-იანი ზრდა მოჰყვა მომარაგების სექტორში. იმავე კვლევის 

თანახმად, თუ უცხოური კომპანიები ადგილობრივ ბაზარზე შემოდიან არა 

ადგილობრივი კომპანიების გავლით, არამედ თავად ქმნიან კონკურენტუნარიან 

საწარმოებს, დიდი ალბათობით ვერტიკალური გადადენის ეფექტი ვეღარ მიიღწევა და, 

პირიქით, შედეგად მივიღებთ ნეგატიურ ეფექტს, რომლის გამოც ადგილობრივი 

კომპანიები არა თუ იხეირებენ, არამედ იზარალებენ კიდეც. ამიტომ, ადგილობრივი 

ბაზრის და ფირმების განვითარებისათვის კარგი იქნება, თუ ისინი უცხოური 

გიგანტების სუბკონტრაქტორ ფირმებად ჩამოყალიბდებიან და არა მათ 

კონკურენტებად.  

მთლიანობაში კი, შესაძლოა ითქვას რომ პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებს 

საქართველოსთვის და მისი ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებისთვის მრავალი 

დადებითი ეფექტის მოტანა შეუძლია, როგორც პირდაპირი (ვერტიკალური გადადენის 

ეფექტი), ასევე არაპირდაპირი (ჰორიზონტალური გადადენის ეფექტი) გზით, 

მითუმეტეს იმ პირობებში, როდესაც საქართველოში არსებული ადგილობრივი 

ფინანსური რესურსები, სხვადასხვა მიზეზების გამო, ვერ უმკლავდება ადგილობრივი 

საინვესტიციო „მოთხოვნილებების და საჭიროებების“ დაკმაყოფილებას. 

საქართველოში შემოდინებული და საქართველოდან გადინებული პირდაპირი 

უცხოური ინვესტიციების მაჩვენებლებიდან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ 

საქართველო ჯერ კიდევ ინვესტიციების ნეტო იმპორტიორი ქვეყანაა. 
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გრაფიკი 5. ინვესტიციების ნაკადები საქართველოში და საქართველოდან 

 

წყარო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის და მსოფლიო ბანკის მასალები 

მას შემდეგ, რაც საქართველოდან საზღვარგარეთ (ოფიციალურად) 

განხორციელებული პირველი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 1999 წელს 

დაფიქსირდა, საქართველოს ყოველწლიური ნეტო პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციები, მათი სიმცირიდან გამომდინარე, თითქმის იგივე იყო, რაც 

საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (იხ. გრაფიკი 

5), თუმცა აღსანიშნავია რომ, ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოდან 

საზღვარგარეთ განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებიც 

(აბსოლუტურ მაჩვენებლებში) 2000-იანი წლების დასაწყისთან შედარებით 

მრავალჯერაა გაზრდილი. კერძოდ, 2014, 2015 და 2016 წლის მონაცემების საშუალო 

მნიშვნელობა წინა წლის აბსოლუტურ მაჩვენებლებს აღემატება მინიმუმ 43%-ით.  
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1. საქართველოში განხორციელებული პუი ინფორმაციის წყაროების და 

კომპონენტების მიხედვით 

 მსოფლიო ეკონომიკის გლობალიზაციის პირობებში გლობალური ფინანსური 

ბაზრების განვითარების ტენდენციებში სწორად გარკვევა შეუძლებელია 

მეთოდოლოგიურად დასაბუთებული სტატისტიკური ინფორმაციის გარეშე. რა თქმა 

უნდა, აუცილებელია არსებობდეს სრულყოფილი სტატისტიკური ინფორმაცია 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შესახება. ეს მიდგომა ეხება საქართველოსაც, 

რომლის ეკონომიკა ღია ტიპისაა და მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებულია უცხოურ 

ინვესტიციებზე. FDI სხვადასხვა ქვეყნის საგადასახდელო ბალანსის მნიშვნელოვანი 

შემადგენელი ნაწილია. სტატისტიკის სამსახურის ინფორმაციით იგი გაიანგარიშება 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (სსფ) მიერ შემუშავებული მეთოდოლოგიის 

საფუძველზე;  

სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში 2007 წლიდან საგადასახდელო 

ბალანსის შედგენაზე პასუხისმგებელია ეროვნული ბანკი; საქართველოში FDI-ს 

გაიანგარიშება 1997 წლიდან სსფ-ს მიერ შემუშავებული მეთოდოლოგიის 

„საგადასახდელო ბალანსის სახელმძღვანელო“ (სსფ, ვაშინგტონი, აშშ, 1993წ., მეხუთე 

გამოცემა), ხოლო 2009 წლიდან „საგადასახდელო ბალანსისა და საერთაშორისო 

საინვესტიციო პოზიციის სახელმძღვანელოს“ (სსფ, ვაშინგტონი, აშშ, 2008 წ.). 

საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიციის (სსპ) შესაფასებლად საერთაშორისო 

სავალუტო ფონდმა (სსფ) ჯერ კიდევ 2002 წელს შეიმუშავა შესაბამისი მეთოდოლოგია. 

საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიციის მეთოდოლოგია შესაბამისობაშია 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის: „საგადასახდელო ბალანსისა და საერთაშორისო 

საინვესტიციო პოზიციის სახელმძღვანელოს“ მე-6 გამოცემასთან. FDI‐ ის ძირითადი 

წყაროებია:  

 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კვარტალური და წლიური 

პერიოდულობის სტატისტიკური გამოკვლევები საწარმოთა საგარეო 

ეკონომიკური საქმიანობის შესახებ 

 ინფორმაცია საქართველოს ეკონომიკური და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროდან და ასევე, აჭარის ა/რ-ის ფინანსთა და ეკონომიკის 
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სამინისტროდან არარეზიდენტი სუბიექტების მიერ პრივატიზებული 

ობიექტების შესახებ 

 საქართველოს ეროვნული ბანკის ინფორმაცია ფინანსურ სექტორში კომერციულ 

ბანკებში, სადაზღვევო კომპანიებსა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში 

განხორციელებული FDI-ის შესახებ და სხვა.  

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ინფორმაციის წყაროებს ასევე წარმოადგენს: 

 საწარმოთა საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის გამოკვლევა 

 პრივატიზაცია 

 საფინანსო სექტორი 

განვიხილოთ თითოეული მათგანის მოცულობები 2007-2018 წლებში. ცხრილში 8 

წარმოდგენილია პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ინფორმაციის წყაროების 

მიხედვით საქართველოში.  

ცხრილი 10. პუი ინფორმაციის წყაროების მიხედვით (აშშ დოლარი) 

წელი 

საწარმოთა საგარეო 

ეკონომიკური საქმიანობის 

გამოკვლევა 

პრივატიზაცია 
საფინანსო 

სექტორი 
სულ 

2007 1,267,546 347,351 137,748 1,752,646 

2008 1,282,088 279,048 8,587 1,569,723 

2009 517,223 97,305 49,663 664,191 

2010 677,996 49,421 117,683 845,100 

2011 866,317 61,812 201,819 1,129,948 

2012 841,311 5,370 176,246 1,022,928 

2013 765,818 2,805 251,916 1,020,539 

2014 1,700,060 3,555 114,075 1,817,690 

2015 1,523,681 6,473 135,405 1,665,558 

2016 1,442,258 2,143 121,437 1,565,838 

2017 1,566,504 1,632 326,355 1,894,491 

2018 877,142 1,515 353,791 1,232,448 

წყარო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მასალები 
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ცხრილი 11. პუი კომპონენტების მიხედვით (აშშ დოლარი) 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

სულ 1,020,538.7 1,817,689.7 1,665,557.6 1,565,837.6 1,894,491.3 1,232,447.9 

სააქციო 

კაპიტალი 

534,272.7 1,151,934.9 1,281,547.5 1,798,246.8 1,187,856.5 699,867.7 

რეინვესტიცია 276,495.1 322,872.1 157,679.3 334,095.2 657,505.8 558,812.0 

სავალო 

ვალდებულებები 

209,770.9 342,882.8 226,330.8 -566,504.4 49,129.0 -26,231.8 

წყარო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მასალები 
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2. საქართველოს პოზიცია გლობალურ ეკონომიკურ ბაზარზე პუი-ს 

მიხედვით  

საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიცია (სსპ) ასახავს დროის გარკვეულ 

მომენტში საგარეო ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ნაშთებს. სსპ 

აერთიანებს არა რეზიდენტებისადმი მოთხოვნებსა და მათ მიმართ სხვადასხვა სახის 

ვალდებულებებს ეკონომიკის შემდეგი სექტორების მიხედვით: ცენტრალური ბანკი 

(ჩვენს შემთხვევაში ეროვნული ბანკი), დეპოზიტური კორპორაციები ეროვნული ბანკის 

გარდა, სამთავრობო და სხვა სექტორები. სსპ–ის ძირითადი მუხლები საგადასახდელო 

ბალანსის ფინანსური ანგარიშის მუხლების იდენტურია და მოიცავს: პირდაპირ 

ინვესტიციებს, პორტფელის ინვესტიციებს, ფინანსურ წარმოებულებს, სხვა 

ინვესტიციებსა (სხვა სააქციო კაპიტალი, ნაღდი ფული და დეპოზიტები, სესხები, 

სადაზღვევო, საპენსიო პროგრამები და სტანდარტული საგარანტიო სქემები სავაჭრო 

კრედიტები და ავანსები, სხვა მოთხოვნები/ვალდებულები) და სარეზერვო აქტივებს. 

საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიცია პერიოდის ბოლოს იანგარიშება, როგორც 

ნაშთს პერიოდის დასაწყისში დამატებული პერიოდის განმავლობაში მომხდარი 

ოპერაციული ცვლილება, მოცულობის სხვა ცვლილება, გაცვლითი კურსისა და ფასის 

სხვა ცვლილება. ოპერაციული ცვლილება შეესაბამება საგადასახდელო ბალანსის 

ფინანსური ანგარიშის ტრანზაქციებს.  

სხვაობა ეკონომიკის ფინანსურ აქტივებსა და ვალდებულებებს შორის შეადგენს 

წმინდა საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიციას. ამდენად, სსპ შეიძლება იყოს წმინდა 

კრედიტული ან წმინდა დებეტური. 

 საქართველოს საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიციის ანალიზი 1999 – 2018 

წლებში გვიჩვენებს, რომ ქვეყანა უმეტესწილად არის ინვესტიციის მიმღები და არა 

გამცემი, რადგან აქტივი ყოველთვის გვაქვს მინუსში, რაც ნიშნავს იმას, რომ იმაზე 

ნაკლებ ინვესტიციას ვდებთ უცხო ქვეყნებში, ვიდრე მათი მხრიდან შემოდის 

საქართველოში. აქტივები ყოველთვის გვაქვს ნაკლები, ხოლო ვალდებულება მეტი.  

ანალოგიური სურათია არა მხოლოდ ინვესტიციების, არამედ პირდაპირი 

უცხოური ინვესტიციების შემთხვევაში. ყველა წელს, პუი-ს შემოდინებული ნაკადების 

მოცულობა აღემატება ქვეყნიდან გასული ნაკადების მოცულობას.  
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მოდით შევხედოთ ცვლილებას 1999 წლიდან მოყოლებული და შევაფასოთ რა 

როლს ასრულებს საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიციის მოცულობაში პირდაპირი 

უცხოური ინვესტიციების ნაკადები, როგორი ტენდენციით ხასიათდება, როგორც 

საინვესტიციო, ასევე პუი-ს სტატისტიკა. როგორაა წლების მიხედვით 

გადანაწილებული ცვლილებები საანგარიშო პერიოდში (საანგარიშო პერიოდში 

ცვლილებები მოიცავს საოპერაციო, საკურსო, ფასის და სხვა ცვლილებებს).  

თავდაპირველად შევაფასოთ წლების მიხედვით ჯამურად განხორციელებული 

ინვესტიციების ნაკადების მოცულობების მიხედვით საქართველოს საერთაშორისო 

საინვესტიციო პოზიცია  (ცხრილი 12).  

