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სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლია გლო ბა ლი ზა ცი ის მიმ დი ნა რე პი რო ბებ ში 
სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი ფი ნან სუ რი ტენ დენ ცი ის ზო გი ერ თი ას პექ
ტი და მი სი გავ ლე ნა ეროვ ნუ ლი ეკო ნო მი კის ზრდა ზე. კვლე ვის შე დე
გად მი ღე ბუ ლი დას კვნის მი ხედ ვით, უცხ ო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო
ზიდ ვი სა და მოკ ლე ვა დი ა ნი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ხელ შეწყ ო ბის თვალ
საზ რი სით, ბო ლო პე რი ო დის ეკო ნო მი კურ მა პო ლი ტი კამ, გარ კვე უ ლი 
პროგ რე სის მი უ ხე და ვად, მა ინც ვერ შექ მნა სა ფუძ ვე ლი სა ქარ თვე ლოს 
ეკო ნო მი კის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ამაღ ლე ბი სა და გრძელ ვა დი ა ნი 
ინ კლუ ზი უ რი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის თვის; ეკო ნო მი კუ რი ზრდის შე დე
გებ მა ქვე ყა ნა ში ვერ უზ რუნ ველ ყო მო სახ ლე ო ბის უმუ შევ რო ბი სა და 
სი ღა რი ბის მაჩ ვე ნე ბელ თა შე სამ ჩნე ვი შემ ცი რე ბა.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ეკო ნო მი კუ რი ზრდა, მო ნე ტა რუ ლი პო ლი
ტი კა, ვა ლუ ტის კურ სი, ვა ლუ ტის დე ვალ ვა ცი ა.

ბო ლო პე რი ოდ ში, ეკო ნო მი კის მას შტა ბე ბის მკვეთ რად შემ ცი რე ბა რო-
გორც მსოფ ლიო მას შტა ბით, ასე ვე სა ქარ თვე ლო ში 2015 წელს და ფიქ სირ და, 
შემ დე გი წლე ბი კი გარ კვე უ ლი ზრდის ტემ პე ბით ხა სი ათ დე ბა. ჩი ნე თის ეკო-
ნო მი კის ზრდის ტემ პე ბის შე ნე ლე ბამ, ენერ გო მა ტა რებ ლე ბის ფა სის მნიშ ვნე-
ლო ვან მა შემ ცი რე ბამ და აშ შ-ის ფე დე რა ლუ რი სა რე ზერ ვო სის ტე მის მი ერ 
მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის თა ნა მიმ დევ რულ მა გამ კაც რე ბამ მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
გავ ლე ნა მო ახ დი ნა რო გორც მსოფ ლიო ეკო ნო მი კის შემ დგომ გან ვი თა რე ბა ზე, 
ასე ვე სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კურ პერ სპექ ტი ვა ზე.
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ენერ გო მა ტა რებ ლე ბის ფა სის შემ ცი რე ბამ უარ ყო ფი თად იმოქ მე და რო-
გორც ენერ გო მა ტა რე ბე ლი ქვეყ ნე ბის ში და ბაზ რებ ზე, ასე ვე გა ზი სა და ნავ-
თო ბის მომ პო ვე ბელ ინ დუს ტრი ებ ში ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ცუ ლო ბა ზე, რა მაც 
უმე ტე სი ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბა შე ა ფერ ხა. 2015 წლის მდგო მა-
რე ო ბით, ფი უ ჩერ სულ ბაზ რებ ზე პროგ ნო ზი რებ დნენ მხო ლოდ ფა სე ბის არა არ-
სე ბით ზრდას 2016-2017 წლებ ში, რაც ოპ ტი მის ტურ მო ლო დი ნებს არ ქმნი და ამ 
ტი პის ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კე ბის მი მართ. ასეთ სი ტუ ა ცი ა ში ნავ თო ბექ სპორ ტი-
ო რი ქვეყ ნე ბის უმე ტე სო ბა ფი ნან სურ სიძ ნე ლე ებს გა ნიც დი და, რაც მა თი ში და 
ბაზ რის მოთხ ოვ ნა ზე უარ ყო ფი თად აი სა ხა.

