სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი)
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების (FDI )
პორტალით სარგებლობის ინსტრუქცია
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების (Foreign Direct Investments - FDI) პორტალი
წარმოადგენს მონაცემთა გავრცელების თანამედროვე ინტერაქტიულ პლატფორმას, რომელიც
სტატისტიკური ინფორმაციის მომხმარებლებს სთავაზობს პირდაპირი უცხოური
ინვესტიციების მონაცემებს სხვადასხვა პარამეტრების მიხედვით.
პორტალი შედგება რამდენიმე მოდულისგან:

საწყისი გვერდი
პორტალის საწყის გვერდზე წარმოდგენილია პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების
ძირითადი მაჩვენებლები: საანგარიშო პერიოდში საქართველოში განხორციელებული
მთლიანი FDI, პროცენტული ცვლილება წინა პერიოდთან შედარებით, FDI ქვეყნების ან
სექტორების მიხედვით (იხ. სურათი №1).
სურათი №1

როცა საწყის გვერდზე გააქტიურებულია ღილაკი „ქვეყნები“ მარჯვენა მხარეს
არსებული ფილტრის „აირჩიეთ ქვეყანა“ საშუალებით შეგიძლიათ აირჩიოთ სასურველი
ქვეყანა

(იხ.

სურათი

№2)

და

ახალ

გვერდზე

იხილოთ

შესაბამისი

ქვეყნიდან

განხორციელებული FDI-ის მონაცემები. ასევე, მიიღოთ ინფორმაცია ამავე ქვეყნიდან
განხორციელებული პირდაპირი ინვესტიციების შესახებ ეკონომიკის სექტორების მიხედვით
(დეტალურად იხილეთ მოდული 2).
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სურათი №2

როცა საწყის გვერდზე გააქტიურებულია ღილაკი „სექტორები“ მარჯვენა მხარეს
არსებული ფილტრის „აირჩიეთ სექტორი“ საშუალებით შეგიძლიათ აირჩიოთ სასურველი
სექტორი

(იხ.

სურათი

№3)

და

ახალ

გვერდზე

იხილოთ

შესაბამის

სექტორში

განხორციელებული FDI-ის მონაცემები. ასევე, მიიღოთ ინფორმაცია ამავე სექტორში
განხორციელებული პირდაპირი ინვესტიციების შესახებ ქვეყნების მიხედვით (დეტალურად
იხილეთ მოდული 3).
სურათი №3
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მოდული 2. არჩეული ქვეყნის გვერდი
საწყის გვერდზე ქვეყნების ჩამონათვალიდან სასურველი ქვეყნის არჩევის შემთხვევაში
პორტალი გადადის არჩეული ქვეყნის გვერდზე, რომელზეც წარმოდგენილია საანგარიშო
პერიოდში შესაბამისი ქვეყნიდან განხორციელებული FDI-ის მოცულობა, მისი წილი მთლიან
FDI-ში, ცვლილება წინა წელთან შედარებით, 2016-2020 წლებში მოცემული ქვეყნიდან
განხორციელებული FDI-ის დინამიკა და არჩეული წლის FDI ძირითადი სექტორების
მიხედვით (იხ. სურათი №4).
სურათი №4

არჩეული ქვეყნიდან საანგარიშო წელს სექტორების მიხედვით განხორციელებული
FDI-ის ამსახველ დიაგრამაზე სასურველი სექტორის მონიშვნისას აქტიურდება ღილაკი „ტოპ
ქვეყნები“ (იხ. სურათი №5).
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სურათი №5

ღილაკი „ტოპ ქვეყნები“ აჩვენებს სასურველ სექტორში უმსხვილესი ინვესტორი
ქვეყნების და არჩეული ქვეყნის რეიტინგს (იხ. სურათი №6).
სურათი №6

„ტოპ ქვეყნების“ ღილაკის გარდა არჩეული ქვეყნის გვერდზე ასევე გააქტიურებულია
ღილაკი „შეადარე“ (იხ. სურათი №7).
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სურათი №7

ღილაკი „შეადარე“ ახდენს არჩეული ქვეყნის შედარებას საანგარიშო წლის უმსხვილეს
ინვესტორ ქვეყნებთან მთლიანი FDI-ის მიხედვით (იხ. სურათი №8).
სურათი №8
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მოდული 3. არჩეული სექტორის გვერდი
საწყის გვერდზე სექტორების ჩამონათვალიდან სასურველი სექტორის არჩევის
შემთხვევაში პორტალი გადადის არჩეული სექტორის გვერდზე, რომელზეც წარმოდგენილია
საანგარიშო პერიოდში შესაბამის სექტორში განხორციელებული FDI-ის მოცულობა, მისი
წილი მთლიან FDI-ში, ცვლილება წინა წელთან შედარებით, 2016-2020 წლებში მოცემულ
სექტორში განხორციელებული FDI-ის დინამიკა და საანგარიშო წელს არჩეული სექტორის FDI
ძირითადი ინვესტორი ქვეყნების მიხედვით (იხ. სურათი №9).
სურათი №9

არჩეულ სექტორში საანგარიშო წელს ქვეყნების მიხედვით განხორციელებული FDI-ის
ამსახველ დიაგრამაზე სასურველი ქვეყნის მონიშვნისას აქტიურდება ღილაკი „შეადარე“ (იხ.
სურათი №10).
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სურათი №10

ღილაკი „შეადარე“ აჩვენებს არჩეულ სექტორში უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყნებისა და
არჩეული ქვეყნის რეიტინგს (იხ. სურათი №11).
სურათი №11
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მოდული 4. ორი პერიოდის ძირითადი მაჩვენებლების შედარება
ორ საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული FDI-ის შედარება შესაძლებელია
პორტალის საწყის გვერდზე წარმოდგენილი ღილაკის „შეადარე“-ს მეშვეობით (იხ. სურათი
№12).
სურათი №12