ცხრილი 12. საქართველოს საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიცია 1999 – 2018 

წლებში (მლნ აშშ დოლარი) 

წლები 
წმინდა საერთაშორისო 

საინვესტიციო პოზიცია 

ცვლილება საანგარიშო პერიოდში 

12/31/1999 -2,029.98  

12/31/2000 -2,138.72 -108.74 

12/31/2001 -2,287.78 -149.06 

12/31/2002 -2,599.50 -311.72 

12/31/2003 -3,082.57 -483.07 

12/31/2004 -3,414.83 -332.26 

12/31/2005 -3,905.46 -490.63 

12/31/2006 -5,107.38 -1,201.92 

12/31/2007 -7,112.72 -2,005.34 

12/31/2008 -9,653.20 -2,540.49 

12/31/2009 -10,822.55 -1,169.35 

12/31/2010 -11,951.61 -1,129.06 

12/31/2011 -13,928.23 -1,976.62 

12/31/2012 -16,016.18 -2,087.95 

12/31/2013 -16,412.74 -396.56 

12/31/2014 -17,868.02 -1,455.28 

12/31/2015 -18,489.16 -621.14 

12/31/2016 -20,047.06 -1,557.90 

12/31/2017 -22,643.00 -2,595.94 

12/31/2018 -23,196.18 -553.18 

წყარო: ეროვნული ბანკის მასალები   
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როგორც ცხრილიდან ჩანს, საქართველოში განხორციელებული ინვესტიციების 

ჯამური მოცულობა ყოველთვის აღემატება ქვეყნიდან საზღვარგარეთ ჩადებული 

ინვესტიციების მოცულობებს. არ ყოფილა წელი, როდესაც ჩვენ უფრო მეტ ინვესტიციას 

გავცემდით. ეს ნიშნავს იმას, რომ ცვლილებებში საანგარიშო პერიოდში ყოველთვის 

გვექნებოდა მეტი შემოდინება, ვიდრე გასვლა.  

 

გრაფიკი 6. საქართველოს წმინდა საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიცია 

 

წყარო: ეროვნული ბანკის მასალები 

 საანგარიშო პერიოდში ინვესტიციების მოცულობამ ყველაზე მკვეთრი 

ცვლილება განიცადა 2016-2017 წლებში, როდესაც ქვეყანაში შემოდინებული 

ინვესტიციების მოცულობა გაიზარდა 2,595.94 მილიონი დოლარით. რიგით მეორე 

მნიშვნელოვანი ცვლილება დაფიქსირდა 2007-2008 წლებში (შემოდინებული 

ინვესტიციების ნაკადები გაიზარდა 2,540.49 დოლარით). მესამე წელი, როდესაც 

ინვესტიციების ნაკადების ზრდა შეინიშნა დაფიქსირდა 2011-1012 წლებში. 

საზღვარგარეთიდან შემოსული ნაკადები გაიზარდა 2,087.95 დოლარით. ეს სამი წელი 

აღსანიშნავია მოცულობების თვალსაზრისით. შედარებით მნიშვნელოვნად გაიზარდა 

შემოდინებული ინვესტიციების ნაკადები 2006-2007 და 2010-2011 წლებშიც.  

მკაფიოდ იმის თქმა, რომ შემოდინებული ინვესტიციების ნაკადებში 

ცვლილებები საანგარიშო პერიოდში ხასიათდება მკვეთრი ზრდის ან კლების 

ტენდენციით წლების განმავლობაში, არ შეგვიძლია, რადგან გვაქვს ცვალებადი 

მონაცემები. თუმცა შეგვიძლია აღვნიშნოთ, რომ 2005 წლამდე საანგარიშო პერიოდში 
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ცვლილებები მაქსიმუმ 500 მილიონს დოლარს არ აღემატებოდა (ანალოგიური სურათი 

დაფიქსირდა 2012-2013, 2014-2015 და 2017-2018 წლებში). ეს მიუთითებს იმაზეც, რომ 

2005 წლამდე საქართველოც ახორციელებდა შედარებით მეტ ინვესტიციებს უცხოეთში 

და ისეთი მკვეთრი განსვლა არ გვქონდა აქტივებსა და ვალდებულებებს შორის, 

როგორიც 2005-2018 წლებში, როდესაც სხვაობამ შემოდინებულ და გადინებულ 

ინვესტიციების ნაკადებს შორის გადააჭარბა მილიონს და გადავიდა მილიარდებში.  

მოდით ვნახოთ საქართველოს საერთაშორისოს საინვესტიციო პოზიციის 

ფორმირებაში რა წილი უჭირავს პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებს.  

ცხრილი 13. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობები საქართველოს 

საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიციაში (მლნ აშშ დოლარი) 

წლები 

საქართველოდან 

გადინებული 

პირდაპირი 

ინვესტიციები  

საქართველოში 

შემოდინებული 

პირდაპირი 

ინვესტიციები  

სხვაობა 

12/31/1999 118.77 635.25 -516.48 

12/31/2000 122.51 766.82 -644.31 

12/31/2001 126.57 883.56 -756.99 

12/31/2002 130.88 1,054.44 -923.56 

12/31/2003 139.09 1,400.67 -1,261.58 

12/31/2004 213.37 1,919.07 -1,705.69 

12/31/2005 154.18 2,401.92 -2,247.74 

12/31/2006 142.14 3,605.29 -3,463.15 

12/31/2007 561.83 5,568.74 -5,006.91 

12/31/2008 773.01 7,060.00 -6,286.99 

12/31/2009 802.23 7,740.95 -6,938.72 

12/31/2010 1,082.64 8,711.77 -7,629.13 

12/31/2011 1,182.77 9,946.57 -8,763.81 

12/31/2012 1,406.98 10,795.42 -9,388.44 

12/31/2013 1,524.78 11,863.05 -10,338.27 

12/31/2014 1,867.74 13,336.23 -11,468.49 

12/31/2015 1,950.27 13,399.40 -11,449.13 

12/31/2016 2,233.25 14,704.29 -12,471.04 

12/31/2017 2,472.73 17,343.33 -14,870.60 

12/31/2018 2,633.35 17,651.92 -15,018.57 

წყარო: ეროვნული ბანკის მასალები 
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 ცხრილში 13 წარმოდგენილია პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 

მოცულობები საქართველოში განხორციელებულ და საქართველოდან გასულ 

ინვესტიციების მოცულობებს შორის. ჯამურად, საქართველოდან განხორციელებული 

პუის მოცულობა ინვესტიციების მთლიან რაოდენობაში შეადგენდა 2,633.35 მილიონ 

დოლარს. საქართველოში შემოსული პუის მოცულობა კი 2018 წლის ბოლოს 17,651.92 

მილიონი დოლარი იყო.  

საინტერესოა ვნახოთ ცვლილებები საანგარიშო პერიოდში, რომელიც 

განაპირობებს პუი-ს ნაკადების ცვალებადობას წლების მიხედვით.  

 ცხრილში 11 წარმოდგენილია საანგარიშო პერიოდის ცვლილებები, რომელიც 

2000-2018 წლებში მიმდინარეობდა პუი-ს ნაკადებს შორის. გვაქვს ცვალებადი სურათი 

გადინებულ და შემოდინებულ ნაკადებს შორის და ცალსახად იმის თქმა, საანგარიშო 

ცვლილებები ზრდადი ტენდენციით ხასიათდება თუ კლების, არ შეგვიძლია.  

 ცვლილებები საქართველოდან გადინებული პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციების მოცულობებში ზრდადი ტენდენციით ხასიათდებოდა 1999 წლიდან 

2004 წლის ჩათვლით. 2005, 2006 წლებში, წინა წლებთან შედარებით, გადინებული პუის 

მოცულობა შემცირდა. აღსანიშნავია 2007 წელი, როდესაც პუის ცვლილებამ მიაღწია 

მაქსიმალურ დონეს და ზრდის მოცულობამ შეადგინა 419.69 მილიონი დოლარი. 2008 

წლიდან 2018 წლამდე ერთადერთი აღსანიშნავია 2009 და 2015 წელი, როდესაც პუი-ს 

გადინების მოცულობაში ყველაზე მცირე საანგარიშო ცვლილებები დაფიქსირდა წინა 

წლებთან შედარებით.  

 რაც შეეხება პუი-ს შემოდინების ნაკადებს შორის ცვლილებას წლების მიხედვით, 

ყველაზე მნიშვნელოვანი ზრდის პერიოდი იყო 2016-2017 წლებს შორის. ცვლილების 

ზრდის თვალსაზრისით, ასევე დიდი ცვლილება დაფიქსირდა 2006-2007, 2007-2008 და 

2013-2014 წლებს შორის.  

ცხრილი 14. ცვლილება საანგარიშო პერიოდში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების   
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ნაკადებს შორის (მლნ აშშ დოლარი) 

წლები ცვლილება საანგარიშო პერიოდში 

 პუი გადინება პუი შემოდინება 

12/31/2000 3.74 131.57 

12/31/2001 4.06 116.73 

12/31/2002 4.31 170.88 

12/31/2003 8.21 346.24 

12/31/2004 74.28 518.39 

12/31/2005 -59.19 482.86 

12/31/2006 -12.04 1,203.37 

12/31/2007 419.69 1,963.45 

12/31/2008 211.18 1,491.26 

12/31/2009 29.22 680.95 

12/31/2010 280.41 970.83 

12/31/2011 100.12 1,234.80 

12/31/2012 224.21 848.85 

12/31/2013 117.80 1,067.63 

12/31/2014 342.96 1,473.18 

12/31/2015 82.52 63.17 

12/31/2016 282.98 1,304.89 

12/31/2017 239.48 2,639.04 

12/31/2018 160.62 308.59 

წყარო: ეროვნული ბანკის მასალები  

 როგორც ვიცით, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები არის წმინდა 

საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიციის ერთ-ერთი შემადგენელი კომპონენტი, 

ამიტომ საინტერესოა, რა წილი მოდის პროცენტულად განხორციელებულ 

ინვესტიციებზე.  

 სსპ-ს ფორმირებაში საქართველოდან გადინებული პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციების წილი ყველაზე მაღალი იყო 2018, 2017 და 2016 წლებში. ასევე 
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აღსანიშნავია 2010, 2013-2015 წლები, როდესაც 9%-ზე მაღალი წილი მოდიოდა 

გადინებულ პუი-ს ნაკადებზე.  

 პუი-ს შედინების წილი სსპ-ში ყველაზე მაღალი იყო 2007 წელს და შეადგინა 

78%. მაღალი წილი დაფიქსირდა 2017 და 2018 წლებშიც (76.6% და 76%).  

ცხრილი 15. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების წილი წმინდა საერთაშორისო 

საინვესტიციო პოზიციაში (%) (მლნ დოლარი) 

წლები პუი-ს გადინების წილი სსპ-ში პუი-ს შედინების წილი სსპ-ში 

12/31/1999 5.85 31.29 

12/31/2000 5.73 35.85 

12/31/2001 5.53 38.62 

12/31/2002 5.03 40.56 

12/31/2003 4.51 45.44 

12/31/2004 6.25 56.20 

12/31/2005 3.95 61.50 

12/31/2006 2.78 70.59 

12/31/2007 7.90 78.29 

12/31/2008 8.01 73.14 

12/31/2009 7.41 71.53 

12/31/2010 9.06 72.89 

12/31/2011 8.49 71.41 

12/31/2012 8.78 67.40 

12/31/2013 9.29 72.28 

12/31/2014 10.45 74.64 

12/31/2015 10.55 72.47 

12/31/2016 11.14 73.35 

12/31/2017 10.92 76.59 

12/31/2018 11.35 76.10 

წყარო: ეროვნული ბანკის მასალები 

 საბოლოო ჯამში, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოს წმინდა საერთაშორისო 

საინვესტიციო პოზიციის ფორმირებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს პირდაპირ 
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უცხოურ ინვესტიციებს. განსაკუთრებით, საზღვარგარეთიდან შემოსულ პუი-ს 

ნაკადებს.   

სსპ-ს ანალიზი ადასტურებს იმას, რომ ქვეყანა არის ინვესტიციის მიმღები და 

ნაკლებად აქტიური საერთაშორისო ბაზარზე პუი-ს განხორციელების თვალსაზრისით.  

2018 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით, წმინდა საერთაშორისო საინვესტიციო 

პოზიციამ შეადგინა -23,196.18 მილიონი დოლარი.  

თუ განვიხავთ გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდესს 2018 წლის 

მონაცამებზე დაყრდნობით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოს პოზიცია 

გაუმჯობესებულია წინა წელთან შედარებით 1.1 პუნქტით და შეადგენს 60.9-ს. 140 

ქვეყანას შორის, საქართველო იკავებს 66-ე პოზიციას. 2018 წლიდან გლობალური 

კონსულტენტუნარიანობის ინდექსი ქვეყნებს აფასებს 4 მიმართულებით, რომლებშიც 

ერთიანდება 12 მაჩვენებელი. აღნიშნული მაჩვენებლები, თავის მხრივ, მოიცავს 98 

კომპონენტს.  

გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსს (GCI), რომელსაც განსაზღვრავს 

მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი, ზომავს მაკროეკონომიკური გარემოს ხარისხს, 

ქვეყნის საჯარო ინსტიტუტების მდგომარეობას და ტექნოლოგიური მზაობის დონეს. 