მე ო რე მხრივ, აშშ-ს მი ერ მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის გამ კაც რე ბამ და 
რე ფი ნან სი რე ბის გა ნაკ ვე თის გაზ რდამ ნაკ ლე ბად გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში 
ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბა გა ამ წვა ვა, რაც ად გი ლობ რი ვი ვა ლუ ტე ბის და სუს-
ტე ბა სა და კა პი ტა ლის შე დი ნე ბის შემ ცი რე ბით გა მო ი ხა ტა, რა მაც გავ ლე ნა 
იქო ნია სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კა ზე. 2015 წელს სა ქარ თვე ლოს მრა ვალ მა სა-
ვაჭ რო პარ ტნი ორ მა გა ნი ცა და ამა თუ იმ დო ნით ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტის დე ვალ-
ვა ცი ა.

მსოფ ლიო ეკო ნო მი კის ზრდის პროგ ნო ზი 2016 – 2017 წლებ ში, შე სა ბა მი-
სად შე ად გენ და 3.1%-სა და 3.4 %-ს. ამ მო ლო დი ნის მი ხედ ვით, გან ვი თა რე ბუ-
ლი ეკო ნო მი კე ბის ზრდა 2016 – 2017 წლებ ში 1.8% უნ და და ფიქ სი რე ბუ ლი ყო 
(კახ ნი აშ ვი ლი 2018, 218). თუმ ცა, მსოფ ლიო ეკო ნო მი კის მი მართ, ფაქ ტობ-
რი ვი მაჩ ვე ნებ ლე ბი ჩა მორ ჩა პროგ ნო ზი რე ბულს. ამ ფონ ზე, აშშ-ს ეკო ნო მი-
კის მდგრა დო ბა გა მო ი ხა ტე ბა უძ რა ვი ქო ნე ბის სექ ტო რის გაძ ლი ე რე ბა სა და 
ეფექ ტი ა ნი შრო მის ბა ზარ ში. თუმ ცა აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ დო ლა რის გამ ყა რე-
ბის ტენ დენ ცია უარ ყო ფით გავ ლე ნას ახ დენს სა წარ მოო სექ ტორ ზე, ხო ლო 
ნავ თო ბის და ბა ლი ფა სე ბი ამ ცი რებს სა სარ გებ ლო წი ა ღი სე უ ლის მო პო ვე ბას-
თან და კავ ში რე ბულ ინ ვეს ტი ცი ებს. ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კე ბი, 
მარ თა ლი ა, გა ნიც დიდ ნენ წმინ და ექ სპორ ტის შემ ცი რე ბას, მაგ რამ ნავ თო ბის 
და ბალ მა ფა სებ მა და ში და მოხ მა რე ბის ზრდამ გა ა ბა თი ლა სუს ტი ექ სპორ ტის 
ეკო ნო მი კუ რი შე დე გე ბი. მსოფ ლიო ეკო ნო მი კა ში მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნებ მა გარ-
კვე უ ლი ზე გავ ლე ნა მო ახ დი ნა სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის დი-
ნა მი კა ზე. პირ ველ რიგ ში, აღ სა ნიშ ნა ვია სა ქარ თვე ლოს მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა ვაჭ-
რო პარ ტნი ო რე ბის ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის გა უ ა რე სე ბა. სა ქარ თვე ლოს 
სა გა რეო სა ვაჭ რო პარ ტნი ო რე ბის დი დი ნა წი ლის ეკო ნო მი კა (მა გა ლი თად: 
რუ სე თის, ყა ზა ხე თის, აზერ ბა ი ჯა ნის) მნიშ ვნე ლოვ ნად არის და მო კი დე ბუ ლი 
ენერ გო მა ტა რებ ლე ბის ფა სებ ზე, რამ დე ნა დაც ნავ თო ბი სა და გა ზის მო პო ვე ბა 
მა თი ეკო ნო მი კის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი ა. შე სა ბა მი სად, ფა სე ბის შემ ცი რე-
ბამ საგ რძნო ბი ზა რა ლი მი ა ყე ნა მათ ეკო ნო მი კას. ასე, მა გა ლი თად: რუ სე თის 
ეკო ნო მი კის ზრდის ტემ პის შემ ცი რე ბამ 2015 წელს 2.8 % შე ად გი ნა, ხო ლო რუ-
სულ მა რუბ ლმა აშშ-ს დო ლარ თან მი მარ თე ბით 22%-ი ა ნი გა უ ფა სუ რე ბა გა ნი-
ცა და. აზერ ბა ი ჯა ნის ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტა მა ნა თი 50%-ით გა უ ფა სურ და, ხო ლო 
ეკო ნო მი კურ მა ზრდამ 1.1% შე ად გი ნა. რთულ მა გე ო პო ლი ტი კურ მა მდგო მა რე-
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ო ბამ უკ რა ი ნის ეკო ნო მი კა ზეც უარ ყო ფი თად იმოქ მე და. რუ სეთ თან სამ ხედ რო 
კონ ფლიქ ტის შე დე გად უკ რა ი ნა ში ზრდის ტემ პმა - 9.8% შე ად გი ნა და და ფიქ-
სირ და ინ ფლა ცი ის მა ღა ლი ტემ პი. დე ვალ ვა ცია გა ნი ცა და თურ ქულ მა ლი რა-
მაც, რო მე ლიც აშშ-ს დო ლარ თან მი მარ თე ბით 25%-ით გა უ ფა სურ და, ხო ლო 
ეკო ნო მი კის ზრდამ 2016 წელს – -3.2% შე ად გი ნა. აღ ნიშ ნულ მა ფაქ ტო რებ მა 
გა ნა პი რო ბა უცხ ო უ რი ვა ლუ ტის შე მო დი ნე ბი სა და სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის 
ზრდის შემ ცი რე ბა, იკ ლო ექ სპორ ტის შე მო სავ ლებ მა, რაც 2014 წლის მაჩ ვე ნე-
ბელ თან შე და რე ბით 23%-ით ნაკ ლე ბი ა (ნა მო რა ძე 2016, 1).

