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I ინვესტიციის არსი და მნიშვნელობა   

1.1. შესავალი 

თანამედროვე ეკონომიკაში არსებობს ფაქტორთა ერთობლიობა, რომლებიც გავლენას ახდენს 

ეკონომიკის ზრდასა და განვითარებაზე. აღნიშნულ ფაქტორთა შორის ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ინვესტიციებსა და საინვესტიციო პოლიტიკას.  საინვესტიციო 

პოლიტიკის ფორმირება დამოკიდებულია რამდენიმე ძირითად ფაქტორზე, თუმცა მათ შორის 

გამოსარჩევია დაზოგვის ნორმა1. ეკონომიკურად განვითარებულ, მაღალშემოსავლიან ქვეყნებში2 

დაზოგვის ნორმა საკმაოდ მაღალია, რაც ხელს უწყობს შიდა თავისუფალი ფულადი რესურსების 

ფორმირებას. ასეთ ქვეყნებში საინვესტიციო პოლიტიკა მიმართულია როგორც პირდაპირი 

უცხოური ინვესტიციების მოზიდვაზე, ასევე ადგილობრივ ინვესტიციებზე. ეკონომიკურად 

განვითარებად, დაბალშემოსავლიან ქვეყნებში3 მოქალაქეთა განკარგავდი შემოსავალი4 

შედარებით მცირეა, რაც შესაბამისად აისახება მათ დანაზოგებზე. ამგვარად, ქვეყნების 

ეკონომიკური განვითარებისათვის უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა საციცოცხლოდ 

მნიშვნელოვან მიზანს წარმოადგენს.  

დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ, საქართველომ ეკონომიკის განვითარებისათვის  დიდი 

ძალისხმევა გასწია. პირველ ეტაპზე მნიშვნელოვანი იყო ეკონომიკური მოწყობის ცვლილება და 

საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებზე გადასვლა. აღნიშნული პროცესის დასრულების შემდეგ, 

დღის წესრიგში დადგა ეკონომიკური განვითარება და მაღალი ეკონომიკური ზრდის მიღწევა, 

სადაც ინვესტიციები საკმაოდ დიდ როლს თამაშობს.  

საქართველოს მიერ შექმნილ სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიულ 

დოკუმენტში „საქართველო 2020“ ინვესტიციების მოზიდვა ერთ-ერთ პრიორიტეტად 

სახელდება. აქვე აღნიშნულია, რომ საქართველო მზად არის მოახდინოს საკანონმდებლო 

ცვლილებები, რათა მოხდეს ბიუროკრატიული ბარიერებისა და რეგულაციების შემცირება, 

რომლებიც ნეგატიურ გავლენას ახდენს ან აფერხებს ინვესტიციების შემოსვლასა და ეფექტიან 

ოპერირებას. ამასთანავე, არსებულ და პოტენციურ ინვესტორთა წინაშე დამდგარი პრობლემების 

იდენტიფიცირებისა და პროაქტიური გადაწყვეტის მიზნით, საქართველოში შექმნილია 

ინვესტორთა საბჭო.  

საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ დეკლარირებული და განხორციელებული 

საინვესტიციო პოლიტიკა დიდ როლს თამაშობს ინვესტიციების მოზიდვის საქმეში, თუმცა 

თანაზომადად მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტების საინვესტიციო აქტივობის ზრდა. 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 

                                                           
1 დაზოგვის ნორმა (saving rate) - დაზოგვის ნორმა არის ადამიანის შემოსავლის პროცენტული წილი 

რომელსაც ყოველწლიურად ზოგავს. (Investopedia.com). 
2 მაღალ შემოსავლიანი ქვეყნები (high income countries) - მსოფლიო ბანკის მეთოდოლოგიით 

მაღალშემოსავლიანად ითვლება ქვეყანა რომლის მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ მოსახლეზე აღემატება 

12 375$ აშშ დოლარს.   (worldbank.org)  
3 დაბალ შემოსავლიანი ქვეყნები (low upper-middle income countries) - მსოფლიო ბანკის მეთოდოლოგიით 

დაბალ შემოსავლიანად ითვლება ქვეყანა რომლის მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ მოსახლეზე არის 3 996 

- 12 375$ აშშ დოლარს შორის.   (worldbank.org) 
4 განკარგვადი შემოსავალი (disposable income) – განკარგვადი შემოსავალი არის პირის მიერ მიღებული 

მთლიან შემოსავალს გამოკლებული სახელმწიფო  გადასახადები რომლებიც დაკავშირებულია 

აღნიშნული შემოსავლის მიღებასთან.  (worldbank.org) 
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მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად, საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულები 

(მუნიციპალიტეტები) უფლებამოსილნი არიან გაატარონ პოლიტიკა მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე ინვესტიციების მოსაზიდად.  

1.2. ინვესტიცია და ეკონომიკური განვითარება5 

დაბალშემოსავლიანი ქვეყნებისათვის ინვესტიცია წარმოადგენს ეკონომიკის ზრდისა და 

ტექნოლოგიური ცოდნის ამაღლების ერთ-ერთ საუკეთესო გზას. მუნიციპალურ დონეზე 

ინვესტიციის განხორციელება პოზიტიურ გავლენას ახდენს ადგილობრივი ეკონომიკის 

განვითარებაზე, რაც ხშირ შემთხვევაში ამყარებს არსებულს და გვანახებს ახალ შესაძლებლობებს 

გრძელვადიანი ზრდისა და განვითარებისთვის, კერძოდ:  

 არსებული სექტორების განვითარება; 

 ახალი სექტორების გამოჩენა; 

 ადგილობრივი ღირებულებათა ჯაჭვების გაძლიერება;  

 ახალი ტექნოლოგიების ათვისება; 

 უნიკალური მახასიათებლის მქონე პროდუქტის შექმნა;  

 ადგილობრივი სამუშაო ძალის ცოდნისა და უნარების გაუმჯობესება;  

 ახალი სამუშაო ძალის მოზიდვა.  

ზემოხსენებული მხოლოდ მცირე ნაწილია იმ პოზიტიური შედეგისა, რაც შესაძლებელია მიიღოს 

მუნიციპალიტეტმა საშუალოვადიან პერიოდში. თითოეულ მუნიციპალიტეტს გააჩნია 

უნიკალური თავისებურებები, რაც შესაძლებელია გახდეს სავიზიტო ბარათი საინვესტიციო 

აქტივობებში ჩასართავად. საინვესტიციო პოლიტიკის ფორმირებისა და ეფექტიანი 

რეალიზაციის პირობებში, გრძელვადიან პერიოდში მუნიციპალიტეტს აქვს შემდეგი 

შესაძლებლობები: 

 მოიპოვოს კონკურენტული უპირატესობა;  

 მიაღწიოს ეკონომიკის დივერსიფიცირებასა და მულტისექტორულ განვითარებას; 

 გაზარდოს საკუთარი შემოსავლები; 

 გააუმჯობესოს ეკონომიკის ზრდა;  

 გაზარდოს სამუშაო ადგილები და მომუშავეთა შემოსავალი;  

 შეამციროს მიგრაცია; 

 გააუმჯობესოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა; 

 გააუმჯობესოს მუნიციპალური სერვისები და მათი მიწოდების ხარისხი; 

 წაახალისოს შრომის ბაზარი და მოიზიდოს მაღალკვალიფიციური პერსონალი.  

 

ინვესტიციების მოზიდვა, როგორც პროცესი, პოზიტიური როლს თამაშობს მუნიციპალიტეტის 

იმიჯის ფორმირების საქმეში. გრძელვადიან პერიოდში შესაძლებელია მოხდეს 

მუნიციპალიტეტისადმი საზოგადოებრივი ხედვისა და აღქმის ცვლილება, რაც შესაძლებლობას 

აძლევს ახალი, სრულიად უნიკალური საბაზრო ნიშა დაიმკვიდროს. 

 

                                                           
5 დამატებითი საკითხავი ლიტერატურა - Checklist for Foreign Direct Investment Incentive Policies – OCED. 
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1.3. ინვესტიციის არსი და ფორმები6  

საზოგადო განსაზღვრებით ინვესტიცია არის ფინანსური და სხვა სახის რესურსების მიმართვა 

კონკრეტულ ადგილზე მოგების მიღების მიზნით. ინვესტიციები შესაძლოა დაიყოს ორ ძირითად 

ჯგუფად: პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები და პორთველური ინვესტიციები.  

 პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია (პუი) - ქვეყნის პერსპექტივიდან მსჯელობისას 

წარმოადგენს უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებული ბიზნესის მიერ ქვეყნის 

ტერიტორიაზე ინვესტიციის განხორციელებას;  

 პორთველური ინვესტიცია - შესაძლოა იყოს როგორც უცხოური, ასევე ადგილობრივი, 

რომელსაც მრავალი ფორმა გააჩნია, თუმცა მათ შორის ყველაზე აპრობირებული და 

ხშირად გამოყენებადი მაინც აქციებისა და ობლიგაციების ყიდვაა.  

პორთველური ინვესტიცია, როგორც ინვესტირების ფორმა კარგად გამოყენებადია კერძო 

კომპანიების მეირ. კომპანიის აქციებსა და ობლიგაციებზე მოთხოვნის არსებობა 

დამოკიდებულია მის გამჭვირვალობაზე, მდგრადობაზე, წარმოების და ეფექტიანობის ზრდის 

პოტენციალზე და სხვა. შესაბამისად, აღნიშნულ პროცესში მუნიციპალიტეტს ვერ ექნება 

განსაკუთრებული როლი, რასაც მივყავართ დასკვნამდე, რომ პორთველური ინვესტიციები არ 

შეიძლება წარმოადგენდეს მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო სტრატეგიის ძირითად 

მიმართულებას.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირდაპირი უცხოური და ადგილობრივი ინვესტიციის 

მოსაზიდად, მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, თუ რა სურთ ინვესტორებს. მსოფლიო ბანკის ჯგუფის, 

საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის კლასიფიკაციის თანახმად, ინვესტორებს შესაძლოა 

ჰქონდეთ ოთხი ძირითადი მოტივი ინვესტიციის განსახორციელებლად: 

 ახალი ბაზრის მოძიება (market Seeking) - ინვესტორები ხშირად იღებენ გადაწყვეტილებას 

ინვესტირების შესახებ, რათა მოახდინონ საკუთარი ბაზრის გაფართოება. პირველ რიგში 

მათ აქვთ შესაძლებლობა უფრო მცირე ფასად მიაწოდონ პროდუქტი ადგილობრივ 

ბაზარს. 2014 წელს, საქართველომ ხელი მოაწერა ევროპასთან ასოცირების 

ხელშეკრულებას, რომლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის ღრმა და 

ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის შესახებ შეთანხმება.  აღნიშნული 

                                                           
6 დამატებითი საკითხავი ლიტერატურა  - What Do Multinational Firms Want From Cities ? – World Bank Group. 