2018 წელს საქართველოს მდგომარეობა წინა წელთან შედარებით გაუმჯობესდა 

ოთხივე მიმართულებაში. კერძოდ: 

 ხელსაყრელი გარემო - 57-ე ადგილი (გაუმჯობესდა 1.4 პუნქტით) 

 ადამიანური კაპიტალი - 65-ე ადგილი (გაუმჯობესდა 0.7 პუნქტით) 

 ბაზარი - 75-ე ადგილი (გაუმჯობესდა 0.1 პუნქტით) 

 ინოვაციური ეკოსისტემა - 72-ე ადგილი (გაუმჯობესდა 2.7 პუნქტით) 

2018 წელს 2017 წელთან შედარებით საქართველოს სარეიტინგო ქულა 12 

ინდიკატორიდან შემდეგ 8 ინდიკატორში გაუმჯობესდა: 

 ინსტიტუტები – გაუმჯობესდა 1,1 პუნქტით 

 საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ათვისება - გაუმჯობესდა 5 

პუნქტით 

 ჯანდაცვა - გაუმჯობესდა 0,7 პუნქტით 

 უნარები - გაუმჯობესდა 1,1 პუნქტით 
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 სასაქონლო ბაზარი - გაუმჯობესდა 0,7 პუნქტით 

 ბაზრის მოცულობა - გაუმჯობესდა 0,6 პუნქტით 

 ბიზნესის დინამიკა - გაუმჯობესდა 4,3 პუნქტით 

 ინოვაციური შესაძლებლობები - გაუმჯობესდა 1 პუნქტით  

 საქართველოს სარეიტინგო ქულა შემცირდა შემდეგ ინდიკატორებში:  

 ინფრასტრუქტურა – შემცირდა 0,1 პუნქტით 

 მაკროეკონომიკური სტაბილურობა - შემცირდა 0,4 პუნქტით 

 შრომის ბაზარი - შემცირდა 0,3 პუნქტით 

 ფინანსური სისტემა - შემცირდა 1,4 პუნქტით 9 

რა თქმა უნდა, ზუსტად ვერ ვიტყვით, რა დონეზე მიიღო მონაწილეობა 

პირდაპირმა უცხოურმა ინვესტიციებმა ინდიკატორების გაუმჯობესებაში, თუმცა, 

გამომდინარე იმ დადებითი მასახიათებლებიდან, რაც ზემოთ განვიხილეთ, შეგვიძლია 

ვივარაუდოთ, რომ ხელსაყრელი გარემოს, ინოვაციურობისა და ადამიანური 

კაპიტალის განვითარებას, გარკვეულწილად სწორედ პუი განაპირობებდა, მით უმეტეს, 

როდესაც ბიზნესის დინამიკის მაჩვენებლებიც გაუმჯობესებულია და ბიზნესი, რა თქმა 

უნდა, თავის მხრივ დაკავშირებულია ინვესტიციების ნაკადებთა.  

 ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის მიხედვით საქართველო იკავებს 16-ე 

ადგილს 178 ქვეყანას შორის (2016 წლის მონაცემებით).  

ბიზნესის კეთების სიმარტივის მიხედვით საქართველო განხილულ 190 ქვეყანას 

შორის იმყოფება მე-9-ე ადგილზე მსოფლიო ბანკის 2017 წლის მონაცემების 

შესაბამისად.  

2013 წლის მონაცემებით, საქართველოს აქვს 5%-იანი გლობალური კორუფციის 

მაჩვენებლი.  

 

  

 

 

  

                                                           
9 http://www.economy.ge/uploads/files/2017/reitingebi/gci_2018_1_geo.pdf 

http://www.economy.ge/uploads/files/2017/reitingebi/gci_2018_1_geo.pdf
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3. პუი-ს როლი საქართველოს ეკონომიკაში  

            საქართველოს საინვესტიციო პოლიტიკის მიზანია ქვეყანაში ინვესტორებისთვის 

საინტერესო ეკონომიკური გარემოს შექმნა, რაც ინვესტიციების მოზიდვას 

უზრუნველყოფს. ასეთი გარემო იქმნება სამართლებრივ-იურიდიული ჩარჩო 

პირობების ჩამოყალიბებით. საქართველოს კანონმდებლობაში ძალიან მნიშვნელოვანია 

კანონი ,,ინვესტიციების სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ”. მოცემული 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 უფლებამოსილების განხორციელებაში. ეს მომსახურება 

ფასიანია (გამონაკლისს წარმოადგენს განსაკუთრებული მნიშვნელობის ინვესტიცია) და 

მომსახურების საფასურს განსაზღვრავს საქართველოს ეკონომიკური განვითარების 

სამინისტრო. უცხოური ინვესტიციების მიმართ არსებული საგადასახადო პოლიტიკა 

ასევე ასახულია რატიფიცირებულ საერთაშორისო ხელშეკრულებებში: „ორმაგი 

დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ“. ამ ხელშეკრულებების მთავარი მიზნებია: 

ინვესტორთათვის გარკვეული სახის გარანტიების შეთავაზება, ორმაგი დაბეგვრის 

გამორიცხვის გზით, საქონლის, მომსახურების, კაპიტალისა და ადამიანების 

გადაადგილების ხელშეწყობა. საქართველოს აღნიშნული ხელშეკრულება 

რატიფიცირებული აქვს ყველა ძირითად ინვესტორ და სავაჭრო პარტნიორ ქვეყანასთან. 

ამ კონვენციების მიხედვით ინვესტორს აქვს იმის გარანტია, რომ ის საქართველოში 

ორმაგი დაბეგვრის ქვეშ არ მოექცევა.  
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საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობისა და გარანტიების შესახებ” 

საქართველოს კანონი განსაზღვრავს საქართველოს ტერიტორიაზე როგორც უცხოური, 

ისე ადგილობრივი ინვესტიციების განხორციელების სამართლებრივ საფუძვლებსა და 

მათი დაცვის გარანტიებს. ამ კანონის მიზანია, დაადგინოს ინვესტიციების 

ხელშემწყობი სამართლებრივი რეჟიმი. ინვესტიციების დაცვის გარანტიები 

განისაზღვრება საქართველოს კონსტიტუციით, საქართველოს საერთაშორისო 

ხელშეკრულებებით, ამ კანონითა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო აქტებით. 

საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით (სტატისტიკური მეთოდოლოგიით),  

პირდაპირი ინვესტორი საწარმოს აქციების არანაკლებ 20 პროცენტს უნდა ფლობდეს. 

მსოფლიო ბანკის მოხსენების „ინვესტიციები საზღვრებს გარეთ 2010“ მიხედვით, 

საქართველო მსოფლიო 87 ქვეყანას შორის ერთ-ერთი ყველაზე გახსნილი ქვეყანაა 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისათვის. მსოფლიო ბანკის კვლევამ ცხადყო, რომ 

ყველა ინდიკატორის მიხედვით, საქართველო უცხოური კაპიტალის მიმართ სრულიად 

ღიაა და უცხოური კომპანიის მიმართ არანაირი შეზღუდვა არ არსებობს. 

საქართველოში ბიზნესის დასაწყებად საკმარისია 4 დღე, მაშინ, როდესაც სხვა ქვეყნებში 

ამისთვის გაცილებით მეტი დროა საჭირო (მაგალითად, რუსეთში 31 დღე, სომხეთში 18 

დღე, თურქეთში კი 8 დღე).  

აქვე უნდას აღინიშნოს, რომ ქართველი ექსპერტების ნაწილი მსოფლიო ბანკს 

ნაწილობრივ ეთანხმება, თუმცა თვლის, რომ ქვეყანაში კვლავ საკმაოდ რთულია 

ბიზნესის წარმოება.  გზა ინვესტორებისთვის შეიძლება რეალურად გახსნილი იყოს, 

მაგრამ ეს არ არის მთავარი ფაქტორი და ხელისუფლებას ინვესტორების მოსაზიდად 

ძალიან დიდი ძალისხმევა აქვს გასაწევი. საქართველოში ბიზნესის წარმოება კვლავ 

რთულია.   

რა თქმა უნდა, ბოლო წლებში ბევრი გაკეთდა იმისთვის, რომ საქართველო 

უცხოური ინვესტიციებისთვის მიმზიდველი ქვეყანა გახდეს. გაწეული აგიტაციის 

მიუხედავად, უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ იკლო. მარტივად რომ ვთქვათ, 

კარების ზომის მიხედვით სტუმრად არ დადიან. უნდა იყოს დაინტერესება, რომ 

ადამიანმა ზღურბლს გადააბიჯოს. მთავარია, არა კარების ზომა, არამედ ის, თუ რა 

ხდება ამ კარის მიღმა. ცხადია, ამ მიმართულებით მუშაობა კიდევ იქნება 
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გასაძლიერებელი, რომ პოტენციური ინვესტორები ქვეყნიდან არ გარბოდნენ და 

ჰქონდეთ საქართველოში ფულის დაბანდების საშუალება. არა მარტო საწარმოს გახსნა 

და მეწარმეებისთვის ბიუროკრატიული რეჟიმისთვის თავის დაღწევაა მნიშვნელოვანი, 

ათასი კომპონენტია იმისთვის, რომ ბიზნესი წარმატებული იყოს - დაწყებული დაბალი 

საპროცენტო განაკვეთებით და დამთავრებული ბაზარზე შესაბამისი ადგილის 

დამკვიდრების ხელშემწყობი პირობის შექმნით. 

საინვესტიციო გარემოს ძირითადი მახასიათებლებს შორის მნიშვნელოვანია 

შემდეგი: არსებული საშემოსავლო (12%) და სოციალური (20%) გადასახადების 

გაერთიანებით ჩამოყალიბდა ერთი საშემოსავლო გადასახადი 20%-ის ოდენობით; 

მოგების გადასახადი შემცირდა 15%-მდე და დღგ-ს განაკვეთი 20%-დან შემცირდა 18% 

პროცენტამდე. ამავე დროს მიმდინარეობს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის 

ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში (8 წლიანი გარდამავალი პერიოდი) საბაჟო 

კანონმდებლობისა და საგადასახადო კანონმდებლობის (არაპირდაპირი 

გადასახადების: დღგ, აქციზი) ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოება. 

ხორციელდება აგრეთვე საბაჟო წესებისა და პროცედურების მოდერნიზაცია. 

ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობა, ლიბერალური და თავისუფალი საბაზრო 

ეკონომიკური პოლიტიკა, მხოლოდ 6 გადასახადი და შემცირებული საგადასახადო 

განაკვეთები, ლიცენზიებისა და ნებართვების მცირე რაოდენობა და 

ადმინისტრაციული პროცედურების სიმარტივე არის საქართველოში ინვესტიციების 

განხორციელების მთავარი მოტივები.  

1996 წლიდან 2018 წლის ჩათვლით საქართველოში განხორციელებულმა 

პირდაპირმა უცხოურმა ინვესტიციებმა სულ 19,627,089.5 ათასი აშშ დოლარი შეადგინა. 

1996-2918 წლებში პუი-ს ნაკადები ცალსახა ზრდის ან კლების ტენდენციით არ 

ხასიათდება. კლება დაფიქსირდა შემდეგ წლებში: 1999, 2001, 2005, 2008, 2009, 2012, 

2013, 2015, 2016 და 2018 წლებში წინა წლებთან მიმართებით. ყველაზე მკვეთრი 

შემცირება მოხდა 1999 წელს, როდესაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან 

შედარებით პუი შემცირდა 69%-ით. რიგით მეორე მნიშვნელოვანი წელია 2009 

(შემცირება 58%), და 2018 წელი. 2018 წელს ინვესტიციების მოცულობა 1,232,447.9 ათასი 

აშშ დოლარი დაფიქსირდა, რაც 34.9%-ით შემცირებული მაჩვენებელია 2017 წლის 
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ანალოგიურ მონაცემთან შედარებით. 2011 წლიდან პუი ძირითადად კლების 

ტენდენციით სახიათდება. შემცირებული ინვესტიციების ძირითადი მიზეზები 

შეიძლება იყოს მაგისტრალური გაზსადენის მშენებლობის დასრულება და 

არარეზიდენტი პირდაპირი ინვესტორის მიმართ შემცირებული ვალდებულებებია. 

მიუხედავად შემცირებული მაჩვენებლებისა, პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციები მთლიანი შიდა პროდუქტის მნიშვნელოვანი შემადგენელი კომპონენტია. 

ამასზე მეტყველებს პიუ-ს წილი მთლიანი შიდა პროდუქტის ფორმირებაში.  

 

გრაფიკი 7. საქართველოში განხორციელებული პუი-ს წილი მშპ-ში (%) 

 

წყარო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მასალები 

 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების წილი მთლიან შიდა პროდუქტში 

მაქსიმალური იყო 2007 წელს და შეადგინა 6.35%. აღსანიშნავია ასევე 2006 (5.26%) და 

2008 (5.08%) წლები. ყველაზე მცირე წილი მოდის 1996 წელს, როდესაც პირდაპირიმა 

უცხოურმა ინვესტიციებმა შეადგინა მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.06%.  

საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა ემყარება სამ უმთავრეს 

პრინციპს. ესენია: წარმოების სექტორის განვითარება, რომელიც გულისხმობს 

ეკონომიკური ხრდის უზრუნველყოფას, სამუშაო ადგილების შექმნას და სიღარიბის 

დაძლევას; ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა, რაც მოიაზრებს 
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მოსახლეობის საყოველთაო ჩართულობას ეკონომიკური განვითარების პროცესში, 

შედეგად კი იზრდება საზოგადოების თითოეული წევრის კეთილდღეობა, სოციალური 

თანასწორობა მათ შორის და უმჯობესდება მოსახლეობის ცხოვრების პირობები; მესამე 

პრინციპი, ეს არის ეკონომიკური განვითარების პროცესში ბუნებრივი რესურსების 

რაციონალური გამოყენება, ეკოლოგიური უსაფრთხოებისა და მდგრადობის 

უზრუნველყოფა და ბუნებრივი კატაკლიზმების რისკების თავიდან აცილება. 

აღნიშნული სამი ძირითადი პრობლემის დასაძლევად სტრატეგიაში  პრიორიტეტული 

მიმართულებებიც კი განისაზღვრა.  

წარმოების სექტორის განვითარების პრიორიტეტული მიმართულებაა:   

 საინვესტიციო და ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება 

 ინოვაცია და ტექნოლოგიები 

 ექსპორტის ზრდის ხელშეწყობა 

 ინფრასტრუქტურის განვითარება და სატრანზიტო პოტენციალის 

მაქსიმალური გამოყენება 

ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის პრიორიტეტებია:  

 შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე ორიენტირებული სამუშაო ძალის 

განვითარება 

 სოციალური უზრუნველყოფის სისტემის სრულყოფა 

 ხელმისაწვდომი და ხარისხიანი ჯანდაცვის უზრუნველყოფა 

ეკონომიკური განვითარების პროცესში ბუნებრივი რესურსების რაციონალური 

გამოყენების პრიორიტეტებია: 

 საინვესტიციო რესურსების მობილიზება 

 ფინანსური შუამავლობის განვითარების ხელშეწყობა 

საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა კერძო სექტორის 

კონკურენტუნარიანობას ეკონომიკის განვითარების უმნიშვნელოვანეს მამოძრავებელ 

ძალად მიიჩნევს. კონკურენციის არსებობა, როგორც შიდა, ისე გარე ბაზრებზე, 

ეკონომიკის წარმატებული ფუნქციონირების აუცილებელი პირობაა. საერთაშორისო 

ვაჭრობაში საჭიროა ორმხრივი გახსნილობის უზრუნველყოფა და თავისუფალი 

სავაჭრო რეჟიმის არეალის გაფართოება. უცხოური ინვესტიციებისადმი ქვეყნის 
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მზაობისა და მიმზიდველობის უზრუნველყოფა შესაძლებელი გახდება სტაბილური და 

პროგნოზირებადი ეკონომიკური პოლიტიკით, ასევე საერთაშორისო ფინანსურ 

ბაზრებთან ინტეგრირებით და ქვეყნის ფინანსური რისკების შემცირებით. 

ხელისუფლებამ უნდა წაახალისოს კერძო სექტორი, ხელი შეუწყოს ინვესტიციების 

მოზიდვას და შექმნას სამართლიანი და დაცული ბიზნესგარემო. 

გასული ათწლეულის ეკონომიკური პოლიტიკა წარმატებული იყო 

ინვესტიციების მოზიდვისა და მოკლევადიანი ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობის 

თვალსაზრისით, თუმცა, მან ვერ შექმნა საფუძველი საქართველოს ეკონომიკის 

კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისა და გრძელვადიანი ინკლუზიური ეკონომიკური 

ზრდისთვის. 

ეკონომიკური ზრდის შედეგები არ აისახა საქართველოს მოსახლეობის დიდ 

ნაწილზე და ვერც მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა უმუშევრობისა და სიღარიბის 

მაჩვენებლებლების შემცირებაზე.  

მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის მაღალი დონე საქართველოში 

მაკროეკონომიკური მოწყვლადობის პოტენციური წყაროა. მუდმივი დეფიციტის 

არსებობის გამო წმინდა უცხოური ვალდებულებები მშპ-ის თითქმის 100%-ს შეადგენს. 

მაღალი დეფიციტი და გარე რეფინანსირების საჭიროება კაპიტალის შემოდინების 

პროცესში მოულოდნელი ცვლილებების შემთხვევაში, საქართველოს მოწყვლადობას 

ზრდის. ამას გარკვეულწილად აბალანსებს შეღავათიანი სახელმწიფო ვალის 

მნიშვნელოვანი წილი, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები და კომპანიათაშორისი 

სესხები, რაც გარე დაფინანსების უფრო სტაბილურ წყაროს წარმოადგენს. საქართველოს 

მთავრობის საშუალოვადიანი პოლიტიკა მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის მდგრად 

ნიშნულამდე შემცირებას ითვალისწინებს. 2020 წლამდე საქართველოს მთავრობის 

ეკონომიკური პოლიტიკის სტრატეგიული მიზანი  მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის 

6%-იანი მაჩვენებლის და შემდგომი კლების ტენდენციის მიღწევაა. ამასთან, ქვეყნის 

საგარეო პოზიციების მდგრადობის მიზნით საქართველოს მთავრობა ხელს შეუწყობს 

ისეთი გრძელვადიანი კაპიტალის შემოდინებას, როგორიცაა პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციები და დონორების დაფინანსება, რაც ხაზს უსვამს პუი-ს მნიშვნელობას.  
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ენერგეტიკის სფეროს განვითარების, სატრანსპორტო პოტენციალის ზრდის და 

შესაბამისი ლოგისტიკური უზრუნველყოფის მიზნით, საქართველოს მთავრობა ხელს 

შეუწყობს ამ სექტორებში ინვესტიციების მოზიდვას, მათ შორის სახელმწიფოს და 

კერძო სექტორის თანამშრომლობით ერთობლივი საინვესტიციო პროექტების 

განხორციელებას (PPP); შემუშავდება ქვეყნისათვის პრიორიტეტულ ენერგეტიკულ, 

სატრანსპორტო და ლოგისტიკურ პროექტებზე სახელმწიფოს მხრიდან ფინანსური 

ხელშეწყობის მექანიზმები. განსაკუთრებული მნიშვნელობა მიენიჭება ისეთ 

ინვესტიციებს, რომლებიც ხელს შუწყობს ქვეყანაში მაღალი დამატებული 

ღირებულების შექმნას. 

სწრაფი და მდგრადი ეკონომიკური ზრდის ტემპების მისაღწევად, 

ყოველწლიურად ეკონომიკაში განხორციელებული ინვესტიციების მოცულობა უნდა 

შეადგენდეს მშპ-ს, მინიმუმ, 30%-ს. ამ მიზნის მიღწევა შესაძლებელია მხოლოდ შიდა 

დანაზოგების მობილიზაციით, უცხოური ინვესტიციების მოზიდვით და შიდა 

ფინანსური ბაზრების განვითარებით. თუმცა, შიდა დანაზოგების არსებული დონე და 

მთლიანი კაპიტალის ფორმირების დინამიკა არ იძლევა სტრატეგიით დასახული 

მიზნების მიღწევის გარანტიას. ინვესტიციებსა და დანაზოგებს შორის სხვაობის 

დასაფინანსებლად აუცილებელია, სახელმწიფომ განახორციელოს ღონისძიებები 

როგორც დანაზოგების ზრდის ხელშეწყობის, ისე უცხოური კაპიტალის შემოდინების 

წახალისების მიზნით. 

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.10  

                                                           
10 http://www.economy.ge/uploads/ecopolitic/2020/saqartvelo_2020.pdf?fbclid=IwAR188wE51Pn8tLfG54iCfLV9Pu0wBScHj8CYFPJfFKT9AO5QvgK4OAZLlek 

http://www.economy.ge/uploads/ecopolitic/2020/saqartvelo_2020.pdf?fbclid=IwAR188wE51Pn8tLfG54iCfLV9Pu0wBScHj8CYFPJfFKT9AO5QvgK4OAZLlek


58 
 

4. საქართველოში განხორხიელებული პუი რეგიონების და ქვეყნების 

მიხედვით 

როგორც ადგილობრივი, ასევე, საერთაშორისო პოლიტიკური და ეკონომიკური 

კონიუნქტურის გავლენა ქართულ ეკონომიკაზე, მის გლობალიზაციაში აქტიურ 

ჩართულობაზე მიგვითითებს და ცხადყოფს, რომ გლობალური საკითხები ხშირად 

განაპირობებენ ლოკალურს (მცირე ქვეყნების/ეკონომიკების შემთხვევაში), ისევე, 

როგორც, ლოკალური - გლობალურს (დიდი ქვეყნების/ეკონომიკების შემთხვევაში). 

შესაბამისად, საქართველოში შემოდინებული, თუ საქართველოდან გადინებული 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები პირდაპირ კავშირშია, როგორც ლოკალურ, ასევე 

გლობალურ საკითხებთან. მწარმოებლურობას და ეკონომიკურ ზრდაში მნიშვნელოვან 

როლს ასრულებს პუი-ის მოდინება. სწორედ ამ მხრივ საინტერესოა გავაანალიზოთ 

პუი-ის ტენდენციები საქართველოში.   

განვიხილოთ საქართველოში შემოდინებული პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციების მოცულობები რეგიონების, ქვეყნების მიხედვით და თითოეული ამ 

ქვეყნის წილი მთლიან პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებში.  

ცხრილი 16. საქართველოში განხორციელებული პუი-ს მოცულობა (მლნ აშშ 

დოლარი) 

წელი სულ I კვ. II კვ. III კვ. IVკვ. 

1996 3.8 ... ... ... ... 

1997 242.6 38.8 48.5 97.0 58.2 

1998 265.3 19.1 97.8 45.0 103.4 

1999 82.2 19.4 22.3 20.0 20.6 

2000 131.2 32.7 30.0 28.9 39.5 

2001 109.8 20.0 30.8 29.8 29.2 

2002 160.2 24.4 44.6 36.4 54.8 

2003 334.6 56.3 80.4 83.4 114.4 

2004 492.3 118.2 117.2 133.0 123.9 

2005 452.8 88.6 104.8 79.6 179.7 

2006 1,171.2 145.2 318.0 332.4 375.5 

2007 1,752.6 330.8 366.5 468.9 586.4 

2008 1,569.7 539.5 605.4 134.9 290.0 
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2009 664.2 113.3 177.1 179.0 194.8 

2010 845.1 176.1 211.4 236.4 221.2 

2011 1,129.9 222.5 270.9 306.8 329.6 

2012 1,022.9 295.5 246.8 219.5 261.2 

2013 1,020.5 290.3 216.4 265.8 248.0 

2014 1,817.7 326.6 209.7 740.5 540.9 

2015 1,665.6 335.0 483.0 515.9 331.7 

2016 1,565.8 378.8 411.5 491.7 283.7 

2017 1,894.5 393.6 355.8 622.8 522.2 

2018 1,232.4 300.1 390.4 344.7 197.1 

2019 281.1 281.1 
   

წყარო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მასალები 

1996 წლიდან მოყოლებული 2018 წლის ჩათვლით, საქართველოში 

განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ჯამური რაოდენობა 

შეადგენს 19627.1 მილიონ დოლარს. 2019 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით პუი-ს 

მოცულობამ შეადგინა 281.1 მილიონი დოლარი.  

განხორციელებული ინვესტიციების მოცულობა ყველაზე მაღალი იყო 2017 წელს 

და შეადგინა 1894.5 მლნ დოლარი.  ეს შესაძლებელია განპირობებულია იმით, რომ 

სახელმწიფოს ეკონომიკური პოლიტიკა და გაუმჯობესებული ბიზნეს გარემო 

დადებითად აღიქმება ინვესტორების მიერ და მეტი ინვესტორი აგრძელებს ბიზნეს 

გეგმებს საქართველოში. 

პუი-ს ნაკადების მოცულობა ასევე მაღალი იყო 2014 და 2007 წლებში (1817.7; 

1752.6 მლნ დოლარი). ინვესტიციების მოცულობები ყველაზე ნაკლები იყო 2006 

წლამდე პერიოდში. 2006 წლიდან შემოდინებული პუი-ს ნაკადებმა უკვე გადააჭარბა 

მილიარდ დოლარს. 2006 წლის შემდეგ, თუ არ ჩავთვლით 2009 და 2010 წლებს, 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ნაკადები ყოველთვის აღემატებოდა მილიარდ 

დოლარს.  2009 წელს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა საგრძნობლად 

შემცირდა (905.5 მლნ აშშ დოლარით). პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 

შემოდინების კლება ძირითადად, განპირობებული იყო რუსეთ-საქართველოს ომისა და 

მსოფლიო ფინანსური კრიზისის გავლენით.  
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2010 წლიდან, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები მზარდი ტენდენციით 

ხასიათდება. 2018 წელს განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 

ჯამური რაოდენობა წინა წელთან შედარებით შემცირებულია 34.9%-ით.  2013 წლის 

შემდეგ ინვესტიციების მოცულობა ასეთი დაბალი არასდროს ყოფილა. საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ცნობით, FDI-ის შემცირების მიზეზი გახდა 

მაგისტრალური გაზსადენის მშენებლობის პროექტის დასრულება და რამდენიმე 

საწარმოს გადასვლა საქართველოს რეზიდენტების საკუთრებაში. თუმცა, ცალკეული 

საინვესტიციო პროექტის დასრულება საკმარისად მყარ არგუმენტად ვერ ჩაითვლება, 

რადგან საინვესტიციო პროექტები, ბუნებრივია, სრულდებოდა წარსულშიც და 

დასრულდება მომავალშიც, ეკონომიკის მიზანს კი დასრულებული პროექტების ახალი 

საინვესტიციო ნაკადით ჩანაცვლება და დამატებითი უცხოური კაპიტალის მოზიდვა 

წარმოადგენს. 