ზემოაღნიშნული და სხვა ფაქტორებიდან გამომდინარე, 2015-2016 წწ. 
საქართველოში ეკონომიკის ზრდა მერყეობდა 2.9%-ს ფარგლებში. ამას -
თან, საგარეო მოთხოვნის შემცირების შედეგად კლება დაფიქსირდა გადა-
მამუშავებელი მრეწველობისა და ვაჭრობის დარგებში, რომლებიც შესა-
ბამისად 4.9%-ითა და 0.3%-ით შემცირდა. თუმცა 2015 წელს მთავრობის მიერ 
დაფინანსებული ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და ახალი გაზსადენის 
მშენებლობის შედეგად მშენებლობის დარგში დაფიქსირდა 15.2%-იანი ზრდა, 
რამაც გარკვეულწილად გაანეიტრალა ეკონომიკის სხვა სექტორების უარ-
ყოფითი ტენდენციები. 2014 წელთან შედარებით ვიზიტორების გაზრდილმა 
ნაკადმა გაზარდა ტურისტული სექტორისა და მასთან დაკავშირებული მომ-
სახურების შემოსავლები. რუსეთისა და საბერძნეთის ეკონომიკაში არსე-
ბულმა სირთულეებმა, ექსპორტის შემცირების პარალელურად, გამოიწვია 
ტრანსფერების შემცირება, რამაც დამატებითი წნეხის ქვეშ მოაქცია მიმ-
დინარე ანგარიშის დეფიციტი და 2015 წელს ლარის კურსი, აშშ-ის დოლართან 
მიმართებით დაეცა 28.5.