 

მაგალითი: საქართველოს ტერიტორიაზე 3 რეგიონს აქვს საზღვაო საზღვარი (აჭარა, სამეგრელო ზემო 

სვანეთი, გურია). სამივე რეგიონში არსებობს ტურისტული ინფრასტრუქტურა და ტურისტული 

სერვისების მიმწოდებელი ორგანიზაციები. თუმცა, აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, კერძოდ, 

ბათუმში საქართველოს მთავრობის გრძელვადიანი საინვესტიციო პოლიტიკის შედეგად ტურიზმი და 

ტურისტული ინფრასტრუქტურა ბევრად უფრო კარგად არის განვითარებული, რასაც ცხადყოფს 

სტატისტიკა, კერძოდ, საქართველოში შემოსული უცხოელი ტურისტების 20.9% და შიდა ტურისტების 

11.3% სტუმრობს ბათუმს, რაც ბევრად აღემატება დანარჩენი ორი რეგიონის ერთიან შედეგს.   
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შეთანხმება ადგილობრივ საწარმოებს საშუალებას აძლევს მრავალი დასახელების 

პროდუქტის ექსპორტი მოახდინოს ევროკავშირის ბაზარზე.  

 რესურსების მოძიება (resource seeking) - რესურსების მოძიება ხშირ შემთხვევაში 

ინვესტირების ძირითად მიზანს წარმოადგენს. კომპანიების მიზანია მოიპოვონ წვდომა 

ბუნებრივ რესურსებზე, როგორებიცაა: ბუნებრივი აირი, ნავთობი, მინერალები, 

ბუნებრივი წყლები, სოფლის მეურნეობის პროდუქტები, სასოფლო სამეურნეო მიწა და 

სხვა. საქართველოს მუნიციპალიტეტები საკმაოდ მდიდარია ბუნებრივი რესურსებით 

და შესაძლებელია მათი გაცნობა ინვესტორებისათვის და ეფექტიანი გამოყენება 

ინვესტიციების მოსაზიდად.  

 ეფექტიანობის გაზრდა (efficiency 

seeking) - კომპანიებისათვის 

ეფექტიანობის ზრდა წარმოადგენს 

კონკურენტული უპირატესობის 

მოპოვების ერთ-ერთ გზას. იგი 

გულისხმობს კომპანიის საწარმოო 

პროცესის გაიაფებას, რაც ადგილზე 

წარმოებული ერთეული პროდუქტის 

ფასს შეამცირებს. აღნიშნული მიზნის 

მისაღწევად საჭიროა ქვეყანაში იყოს 

იაფი სამუშაო ძალა, დაბალი ტარიფები 

ენერგომატარებლებზე, დაბალი ფასი 

ტრანსპორტირებასა და გადაზიდვაზე, 

სახელმწიფო სტიმულირების 

მექანიზმები, დაბალი საგადასახადო 

ტვირთი და სხვა. 

 სტრატეგიული აქტივების მოძიება 

(strategic asset seeking) - სტრატეგიული 

აქტივების ძიება წარმოადგენს 

კომპანიების სურვილს გააფართოვონ 

საკუთარი შესაძლებლობები. ეს 

შესაძლოა განპირობებული იყოს 

ექსკლუზიურ რესურსებზე ან 

ტექნოლოგიურ ცოდნაზე წვდომის 

სურვილით. სტრატეგიული აქტივი 

კომპანიას ფართო შესაძლებლობებს 

სთავაზობს და ეხმარება ახალი 

მარკეტინგული სტრატეგიის 

ფორმირებაში, პროდუქტის 

რებრენდინგში, თვისობრივად ახალი 

პროდუქტის განვითარებაში, რომელსაც 

აქვს კონკურენტული უპირატესობა და სხვა.  

მეოცე საუკუნის 90-იან წლებში, 

განვითარებული ქვეყნების კომპანიებმა, 

ეფექტიანობის ზრდის მიზნით საწარმოო 

სიმძლავრეები გადატანა დაიწყეს ჩინეთის 

სახალხო რესპუბლიკაში. იმ პერიოდში ჩინეთი 

ინვესტორებს სთავაზობდა იაფ სამუშაო 

ძალას, დაბალ ტარიფებს 

ენერგომატარებლებზე და დაბალ 

გადასახადებს. 1955 წელს ჩინეთის მთლიანი 

შიდა პროდუქტი (2018 წლის ფასებში) იყო 734 

მილიარდი დოლარი, ხოლო 2018 წლისთვის 

აღნიშნული მაჩვენებელი 13,6 ტრილიონი 

დოლარია (13600 მილიარდი). საერთო ჯამში 

ამ პერიოდში ჩინეთის ეკონომიკა 18,5-ჯერ 

გაიზარდა.  

საქართველო იუნესკოს მიერ აღიარებულია  

ღვინის სამშობლოდ, რაც აქტიურად 

გამოიყენება ქართული ღვინის მწარმოებელი 

კომპანიების მიერ  საერთაშორისო ბაზარზე 

კონკურენტული უპირატესობის 

მოსაპოვებლად. გარდა ამისა, საქართველოს 

შესახებ გადაღებული ტურისტულ ვიდეო-

რგოლებში ხშირადაა ნახსენები, რომ 

საქართველო ღვინის სამშობლოა, რათა 

მოხდეს მეღვინეობით დაინტერესებული 

ტურისტების მოზიდვა. აღნიშნული ფაქტორი 

სხვა ფაქტორებთან ერთად მეღვინეობის და 

ღვინის ტურიზმის განვითარების ერთ-ერთი 

ძირითადი განმაპირობებელია.  
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1.4. ზოგადი ფაქტორები, რაც განსაზღვრავს ინვესტიციაზე გადაწყვეტილების მიღებას7 

წინამდებარე თავში მოკლედ მოხდა მიმოხილვა 

იმისა, თუ რა ძირითადი მიზნები გააჩნიათ 

ინვესტორებს. ინვესტირების პროცესის 

განხილვისას მნიშვნელოვანია იმ პრაქტიკული 

მიდგომების იდენტიფიცირება და გარჩევა, 

რასაც ინვესტორი ინვესტირების შესახებ 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში იყენებს.  

ინვესტირებაზე გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესზე გავლენას ახდენს ორი ტიპის 

ფაქტორები. პირველი ეს არის 

ინსტიტუციონალური ფაქტორები, ხოლო მეორე 

- პერსონალური ფაქტორები. 

ინსტიტუციონალური ფაქტორები 

კორელაციაშია ცენტრალური და ადგილობრივი 

ხელისუფლების ორგანოების კომპეტენციებთან 

და მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების 

გავლენასთან. ეკონომიკური თანამშრომლობისა 

და განვითარების ორგანიზაციის (OCED) 

თანახმად, ინვესტიციაზე გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესის ძირითადი 

ინსტიტუციონალური ფაქტორები არის 

შემდეგი: 

ცენტრალური ხელისუფლების კომპეტენცია:  

 საშემოსავლო გადასახადის მოცულობა; 

 სავაჭრო შეთანხმებები; 

 საინვესტიციო შეთანხმებები; 

 ექსპორტ-იმპორტის ლიცენზირება, 

რეგულირება და ტარიფები;  

 კომპანიის რეგისტრაცია 

(რეგისტრაციისთვის საჭირო დრო, 

რესურსები და პროცედურები); 

 მიწის მართვის საკითხები (რეგისტრაცია, 

მიწის ყიდვა, გაყიდვა, გამოყენების 

რეგულირება, გადასახადი);  

 სექტორული შეღავათები და 

სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამები;  

                                                           
7 დამატებით საკითხავი ლიტერატურა - Best Practice Guide for a Positive Business and Investment Climate – 

OSCE. 

ირლანდიის ეკონომიკური სასწაული  

1970 – 80 წლებში ირლანდიის ეკონომიკა 

სერიოზული გამოწვევების წინაშე იდგა. 

ქვეყანაში იყო მაღალი უმუშევრობა და 

დაბალი ეკონომიკური ზრდა. 

ზემოხსენებული ფაქტორების შედეგად 

გაიზარდა სამუშაო ძალის მიგრაცია 

უცხო ქვეყნებში, რამაც კიდევ უფრო 

შეამცირა მისი გრძელვადიანი 

განვითარების პოტენციალი. აღნიშნულ 

პერიოდში, ევროპის მასშტაბით 

ირლანდია ყველაზე ნაკლებ უცხოურ და 

ადგილობრივ ინვესტიციას იზიდავდა 

(ერთ სულ მოსახლეზე). 80 იანი წლების 

დასაწყისში ირლანდიის მთავრობამ 

დაიწყო ბიზნეს გარემოს გეგმაზომიერი 

და სწრაფი გაუმჯობესება რათა მოეზიდა 

ინვესტიციები. შემცირდა რეგულაციები, 

შემცირდა გადასახადები, აქტიურად 

დაინერგა კერძო საჯარო 

თანამშრომლობის პრაქტიკა. მოხდა 3 

ძირითადი საინვესტიციო სექტორის 

იდენტიფიცირება, კერძოდ: 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების  

სექტორი, ფარმაცევტული და ჯანდაცვის 

სექტორი, საფინანსო სექტორი. საერთო 

ჯამში 1980 დან 2000 წლამდე პირდაპირი 

უცხოური ინვესტიციები ირლანდიაში 6 

ჯერ გაიზარდა. შესაბამისად 

გაუმჯობესდა მთლიანი შიდა 

პროდუქტის მოცულობა ერთ სულ 

მოსახლეზე  რომელიც 2018 წელს 78000 

ამერიკულ დოლარს შეადგენდა.  
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 უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე სამუშაო და საცხოვრებელი ვიზების გაცემის საკითხი 

(მინიმალური კრიტერიუმები, გადაწყვეტილების მიღების პოლიტიკური გარემო, 

კანონმდებლობა);  

 საგადასახადო ტვირთი; 

 გადასახადების ადმინისტრირების ზოგადი სისტემა (სიმარტივე, ონლაინ მეგობრულობა 

და სხვა);  

 უცხოური ინვესტიციების საკანონმდებლო რეგულირება;  

 წიაღისეულის მოპოვების ნებართვები;  

 

ადგილობრივი ხელისუფლების კომპეტენცია: 

 სამშენებლო ნებართვა; 

 მუნიციპალური ბიზნეს მხარდამჭერი მექანიზმები; 

 ბიზნესთან ურთიერთობის მუნიციპალური პოლიტიკა (არსებობის შემთხვევაში) (როგორ 

ხდება სერვისების მიწოდება? არსებობს თუ არა სერვისების მიღების ერთი ფანჯრის 

პრინციპი?). 

