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პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის  

მასტიმულირებელი ეკონომიკური პოლიტიკა საქართველოשი 

  
გულნაზ ერქომაიשვილი 

ასოცირებული პროფესორი 
ივანე ჯავახიשვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 
ნაשრომשი გადმოცემულია პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების არსებული მდგომარე-

ობა  და მისი მოზიდვის მასტიმულირებელი ეკონომიკური პოლიტიკა საქართველოשი. აღ-
ნიשნულია, რომ 2019-2020 წლებשი საქართველოשი განხორციელებული ინვესტიციების დი-
დი ნაწილი სამשენებლო სექტორზე მოდიოდა, ინვესტიციები ნაკლებად იყო მიმართული 
ისეთი სექტორების  ხელשეწყობისათვის, როგორიცაა სოფლის მეურნეობა და დამამუשავე-
ბელი მრეწველობა, რისთვისაც საქართველოს გააჩნია სანედლეულო ბაზა და სამეურნეო 
ტრადიციები.  2022 წლის მეორე კვარტალשი განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინ-
ვესტიციები 40,9%-ით აღემატება პანდემიამდელ  პერიოდს (2019 წ.). ყველაზე მეტი ინვეს-
ტიცია განხორციელდა ენერგეტიკის, საფინანსო და აგრარულ სექტორებשი, რაც უდაოდ 
მისასალმებელია. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების არსებული დონე მიღწეულია საქარ-
თველოשი სტაბილური სიტუაციით, ბიზნესის წარმოებისათვის ხელსაყრელი ფისკალური და 
საინვესტიციო გარემოთი და ხელისუფლების მიერ გარე ნეგატიური ფაქტორების მაქსიმა-
ლური ნეიტრალიზაციის მეשვეობით. 

გაანალიზებულია  პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის ხელשემწყობი და ხე-
ლისשემשლელი ფაქტორები.  აღნიשნულია, რომ ინვესტიციური პროექტების שემუשავებას სა-
ფუძვლად უნდა დაედოს როგორც საერთო-სახელმწიფოებრივი ინტერესები, ასევე რეგიო-
ნების ბუნებრივი, ისტორიული, ეთნოკულტურული და და ეკონომიკური თავისებურებები 
და მოთხოვნები, საჭიროა ინვესტიციების სტიმულირების რეგიონული მექანიზმების שემუ-
  .ავება საგადასახადო და საბიუჯეტო პრეფერენციული ბერკეტების გამოყენებითש

საკვანძო სიტყვები: პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, პირდაპირი უცხოური ინვეს-
ტიციების მოზიდვის  მასტიმულირებელი ეკონომიკური პოლიტიკა, ინვესტიციური პროექ-
ტები. 

 
თანამედროვე პირობებשი, განსაკუთრებით განვითარებადი ქვეყნებისათვის  მნიשვნელოვანია  

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა, ვინაიდან იგი პროგრესთან და ეკონომიკურ 
ზრდასთან ასოცირდება. იგი საשუალებას აძლევს ასეთ ქვეყნებს დაეუფლონ თანამედროვე ტექ-
ნოლოგიებს, რაც თავის მხრივ იწვევს ადგილობრივი კომპანიების გაძლიერებას, მომუשავეთა კვა-
ლიფიკაციის ამაღლებას და კონკურენტუნარიანი პროდუქციის წარმოების ზრდას.  

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები უცხოელ ინვესტორებს აქტივების უფრო ეფექტიანი 
გამოყენების საשუალებას აძლევს, ხოლო ინვესტიციების მიმღებ ქვეყნებს უკეთესი ტექნო-
ლოგიის ათვისების, საერთაשორისო წარმოების და სავაჭრო პროცესשი ჩართვის שესაძლებ-
ლობას სთავაზობს (Athukorala, 2003). 