ვალუტის გაუფასურებამ, თავის მხრივ, გამოიწვია იმპორტირებული 
საქონლის გაძვირება და ინფლაციური ტენდენციების საშიშროება, რამაც 
აიძულა ეროვნული ბანკი გაემკაცრებინა მონეტარული პოლიტიკა მთლიანი 
სამამულო პროდუქტის (მსპ) (Papava, Silagadze 2019) ზრდის მკვეთ რი შემ ცი-
რე ბის მი უ ხე და ვად. ასე თი პო ლი ტი კის შე დე გად 2015 წელს ფუ ლა დი ბა ზარ ზე 
საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი გა ი ზარ და.

ლა რის კურ სის სტა ბი ლუ რო ბა და ინ ფლა ცია 2017 წლი სათ ვის მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი გა მოწ ვე ვა იყო. ლა რი რამ დენ ჯერ მე გამ ყარ და და გა უ ფა სურ და. კურ-
სის ცვლი ლე ბა რო გორც წე სი ეკო ნო მი კურ მოვ ლე ნებ სა და მო ლო დი ნებ თან 
იყო და კავ ში რე ბუ ლი. დო ლა რის მაქ სი მა ლურ მა ღი რე ბუ ლე ბამ 2.7674 შე ად გი-
ნა, მი ნი მა ლურ მა კი 2.3824. ინ ფლა ცი ის დო ნემ კი 7 %-ს მი აღ წი ა, რაც საკ მა ოდ 
მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი იყო. ეკო ნო მი კუ რი ზრდის მი ხედ ვით კი მთავ რო ბამ 4%-
ი ა ნი პროგ ნო ზი 4.5%-მდე აა მაღ ლა. 

2016 წლის იან ვრი დან დაწყ ე ბულ მა ლა რი ზა ცი ის გეგ მამ მთლი ან სეს ხებ-
ში ლარ ში გა ცე მუ ლი სეს ხე ბის წი ლი გა ზარ და, თუმ ცა, ფი ზი კუ რი პი რე ბი სათ-
ვის ლარ ში გა ცე მულ სეს ხებ ზე წლი ურ მა საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვეთ მაც მო ი მა-
ტა. მთლი ა ნო ბა ში ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის მხრივ, 2017 წე ლი 2016 წელ ზე 
უკე თე სი იყო გა სუ ლი წლის მნიშ ვნე ლო ვა ნი და დე ბი თი ეკო ნო მი კუ რი მოვ ლე-
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ნე ბის გა მო. მა გა ლი თად, ევ რო კავ შირ თან უვი ზო რე ჟი მის ამოქ მე დე ბა, მო გე-
ბის გა და სა ხა დის რე ფორ მის ძა ლა ში შეს ვლა, თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე სა ხებ 
ჩი ნეთ თან გა ფორ მე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბა, ბა ქო- თბი ლი სის -ყარ სის რკი ნიგ ზის 
ამოქ მე დე ბა და ა.შ.