ზემოხსენებული ფაქტორები წარმოადგენს იმ ძირითად ინსტიტუციონალურ ფაქტორებს, 

რომლებიც ზემოქმედებს პროცესზე, თუმცა აგრეთვე მნიშნველოვანია მოხდეს ადგილზე 

არსებული სხვა მნიშვნელოვანი ფაქტორების იდენტიფიცირება. აღნიშნული დამატებითი 

ფაქტორები გამომდინარეობს ქვეყნისა და მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური, გარემოსდაცვითი, 

კულტურული და პოლიტიკური გარემოებიდან, რაც მომდევნო თავებში დეტალურად იქნება 

განხილული.  

გარდა ინსტიტუციონალური ფაქტორებისა, მოქმედებს საინვესტიციო ლოკაციის შერჩევის 

პერსონალური ფაქტორებიც. ინვესტიციის განხორციელების სურვილის მქონე კომპანიები ხშირ 

შემთხვევაში მიმართავენ შუამავალ ორგანიზაციებს და სკაუტებს. აღნიშნული სერვისის 

მიმწოდებლები ხშირად ლოკაციის მრჩევლის (location advisor) სახელით გვხვდება საინვესტიციო 

სახელმძღვანელოებში. ლოკაციის მრჩეველები ადგილზე ახდენენ ინფორმაციის შესწავლასა და 

ზოგადი გარემოს შეფასებას. მათ მიერ მომზადებული ანგარიში და დასკვნა მნიშვნელოვან  

როლს თამაშობს ინვესტორის საბოლოო გადაწყვეტილებაზე.  
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II ეკონომიკის შეფასება   

2.1   ქვეყნის სტაბილურობისა და ეკონომიკის მიმოხილვა8 

ინვესტიციის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ინვესტორები დიდ მნიშვნელობას 

ანიჭებენ ქვეყნისა და მისი ეკონომიკის ზოგად მაჩვენებელს. მიუხედავად იმისა, რომ 

ინვესტირება ხდება კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში, ბიზნესი ქვეყნის ერთიანი ეკონომიკური 

ეკოსისტემის ნაწილია და მასზე დიდ ზეგავლენას ახდენს ქვეყნაში არსებული ეკონომიკური 

გარემო. მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები და მათი სტაბილურობა ინვესტორების მიერ 

განიხილება ნებისმიერი ინვესტიციის საბაზო კრიტერიუმად. ინვესტორები ხშირად უფრთხიან 

ცვალებადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების მქონე ქვეყანას, რადგან ინვესტიციის საბოლოო 

მიზანს მოგების მიღება წარმოადგენს. მოგების მიღების პერიოდი განსხვავებულია 

საინვესტიციო პროექტის შინაარსიდან გამომდინარე, თუმცა, როგორც წესი, საინვესტიციო 

მოგების ეტაპზე გასვლა სულ მცირე 3 წელს მოითხოვს, ხოლო საშუალო პერიოდი 3-დან 10 

წლამდე მერყეობს. მაკროეკონომიკური ინდიკატორების მერყეობა ცვლის საინვესტიციო 

პროექტის საბაზო პარამეტრებს, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს შემდეგი სირთულეები:  

 ძირითადი რესურსების გაძვირება; 

 მარეგულირებელი კანონმდებლობის ცვლილება; 

 საგადასახადო კანონმდებლობის ცვლილება; 

 ვალუტის გაუფასურება; 

 საპროცენტო განაკვეთის ზრდა;  

 დაფინანსების წყაროების გაქრობა ან დაფინანსების მოცულობის შემცირება. 

 

ზემოხსენებული სირთულეები შესაძლოა დიდი ზიანის მომტანი იყოს საინვესტიციო 

პროექტისათვის. მოკლევადიან პერიოდში შესაძლოა გამოიწვიოს პროექტის შეფერხება ან 

დროებით შეჩერება, ხოლო საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში - პროექტის შეწყვეტა. აქედან 

გამომდინარე, პოტენციური ინვესტორები ყურადღებით აკვირდებიან ქვეყანაში არსებულ 

ეკონომიკურ გარემოს და პოლიტიკას, სანამ ინვესტირების შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილებას 

მიიღებენ.  საერთაშორისო სავალუტო ფონდის კლასიფიკაციით (International monetary Fund, 

IMF) განსაზღვრულია ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები, რასაც ეფუძნება 

საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული ძირთადი მაკროეკონომიკური 

მაჩვნებლები, კერძოდ:  

 მთლიანი შიდა პროდუქტი; 

 მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა; 

 მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე;  

 მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე მსყიდველობითი უნარის პარიტეტით 

(PPP); 

 დანაზოგის დონე (ეროვნული დანაზოგი/მთლიანი ეროვნული განკარგვადი 

შემოსავალი); 

                                                           
8  დამატებითი საკითხავი ლიტერატურა - Best Practice Guide for a Positive Business and Investment Climate – 

OSCE;  Alberta Investment Readiness Toolkit – 2013 – EDA; Government of Canada; Government of Alberta; 
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 მიმდინარე ანგარიში; 

 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები; 

 საერთაშორისო რეზერვები; 

 მთლიანი საგარეო ვალი; 

 მთავრობის საგარეო ვალი; 

 საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიების შეფასებები; 

 სხვა.9 

ინვესტორების ძირითადი ნაწილი დიდ ყურადღებას აქცევს ქვეყნის რეიტინგებს, რომლებიც 

შემუშავებულია საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ. აღნიშნული ინდიკატორები მუშავდება 

ქვეყნების ხელისუფლებებისაგან დამოუკიდებლად, რაც ზრდის მათ მნიშვნელობას და 

სანდოობას ინვესტორთა თვალში.  

ბიზნესის კეთება (Doing Business)  - ბიზნესის კეთების ინდექსი შემუშავებულია მსოფლიო ბანკის 

მიერ და ძირითადად ეფუძნება ექსპერტების/პროფესიონალების გამოკითხვის მონაცემებს. 

ბიზნესის კეთების რეიტინგი მზადდება მსოფლიოს 189 ქვეყანაში, მათ შორის - საქართველოშიც. 

აღნიშნული მონაცემები ხელმისაწვდომია საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური ვებ-

გვერდზე. ბიზნესის კეთების კვლევა მოიცავს შემდეგ საკითხებს:  

 ბიზნესის დაწყება; 

 სამშენებლო ნებართვების მიღება; 

 ელექტროენერგიაზე ხელმისაწვდომობა; 

 ქონების რეგისტრაცია; 

 კრედიტის აღება; 

 საგარეო ვაჭრობა; 

 გადასახადები; 

 მცირე ინვესტორთა წილების დაცვა; 

 კონტრაქტის აღსრულება (მათ შორის სასამართლო გზით კონტრაქტის პირობების 

დასაცავად საჭირო დრო და რესურსები). 

გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი - (Global Competitiveness Index) - გლობალური 

კონკურენტუნარიანობის ინდექსი შემუშავებულია მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მიერ. 

შეფასება კეთდება რაოდენობრივი და თვისობრივი (ექსპერტული შეფასება) კვლევის 

საფუძველზე. 10 წელზე მეტია, რაც საქართველო ჩართულია კონკურენტუნარიანობის 

რეიტინგში. გლობალური კონკურენტუნარიანობის რეიტინგი მოიცავს და აფასებს შემდეგს:  

 ინსტიტუციების განვითარება; 

 ინფრასტრუქტურა; 

 მაკროეკონომიკური გარემო; 

 ჯანდაცვა; 

 სასკოლო განათლება; 

 უმაღლესი განათლება; 

 პროდუქტების ბაზარი და მისი ეფექტიანობა; 

                                                           
9 საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ განსაზღვრულია 38 ინდიკატორი რომელთაგან შედგება 

ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები. საკითხავი მასალის მიზნებიდან გამომდინარე, 

წარმოდგენილია მხოლოდ მცირე ნაწილი.  
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 შრომის ბაზარი და მისი ეფექტიანობა; 

 ფინანსური ბაზრის განვითარების დონე; 

 ბაზრის ზომა; 

 ტექნოლოგიური მზაობის შეფასება; 

 ბიზნესის ინოვაციურობა. 

ზემოაღნიშნული ინდექსების გარდა, არსებობს სხვა არანაკლებ მნიშნველოვანი ინდექსები, 

რომლებიც აფასებენ ქვეყნებს და მათ შორის საქართველოს. თითოეული ინდექსი 

გამომდინარეობს კონკრეტული მიზნიდან და საშუალებას აძლევს ინვესტორს რეალურად 

აღიქვას ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა. კერძოდ, ესენია: ადამიანური განვითარების 

ინდექსი, მსოფლიო მმართველობის ინდექსი, მეწარმეთა კვლევის ინდექსი, Moody, Standard & 

Poor’s, Fitch, Scope და სხვა.  

 

საკითხის შესაჯამებლად, მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ გაესვას ხაზი ქვეყნის 

სტაბილურობისა და მისი მაკროეკონომიკური მდგრადობის მნიშვნელობას. ადგილობრივი თუ 

საერთაშორისო ინვესტორები დიდ ყურადღებას აქცევენ ქვეყნის განვითარების პოტენციალს და 

მის საერთაშორისო იმიჯს. აღნიშნული ინდექსები და ინდიკატორები საუკეთესოდ მეტყველებენ 

ყველა იმ ძირითად საკითხზე, რაც ინვესტორებს აინტერესებთ ინვესტიციის შესახებ 

გადაწყვეტილების მიღებამდე.  

უკანასკნელ წლებში, საქართველო აქტიურად აუმჯობესებს პოზიციებს სხვადასხვა ინდექსებსა 

და ინდიკატორებში, რაც შესაძლებელია ეფექტიანად იქნას გამოყენებული ინვესტორებთან 

კომუნიკაციისას. 

   

2.2 მუნიციპალიტეტის აქტივების გამოვლენა10  

ინვესტიციების მოზიდვა რთული და გრძელვადიანი პროცესია, რომელიც სხვადასხვა 

ფაქტორებზეა დამოკიდებული. პოტენციური ინვესტორებისათვის მნიშვნელოვანია იმის 

ცოდნა, თუ რა აქტივები არსებობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. როდესაც ვსაუბრობთ 

მუნიციპალიტეტის აქტივებზე, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს არ არის მხოლოდ 

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული აქტივები ან მუნიციპალიტეტის მიერ მიწოდებული 

სერვისები. საინვესტიციო თვალსაზრისით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 

აქტივები გულისხმობს ყველა სახის აქტივს, როგორც კერძო პირის, ასევე ცენტრალური 

ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის მფლობელობაში. კერძოდ: 

 წიაღისეული რესურსები; 

 ბუნებრივი რესურსები; 

 თვითმმართველი ერთეულის ქონება (მიწა, შენობა-ნაგებობა და სხვა); 

 ცენტრალური ხელისუფლების ქონება (მიწა, შენობა-ნაგებობა და სხვა); 

 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები; 

 არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა/ქონება (საქართველო ღვინის სამშობლო, 

ოქროს საწმისი);  

 სასტუმროები; 

 სამრეწველო/ინდუსტრიული საწარმოები; 

                                                           
10 დამატებითი საკითხავი ლიტერატურა - Ukraine Urbanization Review – World bank  
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 დასასვენებელი ზონები ან/და გასართობი ზონები (გასართობი პარკი); 

 ინფრასტრუქტურა (სამანქანო გზა, პორტი, რკინიგზა, აეროპორტი, ტრანსპორტი, 

ინტერნეტიზაცია, წყლის სისტემა, წყალარინების სისტემა, ბუნებრივი აირი, 

ელექტროენერგია და სხვა);  

 მოსახლეობის  რაოდენობა; 

 მცირე და საშუალო ზომის საწარმოები;  

 ტურისტული სერვისების მიმწოდებელი საწარმოები და სხვა. 