საქართველოשი დღეისათვის არ არის ბევრი მსხვილი კორპორაცია და კომპანია, რომელთა שე-
მოსავლებითაც שესაძლებელი იქნება ეკონომიკაשი რეინვესტირება. ამიტომ უცხოურ კაპიტალზე 
საქართველოს დამოკიდებულება მეტად დიდია (ერქომაიשვილი, 2019). თუმცა ყურადსაღებია 
უცხოელ ინვესტორთა საქმიანობასთან დაკავשირებული  უარყოფითი שედეგებიც, კერძოდ,    
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უცხოურმა ინვესტიციამ שეიძლება ადგილობრივი ინვესტიცია გამოდევნოს, ამიტომ მნიשვნელო-
ვანია, რომელი დარგებისკენ მიემართება ინვესტიციები.Ⴐიქ სადაც ადგილობრივ ბიზნესს ინვეს-
ტირება שეუძლია, არ არის საჭირო უცხოური ინვესტიციის მოზიდვა. კონკურენტული უპირატე-
სობების მქონე უცხოურ კორპორაციებს שეუძლიათ ეროვნული კომპანიების שევიწროვება საქონ-
ლის ბაზრებზე. მეორეც, ეს კორპორაციები თვითონ იღებენ ეროვნულ ბაზრებზე არსებული რე-
სურსების, მათ שორის  ფინანსების, საგრძნობ ნაწილს და שესაბამისად, ამოსავალი ყოველთვის 
უნდა იყოს ეროვნული ინტერესების დაცვა. 

უკანასკნელ წლებשი საქართველოשი პუი-ების მოზიდვის მიმართულებით რეკორდული აღმოჩ-
ნდა 2014 წელი (იხ. დიაგრამა 1), როდესაც მისმა  წლიურმა მაჩვენებელმა 1 მლრდ 837 მლნ აשש 
დოლარს მიაღწია, რაც 2007 წლის  שემდეგ საუკეთესო მაჩვენებელია და 2013 წლის მონაცემებს 
87%-ით აღემატებოდა. პუი მკვეთრად არის שემცირებული 2020 წელს (616,9 მლნ აשש დოლარი), 
რაც კოვიდ-19 პანდემიით არის გამოწვეული. უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყნების წილი ასე გამოი-
ყურება: გაერთიანებული სამეფო – 49.9%, ნიდერლანდები – 27.9%, თურქეთი – 17.5%, დანარჩე-
ბი ქვეყნები – 4.7% (www.geostat.ge). 

 
დიაგრამა 1 

 
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 2014-2021 წწ. 

მლნ. აשש დოლარი 
 

 
 

 ედგენილია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისש
მონაცემების მიხედვით /www.geostat.ge/ 

 
2021 წელს საქართველოשი שემოსული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 2020 

წლის მაჩვენებელს ორჯერ აღემატება. ზრდა განპირობებულია პირდაპირი უცხოური ინვესტიცი-
ების სამივე კომპონენტის – სააქციო კაპიტალის, რეინვესტიციისა და სავალო ვალდებულებების 
მაჩვენებლის გაზრდით. 
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2021 წელს პუი-ს ყველაზე დიდი წილი გაერთიანებულ სამეფოზე მოდის -596.6 მლნ აשש დო-
ლარი (51.7%), שემდეგია ნიდერლანდები  – 125.9 მლნ აשש დოლარი (10.9%) და ჩეხეთის რესპუბ-
ლიკა -81.8 მლნ აשש დოლარი (7.1%). 

საქართველოשი განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ 2022 
წლის პირველ კვარტალשი 568.2 მლნ. აשש დოლარი שეადგინა, რაც 435.7 მლნ. აשש დოლარით (4.3-
ჯერ) აღემატება 2021 წლის პირველი კვარტალის წინასწარ მონაცემებს. ზრდა ძირითადად განპი-
რობებულია სააქციო კაპიტალის და რეინვესტიციის მაჩვენებლების გაზრდით. 

2022 წლის პირველ კვარტალשი ყველაზე მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია ენერგეტი-
კის სექტორשი განხორციელდა და 236.4 მლნ. აשש დოლარი שეადგინა (41.6%), მეორე ადგილზეა 
საფინანსო სექტორი – 111.1 მლნ. აשש დოლარით (19.5 პროცენტი), ხოლო მესამეზე – უძრავი ქო-
ნების სექტორი 81.3 მლნ. აשש დოლარით (14.3 პროცენტი). 
 

 
 
წყარო: www.economy.ge 

 
უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყნები שემდეგნაირად განაწილდა: პირველ ადგილზეა ესპანეთი – 

196.1 მლნ. აשש დოლარი (34.5%), მეორეზე –  გაერთიანებული სამეფო – 87.2 მლნ. აשש დოლარით 
(15.3 პროცენტი), ხოლო მესამეზე თურქეთი – 67.1 მლნ. აשש დოლარით (11.8 პროცენტი). 