რაც შე ე ხე ბა გლო ბა ლურ ეკო ნო მი კურ პროგ ნოზს, მსოფ ლიო ბან კის თა-
ნახ მად, ბრი ტა ნე თის მი ერ ევ რო კავ ში რის და ვო ტე ბის (ბრექ სი ტის) ნაკ ლე ბი ინ-
ვეს ტი ცი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის, აშ შ-ში დო ნალდ ტრამ პის გაპ რე ზი დენ ტე ბი სა 
და სხვა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბის მი უ ხე და ვად, მსოფ ლი ო ში სა შუ ა ლო ეკო-
ნო მი კუ რი ზრდა 2017 წელს შე ად გენ და 3.2%-ს [10]. 2016 წელს კი, 2.7%-ი ა ნი ეკო-
ნო მი კუ რი ზრდის ტემ პით, სა ქარ თვე ლო მსოფ ლი ოს ქვეყ ნებს შო რის 98-ე იყო, 
ხო ლო 2017 წლის პროგ ნო ზის (4.3%) მი ხედ ვით 52-ე პო ზი ცი ას იკა ვებ და. სა ქარ-
თვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის შე ფა სე ბით, 2018 წელს სა ქარ-
თვე ლოს ეკო ნო მი კა 4.8%-ით გა ი ზარ და. 2018 წლის დე კემ ბერ ში კი, 2017 წლის 
დე კემ ბერ თან შე და რე ბით, ზრდა 5.6% იყო. მე ოთხე კვარ ტლის სა შუ ა ლო ზრდა-
მაც 4.8% შე ად გი ნა. 2018 წლის თვის სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბა 5%-ი ან ეკონო მი-
კურ ზრდას პროგ ნო ზი რებ და, 2019 წლის პროგ ნო ზი კი 4.5%-ია (იხ. ცხრი ლი).

საქართველოს მსპ-ის რეალური ზრდა წინა წლის შესაბამის პერიოდთან 
შედარებით (%%)

 2014 2015 2016 2017 2018*

მსპ მიმდინარე ფასებით, მლრდ 
ლარი

29.2 31.8 34.0 37.8 41.1

მსპ მუდმივ - 2010 წლის 
ფასებით, მლრდ ლარი

25.6 26.3 27.1 28.4 29.7

მსპ-ის რეალური ზრდა 
(პროცენტული ცვლილება)

4.6 2.9 2.8 4.8 4.7

მსპ-ის დეფლატორი 
(პროცენტული ცვლილება)

3.8 5.9 4.2 6.1 3.6

მსპ მოსახლეობის ერთ სულზე 
(მიმდინარე ფასებით), ლარი

7 837.4 8 524.3 9 129.0 10 152.0 11 013.9

მსპ მოსახლეობის ერთ სულზე 
(მიმდინარე ფასებით), აშშ 
დოლარი

4 438.3 3 754.9 3 857.3 4 046.8 4 345.5

მსპ მიმდინარე ფასებით, მლრდ 
აშშ დოლარი

16.5 14.0 14.4 15.1 16.2

წინასწარი მონაცემები https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/23/mtliani-shida-produk-
ti-mshp 