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ აქტივებზე საუბრისას უნდა გავითვალისწინოთ, 

რომ საინვესტიციო თვალსაზრისით აქტივების შეფასება ინდივიდუალური პროცესია. 

აღნიშნული პროცესი გამომდინარეობს მუნიციპალიტეტის განვითარების ან/და ეკონომიკის 

დივერსიფიცირების ძირითადი პრიორიტეტებიდან. ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში შესაძლოა 

არსებობდეს ზემოხსენებული აქტივები, თუმცა საინვესტიციო საჭიროებიდან გამომდინარე 

მხოლოდ გარკვეული მათგანის გამოყენება შეგვეძლოს11.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული აქტივების გამოვლენის პროცესში, 

მნიშვნელოვანია აქტიური თანამშრომლობა დაინტერესებულ მხარეებთან. შესაძლოა რომელიმე 

ბიზნეს სუბიექტს ან ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოებს გააჩნდეთ სამომავლო სამოქმედო 

გეგმა. მაგალითად, თუ რომელიმე საწარმო გეგმავს გაფართოებას ან ბაზრიდან გასვლას, ან 

ცენტრალური ხელისუფლება გეგმავს დიდ ინფრასტრუქტურულ აქტივობას, რომელიც ცვლის 

საბაზო მოცემულობას.  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული აქტივების გამოვლენისა და საინვესტიციო 

კონცეფციის მომზადების მიზნით, აპრობირებულია საკონსულტაციო კომპანიის ან ექსპერტთა 

ჯგუფის გამოყენება.  

 

                                                           
11 აქტივების გამოვლენის და ინვესტიციების მოზიდვის პროცესი განსხვავებულია მონო ქალაქების ან მონო 

დასახლებების პირობებში.  
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2.3 საინვესტიციო საჭიროებების გამოვლენა და ანალიზი12 

საინვესტიციო საჭიროებების გამოვლენა 

და ანალიზი მნიშვნელოვანი ასპექტია 

ყველა მუნიციპალიტეტისათვის. საჭიროა 

იმის ცოდნა, თუ სად ვართ ახლა, სად 

გვინდა მივიდეთ და რის კეთება გვსურს 

მომავალში. საინვესტიციო საჭიროებების 

გამოვლენა და მათი პოტენციალის 

ანალიზი საშუალებას გვაძლევს 

განვსაზღვროთ ინვესტიციის მოსაზიდად 

საჭირო გზები, ინსტრუმენტები და 

პოლიტიკა. საინვესტიციო საჭიროებების 

გამოვლენისა და პოტენციალის ანალიზის 

პროცესში ორი ძირითადი მიდგომა 

არსებობს. პირველი მიდგომა 

გულისხმობს მუნიციპალიტეტის 

საჭიროებებზე დაყრდნობას, კერძოდ, 

გაუმართავი შიდა და სოფლებთან 

დამაკავშირებელი ტრანსპორტი, 

ინტერნეტიზაციის არასაკმარისი დონე, 

საგზაო ინფრასტრუქტურის არასათანადო 

დონე, ენერგომატარებლების 

არასათანადო მიწოდება, სოფლის 

მეურნეობის დაბალი განვითარება და 

სხვა. ზემოხსენებული მიდგომის 

პირობებში მუნიციპალიტეტის მიერ 

განსაზღვრული საინვესტიციო 

საჭიროებები სწორედ მოცემული 

პრობლემების გადაჭრისაკენ იქნება 

მიმართული. შესაბამისად, საინვესტიციო 

მიმზიდველობის დოკუმენტი 

გააანალიზებს აღნიშნული სექტორების საინვესტიციო პოტენციალს, ხოლო ინვესტიციების 

მოზიდვაზე ორიენტირებული ჯგუფი (გუნდი, ერთეული) მთელ ძალისხმევას მიმართავს 

ზემოხსენებული პრობლემების მოგვარებაში გამოცდილების და სურვილის მქონე 

ინვესტორების მოსაზიდად.  საინვესტიციო საჭიროებების გამოვლენისა და ანალიზის მეორე 

მიდგომა გულისხმობს საინვეტიციო ტრენდების იდენტიფიცირებას და ინვესტიციების 

მოზიდვის გეგმის შესაბამისად მომზადებას. ეს მიმართულება გულისხმობს ეკონომიკის 

განვითარების ფართომასშტაბიან ხედვას, სადაც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 

აქტივები და განვითარების პრიორიტეტები უნდა გაანალიზდეს ახალი სექტორების 

                                                           
12 დამატებითი საკითხავი ლიტერატურა - Alberta Investment Readiness Toolkit – 2013 – EDA; Government of 

Canada; Government of Alberta;  

ბოლო 15 წლის განმავლობაში საქართველოში 

ტურიზმის და ტურისტული ინფრასტრუქტურის 

განვითარება ერთ-ერთი პრიორიტეტული 

მიმართულებაა, რაც აგრეთვე ასახულია 

საქართველოს მუნიციპალიტეტების განვითარების 

საშუალოვადიან გეგმებში. აღნიშნული 

პრიორიტეტის რეალიზაციის მიზნით, სახელმწიფოს 

მიერ ხდებოდა ტურისტული ინფრასტრუქტურისა 

და სერვისების განვითარება, რამაც გამოიწვია 

ტურისტული ბიზნესით დაინტერესებული 

ინვესტორების მოზიდვა. აქედან გამომდინარე,  

საქართველოს მუნიციპალიტეტების გარკვეული 

ნაწილი ტურისტული მიზიდულობის ცენტრებად 

იქცა, რაც მათი ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ნაწილია.  

მეოცე საუკუნის ბოლოს, ირლანდიის ეკონომიკური 

სასწაულის და აზიური ვეფხვების მაგალითზე 

შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ახლად 

იდენტიფიცირებული მზარდი საინვესტიციო 

სეგმენტები ხშირად ეკონომიკის განვითარებისა და 

დივერსიფიცირების საუკეთესო გზაა. როგორც 

ვახსენეთ ირლანდიამ 3 საინვესტიციო სეგმენტი 

აირჩია, რომელთაგან ერთი იყო IT მიმართულება. 80 

-იან წლებში ციფრული ტექნოლოგიები ახალი 

მიმართულება იყო, თუმცა დღეს იგი ერთ-ერთი 

ყველაზე განვითარებული და ამავე დროს მზარდი 

მოთხოვნის მქონე სეგმენტია მსოფლიოში. ამჟამად, 

ირლანდიაში ოპერირებს ისეთი კომპანიები, 

როგორიცაა Intel, Dell, Lenovo, Hewlett Packard და 

სხვა.  
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განვითარების ჭრილში. აღნიშნული მიდგომის განსახორციელებლად საჭიროა რეგიონალური 

ეკონომიკის და გლობალური ეკონომიკის ტრენდების გაანალიზება. უნდა ვუპასუხოთ კითხვებს: 

 რა სჭირდება რეგიონალურ ან/და მსოფლიო ეკონომიკას განვითარებისთვის ?  

 რომელია ყველაზე მზარდი საინვესტიციო სექტორი რეგიონში ან/და მსოფლიოში ?  

 რა კონკურენტული უპირატესობა და პოტენციალი გააჩნია ქვეყანას/მუნიციპალიტეტს 

აღნიშნულ სექტორში ინვესტიციის მისაღებად ?  

 რა სეგმენტში შეიძლება კერო/საჯარო პარტნიორობის შეთავაზება ?  

 რა სახის დამხმარე ინფრასტრუქტურის მომზადება შეუძლია ქვეყანას ან/და 

მუნიციპალიტეტს ? 

შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ტრენდების ანალიზი და მოცემულ კითხვებზე პასუხის გაცემა 

დაგვეხმარება გავიგოთ რამდენად შესაძლებელია მუნიციპალიტეტის მიერ, საინვესტიციო 

სეგმენტის მზარდ მიმართულებაზე მუშაობა. 

 

 

2.4 მუნიციპალიტეტის SWOT ანალიზი    

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული აქტივებისა და მუნიციპალური საინვესტიციო 

საჭიროებების შეფასების შემდეგ, მნიშნველოვანია მოხდეს მათი ღრმა ანალიზი და 

ურთიერთდამოკიდებულების იდენტიფიცირება. SWOT ანალიზი ერთ-ერთია სხვა 

ინსტრუმენტთა შორის, რომელიც გვეხმარება ზემოაღნიშნული მიზნის მიღწევაში.  SWOT13 

ანალიზის სათანადოდ გაკეთების შემთხვევაში, მუნიციპალიტეტს აქვს შესაძლებლობა 

თვალნათლივ დაინახოს მისი ძლიერი მხარეები, სუსტი მხარეები, შესაძლებლობები და 

საფრთხეები. საერთო ჯამში, SWOT ანალიზის გაკეთების მთავარი მიზანია დავინახოთ რა არის 

არსებული საინვესტიციო ძლიერი მხარები და შესაძლებლობები, ხოლო გავაანალიზოთ სუსტი 

მხარეები და საფრთხეები, რაც ინვესტიციამ შესაძლოა მუნიციპალიტეტის ძლიერ მხარედ 

აქციოს.  

 

SO სტრატეგია - გამოიყენეთ 

ძლიერი მხარეები, რათა 

ისარგებლოთ 

შესაძლებლობით.  

WO სტრატეგია - დაძლიეთ 

სისუსტეები 

შესაძლებლობების 

გამოყენებით 

ST სტრატეგია - გამოიყენეთ 

ძლიერი მხარეები 

საფრთხეების ასაცილებლად 

WT სტრატეგია - შეამცირეთ 

სისუსტეები და აირიდეთ 

საფრთხეები 

S – (Strengths) ძლიერი 

მხარეები - ჩამოწერეთ 

საკითხები, რომლებიც 

წარმოადგენს 

მუნიციპალიტეტის ძლიერ 

მხარეს, რასაც შესაძლებელია 

ჰქონდეს საინვესტიციო 

პოტენციალი.  