მოდით ვნახოთ, რამდენჯერ აღემატებოდა წლების მიხედვით 

განხორციელებული პუი-ს მოცულობები ერთმანეთს. ამისათვის გამოვთვალოთ 

საშუალო წლიური ზრდის ტემპი.  

პუი-ს საშუალო წლიური ზრდის ტემპის ყველაზე მკვეთრი ზრდა დაფიქსირდა 

1997 წელს. წინა წელთან შედარებით პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 

გაიზარდა 64.6-ჯერ, რაც რეკორდული მაჩვენებელი არის მომდევნო წლებთან 

შედარებით. ზრდის ტემპები მაღალი იყო 2006, 2003 და 2014 წლებშიც (მერყეობდა 

ინტერვალში 1.8 - 2.6).  

პუი-ს ყველაზე მცირე ზრდა დაფიქსირდა 1999 წელს, როდესაც პუი-ს 

რაოდენობა გაიზარდა მხოლოდ 0.3-ჯერ.  

საშუალო წლიურმა ზრდის ტემპმა საბოლოო ჯამში 1996-2018 წლებში შეადგინა 

1.30.  
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გრაფიკი 8. საშუალო წლიური ზრდის ტემპი 1999-2018 წლებში 

 

წყარო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მასალები 

 რაც შეეხება 2019 წლის მონაცემებს, ამჟამინდელი მდგომარეობით, 2019 წლის 

პირველ კვარტალში განხორციელებული ინვესტიციების რაოდენობა ჩამოუვარდება 

2018 წლის პირველ კვარტალში არსებულ ანალოგიურ მაჩვენებელს. კერძოდ, 2019 წლის 

პირველ კვარტალში განხორციელებული პუი-ს ზრდის ტემპი 0.9-ჯერ აღემატება 2018 

წლის პირველი კვარტლის მაჩვენებელს.  

ჯამური მაჩვენებლის ტენდენციის პარალელურად, ვნახოთ როგორია 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ნაკადების ქვეყნების და რეგიონების მიხედვით 

(იხ. დანართი 1).  

1999 წლიდან 2018 წლის ჩათვლით საქართველოში ჯამურად შემოდინებული 

პუი-ს მოცულობამ შეადგინა 19,277,993.0 ათასი დოლარი. ქვეყნების ტოპ ხუთეული 

ჯამურად განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობის 

მიხედვით შემდეგნაირად გამოიყურება. პირველ ადგილზეა აზერბაიჯანი, შემოსული 

ინვესტიციის რაოდენობა შეადგენს  2,790,746.5 ათას დოლარს. შემდეგ ადგილებზე 

არიან: გაერთიანებული სამეფო (2,197,855.8), ნიდერლანდები (2,149,957.2), ამერიკის 

შეერთებული შტატები (1,587,227.9) და თურქეთი (1,575,767.8).  

19961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018
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გრაფიკი 9. ლიდერი ქვეყნები საქართველოში ჯამურად შემოდინებული პუი-ს 

მოცულობის მიხედვით 1999-2018 წლებში (ათასი აშშ დოლარი) 

 

წყარო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მასალები 

განსაკუთრებით აღსანიშნავია აზერბაიჯანის პოზიცია, რომელიც არა მარტო 

ერთპიროვნულად ლიდერობს ჯამურად განხორციელებული პუი-ს მოცულობით, 

არამედ რაოდენობრივად პირველი სამი ყველაზე მსხვილი ინვესტიცი (2015, 2016, 2017 

წლები) სწორედ აზერბაიჯანიდან შემოვიდა.  

იორდანია, მოლდოვა და სენტკიტს-ნევისი არის ის სამი ქვეყანა, რომლებიდანაც 

ჯამურად შემოდინებული პუი-ს მოცულობა 1999-2018 წლებში არის ყველაზე დაბალი.  

1996 წელს ერთადერთი ქვეყანა იყო უკრაინა, რომელმაც განახორციელა 

ინვესტიცია საქართველოში.  

ზრდის ტემპების მიხედვით ტოპ 5 მსხვილი ინვესტორი ქვეყნის მონაცემები 

შემდეგნაირად გადანაწილდა: აზერბაიჯანიდან საქართველოში განხორციელებული 

პუი-ს მოცულობა ყველაზე მკვეთრად გაიზარდა 2003 წელს (ზრდის ტემპი 12.4); 

ანალოგური მაჩვენებელი ყველაზე მაღალი იყო 2015 წელს გაერთიანებული სამეფოს 

შემთხვევაში (3.7); 2006 წელს ნიდერლანდების მიერ განხორციელებული პუი გაიზარდა 

109.8-ჯერ; აშშ-დან შემოსული ინვესტიციების ნაკადები 2010 წელს გაიზარდა 14.1-ჯერ, 

ხოლო თურქეთიდან - 5.9-ჯერ.  

საშუალო აბსოლუტური მატება ყველაზე მაღალი ჰქონდა აზერბაიჯანს და 

შეადგინა 127053.5523 ათასი აშშ დოლარი.  
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ჯამურად განხორციელებული ინვესტიციების მოცულობა ყველაზე მაღალია 

ევროკავშირის ქვეყნებიდან და შეადგენს 7,964,511.1 ათას დოლარს. მეორე ადგილზე 

არიან სხვა ქვეყნები (7,343,609.6 ათასი დოლარი), ხოლო მესამე ადგილზე - დსთ-ს 

ქვეყნები (3,966,118.8 ათასი დოლარი). საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან 

განხორციელებული პუი-ს მოცულობების საშუალო მოცულობა არ აღემატება 175 

მილიონს (იხ. დანართი 2). სამწუხაროდ, 2018 წელს თითქმის ქვეყნების 50%-იდან, 

რომლებიც ახორციელებენ ინვესტიციებს საქართველოში, წინა წელთან შედარებით 

შემცირებულია პუი-ს მოცულობა. ასევე შემცირებულია ინვესტიციების მოცულობა 

2017 წელთან შედარებით ევროკავშირიდან, დსთ-დან და სხვა ქვეყნებიდან.  

 

გრაფიკი 10. პუი-ს მოცულობები რეგიონების ჭრილში 1996-2018 წლებში (აშშ 

დოლარი) 

 

წყარო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მასალები 

  

7,964,511.1

7,343,609.6

3,966,118.8

327,410.1 21,686.5

ევროკავშ. ქვეყნები დანარჩენი ქვეყნები დსთ-ის ქვეყნები 

საერთ. ორგანიზ. ქვეყანა უცნობია
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ცხრილი 17. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოს რეგიონების მიხედვით 

(ათასი აშშ დოლარი) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

სულ 664,190.
7 

845,100.
1 

1,129,948
.0 

1,022,927
.8 

1,020,538
.7 

1,817,689
.7 

1,665,557
.6 

1,565,837
.6 

1,894,491
.3 

1,232,447
.9 

ქ. 

თბილისი 

349,177.
0 

586,197.
1 

782,498.8 767,692.0 742,220.9 1,366,796
.0 

1,328,324
.7 

1,335,897
.4 

1,471,655
.7 

966,765.7 

აჭარა 99,386.4 58,935.5 95,849.6 56,287.5 83,137.5 169,240.7 206,539.8 99,601.3 193,797.3 35,073.7 

კახეთი 4,193.9 -4,810.3 2,759.9 16,563.2 11,028.6 15,796.3 16,118.6 3,903.8 6,179.7 -136.4 

სამცხე-

ჯავახეთი 

-459.4 23,026.8 12,228.8 26,370.0 51,729.7 74,258.9 31,536.1 30,807.2 39,002.7 32,282.1 

ქვემო 

ქართლი 

49,765.0 66,685.4 146,882.6 41,648.3 16,309.2 55,650.8 21,159.8 28,990.7 64,359.0 85,087.1 

სამეგრელ

ო-ზემო 

სვანეთი 

და გურია 

100,357.
2 

25,339.7 70,148.3 61,922.4 57,229.8 93,648.2 51,209.5 35,050.1 50,558.5 43,266.4 

სამეგრელ

ო-ზემო 

სვანეთი 

... ... ... ... ... ... ... 34,492.4 49,424.8 42,844.2 

გურია ... ... ... ... ... ... ... 557.7 1,133.6 422.2 

იმერეთი, 

რაჭა-

ლეჩხუმი 

და ქვემო 

სვანეთი 

61,058.0 80,126.5 5,325.2 40,024.0 59,124.4 27,951.1 25,701.8 28,052.2 60,488.7 47,926.9 

იმერეთი ... ... ... ... ... ... ... 27,991.0 58,072.0 47,128.3 

რაჭა-

ლეჩხუმი 

და ქვემო 

სვანეთი 

... ... ... ... ... ... ... 61.1 2,416.7 798.7 

შიდა 

ქართლი 

და 

მცხეთა-

მთიანეთი 

712.7 9,599.4 14,254.6 12,420.4 -241.4 14,347.8 -15,032.7 3,535.0 8,449.8 22,182.6 

შიდა 

ქართლი 

... ... ... ... ... ... ... 4,541.4 -689.8 14,558.9 

მცხეთა-

მთიანეთი 

... ... ... ... ... ... ... -1,006.4 9,139.6 7,623.7 

წყარო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მასალები 
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5. პუი ეკონომიკის სექტორების მიხედვით 

ეკონომიკის სექტორების მიხედვით პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 

მოცულობების შესახებ ინფორმაცია შეგვიძლია ვიხილოთ 2007 წლიდან მოყოლებული.  

ცხრილში წარმოდგენილია თითოეულ სექტორში ჩადებული პუი წლების მიხედვით. 

პირველი სამი სფერო, რომელშიც 2007-2018 წლებში ჯამურად განხორციელდა ყველაზე 

მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები არის ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა, 

ენერგეტიკა და საფინანსო სექტორი.  

ყველაზე ცოტა ინვესტიცია ჩაიდო ცალე კავშირგაბმულობის, სოფლის 

მეურნეობა/თევზჭერის და ჯანმრთელობის დაცვა სოციალური დახმარების 

სექტორებში.    

2017-2018 წლებში პროცენტულად ყველაზე მეტი პუი მოდიოდა საფინანსო 

სექტორზე და ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობაზე, ასევე ენერგეტიკასა და 

მშენებლობაზე.  

გრაფიკი 11. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ჯამური მოცულობა სექტორების 

მიხედვით (2007-2018; ათასი აშშ დოლარი)

 

წყარო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მასალები  
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ყველაზე მეტად პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ჯამური მოცულობა 

ეკონომიკის სექტორების მიხედვით, წინა წელთან შედარებით, გაიზარდა 2014 წელს 

(ზრდა 1.78). რიგით მეორე წელი იყო 2011 წელი (1.33) და 2010 წელი (ზრდა 1.27). 2018 

წელს კლების ტენდენცია შეინიშნება წინა წელთან შედარებით. პუი შემცირებულია 

0.65-ჯერ.  

ცხრილი 18. პუი ეკონომიკის სექტორების მიხედვით 2007-2018 წლები (ათასი აშშ 

დოლარი) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

სოფლის 

მეურნეობა, 

თევზჭერა 

15,330.9 10,612.7 22,326.9 8,631.9 16,837.8 16,119.3 12,993.4 12,290.3 

სამთომოპოვებითი 

მრეწველობა 

82,726.0 18,105.2 15,023.4 55,986.5 60,259.3 19,116.5 43,704.9 45,349.2 

დამამუშავებელი 

მრეწველობა 

282,735.5 188,287.8 130,077.4 178,956.0 119,968.5 189,456.4 107,256.7 211,648.5 

ენერგეტიკა 331,572.2 294,864.8 -2,130.6 26,991.5 212,636.6 179,402.6 244,745.1 189,999.0 

მშენებლობა 157,951.7 56,725.3 105,218.8 8,582.7 79,613.6 91,684.8 79,524.5 324,606.2 

სასტუმროები და 

რესტორნები 

222,849.4 184,582.9 37,542.3 23,923.6 30,387.5 25,550.9 -7,064.3 132,793.8 

ტრანსპორტი ... ... ... ... ... ... ... ... 

კავშირგაბმულობა ... ... ... ... ... ... ... ... 

ჯანმრთელობის 

დაცვა და სოც. 

