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აბსტრაქტი 

 

მოცემულ სამაგისტრო ნაშრომში შესწავლილ იქნა საინვესტიციო გარემო მისი გავლენა 

მსუბუქ მრეწველობასა და სოფლის მეურნეობაზე, განსაზღვრულია ინვესტიციების 

მნიშვნელობა, რომელიც უზრუნველყოფს ეროვნულ ეკონომიკაში ფულადი რესურსების 

შეუფერხებელ განთავსებას, წარმოჩენილია რომელს მიენიჭოს უპირატესობა - უცხოურისა 

თუ სამამულო ინვესტირების სტიმულირებას. 

ნაშრომში საუბარია თუ როგორ ხდება ინვესტიციების განთავსება სოფლის მეურნეობასა 

და მსუბუქ მრეწველობაში,თუ რა მნიშვნელობა აქვს საინვესტიციო ფონდებს აღნიშნული 

ბიზნესის განვითარებაში. მიმოვიხილავთ რამდენად აქტუალურია დღევენდელი 

ინვესტორებისათვის სოფლის მეურნეობა და მრეწველობა. ასევე საქართველოს მაგალითზე 

განვიხილავთ თითოეულ ამ სფეროში არსებულ საინვესტიციო მდგომარეობას კონკრეტულ 

პროექტების საფუძველზე. შევადარებთ მეზობელ ქვეყნებში არსებულ მდგომარეობას. 

ნაშრომში შემოთავაზებულია მიმდინარე და მოსალოდნელი საინვესტიციო პროექტების 

ეკონომიკური შეფასებები. დარგების “SWOT”1ანალიზის  საფუძველზე გვსურს თვალნათლივ 

წარმოვაჩინოთ ინვესტიციების მნიშვნელობა ზემოთხსენებული დარგების განვითარებაში 

არა მარტო საქართველოში, არამედ ზოგადად.სოფლისმეურნეობისა და სასოფლო 

განვითარების არსებული და დაგეგმილი სამთავრობო პოლიტიკის და სტრატეგიების აღწერა 

და შეფასება. 

 

 

1structured planning method used to evaluate the strengths, weaknesses, opportunities and threats involved in 
a project or in a business venture 
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