 საკითხი 1  

 საკითხი 2  

 საკითხი 3  

 საკითხი 4  

W – (Weaknesses) სუსტი მხარეები - 

ჩამოწერეთ საკითხები, რომლებიც 

არის მუნიციპალიტეტის სისუსტე და 

გადაუწყვეტობის შემთხვევაში 

შეამცირებს მუნიციპალიტეტის 

მიმდინარე და გრძელვადიანი 

განვითარების პერსპექტივას.  

 საკითხი 1  

 საკითხი 2  

 საკითხი 3  

 საკითხი 4 

                                                           
13 წარმატებული SWOT ანალიზის გასაკეთებლად, საჭიროა განვსაზღვროთ მიმართებითი 

(განმსაზღვრელი) ფაქტორი. ამ შემთხვევაში მიმართებითი ფაქტორი იქნება ინვესტიციების მოზიდვა და 

საინვესტიციო მიმზიდველობის ზრდა. შესაბამისად, SWOT ანალიზის ოთხივე ჯგუფის საკითხები უნდა 

შეფასდეს აღნიშნულ მიზანთან მიმართებაში.  
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O – (Opportunities) 

შესაძლებლობები - 

გამოავლინეთ აქტივები და 

საშუალებები, რომელთაც 

გააჩნიათ საინვესტიციო 

მიზიდულობა და 

მიზიდულობის ზრდის 

პოტენციალი  

 საკითხი 1  

 საკითხი 2  

 საკითხი 3  

 საკითხი 4 

SO სტრატეგია  

 სტრატეგია 1  

 სტრატეგია 2  

 სტრატეგია 3  

 სტრატეგია 4 

WO სტრატეგია 

 სტრატეგია 1  

 სტრატეგია 2  

 სტრატეგია 3  

 სტრატეგია 4 

T – (Threats) - საფრთხეები - 

ჩამოწერეთ საკითხები, 

საჭიროებები და ტრენდები, 

რომელთა მოუგვარებლობის 

შემთხვევაში საფრთხე 

ექმნება მუნიციპალიტეტის 

ეკონომიკური განვითარების 

პერსპექტივას 

 საკითხი 1  

 საკითხი 2  

 საკითხი 3  

 საკითხი 4 

ST სტრატეგია 

 სტრატეგია 1  

 სტრატეგია 2  

 სტრატეგია 3  

 სტრატეგია 4 

WT სტრატეგია 

 სტრატეგია 1  

 სტრატეგია 2  

 სტრატეგია 3  

 სტრატეგია 4 

 

SWOT ანალიზის სათანადოდ შევსების შემთხვევაში, მუნიციპალიტეტს ექნება ერთიან 

ფორმატში ორგანიზებული ძირითადი ინფორმაცია და აგრეთვე დადგინდება საკითხების 

ურთიერთქმედების კავშირი. გარდა ამისა, ანალიზი დაგვეხმარება პასუხი გავცეთ რამდენიმე 

მნიშნველოვან კითხვას:  

 რა არის მუნიციპალიტეტის მოკლე და საშუალოვადიანი მიზანი/მიზნები; 

 რა აქტივები და შესაძლებლობები გააჩნია პროცესის საწყის ეტაპზე;  

 რა საკითხები არის განვითარების შემაფერხებელი და როგორ მოვაგვაროთ.  

 

2.5 საინვესტიციო მზაობის თვითშეფასება14 

ინვესტიციების მოზიდვა კომპლექსური პროცესია, სადაც საჭიროა საინვესტიციო აქტივებისა და 

გამოწვევების სწორი შეფასება და ანალიზი. საინვესტიციო მზაობის თვითშეფასება წარმოადგენს 

მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო მზაობის შეფასების ერთ-ერთ ინსტრუმენტს, რომელიც 

გვეხმარება დავინახოთ რეალური საჭიროებები და ნაპრალები. თვითშეფასების პროცესი 

მოითხოვს მხარეთა თანამშრომლობას. არსებობს საკითხები, რომლებიც სცდება ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულის უფლებამოსილებასა და პასუხისმგებლობას, რაც შეფასების 

                                                           
14 დამატებითი საკითხავი ლიტერატურა - Alberta Investment Readiness Toolkit – 2013 – EDA; Government of 

Canada; Government of Alberta; 
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პროცესში ბიზნეს სექტორისა და აქტიური მოქალაქეების ჩართულობას აუცილებელს ხდის. 

არანაკლებ მნიშნველოვანია ცენტრალური ხელისუფლებისა და მათი სსიპ-ების ჩართულობა, 

რადგან ლიცენზიებისა და ნებართვების გარკვეული კატეგორია ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროს უფლებამოსილებაში შედის, ასევე სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტო ადმინისტრირებას უწევს ცენტრალური ხელისუფლების მფლობელობაში არსებულ 

მიწებსა და შენობა-ნაგებობებს15.  

მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო მზაობის თვითშეფასება მოიცავს სამ ძირითად კომპონენტს, 

კერძოდ: მუნიციპალიტეტის ცოდნა, გამოცდილება და  კომპეტენცია, მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე არსებული რესურსები16, მუნიციპალიტეტის კავშირები.  

მუნიციპალიტეტის ცოდნა, გამოცდილება და  კომპეტენცია მოიცავს შემდეგ კითხვებს:  

 ჰყავს თუ არა მუნიციპალიტეტს ეკონომიკური განვითარების მიმართულებაზე 

პასუხისმგებელი პირი?  

 ეკონომიკურ განვითარებაზე მომუშავე პირს ან ჯგუფს აქვს თუ არა ცოდნა და 

გამოცდილება მიწათსარგებლობის საკითხებზე? სამშენებლო ნებართვებზე ?  

 არსებობს თუ არა მუნიციპალიტეტში მიწის ზონირებისა და განვითარების გეგმა?   

 არსებობს თუ არა მუნიციპალიტეტში შემდეგი ზონების კატეგორიზაცია? ზონები - 

საცხოვრებელი, კომერციული, ინდუსტრიული, სათიბ-საძოვარი, სასოფლო - სამეურნეო, 

ტყე ?  

 არსებობს თუ არა მუნიციპალიტეტში ზემოხსენებული ზონების შესახებ ერთიანი 

დოკუმენტი ან ვე- გვერდი, ისეთი ფორმით რომ წარედგინოს ინვესტორს? 

 შესაძლებელია თუ არა მიწის ზონების/კატეგორიების ცვლილება, რათა მარტივად 

გამოსაყენებელი იყოს ინვესტორთა მიერ?  

 არსებობს თუ არა მზაობა კერძო სექტორში და მოქალაქეებში, რომ ხელი შეუწყონ 

ინვესტორს მიწასთან დაკავშირებული საკითხების დროულ გადაწყვეტაში ? (მაგალითად: 

საინვესტიციო ლოკაცია ესაზღვრება ან კვეთს სოფლის სათიბ-საძოვარს); 

 შეუძლია თუ არა მუნიციპალიტეტს უშუამდგომლოს ინვესტორს ცენტრალური 

ხელისუფლების კომპეტენციაში მყოფი საკითხების დროული და გამჭირვალე 

გადაწყვეტისთვის ?  

 აქვს თუ არა მუნიციპალიტეტის მერს, მერის მოადგილეებს, ეკონომიკური განვითარების 

გუნდს, ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში, რეგიონში ან ქვეყანაში მოქმედი საინვესტიციო 

შუამავალი კომპანიების ან/და კერძო პირების შესახებ?   

 აქვს თუ არა მუნიციპალიტეტს ურთიერთობა საინვესტიციო შუამავალ კომპანიებთან ან 

კერძო პირებთან? 

 ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვის პროცესში მუნიციპალიტეტი თანამშრომლობს 

თუ არა სავაჭრო პალატასთან და ბიზნეს ასოციაციებთან?  

                                                           
15 მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო აქტივობის პირობებში, ინვესტორის თვალით მუნიციპალიტეტი არის 

არა მხოლოდ პირობების წარმდგენი,  არამედ მისი მეგობარიც. აღნიშულ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია 

რომ მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა ეხმარებოდეს ინვესტორს ცენტრალური ხელისუფლების 

კომპეტენციაში არსებული საკითხების დროულ და ეფექტიან გადაწყვეტაში.   
16 მუნიციპალიტეტის რესურსები, არ შემოიფარგლება მხოლოდ მისი საკუთარი რესურსებით, არამედ 

სერვისებითა და რესურსებით რომლებიც არსებობს ცენტრალური ხელისუფლებაში, კერძო ბიზნესში და 

საკონსულტაციო სექტორში.  
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 მოქმედებს თუ არა მუნიციპალიტეტში, ადგილობრივი ან/და ცენტრალური 

ხელისუფლების მიერ მართული ბიზნესის განვითარების პროგრამები?  

 არსებობს თუ არა ერთიანი ვებ-სივრცე ან/და დოკუმენტი, საიდანაც ინვესტორი მიიღებს 

ინფორმაციას და შეექმნება ნათელი წარმოდგენა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

მოქმედი ბიზნესის განვითარების მხარდამჭერი სახელმწიფო, კერძო და საერთაშორისო 

პროგრამებზე ?  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რესურსები: 

 არის თუ არა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინდუსტრიული ზონა?  

 არის თუ არა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა ? 

 რამდენად განახლებულია და რა სიხშირით ახლდება ინდუსტრიული ზონის შესახებ 

არსებული ინფორმაცია? (საწარმოთა რაოდენობა, ასათვისებელი ტერიტორია, საწარმოთა 

რეგულარული ინვენტარიზაცია, სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა); 

 იყენებს თუ არა მუნიციპალიტეტი საკონსულტაციო კომპანიების სერვისს 

ინდუსტრიული ზონების განსავითარებლად?  

 არსებობს თუ არა მუნიციპალიტეტში კვალიფიციური სამუშაო ძალა? (ეკონომიკური 

განვითარებისა და საინვესტიციო პრიორიტეტებიდან გამომდინარე); 

 კვალიფიციური სამუშაო ძალის უდიდესი ნაწილი არის თუ არა პროფილურად 

დასაქმებული? 

 არსებობს თუ არა სამუშაოს მაძიებელი  კვალიფიციური სამუშაო ძალა ? 

 არსებობს თუ არა მუნიციპალიტეტში ან მის მოსაზღვრე მუნიციპალიტეტებში 

პროფესიული სასწავლებლები, რომლებიც სთავაზობენ ბაზარზე მოთხოვნად 

პროფესიებს ? 

 არის თუ არა განვითარებული შიდა მუნიციპალური და საქალაქთაშორისო ტრანსპორტი? 

 არსებობს თუ არა მუნიციპალიტეტში ეკონომიკური განვითარების კომიტეტი ან საბჭო, 

რომელიც დაკომპლექტებულია კერძო საჯარო და სამოქალაქო სექტორით? 