დახმარება 

404.2 550.6 289.1 1,182.4 16,827.0 18,270.4 720.0 -8,847.6 

უძრავი ქონება  1,942.8 277,837.7 147,410.3 124,200.7 158,955.5 56,900.8 62,337.3 149,587.0 

საფინანსო 

სექტორი  

151,883.2 10,959.6 49,663.4 107,586.5 167,566.9 162,273.7 174,409.1 126,581.0 

დანარჩენი 

სექტორები  

194,566.9 104,225.8 59,843.3 93,942.1 135,856.3 180,021.7 159,966.6 200,027.5 

წყარო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მასალები 
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ცხრილი 18 გაგრძელება. პუი ეკონომიკის სექტორების მიხედვით 2007-2018 

წლები (ათასი აშშ დოლარი) 

  2015 2016 2017 2018 

სოფლის მეურნეობა, თევზჭერა 18,591.3 8,354.8 12,386.8 15,939.5 

სამთომოპოვებითი მრეწველობა 88,027.8 49,730.7 51,769.0 66,705.3 

დამამუშავებელი მრეწველობა 98,352.5 125,615.6 98,610.8 142,318.3 

ენერგეტიკა 123,659.9 144,954.0 224,126.1 157,151.2 

მშენებლობა 143,551.0 168,734.1 283,100.6 103,635.4 

სასტუმროები და რესტორნები 141,370.2 56,115.4 72,238.7 72,322.5 

ტრანსპორტი 608,115.4 576,044.7 472,567.0 209,903.4 

კავშირგაბმულობა -20,648.8 59,724.6 16,969.5 -35,243.7 

ჯანმრთელობის დაცვა და სოც. დახმარება 140,326.0 29,543.4 7,228.0 13,163.2 

უძრავი ქონება (ოპერაციები უძრავი ქონებით, 

იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების 

გაწევა) 

91,403.3 49,564.6 182,172.5 90,019.3 

საფინანსო სექტორი (2009 წლიდან მოიცავს 

საბანკო, მიკროსაფინანსო და სადაზღვევო 

ორგანიზაციებში განხორციელებულ პირდაპირი 

უცხოური ) 

201,963.9 141,149.3 302,590.7 277,855.0 

დანარჩენი სექტორები (ვაჭრობა; განათლება; 

კომუნალური, სოციალური და პერსონალური 

მომსახურება) 

30,845.1 156,306.5 170,731.7 118,678.5 

წყარო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მასალები 
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გრაფიკი 12. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები უმსხვილესი ეკონომიკის სექტორების 

მიხედვით 2019 წლის I კვარტალში, წინასწარი მონაცემებით 

 

წყარო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მასალები 

ცხრილი 19. პუი ეკონომიკის სექტორების მიხედვით 2018-2019 (%) 

 I კვ. 

2018 

I კვ. 

2019 

ცვლილება 

სამთომოპოვებითი მრეწველობა 7.4% 3.0% -4.4% 

დამამუშავებელი მრეწველობა 13.6% 7.5% -6.1% 

სხვა კომუნალური, პერსონალური და სოციალური 

მომსახურება 

20.0% -7.0% -27.0% 

სასტუმროები და რესტორნები 8.5% 9.0% 0.6% 

ტრანსპორტი 22.1% 10.2% -11.9% 

კავშირგაბმულობა -

21.9% 

3.6% 25.5% 

საფინანსო სექტორი 37.0% 15.2% -21.8% 

დანარჩენი სექტორები 13.2% 58.5% 45.3% 

წყარო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მასალები 

 
 წინა წელთან შედარებით, კლება ყველაზე მკვეთრი საფინანსო სექტორშია, სადაც 

ინვესტიციების მოცულობა 11.9%-ით არის შემცირებული. ნაკლები ინვესტიციები 

შემოვიდა ასევე ტრანსპორტის (კლება 11.9%), დამამუშავებელი მრეწველობის (კლება 

6.1%) და სამთობმომპოვებელი მრეწველობის (კლება 4.4%) სექტორებში.  
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6. დსთ-ს ქვეყნებიდან საქართველოში განხორციელებული პუი-ს 

სტატისტიკური ანალიზი 

ცხრილი 20. დსთ-ს ქვეყნებიდან საქართველოში განხორციელებული პუი (ათასი აშშ დოლარი) 

  აზერბაი

ჯანი 

სომხეთი ბელარუსი ყაზახეთი ყირგი

ზეთი 

მოლდ

ოვა 

რუსეთი თურქმე

ნეთი 

უკრაინა უზბეკე

თი 

1996 - - - - - - - - 3,753.5 - 

1997 12,888.4 - - - - - 14,435.0 - 403.1 - 

1998 13,018.4 - - - - - 27,598.9 - -2,667.6 - 

1999 - - - - - - 1,072.6 - -547.4 - 

2000 - - - - - - 6,139.0 - -51.0 - 

2001 - - - - - - 5,072.8 - -36.4 - 

2002 -2,215.8 - - - - - 7,029.3 - -37.8 - 

2003 27,481.7 249.8 - - - - 41,997.5 - 1,438.5 - 

2004 66,883.6 276.6 - - - - 43,165.1 - 1,280.0 - 

2005 64,704.4 493.5 - 337.2 - - 40,124.3 - 1,700.9 - 

2006 71,021.0 690.5 - 161,917.0 - - 30,987.8 - 1,055.8 - 

2007 19,766.9 -4,895.4 52.8 47,656.7 - - 75,162.3 - 22,308.5 - 

2008 23,371.9 11,818.5 102.4 65,941.7 0.0 - 26,212.2 - -6,442.0 - 

2009 29,923.3 1,841.3 -223.4 -31,972.6 -6.3 -84.8 10,253.4 - -1,563.5 175.3 

2010 62,859.6 19,514.3 -92.0 -17,904.2 14,075.

0 

- 50,974.0 - 4,396.1 23.0 

2011 69,454.6 3,195.7 151.8 12,856.4 5,029.4 41.9 58,017.6 - 1,648.2 -65.2 

2012 61,287.4 7,623.2 -257.1 4,306.0 2,670.7 -103.8 22,017.3 7.1 1,234.2 -206.6 

2013 84,620.4 3,689.2 40.8 23,100.9 2,649.0 -767.0 7,813.8 361.2 22,939.0 -17.9 

2014 340,549.

8 

12,767.6 52.4 11,953.2 -

2,283.1 

-227.8 87,908.6 -85.6 3,406.1 2,933.9 

2015 581,624.

4 

11,981.0 2,639.7 9,998.3 -167.9 -248.2 51,382.3 -43.9 -

27,261.7 

2,535.5 

2016 558,458.

6 

4,315.8 253.7 8,676.7 829.9 -19.1 35,972.2 182.3 11,021.2 1,283.0 

2017 465,040.

8 

6,803.7 541.9 -9,422.1 122.4 43.6 43,703.6 -254.3 5,295.7 1,082.2 

2018 240,007.

1 

9,673.1 202.3 -39,744.6 301.1 -26.7 60,063.4 -132.9 18,501.8 -562.7 

წყარო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მასალები 

1996-2018 წლებში საქართველოში დსთ-დან განხორციელებული პირდაპირი 

უცხოური ინვესტიციების ჯამური მოცულობა არის 3,969,872.3 ათასი აშშ დოლარი. მათ 

შორის ყველაზე მაღალი მოცულობით ახორციელებს ინვესტიციებს აზერბაიჯანი 

(2,790,746.5), რუსეთი (747,103.2) და ყაზახეთი (247,700.7).  
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დსთ-ს ქვეყნებიდან საქართველოში განხორციელებული ინვესტიციებიდან 

აჯერბაიჯანზე მოდის 70.3%, რაც მაქსიმალური მაჩვენებელია 10 ქვეყანას შორის.  

ინვესტიციების ჯამური მოცულობის ყველაზე მკვეთრი ზრდა დაფიქსირდა 2010 

წელს 2009 წელთან შედარებით, როცა პუი-ს მოცულობა გაიზარდა 16-ჯერ. 2003 წელს 

ჯამური ინვესტიციების მოცულობა 14-ჯერ გაიზარდა წინა წელთან შედარებით, ხოლო 

2000 წელს - 11-ჯერ.  

2006 წლიდან მოყოლებული განსაკუთრებით თვალშისაცემია დსთ-ს 

ქვეყნებიდან განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ნაკადების 

მოცულობების ზრდა.   

შემცირების ტენდენციით ხასიათდება პუი 2016, 2017, 2018 წლებში. ყველაზე 

მკვეთრი იყო შემცირება 2016 წელს, როდესაც წინა წელთან შედარებით 0.98-ჯერ 

შემცირდა ინვესტიციების მოცულობა.   

ზოგადად, ცალსახად იმის თქმა, დსთ-ს ქვეყნებიდან ზრდადი დინამიკით 

ხასიათდება პუი, თუ კლებადი, რთულია, რადგან გვაქვს ცვალებადი მონაცემები. 

ერთადერთი, რისი თქმაც შეგვიძლია არის ის, რომ 2005 წლამდე პერიოდში შედარებით 

მცირე მოცულობის პუი შემოედინებოდა ქვეყანაში, ხოლო 2006 წლიდან საგრძნობლად 

იმატა შემოდინებული ნაკადების მოცულობებმა. 2005 წლამდე ჯამურად 

განხორციელებული ინვესტიციების მოცულობა, 1999-2018 წლებში დსთ-ს ქვეყნებიდან 

განხორციელებული ინვესტიციების მოცულობის 9%-ს შეადგენს, ხოლო 2006 წლის 

შემდგომ პერიოდში ანალოგიური მაჩვენებელი 91%-ია.  
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გრაფიკი 13. დსთ-ს ქვეყნებიდან საქართველოში განხორციელებული პუი (ათასი აშშ 

დოლარი) 

 

წყარო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მასალები 
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7. საქართველოში განხორციელებული პუი  უმსხვილესი ქვეყნების 

მიხედვით 

როგორც გლობალურ დონეზე, ასევე დსთ-ს ქვეყნებიდან საქართველოში 

განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობის მიხედვით 

ცალსახად ლიდერობს აზერბაიჯანი. 

აზერბაიჯანიდან განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 

მოცულობა განსაკუთრებით მაღალი იყო 2015, 2016 და 2017 წლებში, როდესაც პუი-ს 

ჯამურ მოცულობაში აჯერბაიჯანის წილი შეადგენდა 90%-ზე მეტს.  

აზერბაიჯანის შემდეგ, მსოფლიო მასშტაბით, შემოდინებული ინვესტიციების 

მოცულობის მიხედვით მეორე ადგილზეა გაერთიანებული სამეფო, ნიდერლანდები, 

აშშ და თურქეთი.  

ეს ხუთი ქვეყანა მიეკუთვნება უმსხვილესი ინვესტორების ჯგუფს, რომლებიც 

ახორციელებენ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების უდიდეს ნაწილს, კერძოდ, 

ჯამურად შემოდინებული პუი-ს ნაკადების 54% მოდის მოცემული ქვეყნების ჯგუფზე.  

იმისათვის, რომ საქართველოს ჰქონდეს ეკონომიკური ზრდის მაღალი დონე, რაც 

თავის მხრივ, გულისხმობს ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებას თითოეული 

მოქალაქისათვის, აუცილებელი არის მოვიზიდოთ მაქსიმალურად ბევრი უცხოური 

ინვესტიცია. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქვეყანაში ჩადებული უცხოური ინვესტიციების 

მოცულობა, პირდაპირპროპორციულად აისახება თითოეული მოქალაქის ფინანსურ 

კეთილდღეობაზე. სწორედ ამიტომ, ნებისმიერი მთავრობის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს 

მეტი ინვესტიციის მოსაზიდად ხელსაყრელი გარემოს შექმნა უნდა წარმოადგენდეს. 
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დასკვნა 

1. საინვესტიციო ნაკადების ზრდა საქართველოში განსაკუთრებით 2003 წლიდან 

შეინიშნება. საქართველოში პუი-ს მოზიდვას ხელს უწყობს სრულყოფილი 

საგადასახადო სისტემა, დაბალი საგადასახადო განაკვეთები, გამარტივებული 

საგადასახადო ადმინისტრირება, კორუფციის დაბალი დონე და სხვა, რაც 

აისახება სხვადასხვა სარეიტინგო კომპანიების მიერ საქართველოსთვის 

მინიჭებულ  მაღალ რეიტინგებში.   

2. ბოლო წლებში საქართველოში პუი-ს ნაკადების მიხედვით ლიდერობენ 

განვითარებული ეკონომიკის ქვეყნები. 

3. საქართველოში პუი-ს მოზიდვის შემაფერხებელ ფაქტორებად შეიძლება 

განვიხილოთ მაღალი საპროცენტო განაკვეთები, სიღარიბის მაღალი 

მაჩვენებელი, სამუშაო ძალის კვალიფიკაციის დაბალი დონე და მცირე ზომის 

ბაზარი.  