ზრდა შე ი ნიშ ნე ბო და და მა მუ შა ვე ბელ მრეწ ვე ლო ბა ში, მშე ნებ ლო ბა ში, 
სას ტუმ რო ებ სა და რეს ტორ ნებ ში, ასე ვე უძ რა ვი ქო ნე ბით ოპე რა ცი ე ბი სა და 
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მომ ხმა რებ ლი სათ ვის სხვა მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის დარ გში. კლე ბა და ფიქ სირ-
და ელექ ტრო ე ნერ გი ის, აი რი სა და წყლის წარ მო ე ბა- გა ნა წი ლე ბის, ასე ვე ტრას-
პორ ტის და ფი ნან სუ რი საქ მი ა ნო ბის დარ გებ ში. რაც შე ე ხე ბა ტუ რიზ მის სფე-
როს, აქ 2018 წლის მარ ტში სა ქარ თვე ლო ში ტუ რის ტე ბის რა ო დე ნო ბა 33%-ით, 
სა ერ თა შო რი სო მოგ ზა ურ თა რა ო დე ნო ბა კი 13.2%-ით გა ი ზარ და. ტუ რიზ მის 
ეროვ ნუ ლი ად მი ნის ტრა ცი ის ინ ფორ მა ცი ით, 2018 წლის მარ ტში სა ქარ თვე ლოს 
578 514 სა ერ თა შო რი სო მოგ ზა უ რი ეწ ვი ა, რაც 67 472-ით (13.2%-ით) მე ტია წი-
ნა წლის ანა ლო გი ურ პე რი ოდ თან შე და რე ბით. რაც შე ე ხე ბა ტუ რის ტე ბის რა ო-
დე ნო ბას, მარ ტში მა თი სა ერ თო რა ო დე ნო ბა 292 017 იყო, რაც 72 403-ით მე ტია 
2017 წლის ანა ლო გი ურ მაჩ ვე ნე ბელ ზე. ზრდა ამ მი მარ თუ ლე ბით 33%-ი ა. იმა ვე 
ტუ რიზ მის ეროვ ნუ ლი ად მი ნის ტრა ცი ის მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, 2018 წლის 
მარ ტში ყვე ლა ზე მე ტი ვი ზი ტო რი აზერ ბა ი ჯა ნი დან, სომ ხე თი დან, თურ ქე თი-
დან, რუ სე თი დან და ირა ნი დან შე მო ვი და. „პოზიტიური ტენ დენ ცია ნარ ჩუნ-
დე ბა ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბის მი მარ თუ ლე ბი დან, სა ი და ნაც სა ქარ თვე ლო-
ში ჩა მოს ვლე ბის რა ო დე ნო ბის ზრდის კუთხ ით მარ ტის თვე ში, გა მო ირ ჩე ო და 
შემ დე გი ქვეყ ნე ბი: გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფო – 74%, გერ მა ნია – 47%, ლატ ვია 
– 45%, ლი ე ტუ ვა – 35% და საფ რან გე თი – 25%. გან სა კუთ რე ბუ ლი ზრდა და-
ფიქ სირ და ქვეყ ნე ბი დან: ის რა ე ლი – 78%, ჩი ნე თი – 62%, ირა ნი – 46%, ინ დო ე თი 
– 43% და აშშ – 35%” . 

ამ რი გად, ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვი სა და მოკ ლე ვა დი ა ნი ეკო ნო მი კუ რი 
ზრდის ხელ შეწყ ო ბის თვალ საზ რი სით, ბო ლო წლე ბის ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი-
კა მეტ -ნაკ ლე ბად წარ მა ტე ბუ ლი იყო, თუმ ცა ამან ვერ შექ მნა მყა რი სა ფუძ-
ვე ლი სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ამაღ ლე ბი სა და 
გრძელ ვა დი ა ნი ინ კლუ ზი უ რი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის თვის; ეკო ნო მი კუ რი ზრდის 
შე დე გე ბი ადეკ ვა ტუ რად არ აი სა ხა სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის უმუ შევ რო-
ბი სა და სი ღა რი ბის მაჩ ვე ნებ ლებ ლებ ზე; ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კა 
მოსახლეობის კე თილ დღე ო ბის ზრდას ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბით მი აღ-
წევს, რაც უზ რუნ ველ ყოფს ღირ სე ულ და საქ მე ბას და შე მო სა ვალს, ფი ნან სურ 
ხელ მი საწ ვდო მო ბას და მთლი ა ნო ბა ში, ღირ სე ულ ცხოვ რე ბის პი რო ბებს. ამ 
მიზ ნით, ხე ლი სუფ ლე ბამ უნ და წა ა ხა ლი სოს კერ ძო სექ ტო რი, ინ ვეს ტი ცი ე ბის 
მო ზიდ ვა, სა მარ თლი ა ნი ბიზ ნეს გა რე მო. 
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The article discusses some of the aspects of the Economic and Financial trend 

in Georgia under current conditions of Globalization and their impact on the growth 
of the National Economy. According to the research conclusion: In terms of attracting 
Foreign Investments and promoting short-term Economic Growth, the Economic Policy 
of recent years, despite some progress, could not create a basis for increasing the 
competitiveness of Georgia’s Economy and for long-term inclusive Economic Growth; 
The results of Economic Growth in the country have failed to reduce the Unemployment 
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