მუნიციპალიტეტის კავშირები:  

 აქვს თუ არა მუნიციპალიტეტს საინვესტიციო კატალოგი? საინვესტიციო პროფილის 

დოკუმენტი ან/და საინვესტიციო პრიორიტეტების დოკუმენტი?  

 ხდება თუ არა ზემოხსენებული დოკუმენტების მუდმივი განახლება?  

 აქვს თუ არა მუნიციპალიტეტს საინვესტიციო მიმზიდველობის ვებ-გვერდი?  

 სრულყოფილია თუ არა ვებ -გვერდზე არსებული ინფორმაცია?  

 მითითებულია თუ არა ძირითადი დაინტერესებული მხარეების კონტაქტები? (მათ 

შორის ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ მართული ბიზნესის 

დამხმარე პროგრამების საკონტაქტო ინფორმაცია). 
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III ინვესტიციების მოზიდვის სტრატეგია და ინსტრუმენტები  

1.5. 3.1 საინვესტიციო ადგილებისა და სექტორების შერჩევა   

ინვესტიციის მოზიდვისა და განხორციელების პროცესში მუნიციპალიტეტს მნიშვნელოვანი 

როლი აკისრია. იგი უნდა ახორციელებდეს გეგმაზომიერ პოლიტიკას, რომელიც 

გამომდინარეობს ეკონომიკური განვითარებისა და ინვესტიციების მოზიდვის გეგმების 

საფუძველზე. სწორედ ზემოხსენებული გეგმების საფუძველზე მუნიციპალიტეტმა უნდა 

მოახდინოს საინვესტიციო ზონების/ადგილების და საინვესტიციო სექტორების შერჩევა.  

საინვესტიციო სექტორების სწორი იდენტიფიცირებისათვის საჭიროა მუნიციპალიტეტს 

გაკეთებული ჰქონდეს ეკონომიკური განვითარებისა და საინვესტიციო მიმზიდველობის ზრდის 

SWOT ანალიზი. SWOT ანალიზი საფუძველზე შესაძლებელია დავინახოთ ძლიერი მხარეები, 

სუსტი მხარეები, შესაძლებლობები, საფრთხეები და სწორედ ამაზე დაყრდნობით უნდა 

შემუშავდეს სამოქმედო სტრატეგიები (SO, WO, ST, WT). სამოქმედო სტრატეგიების შექმნა 

გვაჩვენებს სწორედ იმ სექტორებს, რომელშიც ინვესტიციის მოზიდვა ყველაზე მეტადაა 

შესაძლებელი ან/და ყველაზე დიდი ეფექტის მომტანია როგორც ინვესტორისათვის, ასევე 

მუნიციპალიტეტისათვის.  

თითოეულ მუნიციპალიტეტს გააჩნია უნიკალური მახასიათებლები, რაც განსაზღვრავს მის 

კონკურენტუნარიანობას და შეფარდებით უპირატესობას სხვა მუნიციპალიტეტებთან 

მიმართებაში. უნიკალური მახასიათებელი შეიძლება იყოს მრავალგვარი, მაგალითად: 

გეოგრაფია  (სიახლოვე სხვა სახელმწიფოს საზღვართან, საზღვაო ზოლი, ტრანზიტული 

ლოკაცია და სხვა); ბუნებრივი რესურსები (წიაღისეული მარაგები, მდინარეები, ტყე და სხვა). 

ინფრასტრუქტურა (ავტომაგისტრალი, რკინიგზა, დასასვენებელი პარკი, სათხილამურო ტრასა, 

პიკნიკის ზონა,) და სხვა. საინვესტიციო ადგილების სწორი იდენტიფიცირებისათვის  საჭიროა 

კრიტერიუმების ფორმირება, თუ რას უნდა აკმაყოფილებდეს კონკრეტული ლოკაცია  

ინვესტიციის მისაღებად.  

1.6. 3.2 ინდუსტრიული სექტორების ანალიზი17 

ინდუსტრიული სექტორების იდენტიფიცირება და ანალიზი წარმოადგენს მუნიციპალური 

საინვესტიციო პრიორიტეტების გამოკვეთის ერთ-ერთ მთავარ წინაპირობას. 2015 წელს, 

მსოფლიო ბანკის მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად, პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნებში და 

მათ შორის საქართველოშიც,  გვხვდება მუნიციპალიტეტების ორი ძირითადი ტიპი. პირველი 

ტიპის მუნიციპალიტეტები არის ეგრეთ წოდებული დივერსიფიცირებული ეკონომიკური და 

ინდუსტრიული მიმართულების მუნიციპალიტეტები/ქალაქები, ხოლო მერე ტიპი არის მონო 

ქალაქები (Mono Industrial Cities / Municipalities ). საინვესტიციო ინდუსტრიული სექტორების 

იდენტიფიცირების პროცესი განსხვავებულია ზემოხსენებული ქალაქების ტიპებიდან 

გამომდინარე.  

                                                           
17 დამატებითი საკითხავი ლიტერატურა - Ukraine Urbanization Review – World bank 
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დივერსიფიცირებული ეკონომიკის მქონე მუნიციპალიტეტში საინვესტიციოდ პრიორიტეტული 

ინდუსტრიული სექტორების იდენტიფიცირების მიზნით, პასუხი უნდა გავცეთ შემდეგ 

შეკითხვებს: 

 რა არის ადგილობრივი ეკონომიკის ძირთადი მამოძრავებელი ეკონომიკური/ 

ინდუსტრიული სექტორი ?  

 რომელი სექტორი ან სექტორები,  აგენერირებს ყველაზე მაღალ კორპორატიულ და პირად 

შემოსავალს; 

 როგორია ძირითადი სექტორების განვითარების დონე ? განუვითარებელი, განვითარების 

პროცესში, განვითარებული; 

 როგორია ძირითადი სექტორების საეთაშორისო და რეგიონალური ტრენდი? ( მცირდება 

მოთხოვნა, სტაბილური მოთხოვნაა, იზრდება მოთხოვნა); 

 როგორია ძირითადი სექტორების სასიცოცხლო ციკლი?  

 მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის რამდენი პროცენტია დასაქმებული ზემოხსენებულ 

სექტორებში?  

მონო ქალაქების შემთხვევაში, საინვესტიციო 

ინდუსტრიული სექტორების იდენტიფიცირების 

პროცესში უნდა გაანალიზდეს რამდენად 

მიზანშეწონილია მონო სექტორის განვითარებაზე 

მუშაობა. აღნიშნულ პროცესში საჭიროა კერძო 

სექტორის, სამოქალაქო სექტორისა და 

საკონსულტაციო ორგანიზაციების ჩართულობა. 

თუმცა, სხვადასხვა ინდუსტრიები, განსხვავებული 

სასიცოცხლო ციკლით ხასიათდება, რაც მასზე 

დაყრდნობას სარისკოს ხდის. მსოფლიოში ხშირად 

გვხვდება მაგალითები, როდესაც  ინდუსტრიების 

სასიცოცხლო ციკლის ბოლო ეტაპზე, მონო 

ქალაქებმა დაცარიელება და გაქრობა დაიწყეს. 

შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ მონო 

ინდუსტრიულმა მუნიციპალიტეტებმა მოხდინონ 

ეკონომიკის დივერსიფიცირება და ახალი 

სექტორების განვითარება. ზემოაღნიშნული მიზნის 

მისაღწევად უნდა მოხდეს რეგიონალური და საერთაშორისო საინვესტიციო ტრენდების 

ანალიზი, რათა განისაზღვროს მომავლის საინვესტიციო მიმართულებები და მუნიციპალიტეტმა 

მასზე მოახდინოს პოზიციონირება.  

1.7. 3.3 მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო კატალოგი18  

მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო კატალოგი/პროფილი არის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, 

ინვესტორთათვის მუნიციპალიტეტის  შესახებ ძირითადი ინფორმაციის მისაწოდებლად. იგი 

წარმოადგენს ერთგვარ ჯამურ დოკუმენტს, რომელიც ასახავს სრულ ინფორმაციას 

                                                           
18 დამატებითი საკითხავი ლიტერატურა - Alberta Investment Readiness Toolkit – 2013 – EDA; Government of 

Canada; Government of Alberta; 

მეოცე საუკუნის 50-იან წლებში, ამერიკაში, 

ქალაქი დეტროიტი ავტოინდუსტრიის 

ძირითად მწარმოებელ ძალას 

წარმოადგენდა. დასაქმებულთა უდიდესი 

ნაწილი უშუალოდ ავტოინდუსტრიაში 

მუშაობდა. კომპიუტერული რევოლუციისა 

და ტექნოლოგიების განვითარების 

შედეგად, ავტო-მწარმოებლებმა ქარხნების 

სხვადასხვა შტატებსა და ქვეყნებში 

გადატანა დაიწყეს. შესაბამისად, 

მოსახლეობამ ქალაქის დატოვება დაიწყო. 

2018 წლის  მონაცემებით დეტროიტის 

ეკონომიკა თითქმის 65 პროცენტით 

შემცირდა, ხოლო 1950 წელთან 

შედარებით, მოსახლეობის 60 პროცენტმა 

დეტროიტი დატოვა.  
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მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო შესაძლებლობების და მისწრაფებების შესახებ. პრაქტიკაში 

გვხვდება მუნიციპალური საინვესტიციო პროფილის სხვადასხვა ფორმები. კერძოდ, დიდ 

ბრიტანეთსა და კანადაში არსებობს მუნიციპალური საინვესტიციო კატალოგის 

სტრუქტურირებული ფორმები (შაბლონები), რომლებიც ამარტივებს 

მუნიციპალიტეტებისათვის საინვესტიციო კატალოგის მომზადებას. გარდა ამისა, 

ზემოხსენებულ ქვეყნებში სტატისტიკის ეროვნული სამსახურები სპეციფიკურ ინფორმაციას 

ამუშავებენ მუნიციპალურ ჭრილებში, რათა გამოყენებული იქნეს ინვესტორებთან კომუნიკაციის 

პროცესში.  

პრაქტიკაში გვხვდება მუნიციპალური საინვესტიციო პროფილის/კატალოგის სამი სხვადასხვა 

ტიპი.     

 საინვესტიციო კატალოგის აღმასრულებელი რეზიუმე - სადაც მოკლედ არის აღწერილი 

და ილუსტრირებული მუნიციპალიტეტის მიზანი და საინვესტიციო შესაძლებლობები. 

მსგავსი კატალოგები როგორც წესი არ აღემატება 4-5 გვერდს და დატვირთულია ეგრეთ 

წოდებული სწრაფი ინფორმაციით.  