ორი პერიოდის მაჩვენებლების შედარების გვერდზე წარმოდგენილ კალენდარში
შესაძლებელია სასურველი წლების ან/და კვარტალების არჩევა (იხ. სურათი №13) და FDI-ის
წარმოდგენა ძირითადი ინვესტორი ქვეყნების, სექტორების და კომპონენტების მიხედვით.
სურათი №13

ქვეყნების მიხედვით განხორციელებული FDI-ის დიაგრამაზე წარმოდგენილია
უმსხვილესი პირდაპირი ინვესტორი ქვეყნების პროცენტული წილი საანგარიშო პერიოდის
მთლიან FDI-ში. რომელიმე ქვეყანასთან კურსორის მიტანით გამოისახება მოცემული
ქვეყნიდან განხორციელებული FDI-ის მოცულობა მილიონ აშშ დოლარში (იხ. სურათი №14).
ქვეყნების მიხედვით FDI-ის მონაცემები ხელმისაწვდომია 1997 წლიდან. 1997-2004 წლების
პერიოდი მოიცავს წლიურ მონაცემებს, ხოლო 2005 წლიდან ხელმისაწვდომია, როგორც
წლიური, ისე კვარტალური მაჩვენებლები.
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სურათი №14

ქვეყნების ანალოგიურად, სექტორების მიხედვით დიაგრამაზე წარმოდგენილია
საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული FDI ძირითდი სექტორების მიხედვით. (იხ.
სურათი №15). მონაცემები ხელმისაწვდომია 2007 წლიდან.
სურათი №15

რომელიმე საანგარიშო პერიოდში FDI-ის უარყოფითი მნიშვნელობის შემთხვევაში
სექტორული დიაგრამის ნაცვლად წარმოდგენილი იქნება ჰისტოგრამა (იხ. სურათი №16).
სურათი №16
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კომპონენტების
რეინვესტიციისა

მიხედვით

(სხვაობა

დიაგრამაზე

მოგება-ზარალსა

და

წარმოდგენილია
დივიდენდებს

სააქციო
შორის)

კაპიტალის,
და

სავალო

ვალდებულებების (სავაჭრო კრედიტები, სესხები) მაჩვენებლები საანგარიშო პერიოდში (იხ.
სურათი №17). FDI კომპონენტების მიხედვით ხელმისაწვდომია 2013 წლიდან.
სურათი №17

პორტალის სხვადასხვა ფუნქციები
პორტალზე წარმოდგენილი დიაგრამების და მათთან დაკავშირებული მონაცემების
შენახვა შესაძლებელია სასურველ ფორმატში (იხ. სურათი №18).
სურათი №18

10

პორტალის მარჯვენა მხარეს მოთავსებულ მენიუში მოცემულია პირდაპირი უცხოური
ინვესტიციების აღრიცხვისას გამოყენებული კლასიფიკაციები, მაჩვენებლების გაანგარიშების
მეთოდოლოგია,

მეტამონაცემები

და

მონაცემებზე

პასუხისმგებელი

სტრუქტურული

ერთეულის საკონტაქტო ინფორმაცია. აქვე შესაბამისი ღილაკების მეშვეობით შესაძლებელია
საქსტატის ვებ-გვერდზე განთავსებულ FDI-ის დეტალურ ცხრილებზე ან PC Axis-ის
მონაცემთა ბაზებზე გადასვლა (იხ. სურათი №19).
სურათი №19

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების გაანგარიშების მოკლე მეთდოლოგია და
პორტალის გამოყენებასთან დაკავშირებული დეტალური ინსტრუქცია წარმოდგენილია
საინფორმაციო ბლოკში

i

მონაცემების ვიზუალიზაციის საშუალებას იძლევა პორტალის რუკა, რომელზეც
წარმოდგენილია

საანგარიშო

პერიოდში

განხორციელებული

ინვესტიციები ქვეყნების მიხედვით (იხ. სურათი №20).
სურათი №20
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პირდაპირი

უცხოური

ახალი პროდუქტი საქსტატის ვებ-გვერდზე ხელმისაწვდომია ქართულ და ინგლისურ
ენებზე.

ამასთან,

მასზე

არსებულ

მონაცემთა

განახლება

განხორციელდება

ყოველკვარტალურად, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მონაცემების გავრცელების
პარალელურად.
გარდა ამისა, მომავალში პორტალს დაემატება ახალი ფუნქციები, რაც სტატისტიკური
ინფორმაციის

მოძიების

პროცესს

უფრო

საინტერესოს

და

მოსახერხებელს

გახდის

მომხმარებლისათვის.

შენიშვნა:
1. ცალკეულ შემთხვევებში პორტალზე წარმოდგენილ მონაცემებში მცირე განსხვავება
საბოლოო შედეგსა და შესაკრებთა ჯამს შორის აიხსნება მონაცემთა დამრგვალებით;
2. პორტალის საწყის გვერდზე წარმოდგენილ ეკონომიკური საქმიანობის სახეებში
დანარჩენი სექტორები მოიცავს ვაჭრობას, განათლებას, კომუნალურ, სოციალურ და
პერსონალურ მომსახურებას. არჩეული ქვეყნის გვერდზე კი ჩამოთვლილ სექტორებს
ემატება კონფიდენციალური მონაცემები.
წყარო:
1. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (სტატისტიკური გამოკვლევა
«საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის შესახებ»);
2. საქართველოს ეროვნული ბანკი;
3. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;
4. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები:
*მონაცემები წინასწარია და ექვემდებარება დაზუსტებას;
0.0 მაჩვენებლის სიდიდე უმნიშვნელოა.
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