საქართველოשი განხორციელებულმა პირდაპირმა უცხოურმა ინვესტიციებმა 2022 წლის მეო-
რე კვარტალשი 351.8 მლნ. აשש დოლარი שეადგინა. ეს აღემატება წინა წლის שესაბამისი პერიოდის 
მაჩვენებელს (322.5 მლნ. აשש დოლარი) – 9.1 პროცენტით, ხოლო პანდემიამდელი, 2019 წლის მეო-
რე კვარტლის მაჩვენებელს ( 249.6 მლნ. აשש დოლარი) – 40.9 პროცენტით. მიმდინარე წლის პირ-
ველ ნახევარשი საქართველოשი განხორციელებულმა უცხოურმა ინვესტიციებმა שეადგინა 922.9 
მლნ. აשש დოლარი – 2021 წლის პირველი ნახევარის ანალოგიურ მაჩვენებელზე (456.8 მლნ. აשש 
დოლარი) 2.0-ჯერ (102.0%-ით) მეტი და 2019 წლის პირველი ნახევრის ინვესტიციებზე (568.1 
მლნ. აשש დოლარი) 62.5%-ით მეტი. 
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აღსანიשნავია, რომ წლის პირველ ნახევარשი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სიდიდით 
2022 წლის მაჩვენებელი ბოლო 14 წლის (2008 წლის שემდეგ) მაქსიმუმის დონეზეა (2008 წ. – 
1147.8 მლნ. აשש დოლარი).  

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 2/3-ზე მეტი (240.3 მლნ. აשש დოლარი) მოდის რეინვეს-
ტირებაზე, რაც ადასტურებს უცხოელი ინვესტორების მზაობას, გააგრძელონ ბიზნესი და გაა-
ფართოონ თავიანთი სამეწარმეო აქტიურობა საქართველოשი. 

ყველაზე მეტი ინვესტიცია განხორციელდა ენერგეტიკის სექტორשი, სადაც ინვესტიციების 
მოცულობამ (76.6 მლნ. აשש დოლარი) 1.6-ჯერ გადააჭარბა ინვესტიციებს საქართველოს საფინან-
სო სექტორשი (47.6 მლნ. აשש დოლარი). აღსანიשნავია ინვესტიციების ზრდა  აგრარულ სექტორ-
-უკვე გადაა (დოლარი שש3.2 მლნ. ა) იשიც, სადაც ინვესტიციების მოცულობამ მეორე კვარტალש
ჭარბა მის მოცულობას მთელი 2021 წლის მანძილზე (1.9 მლნ. აשש დოლარი).  

ქვეყნების მიხედვით პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობით 2019 წლიდან პირ-
ველ ადგილზეა გაერთიანებული სამეფო, რომლის წილმა საქართველოשი განხორციელებულ ინ-
ვესტიციებשი 18.9 პროცენტი שეადგინა. ამასთან, ინვესტიციების სიდიდით პირველ სამ ადგილზე 
მყოფი ქვეყნებზე (გაერთიანებული სამეფო, ნიდერლანდები, იაპონია) მოდის უცხოური ინვესტი-
ციების  43.0 პროცენტი (2021 წ. – 63.1%), რაც ცალსახად მიუთითებს საქართველოთი დაინტერე-
სებული უცხოელი ინვესტორების გეოგრაფიის გაფართოებაზე.  

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების უფრო მაღალ ზრდას ხელი שეუשალა საქართველოს მე-
ზობელ ქვეყნებשი განვითარებულმა ნეგატიურმა პროცესებმა, მათ שორის ეკონომიკის რეცესიამ. 
ამასთან, გაუარესებული საგარეო ეკონომიკური კონიუნქტურის ფონზე პირდაპირი უცხოური ინ-
ვესტიციების არსებული დონე მიღწეულია საქართველოשი სტაბილური სიტუაციით, ბიზნესის 
წარმოებისათვის ხელსაყრელი ფისკალური და საინვესტიციო გარემოთი და ხელისუფლების მიერ 
გარე ნეგატიური ფაქტორების მაქსიმალური ნეიტრალიზაციისკენ გადადგმული ნაბიჯებით. 

წლების მანძილზე თითქმის არ שეცვლილა  პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის 
ხელשემწყობი და ხელისשემשლელი ფაქტორები, თუმცა ხელისשემשლელ ფაქტორებს დაემატა კო-
ვიდპანდემია. 

პუი-ს მოზიდვის ხელשემწყობი ფაქტორებია: ბიზნესის დაწყების სიმარტივე, გეოპოლიტიკური 
მდებარეობა, დაბალი გადასახადები, კრედიტის მიღების სიმარტივე, საკუთრების დარეგისტრი-
რების სიმარტივე, ბუნებრივი რესურსები, რეგულაციების დაბალი ტვირთი, კორუფციის და კრი-
მინალის დაბალი მაჩვენებელი. 