 საინვესტიციო პროექტებისა და ზონების დოკუმენტი - აღნიშნულ დოკუმენტში 

მოცემულია ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მიერ იდენტიფიცირებული კონკრეტული 

საინვესტიციო პროექტებისა და ადგილების შესახებ. მაგალითად, ქალაქ თბილისის 

მერიას მომზადებული აქვს მსგავსი სახის კატალოგი19. მუნიციპალიტეტის მიერ 

კონკრეტული საინვესტიციო პროექტის (შეთავაზების) მომზადების შემთხვევაში 

მნიშვნელოვანია სხვადასხვა მაჩვენებლების გამოთვლა, კერძოდ: CAPEX, OPEX, IRR, 

NPV.  

 საინვესტიციო კატალოგი - აღნიშნული დოკუმენტი მოიცავს ინფორმაციას 

მუნიციპალიტეტის მიზნის აღწერილობის და საინვესტიციო პრიორიტეტების შესახებ. 

აგრეთვე მოიცავს დანართებს (ან დეტალური ინფორმაციის ლინკებს), რომლებიც 

ეხმარება ინვესტორს კონკრეტულ საკითხზე სრული ინფორმაციის მიღებაში.  

საინვესტიციო კატალოგის მომზადების პროცესში, საჭიროა უზრუნველვყოთ ინფორმაციის 

აბსოლუტური სიზუსტე. პირველ რიგში გამოყენებული უნდა იყოს სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაცია, ხოლო ამის შემდეგ რეპუტაბელური ბიზნეს 

საკონსულტაციო სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციებისა და ბიზნეს გაერთიანებების მიერ 

განხორციელებული კვლევების მონაცემები. ინფორმაციის არარსებობის შემთხვევაში, 

რეკომენდებულია ჩატარდეს კვლევა რეპუტაბელური ბიზნეს საკონსულტაციო სერვისის 

მიმწოდებელი ან კვლევითი ორგანიზაციის მიერ.   

მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო კატალოგი უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:  

 მუნიციპალიტეტის მიზანი - 5-10 წლის პერსპექტივაში; 

 მუნიციპალიტეტის მიმოხილვა - ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტისა და მისი 

ისტორიის შესახებ, რაც რელევანტურია საინვესტიციო მიზნებისთვის გამოსაყენებლად; 

 სწრაფი ფაქტები - ძირითადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის და მისი საინვესტიციო 

შესაძლებლობების შესახებ;  

                                                           
19 http://tbilisi.gov.ge/img/original/2019/6/19/ინვესტირება_თბილისში_PDF.pdf  
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 დემოგრაფიული ინფორმაცია - მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის რაოდენობა ასაკობრივ 

და გენდერულ ჭრილში, ეთნიკური და უმცირესობათა ჯგუფები;   

 ქვეყნისა და რეგიონის დემოგრაფიული აღწერა - მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 

რაოდენობა ასაკობრივ და გენდერულ ჭრილში, ეთნიკური და უმცირესობათა ჯგუფები; 

 განათლება - საგანმანათლებლო სისტემის აღწერა, საგანმანათლებლო დაწესებულებები, 

მოსახლეობის განათლების საფეხურების აღწერა პროცენტულ ჭრილში (მაგ. 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 60 პროცენტზე მეტს აქვს უმაღლესი განათლება); 

 მუნიციპალიტეტის გეოგრაფიული აღწერა - სად არის  მუნიციპალიტეტი, მისი ფართობი, 

სიმაღლე ზღვის დონიდან, ქვეყნის შიდა საზღვრები, სხვა ქვეყნებთან საზღვრები, 

საზღვაო ზოლი და სხვა);  

 გარემოს აღწერა - მიკრო ზონების აღწერა, ტყე, მდინარე, ვაკე ადგილები და სხვა; 

 კლიმატის აღწერა - მიკრო კლიმატური ზონების აღწერა (სასოფლო სამეურნეო კუთხით), 

ნალექის ტიპი, ნალექის ოდენობა, წელიწადის დროებისა და თვეების მიხედვით 

საშუალო ტემპერატურა, დღის და ღამის ტემპერატურის ამპლიტუდა; 

 ინფრასტრუქტურა - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული და მასთან 

დამაკავშირებელი ინფრასტრუქტურა. სამანქანო გზა, ხიდები, რკინიგზა,  ტურისტული 

ბილიკები, წყლის სისტემა, წყალარინების სისტემა, ელექტრო ენერგია, ბუნებრივი აირი, 

ინტერნეტი. ინფრასტრუქტურის განახლების დონე / ხარისხი; (მუნიციპალიტეტის 

გზების 70 პროცენტი ბოლო 3 წელიწადში სრულად განახლდა დანარჩენი კი შეკეთდა); 

 ტრანსპორტი - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი საქალაქთაშორისო და შიდა 

სასოფლო ტრანსპორტის აღწერა; 

  მუნიციპალიტეტის მთავრობა - მთავრობის სტრუქტურის აღწერა, მათი პირდაპირი 

უფლებამოსილებების განმარტება, გადაწყვეტილების მიღების პროცესი და 

პროცედურები, ბიუჯეტი;  

 დაბეგვრის სისტემა - ქვეყანაში მოქმედი გადასახადების აღწერა; 

 საინვესტიციო პრიორიტეტის ინდუსტრიული სექტორების აღწერა;  

 საინვესტიციო ზონების რუკა (თუ შესაძლებელია ინტერაქტიული); 

 სამუშაო ძალის აღწერა - (კვალიფიკაციის დონე, საშუალო ასაკი, საშუალო ხელფასი 

სექტორების მიხედვით); 

 ქვეყნისა და რეგიონის ძირთადი მაკროეკონომიკური ინდიკატორები; 

 საერთაშორისო სავაჭრო შეთანხმებები; 

 მიმდინარე და დაგეგმილი კერძო საინვეტიციო პროექტები; 

 მიმდინარე და დაგეგმილი სახელმწიფო ინვესტიციები; 

 სახელმწიფოს ბიზნეს-მხარდამჭერი პროგრამები. 
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ზემოხსენებული საკითხები აღწერს საინვესტიციო 

კატალოგში გასაწერი მონაცემების სრულ სპექტრს, 

თუმცა მუნიციპალიტეტმა შესაძლებელია გამოყოს 

მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ხელსაყრელი 

საკითხები, რომლებსაც შეიტანს მის საინვესტიციო 

კატალოგში.  

3.4 საინვესტიციო მზაობის ვებ-გვერდი  

ტექნოლოგიების განვითარებამ და ინტერნეტის 

გლობალურმა ხელმისაწვდომობამ, ააჩქარა 

ინფორმაციის გავრცელება. მუნიციპალიტეტში 

საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ 

ინფორმაციის გასავრცელებლად, საჭიროა ონლაინ 

რესურსების აქტიური გამოყენება, კერძოდ: 

მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებ-გვერდი, 

მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო მზაობის ვებ-

გვერდი და სოციალური ქსელები (ლინკდინი, 

ფეისბუქი). მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებ-

გვერდი მოიცავს ძირითად ინფორმაციას, 

რომელიც შესაძლებელია საინტერესო იყოს 

პოტენციური ინვესტორისათვის. ხშირად 

მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებ-გვერდის 

მთავარ პანელში დამატებულია ღილაკი სადაც 

თავმოყრილია მცირე (სწრაფი) ინფორმაცია 

პოტენციური ინვესტორებისათვის, კერძოდ: საინვესტიციო კატალოგი, ავტორიტეტული 

ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული კვლევები,  ინდუსტრიების სექტორული ანალიზი და სხვა.  

მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო მზაობის ვებ-გვერდი თვისობრივად განსხვავდება 

მუნიციპალიტეტის ოფიციალური გვერდისგან. მისი მიზანია ინვესტორთათვის მხოლოდ 

საჭირო ინფორმაციის მიწოდება, მაქსიმალურად მარტივი და ამომწურავი გზით. მისი არსებობა 

პოზიტიური მესიჯია ინვესტორთათვის, რადგან აჩვენებს მუნიციპალიტეტის სერიოზულ 

მისწრაფებას და მზაობას ინვესტიციების მოზიდვის საქმეში. კარგად ორგანიზებული ვებ-

გვერდი უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:  

 მუნიციპალიტეტის აღწერა; 

 მუნიციპალიტეტის განვითარების გრძელვადიანი ხედვა; 

 ეკონომიკური განვითარების მიზნები;  

 შედარება მეზობელ და კონკურენტ მუნიციპალიტეტებთან; 

 დემოგრაფიული ინფორმაცია; 

 საფინანსო სექტორი; 

 ბიზნესის მხარდამჭერი სახელმწიფო პროგრამები;  

 ძირითადი დამსაქმებლები; 

 არსებული ინვესტორები და ბიზნეს სუბიექტები; 

გაითვალისწინეთ, რომ საინვესტიციო 

კატალოგი უნდა იყოს მარტივად და 

სწრაფად აღსაქმელი მკითხველისთვის. 

ამისათვის გამოიყენეთ ინფორმაციის 

გამოყოფისა და ხაზგასმის მეთოდები. 

აგრეთვე, მნიშნველოვანია, რომ 

ძირითადი მონაცემები იყოს 

ვიზუალიზებული დიაგრამებისა და 

ცხრილების სახით. მუნიციპალური 

კატალოგის ვიზუალური დამუშავებისას 

გამოიყენეთ მუნიციპალიტეტის 

ბრენდული ფერი.  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

ოფიციალურ ვებ-გვერდზე არსებობს 

ღილაკი „ბიზნესისთვის“ სადაც 

თავმოყრილია ბიზნესისთვის და 

ინვესტორებისთვის საინტერესო და 

საჭირო ინფორმაცია. კერძოდ: 

წინადადება ბიზნესისთვის და თბილის 

ციფრებში.  
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 მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო პროფილი/კატალოგი; 

 განვითარებადი ზონების ინტერაქტიული რუკა; 

 ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ძლიერ მხარეებსა და შესაძლებლობებზე (შესაბამის 

სტრატეგიებთან ერთად); 

 სიახლეების ველი; 

 ვიდეო-რგოლების ველი; 

 მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო მიზიდულობის მქონე ზონების მოკლე აღწერა და 

ფოტო-კატალოგი; 

 სასარგებლო კვლევები და პუბლიკაციები; 

 ქვეყნის/მუნიციპალიტეტის სავიზიტო (საამაყო) ინფორმაცია (გაუმჯობესებული 

პოზიცია ბიზნეს შეფასებებში, სარეიტინგო ქულის გაზრდა); 

 მუნიციპალიტეტთან კავშირის ველი; 

 საკონტაქტო ინფორმაცია. 

მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო მზაობის ვებ-გვერდის შექმნასთან ერთად უაღრესად 

მნიშვნელოვანია მისი მუდმივი განახლება. ვებ-გვერდის სიახლეების ველი უნდა ახლდებოდეს 

ყველა სახის ინფორმაციით, რომელიც კავშირშია ქვეყანაში ან მუნიციპალიტეტში  ბიზნესისა და 

ეკონომიკის განვითარებასთან. მათ შორის, საჭიროა მოხდეს განვითარების დოკუმენტების 

მუდმივი განახლება არსებული პროგრესის შესაბამისად.  