4. დადებითად შეიძლება შეფასდეს ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი 

სავაჭრო ხელშეკრულების შედეგად ქვეყანაში ევროკავშირიდან პირდაპირი 

უცხოური ინვესტიციების შემოდინების ზრდა. კერძოდ, დღეისათვის 

ევროკავშირის 28 ქვეყნიდან ყველა ქვეყანას აქვს საქართველოში 

განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები. ასევე აღსანიშნავია, 

რომ ევროკავშირი, როგორც ცალკე აღებული რეგიონი ლიდერია საქართველოში 

განხორციელებული პუი-ს მოცულობების მიხედვით.  

5. საქართველოში დსთ-ს ქვეყნებიდან განხორციელებული პუი-ს მოცულობების 

ცვლილებაში გამოკვეთილი ტენდენციები არ შეინიშნება, თუმცა, 2018 წელს 2017 

წელთან შედარებით 44%-იანი კლება დაფიქსირდა.  

6. პოსტკომუნისტური ქვეყნებიდან საქართველოში შემოსული პუი-ს წილი 

საქართველოში ჯამურად შემოსული პუი-ს მოცულობაში მაქსიმალური იყო 2016 

წელს და 42.31% შეადგინა.  

7. საქართველოს საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიციის ანალიზი 1999 – 2018 

წლებში გვიჩვენებს, რომ საქართველო ჯერჯერობით არის ინვესტიციების ნეტო 

იმპორტიორი ქვეყანა.  
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8. პუი-ს განხორციელების თვალსაზრისით საქართველოში გამოიყოფა 

ნიდერლანდები, გაერთიანებული სამეფო, აზერბაიჯანი, თურქეთი და აშშ. 

9. 1999 წლიდან 2018 წლის ჩათვლით საქართველოში ჯამურად შემოდინებული 

პუი-ს მოცულობამ 19,3 მილიარდი  დოლარი შეადგინა. ქვეყნების ტოპ 

ხუთეული ჯამურად განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 

მოცულობის მიხედვით არის: აზერბაიჯანი, გაერთიანებული სამეფო, 

ნიდერლანდები, ამერიკის შეერთებული შტატები და თურქეთი. მათზე მოდის 

შემოდინებული პუი-ს 54%.  

10. ჯამურად განხორციელებული ინვესტიციების მოცულობის მიხედვით მესამე 

ადგილზეა დსთ-ს ქვეყნები. თუმცა, აღსანიშნავია აზერბაიჯანის პოზიცია, 

რომელიც ერთ-ერთი უმსხვილესი ინვესტორია საქართველოში, როგორც დსთ-ს 

ქვეყნებს შორის, ასევე მსოფლიოს სხვა დანარჩენ ქვეყნებს შორისაც.   

11. ინვესტორებისთვის მიმზიდველი სექტორებია: საფინანსო სექტორი და 

ტრანსპორტირება, ასევე სასტუმროები და რესტორნები.  
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დანართი 

დანართი 1.  

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ქვეყნების მიხედვით 1996 – 2018 წლები (ათასი აშშ 

დოლარი) 

ქვეყნები 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ავსტრია - 18,688.2 18,876.6 - - - -137.2 17,971.2 23,020.0 

ბელგია - - - - - - - - - 

ბულგარეთი - - - 46.9 2,172.2 2,238.9 - - - 

ხორვატია - - - - - - - - - 

კვიპროსი - - - 895.0 3,921.1 19,209.1 1,062.7 675.7 21,333.1 

ჩეხეთი - - - - - - - 249.8 276.6 

დანია - - - - - - - - - 

ესტონეთი - - - - - - - - - 

ფინეთი - - - - - - - - - 

საფრანგეთი - - - - - 17,391.7 6,025.7 16,448.1 22,592.9 

გერმანია - 2,081.5 2,102.5 2,227.6 3,209.8 13,377.8 4,475.3 4,624.3 5,513.9 

საბერძნეთი - - 2,050.7 - - 145.9 19,424.9 2,434.5 2,384.1 

უნგრეთი - - - - - - - 33.9 - 

ირლანდია - 38.7 39.1 228.4 14,082.9 - 37.3 37.5 41.5 

იტალია - - - 127.3 2,971.6 6,975.8 9,163.1 15,194.6 31,751.9 

ლატვია - - - - - - - - - 

ლიეტუვა 

(ლიტვა) 
- - - - - - - - - 

ლუქსემბურგი - - - - - - 337.2 249.8 276.6 

მალტა - - - - - - - - - 

ნიდერლანდი - - - - 4,422.1 1,500.6 80.4 143.9 35.6 

პოლონეთი - - - - 5,947.1 2,581.6 - - - 

პორტუგალია - - - - - - - - - 

რუმინეთი - - - - - - - - - 

სლოვაკეთი - - - - - - - - - 

სლოვენია - - - - - - - - - 

ესპანეთი - - - - - - - - - 

შვედეთი - - - - - - - - - 

გაერთიანებული 

სამეფო 
- 24,985.5 26,471.6 5,036.2 4,824.0 8,508.7 14,719.5 34,842.8 85,099.5 

აზერბაიჯანი - 12,888.4 13,018.4 - - - -2,215.8 27,481.7 66,883.6 

სომხეთი - - - - - - - 249.8 276.6 



80 
 

ბელარუსი - - - - - - - - - 

ყაზახეთი - - - - - - - - - 

ყირგიზეთი - - - - - - - - - 

მოლდოვა - - - - - - - - - 

რუსეთი - 14,435.0 27,598.9 1,072.6 6,139.0 5,072.8 7,029.3 41,997.5 43,165.1 

თურქმენეთი - - - - - - - - - 

უკრაინა 3,753.5 403.1 -2,667.6 -547.4 -51.0 -36.4 -37.8 1,438.5 1,280.0 

უზბეკეთი - - - - - - - - - 

არგენტინა - - - - - - - - - 

ავსტრალია - 27,065.7 27,270.9 - 2,409.2 - - 26,225.9 - 

ბაჰამები - - - - - - - - - 

ბელიზი - - - - - - - 155.7 - 

ვირჯინის კ-ები 

(ბრიტ.) 
- 6,424.9 6,489.7 - - - - 6,225.5 6,903.5 

კანადა - - - - - - - - - 

კაიმანის კ-ბი - - - - - - - - - 

ჩინეთი - - - - - - 2,562.0 19,070.4 7,338.1 

გიბრალტარი - - - - - - - 115.1 - 

ჰონ-კონგი - - - - - - - - - 

ისლანდია - - - - - - - - - 

ინდოეთი - - - 821.1 - - - - - 

ირანი - - - - - - - - - 

ერაყი - - - - - - - - - 

ისრაელი - - - - - 152.8 4,321.6 487.1 539.3 

იაპონია - 5,026.5 5,077.2 - - - - 8,617.7 12,089.5 

იორდანია - - - - - - - - - 

კორეა - 5,799.8 5,858.3 1,487.7 9,406.1 - - 8,317.4 9,486.3 

ლიბანი - - 338.3 1,784.8 2,004.6 121.2 87.8 133.5 177.2 

ლიბია - - - - 1,814.4 789.9 - - - 

ლიხტენშტაინი - - - - - - - - - 

მავრიკი - - - - - - - - - 

ნორვეგია - 10,955.2 11,065.6 - - - 2,194.3 10,463.0 36,697.4 

მარშალის კ-ები - - - - - - - - - 

პანამა - - - - - - - - - 

ფილიპინები - - - - - - - - - 

ყატარი - - - - - - - - - 

სენტკიტს-

ნევისი 
- - - - - - - - - 
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საუდების 

არაბეთი 
- 2,191.0 2,213.1 44.3 41.0 72.3 149.0 - - 

სეიშელები - - - - - - - - - 

შვეიცარია - - - - 599.0 - - 24.8 42.6 

სირია - - - - - - - - - 

არაბეთის 

გაერთიანებული 

ემირატები 

- - - - - - - 291.1 - 

თურქეთი - 14,950.6 15,101.3 9,831.1 28,601.0 8,456.1 8,246.4 16,673.8 33,326.0 

ეგვიპტე - - - - - - - - - 

აშშ - 96,651.9 104,427.2 59,151.3 38,717.7 23,281.2 81,609.8 71,603.9 80,753.7 

დანარჩენი 

ქვეყნები 
- - - - - - - - - 

 

ქვეყნები 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ავსტრია 14,784.5 10,646.5 8,946.6 51,463.4 29,709.0 10,684.7 32,738.3 20,922.7 

ბელგია - - 1,436.2 62.0 112.7 23.4 -19.5 -844.8 

ბულგარეთი 70.8 318.9 20.6 12.7 -291.4 -90.0 1,096.0 2,234.6 

ხორვატია - - - - - - - - 

კვიპროსი 47,537.3 55,450.3 135,561.5 26,165.8 -1,612.1 40,387.7 12,145.5 41,644.5 

ჩეხეთი 1,279.6 15,032.2 209,229.4 34,857.6 45,679.0 24,213.5 46,598.3 8,031.4 

დანია 319.0 42,001.9 144,931.4 256.3 -427.3 18.1 2,504.4 6,558.1 

ესტონეთი - - 594.0 -210.8 5,723.2 -51.9 -332.5 385.5 

ფინეთი - - - - - 1,533.3 993.0 1,085.7 

საფრანგეთი 14,121.9 15,679.7 37,484.4 8,179.7 11,958.4 -7,820.1 7,353.1 25,863.8 

გერმანია 6,217.5 19,472.7 51,898.4 40,590.6 21,345.0 12,848.0 46,570.8 142,405.6 

საბერძნეთი 3,054.5 2,507.4 1,023.0 -1,850.4 1,521.6 4,485.3 1,184.8 177.9 

უნგრეთი 327.0 314.8 922.9 1,025.3 -46.9 - - -32.5 

ირლანდია 798.2 1,059.0 -1,663.2 223.5 64.6 316.2 278.5 206.5 

იტალია 22,132.4 57,511.7 7,645.6 5,762.4 1,733.2 5,140.8 -5,233.3 529.2 

ლატვია - - 2,849.3 756.5 -18.0 -0.5 -103.0 1,052.4 

ლიეტუვა 

(ლიტვა) 
17.1 3,424.2 327.3 -113.9 3,560.3 2,441.1 -1,847.1 578.4 

ლუქსემბურგი 553.1 261.1 8,480.1 5,731.0 9,496.6 7,059.9 43,284.0 42,031.6 

მალტა - - - - - 16,767.9 6,788.9 32,204.2 

ნიდერლანდი 632.0 69,405.6 274,706.8 138,706.5 34,325.0 55,072.5 245,211.4 35,368.2 

პოლონეთი 293.8 502.2 19.1 22.9 10.8 53.0 152.3 -13.6 
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პორტუგალია - - 13.2 117.2 24.4 21.6 -3.7 1,128.9 

რუმინეთი - - - 5,430.6 - -11.2 41.3 - 

სლოვაკეთი - - - - 23.3 8.8 20.1 3,795.8 

სლოვენია - - - - - - - - 

ესპანეთი - - 3,297.6 5,474.8 137.0 91.4 30.2 941.9 

შვედეთი 160.4 189.5 6,223.5 7,634.8 -8,831.4 -1,596.1 -3,615.2 -4,464.5 

გაერთიანებული 

სამეფო 
131,546.4 174,535.1 132,178.0 148,179.8 72,439.3 62,336.3 57,216.5 95,536.7 

აზერბაიჯანი 64,704.4 71,021.0 19,766.9 23,371.9 29,923.3 62,859.6 69,454.6 61,287.4 

სომხეთი 493.5 690.5 -4,895.4 11,818.5 1,841.3 19,514.3 3,195.7 7,623.2 

ბელარუსი - - 52.8 102.4 -223.4 -92.0 151.8 -257.1 

ყაზახეთი 337.2 161,917.0 47,656.7 65,941.7 -31,972.6 -17,904.2 12,856.4 4,306.0 

ყირგიზეთი - - - 0.0 -6.3 14,075.0 5,029.4 2,670.7 

მოლდოვა - - - - -84.8 - 41.9 -103.8 

რუსეთი 40,124.3 30,987.8 75,162.3 26,212.2 10,253.4 50,974.0 58,017.6 22,017.3 

თურქმენეთი - - - - - - - 7.1 

უკრაინა 1,700.9 1,055.8 22,308.5 -6,442.0 -1,563.5 4,396.1 1,648.2 1,234.2 

უზბეკეთი - - - - 175.3 23.0 -65.2 -206.6 

არგენტინა 93.1 100.5 40.6 -90.2 - - - - 

ავსტრალია 921.5 1,939.4 207.5 109.2 99.2 -238.2 95.6 139.5 

ბაჰამები - - -3.2 - - - 184.4 417.9 

ბელიზი 695.0 -264.2 9,462.3 37,822.5 3,100.7 689.1 30,315.4 14,907.4 

ვირჯინის კ-ები 

(ბრიტ.) 
5,198.6 55,826.4 174,268.6 132,611.2 28,214.9 9,621.9 27,909.2 26,541.0 

კანადა - 6,000.0 1,232.5 -104.0 -96.3 362.0 3,124.6 1,034.9 

კაიმანის კ-ბი - 6,698.2 2,830.5 -7,007.3 2,161.1 12,332.3 21,660.4 6,529.1 

ჩინეთი 5,668.5 5,445.3 6,028.7 -2,271.4 -2,237.0 -7,882.0 30,382.7 70,156.8 

გიბრალტარი 90.2 955.4 5,619.7 5,307.0 4,089.0 986.3 -802.9 -630.0 

ჰონ-კონგი - - - - - - - - 

ისლანდია - - 181.7 - 185.1 715.8 117.1 -62.9 

ინდოეთი 29.0 54.9 61.9 26,998.4 271.1 16,886.6 16,269.9 5,149.7 

ირანი - 42.9 108.3 1,448.5 1,188.1 1,083.9 1,059.1 3,131.2 

ერაყი - 1.3 35.4 - - - - - 

ისრაელი 1,704.1 4,084.2 8,641.0 -2,047.7 1,230.0 7,954.4 7,566.2 10,327.4 

იაპონია 16,610.1 34,008.3 29,673.5 11,369.9 -30,759.3 17,492.5 23,010.6 13,850.4 

იორდანია - - - - -78.8 -4,086.3 -692.5 453.1 

კორეა 6,446.9 3,064.2 - - - - - - 

ლიბანი 84.7 -7,869.9 135.9 212.1 - 102.3 1,250.2 -460.9 
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ლიბია 33.0 21.6 - - - - - - 