პუი-ს მოზიდვის ხელისשემשლელი ფაქტორებია: მცირე ბაზარი,  მომუשავეთა დაბალი კვალი-
ფიკაცია (მიუხედავად უმუשევრების დიდი რაოდენობისა დამსაქმებლებს უჭირთ მათთვის საჭირო  
სპეციალობისა და კვალიფიკაციის კადრების მოძიება), მაღალი საპროცენტო განაკვეთები, ეროვ-
ნული ვალუტის კურსის არასტაბილურობა, ქვეყანაשი კონფლიქტური ზონების არსებობა, კოვიდ-
პანდემია და სხვ. 

პოსტპანდემიურ პერიოდשი უცხოური ინვესტიციების שემოდინების სტიმულირების    ძირი-
თად მიმართულებას სხვადასხვა სახის שეღავათების დაწესება წარმოადგენს. שეღავათებით სარ-
გებლობს როგორც უცხოელი, ისე ადგილობრივი ინვესტორი. שეღავათებשი იგულისხმება ფისკა-
ლური, ფინანსური და სხვა שეღავათები. თუმცა უნდა აღინიשნოს ისიც, რომ უცხოელი ინვესტო-
რის გადაწყვეტილება ქვეყანაשი ინვესტიციის განხორციელების שესახებ დამოკიდებულია მთელ 
რიგ ფაქტორებზე და სხვადასხვა სახის שეღავათები არ არის მნიשვნელოვანი ფაქტორი. Gგადამ-
წყვეტი მნიשვნელობა ენიჭება პოლიტიკურ და ეკონომიკურ სტაბილურობას, ქვეყანაשი არსებულ 
კანონმდებლობას, ინფრასტრუქტურას, საფინანსო ინსტიტუტების გამართულ მუשაობას, სამუ-
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 აო ძალის კვალიფიკაციას და სხვ. ამ კრიტერიუმების მიხედვით დგინდება მსოფლიოს ყველაש
ქვეყნის პოლიტიკური და ეკონომიკური რეიტინგები, რომელსაც უდიდეს მნიשვნელობას ანიჭებენ 
უცხოელი ინვესტორები ინვესტიციების მიმართულების მიცემის დროს.  

საქართველო დღეს ცდილობს რაც שეიძლება მეტი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას, ქვე-
ყანაשი არსებული სასურველი საინვესტიციო გარემოს שექმნით და ასევე იაფი მუשახელის שეთავა-
ზებით, თუმცა שეთავაზებულ იაფ მუשახელს ძირითადად არ שეუძლია ხარისხიანად მשენებლობა, 
მომსახურების გაწევა, რემონტი, გზების დაგება, ინოვაციური პროდუქტის שექმნა და ა.ש. ასევე 
ქვეყანაשი პრობლემურია თანამედროვე ტექნოლოგიების სათანადო დონეზე ფლობა და ახალი 
ტექნოლოგიების שექმნა. ამიტომ მანამდე, სანამ ქვეყანაשი სისტემურად არ שეიცვლება მიდგომა 
და არ მოხდება კვალიფიცირებული კადრების שრომის ბაზარზე არსებული მოთხოვნის שესაბამი-
სად მომზადება და ინვესტორებისთვის მიწოდება, ვერ მოხერხდება უცხოური ინვესტიციების 
მნიשვნელოვანი ზრდის שემთხვევაשიც კი ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების დონის მნიשვნე-
ლოვანი ცვლილება. ასევე გასათვალისწინებელია ის ფაქტიც, რომ ჩვენს ირგვლივ ყველა ქვეყანა 
ცდილობს უცხოური კაპიტალის მოზიდვას, ამიტომ ინვესტორს დიდი არჩევანი აქვს, שესაბამი-
სად, ამ მიმართულებით მაღალია კონკურენციაც.  

არსებითი მნიשვნელობა ენიჭება ქვეყნის ინფრასტრუქტურულ მოწყობას – ამ ფაქტორს ინ-
ვესტორი ითვალისწინებს ქვეყანაשი ინვესტირების שესახებ გადაწყვეტილების მიღებამდე. აუცი-
ლებელია სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება და ქვეყნის ენერგეტიკული უზრუნ-
ველყოფა. რაც  უკეთ იქნება განვითარებული საჰაერო, სარკინიგზო, საავტომობილო და საზღვაო 
ინფრასტრუქტურა, მით მეტად გაუჩნდებათ ინვესტორებს ქვეყანაשი שემოსვლის სტიმულები.  