  



 

25 

 

IV ინვესტიციების მოზიდვა  

1.8. 4.1 ბიზნესის მხარდამჭერი პროგრამები  

ინვესტიციების მოზიდვის პროცესში მნიშვნელოვანია ქვეყანაში და მათ შორის 

მუნიციპალიტეტში ბიზნესის მხარდამჭერი ეფექტიანი ინსტრუმენტების არსებობა. მთავრობის 

მხრიდან, ბიზნესის მხარდაჭერა და ბიზნესთან გრძელვადიანი თანამშრომლობა ერთიორად 

ზრდის ინტერესს პოტენციურ ინვესტორთა მხრიდან. ინვესტიციების მოზიდვისა და ბიზნესის 

განვითარების მიზნით, საქართველოში შექმნილია სხვდასხვა სააგენტოები, რომლებიც 

ოპერირებენ მთელი ქვეყნის მასშტაბით და სხვადასხვა სახის მხარდაჭერას უწევენ ბიზნეს 

ინიციატივებს. კერძოდ:  

 საქართველოს საპარტნიორო ფონდი (Partnership Fund) - საპარტნიორო ფონდი 

ინვესტორებს სთავაზობს პროექტში ფინანსურ მონაწილეობასა ან ფონდების მოძიებაში 

მხარდაჭერას. აგრეთვე ინაწილებს პროექტის რისკებს, რაც ზრდის პროექტის ფინანსურ 

სანდოობას, მხარდაჭერას უწევს მთავრობის სხვადასხვა უწყებებთან კომუნიკაციის 

პროცესში; 

 საქართველოს მეწარმეობის განვითარების სააგენტო (Enterprise Georgia) - საქართველოს 

მეწარმეობის განვითარების სააგენტო ახორციელებს სექტორულ და ზოგად სექტორულ 

პროექტებს, რომლებიც მიმართულია ბიზნესის განვითარებაზე და ინვესტიციების 

მოზიდვაზე, კერძოდ: 1) ინდუსტრიული კომპონენტის ფარგლებში ინვესტორებს 

სთავაზობს სესხის პროცენტის თანადაფინანსებას და ტექნიკურ მხარდაჭერას; 2) 

პროგრამა „უმასპინძლე საქართველოში“-ს ფარგლებში ინვესტორებს სთავაზობს 

სასტუმროს მშენებლობისა და განვითარებისთვის საჭირო სესხის პროცენტის 

თანადაფინანსებას. აგრეთვე, საერთაშორისო ბრენდების შემოყვანაში მხარდაჭერას; 3) 

გადაიღე საქართველოში - მიმართულია კინოინდუსტრიით დაინტერესებული 

ინვესტორების მხარდასაჭერად და სთავაზობს კვალიფიკაციური ხარჯების 20-25 

პროცენტის ქეშბექს. 

 სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს (ARDA) მიზანია 

საქართველოში სოფლის მეურნეობის განვითარება და მწარმოებლურობის გაზრდა. 

პროგრამის ფარგლებში ინვესტორებს სთავაზობს: შეღავათიან აგროკრედიტს, რომლის 

ფარგლებშიც ხდება აგრო სესხების პროცენტის თანადაფინანსება, აგროდაზღვევის 

პროგრამას, სხვადასხვა კატეგორიის საგრანტო პროგრამებს და ტექნიკურ მხარდაჭერას.  

ზემოხსენებული ინსტრუმენტები, არის სახელმწიფოს მიერ ეროვნულ დონეზე შექმნილი და 

განხორციელებული ბიზნეს მხარდამჭერი და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებაზე 

მიმართული პოლიტიკის ნაწილი. აღნიშული ინსტრუმენტები დიდ შესაძლებლობას იძლევა, 

თუმცა მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო კონკურენტუნარიანობის გასაზრდელად საჭიროა, 

რომ თავად შეიმუშავოს ბიზნესის მხარდამჭერი პროგრამები, რომლებიც ეფექტიანად იქნება 

გამოყენებული ინვესტიციების მოზიდვის პროცესში. აღსანიშნავია რომ მუნიციპალიტეტებს 

აქვთ შესაძლებლობა გამოიყენონ კერძო საჯარო თანამშრომლობის (PPP) ფორმატი, როგორც 

სექტორული განვითარებისთვის ასევე კონკრეტულ ინვესტორთან კომუნიკაციის 

(დაინტერესების) პროცესში.   
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1.9. 4.2 ინვესტიციების მოზიდვის მარკეტინგული სტრატეგიის განვითარება 

ინვესტიციების მოზიდვის მარკეტინგული სტრატეგის განვითარება არის ერთგვარი 

დამაგვირგვინებელი აქტივობა ინვესტიციების მოზიდვის პროცესში. მარკეტინგული 

სტრატეგიის მიზანია მუნიციპალიტეტის რეგიონალური და საერთაშორისო ცნობადობის 

გაზრდა და პოზიციონირება, როგორც მიმზიდველი საინვესტიციო ლოკაცია. შედეგის 

მისაღწევად საჭიროა მარკეტინგული სტრატეგიის საშუალო და გრძელვადიანი მიზნების 

გამოკვეთა და დროში გაწერა. იგი უნდა გამომდინარეობდეს მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო 

მიზნებიდან. მარკეტინგული სტრატეგიის ეფექტიანი იმპლემენტაციისთვის საჭიროა 

მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობის ყველა რგოლის ჩართულობა. თითოეული სამსახურის 

მიერ ჩატარებულ შეხვედრას, გაგზავნილ მეილს, ან გამართულ ღონისძიებას თან უნდა სდევდეს 

ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ. მარკეტინგული 

სტრატეგია უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინსტრუმენტებს:  

 მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებ-გვერდი/საინვესტიციო მზაობის ვებ-გვერდი/ 

სოციალური ქსელი; 

 სპეციალური მიღების გამართვა - მიღება (ივენთი) შესაძლებელია იყოს როგორც 

ფორმალური ხასიათის, ასევე არაფორმალური. მიღების ფარგლებში შესაძლებლობა 

გვეძლევა ინვესტორს, მის წარმომადგენელს ან სკაუტს ინფორმაცია მიეწოდოს 

პირველწყაროსგან; 

 საერთაშორისო და რეგიონალურ საინვესტიციო სამრეწველო გამოფენებში 

მონაწილეობის მიღება - საინვესტიციო და სამრეწველო გამოფენები საკმაოდ ხშირად 

იმართება როგორც პოსტსაბჭოთა სივრცეში, ასევე ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში. 

საჭიროა მუნიციპალიტეტი წარმოდგენილი იყოს ასეთ გამოფენებზე. შესაძლებლობის 

შემთხვევაში, გააკეთოს პრეზენტაცია მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო 

შესაძლებლობებზე, ან/და ჰქონდეს საკუთარი სივრცე, სიდანაც გავრცელდება 

ვიზუალური და საკონტაქტო ინფორმაცია;  

 შეხვედრები ადგილობრივ და უცხოურ ბიზნეს ასოციაციებთან - ეს არის ერთ-ერთი 

საუკეთესო საშუალება ბიზნესის აღმასრულებლებთან უშუალო ურთიერთობის 

დასამყარებლად;  

 პრეს-რელიზი და პირდაპირი იმეილი - მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო მზაობის ვებ-

გვერდის სიახლეების ველში მუდმივად უნდა ხდებოდეს პრეს-რელიზებისა და 

სიახლეების განთავსება. პრეს-რელიზის მიზნობრივი გავრცელების მიზნით, 

შესაძლებელია მისი მეილით გაგზავნა წინასწარ შერჩეულ ადრესატებთან. ადრესატები 

სასურველია იყვნენ ბიზნეს ასოციაციები, საინვესტიციო შუამავლები, ბიზნესის 

აღმასრულებლები, საკონსულტაციო კომპანიები და სხვა; 

 მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობის საერთაშორისო ვიზიტები - საერთაშორისო 

ვიზიტების ფარგლებში შესაძლებელია მასპინძელმა მხარემ სურვილის შემთხვევაში 

მოაწყოს შეხვედრა მათთან მოღვაწე ბიზნეს სუბიექტებთან ან ასოციაციებთან. ეს 

წარმოადგენს ერთ-ერთ საუკეთესო შესაძლებლობას მუნიციპალიტეტისთვის, რათა 

გააცნოს მისი საინვესტიციო მიზნები და შესაძლებლობები. 
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1.10. 4.3 ინვესტორთა და შუამავალი კომპანიების ბაზის ფორმირება   

ინვესტიციის მოზიდვა საკმაოდ გრძელვადიანი პროცესია, იგი მოითხოვს თანამიმდევრული 

ზომების მიღებასა და აქტივობების განხორციელებას. წინამდებარე ქვეთავებში მიმოვიხილეთ 

მუნიციპალიტეტის მიერ გასატარებელი მარკეტინგული აქტივობები და ინსტრუმენტები, რათა 

მოხდეს ინვესტორებთან უშუალო კომუნიკაციის დამყარება. თუმცა, მუნიციპალიტეტის 

სამსახურებში კადრების ცვლილება საკმაოდ ხშირად ხდება, რაც ქმნის ინფორმაციის დაკარგვის 

საფრთხეს. ინფორმაციის არასათანადო გადაცემამ შესაძლებელია წლებით უკან დაწიოს 

საინვესტიციო აქტივობა. შესაბამისად, აუცილებელია ინვესტორთა და შუამავალ კომპანიათა 

საკონტაქტო ინფორმაციის/ბაზის წარმოება. აღნიშნული ბაზა გამოყენებული უნდა იყოს მათ 

შორის პრეს-რელიზების და სიახლეების მისაწოდებლად.  

ბაზის ადმინისტრირება აუცილებლად კონკრეტული სამსახურისა და სუბიექტის 

პასუხიმგებლობას უნდა წარმოადგენდეს, თუმცა ბაზაში ინფორმაციის დამატება 

მუნიციპალიტეტის ყველა სტრუქტურულ ერთეულს უნდა შეეძლოს. ხშირია შემხვევა, როდესაც 

ბიზნესის წარმომადგენლები და შუამავლები სხვადასხვა საკითხებზე სასაუბროდ იკრიბებიან,  

რაც კარგი საშუალებაა საკონტაქტო ინფორმაციის მისაღებად და შემდეგ მათთვის მიზნობრივი 

საინვესტიციო წინადადებების შესათავაზებლად. ინვესტორთა საკონტაქტო ბაზა უნდა 

მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას: 

 სახელი/გვარი; 

 კომპანია; 

 პოზიცია; 

 ოპერირების სექტორი / ინდუსტრია;  

 კომენტარი (რატომ შეიყვანეთ ბაზაში, საინტერესო მესიჯები მასთან საუბრის შემდეგ და 

სხვა).  
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