ლიხტენშტაინი - - 2,445.7 5,016.0 1,912.9 35,044.6 -8,466.3 1,678.7 

მავრიკი - - - - - -98.5 13,701.4 5,029.4 

ნორვეგია 22,821.6 75,925.5 23,063.5 1,965.6 1,131.4 2,022.6 3,048.9 4,120.2 

მარშალის კ-ები - 3,197.7 1,309.3 1,501.2 6,323.7 7,788.7 10,728.2 8,384.5 

პანამა - 4,493.8 5,649.9 -2,470.0 74,742.2 -5,025.0 2,181.5 10,685.0 

ფილიპინები - - - - - 1,620.3 - - 

ყატარი - - - - - - - - 

სენტკიტს-

ნევისი 
- 509.7 - - - - -107.1 -5,435.4 

საუდების 

არაბეთი 
150.2 263.8 - - -2.1 - 2,037.7 39,475.4 

სეიშელები 154.3 - 4,306.2 4,350.5 1,481.6 5,467.5 8,637.3 8,761.5 

შვეიცარია 348.4 342.2 9,962.0 89,958.6 -11,984.0 21,885.1 29,534.5 22,027.5 

სირია - - 3.9 9.2 12.8 63.3 103.4 -10.3 

არაბეთის 

გაერთიანებული 

ემირატები 

280.5 422.6 120,186.6 306,576.3 162,756.5 55,530.7 42,308.5 24,419.5 

თურქეთი 21,519.9 126,790.3 79,510.2 167,403.1 97,984.2 91,786.5 77,708.8 91,294.3 

ეგვიპტე - - - - 55,750.6 18,000.0 11,787.5 - 

აშშ 15,088.9 100,833.3 68,439.9 167,920.7 -10,026.0 141,210.4 35,291.8 20,254.0 

დანარჩენი 

ქვეყნები 
- - - - -45.6 818.0 1,721.6 21,397.4 
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ქვეყნები 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ავსტრია 6,381.4 6,348.8 18,968.0 27,680.7 7,027.3 14,494.2 

ბელგია 637.3 1,485.6 280.3 17,869.9 4,231.9 1,922.4 

ბულგარეთი 2,562.6 9,070.1 7,183.5 1,637.2 4,773.8 8,991.4 

ხორვატია - - - - 467.2 1,286.9 

კვიპროსი -44,285.4 -5,141.8 -27,061.2 -6,456.2 -3,870.7 -90,356.2 

ჩეხეთი 43,578.3 51,961.8 16,672.5 87,011.2 142,519.2 72,338.5 

დანია 9,572.4 12,730.2 12,141.5 -7,282.5 -4,457.1 15,303.6 

ესტონეთი -1,974.3 1,754.0 12,261.8 18,590.9 17,734.2 7,537.6 

ფინეთი 1,235.9 887.1 358.4 306.3 -435.8 89.8 

საფრანგეთი 11,175.5 19,121.1 22,050.4 -88,365.6 21,106.7 26,312.7 

გერმანია 31,844.2 4,209.6 -2,650.0 24,235.7 -94,720.0 42,131.2 

საბერძნეთი -552.6 718.6 -1,331.8 -479.0 675.7 1,091.3 

უნგრეთი -79.5 904.5 430.5 894.0 1,933.3 1,357.8 

ირლანდია 733.7 1,058.0 807.8 -350.6 -10.1 536.5 

იტალია -141.7 3,850.9 -4,159.8 -3,106.6 8,243.3 1,120.5 

ლატვია -1,815.2 21,399.5 18,628.8 27,420.4 -33,854.2 6,620.1 

ლიეტუვა (ლიტვა) 5,390.9 3,750.4 2,204.8 -4,412.0 2,427.4 -421.1 

ლუქსემბურგი 91,735.7 109,633.1 105,959.0 88,773.3 68,325.2 48,445.0 

მალტა 44,301.7 45,809.0 28,115.0 29,418.3 9,320.7 36,723.9 

ნიდერლანდი 158,241.5 376,753.9 158,535.6 72,260.0 356,701.4 167,854.2 

პოლონეთი 1,363.8 378.7 1,650.4 1,993.9 1,243.0 2,702.3 

პორტუგალია 2,489.9 2,030.8 2,635.2 1,405.0 885.5 190.8 

რუმინეთი 80.6 187.7 -31.2 379.5 316.5 -2.5 

სლოვაკეთი -278.0 54,687.7 1,468.4 111.4 146.4 992.4 

სლოვენია - 63.3 -4.5 865.0 997.0 965.9 

ესპანეთი -1,645.1 4,730.2 1,345.5 1,115.8 5,835.9 -3,438.3 

შვედეთი 5,265.2 1,059.1 8,726.7 3,094.2 1,385.5 804.0 

გაერთიანებული 

სამეფო 
55,171.3 108,850.8 398,813.2 105,510.0 247,383.9 203,670.8 

აზერბაიჯანი 84,620.4 340,549.8 581,624.4 558,458.6 465,040.8 240,007.1 

სომხეთი 3,689.2 12,767.6 11,981.0 4,315.8 6,803.7 9,673.1 

ბელარუსი 40.8 52.4 2,639.7 253.7 541.9 202.3 

ყაზახეთი 23,100.9 11,953.2 9,998.3 8,676.7 -9,422.1 -39,744.6 

ყირგიზეთი 2,649.0 -2,283.1 -167.9 829.9 122.4 301.1 

მოლდოვა -767.0 -227.8 -248.2 -19.1 43.6 -26.7 

რუსეთი 7,813.8 87,908.6 51,382.3 35,972.2 43,703.6 60,063.4 

თურქმენეთი 361.2 -85.6 -43.9 182.3 -254.3 -132.9 
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უკრაინა 22,939.0 3,406.1 -27,261.7 11,021.2 5,295.7 18,501.8 

უზბეკეთი -17.9 2,933.9 2,535.5 1,283.0 1,082.2 -562.7 

არგენტინა - - - - 69.4 -104.0 

ავსტრალია -255.5 25.5 1.6 3,522.1 198.4 513.5 

ბაჰამები -430.7 - 59.8 7.6 97.5 165.7 

ბელიზი -7,158.3 36,987.2 -23,230.2 6,623.2 2,103.0 5,265.4 

ვირჯინის კ-ები 

(ბრიტ.) 
30,228.5 5,177.3 31,219.7 38,475.5 -33,615.5 -28,192.1 

კანადა -664.4 2,774.0 115.8 -1.2 193.0 174.2 

კაიმანის კ-ბი 6,362.3 898.2 -30,549.0 8,725.0 185.6 5,693.0 

ჩინეთი 101,129.7 220,099.2 66,947.6 25,460.0 40,346.9 65,400.8 

გიბრალტარი 469.1 545.6 1,285.7 479.5 1,914.3 1,084.3 

ჰონ-კონგი 2,190.0 -47.9 -0.2 3,026.2 510.9 6,290.1 

ისლანდია 124.7 262.4 -711.4 -332.0 -653.1 99.3 

ინდოეთი -12,574.2 249.4 535.0 -693.5 9,304.1 6,859.0 

ირანი 6,991.0 2,136.7 577.8 3,635.1 5,354.9 4,205.9 

ერაყი -1.5 -27.3 -8.2 230.6 163.7 -1,071.8 

ისრაელი 9,146.6 20,048.1 37,661.8 2,447.2 6,767.8 4,328.0 

იაპონია 28,974.3 -15,029.7 -34,647.7 5,837.3 18,364.0 5,289.3 

იორდანია -668.3 -30,366.3 362.1 962.2 139.0 368.3 

კორეა 165.0 636.7 29,869.8 29,734.5 36,238.8 63,237.7 

ლიბანი 74.1 210.5 60.0 524.2 2,322.2 659.3 

ლიბია - - - - 90.8 - 

ლიხტენშტაინი -7,070.1 -1,199.4 1,959.1 5,611.7 2,861.3 1,616.4 

მავრიკი 4,942.7 -350.6 3,046.2 5,165.9 -7,454.2 1,182.1 

ნორვეგია 3,239.8 449.1 343.4 -2,056.2 190.2 5,594.8 

მარშალის კ-ები -589.3 3,465.8 6,940.0 4,144.3 2,861.8 1,218.6 

პანამა 25,750.0 70,663.5 9,524.0 75,850.3 52,800.5 74,735.1 

ფილიპინები - - - 14.5 -0.4 - 

ყატარი 4,221.5 -16.4 2,549.1 4,164.4 8,661.4 7,616.7 

სენტკიტს-ნევისი -4,553.2 385.1 7,811.7 -5,940.1 1,090.1 4,929.3 

საუდების 

არაბეთი 
8,698.1 27,502.4 -32,930.6 17,128.4 -4,858.7 3,780.9 

სეიშელები 1,216.7 -1,639.4 6,419.4 -4,098.0 7,499.9 3,095.6 

შვეიცარია 24,272.4 8,331.2 -367.8 3,947.3 20,379.2 10,901.4 

სირია 26.1 116.9 442.1 392.7 408.5 478.7 

არაბეთის 

გაერთიანებული 
63,694.2 4,413.5 8,209.2 -6,800.5 57,796.1 20,370.2 
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ემირატები 

თურქეთი 51,433.8 73,947.3 74,592.3 209,795.9 288,108.7 -11,293.7 

ეგვიპტე 1,488.7 373.5 -1,101.3 -281.2 -264.1 1,134.4 

აშშ 44,813.0 184,656.1 20,716.8 58,448.5 79,710.6 103,673.4 

დანარჩენი 

ქვეყნები 
7,763.8 12,898.9 14,893.0 12,168.6 12,797.8 3,665.6 

წყარო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მასალები 
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დანართი 2.  

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ორგანიზაციების მიხედვით 1996 - 2018(ათასი აშშ 

დოლარი) 

ქვეყნები ევროკავშირის ქვეყნები 
დსთ-ის 

ქვეყნები 

დანარჩენი 

ქვეყნები 

ქვეყანა 

უცნობია 

საერთაშორისო 

ორგანიზაციები 

1996 - 3,753.5 - - - 

1997 45,793.9 27,726.6 169,065.5 - - 

1998 49,540.4 37,949.8 177,841.6 - - 

1999 8,561.5 525.2 73,120.3 - - 

2000 41,550.8 6,088.1 83,593.0 - - 

2001 71,930.0 5,036.3 32,873.5 - - 

2002 55,189.0 4,775.7 99,170.9 627.9 448.5 

2003 92,905.9 71,167.4 168,405.0 853.6 1,235.9 

2004 192,325.6 111,605.2 187,353.6 268.3 776.7 

2005 243,845.5 107,360.3 97,938.5 328.5 3,279.5 

2006 468,312.8 265,672.1 422,887.4 -312.2 14,619.3 

2007 1,026,126.0 160,051.8 553,401.9 - 13,066.1 

2008 478,478.3 121,004.7 946,589.4 - 23,651.0 

2009 226,636.4 8,342.6 387,405.8 11,066.8 30,739.2 

2010 233,933.5 133,845.8 432,134.8 - 45,186.0 

2011 493,053.0 150,330.5 391,667.9 - 94,896.5 

2012 457,328.1 98,578.5 403,566.5 - 63,454.7 

2013 420,990.1 144,429.5 393,450.5 6,987.7 54,680.8 

2014 838,292.7 456,975.3 628,576.9 -174.8 -105,980.4 

2015 783,998.9 632,439.4 202,596.8 6,743.0 39,779.5 

2016 400,120.0 620,974.4 506,319.9 -4,702.3 43,125.7 

2017 766,333.1 512,957.6 612,684.6 - 2,516.1 

2018* 569,265.7 288,282.1 372,965.4 - 1,934.8 

წყარო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მასალები 

 