საკანონმდებლო დონეზე, დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან დღემდე, საქართველოשი ინვეს-
ტიციების სტიმულირებისთვის რამდენიმე მნიשვნელოვანი დოკუმენტი იქნა მიღებული: საქართვე-
ლოს კანონი „საინვესტიციო საქმიანობის ხელשეწყობისა და გარანტიების שესახებ“ (1996 წ.), 
საქართველოს კანონი „ინვესტიციების სახელმწიფო მხარდაჭერის שესახებ“  (2006 წ.),  კანონი 
„საინვესტიციო ფონდების שესახებ“ (2020 წ.), რომლის მიზანია საქართველოשი საინვესტიციო 
ფონდების ბაზრის განვითარება, ამ ბაზარზე თავისუფალი კონკურენციის უზრუნველყოფა და ინ-
ვესტორთა ინტერესების დაცვა. 

აღსანიשნავია, რომ ინვესტორთა სტიმულირებისათვის, საქართველოს საგადასახადო  კოდექ-
სשი שემოღებულ იქნა ორი სპეციალური სტატუსი (საერთაשორისო საწარმო და უცხოური კომპა-
ნიის  ფილიალი), დაწესდა  საგადასახადო שეღავათები უცხოელი ინვესტორებისათვის.   

როგორც ზემოთქმულიდან ჩანს, მთავრობა საკანონმდებლო რეგულაციებით ხელს უწყობს 
საქართველოשი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას, მაგრამ ხשირ שემთხვევაשი ინვესტორებისათ-
ვის დამაბრკოლებელ ფაქტორს წარმოადგენს ადგილობრივ მოსახლეობასთან ურთიერთობა. ხשი-
რად ადგილი აქვს კონფლიქტებს ინვესტორსა და მოსახლეობას שორის, რაც ხשირად ინვესტორე-
ბის უკმაყოფილებას და ცალკეულ שემთხვევებשი ამა თუ იმ პროექტის ჩავარდნასაც კი იწვევს 
(ერქომაიשვილი, 2019).       

ინვესტიციური პროექტების שემუשავებას საფუძვლად უნდა დაედოს როგორც საერთო-სა-
ხელმწიფოებრივი ინტერესები, ასევე რეგიონების ბუნებრივი, ისტორიული, ეთნოკულტურული 
და და ეკონომიკური თავისებურებები და მოთხოვნები. ამ მიზნით საჭიროა ინვესტიციების სტი-
მულირების რეგიონული მექანიზმების שემუשავება საგადასახადო და საბიუჯეტო პრეფერენციუ-
ლი ბერკეტების გამოყენებით.  
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SUMMARY 

The paper presents the current situation of foreign direct investments and economic policies promoting 
their attraction in Georgia. It is noted that most of the investments in Georgia in 2019-2020 were made in the 
construction sector, the investments were less aimed at boosting sectors like agriculture and manufacturing, 
for which Georgia has a food base and agricultural traditions . Foreign direct investment made in the second 
quarter of 2022 is 40.9% higher than in the pre-pandemic period (2019). Most investments have been made in 
the energy, financial and agricultural sectors, which is undoubtedly to be welcomed. The current level of 
foreign direct investment in Georgia was achieved thanks to a stable situation, a favorable tax and investment 
environment for doing business and maximum neutralization by the government of external negative factors.   
In the post-pandemic period, the main direction of stimulating the inflow of foreign investment is the 
establishment of various benefits. This is used by both foreign and local investors. Benefits include fiscal, 
financial and other benefits. However, it should be noted that the decision of a foreign investor to invest in a 
country depends on a number of factors, and different types of incentives are not an important factor. Political 
and economic stability, existing legislation in the country, infrastructure, proper functioning of financial 
institutions, labor force qualifications, etc. are critical. These criteria determine the political and economic 
ratings of all countries of the world, which are of great importance for foreign investors when making 
investments. 

The study identified factors that promote and hinder the attraction of foreign direct investment. 
The development of investment projects should be based on national interests, as well as on natural, 

historical, ethnocultural and economic characteristics and needs of the regions. To do this, it is necessary to 
develop regional mechanisms for stimulating investment using tax and budget preferential levers. 

 Keywords: Foreign direct investment, Economic Policy stimulating the attraction of direct foreign 
investments, Investment projects. 


