
ინვესტიციების მოზიდვის
განახლებული სტრატეგია
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Source: PWC

30% გაყიდვების შემცირება

5000-მა მულტინაციონალურმა კომპანიამ, 
მოსალოდნელი გაყიდვების პროგნოზი
საშუალოდ 30%-ით შეამცირა

30%-40% შემცირება

Unctad-ის გათვლებით 2020 წელს FDI 30-

40%-ით შემცირდება

67% ხარჯები შეამცირა

კომპანიების 67%-მა უკვე მიიღო ხარჯებს
მინიმიზაციის ზომები

Source: UNCTAD

Source: UNCTAD
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გაჩნდა მიწოდების
ჯაჭვების

დივერსიფიკაციის
სტრატეგია
ჩინეთი +1

Nearshoring გახდება
უფრო მნიშვნელოვანი

ახალი ტრენდები

55%

47%

13%

3%
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ხარჯების შემცირების ზომები

დაგეგმილი ინვესტიციების

გაუქმება ან გადადება

M&A სტრატეგიის შეცვლა

არ გეგმავს დამატებით ზომების

მიღებას

25 მარტი

Source: PwC COVID-19 CFO Pulse Surveys—Multi-territory, March 

25, 2020:

როგორი ზომების მიღებას გეგმავენ
კომპანიები

47%

17%

36%

არა არ ვარ დაწმუნებული დიახ

Source: PwC COVID-19 Multi-territory CFO Pulse Survey, March 25, 2020

განიხილავთ თუ არა მიწოდების ჯაჭვის
რგოლების შეცვლას

(მაგ. გამსაღებლები, მწარმოებლები, გასაღების ბაზრები) 

აშშ-ჩინეთის
სავაჭრო ომი

გაზრდილი
მოთხოვნა

ავტომატიზაციაზე

მზარდი ციფრული
ვაჭრობა

გაზრდილი მუშაობა
დისტანციურად

ჯანდაცვის სექტორის
მნიშვნელობის ზრდა

დამატებითი
ფაქტორები



ჩინეთის როლი გლობალურ ეკონომიკაში 4

წარმოების ჰაბი მიწოდების ჯაჭვის
მნიშვნელოვანი რგოლი

მსოფლიო წარმოების 35%

ჩინეთს უჭირავს

სმარტფონების 80%, 

ტელევიზორების 50% 

ჩინეთში იწყობა

Fortune 1000 კომპანიებიდან
938-ს მომწოდებლები ჩინეთში

ყავს

წარმოების შეფერხება
გლობალურად მინიმუმ 56,000 

კომპანიას შეეხო

Source: 2019 McKinsey Global Institute study

კომპიუტერები, ნაწილები და ოპტიკური
პროდუქცია

28%

ელექტრული მოწყობილობები 27%

მანქანა-დანადგარები 17%

ტექსტილის, საფეიქრო და ტყავის ნაწარმი 40%

ექსპორტის
წილი

ჩინეთის წილი მსოფლიო ვაჭრობაში
2013-2017 წ.

Source: Dun & Bradstreet

კომპიუტერები, ელექტრონული და ოპტიკური
პროდუქცია- 14%-მდე

სპორტული ფეხსაცმელი - 17%-მდე

ტანსაცმელი - 12%-მდე

აღნიშნული პროდუქტების ნაწილი ევროკავშირში
მაღალი ტარიფით იბეგრება:
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პროფესიული ბიზნეს
სერვისები (BPO და IT)

ელექტრო და ელექტრონული
პროდუქტები

(მათ შორის საყოფაცხოვრებო
და სამედიცინო ტექნიკა)

ფარმაცევტული
პროდუქტებისა და

სამედიცინო კვლევების
სექტორი

საფეიქრო წარმოება

ლოგისტიკა
(სადისტრიბუციო, 

სამაცივრე, სასაწყობე და
სხვა)

სასტუმროები და უძრავი ქონება ავტო და თვითმფრინავების ნაწილები
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კვალიფიციური სამუშაო
ძალა

გამართული
ინფრასტრუქტურა

რა სარგებელი სურს ინვესტორს

ფინანსური წამახალისებელი
მექანიზმი

ინფორმაციის რომელ წყაროს ენდობა ინვესტორი

Source: Development Counsellors International “Winning Strategies”

პოლიტიკური და
ეკონომიკური რისკების
დაზღვევა
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სექტორულრეიტინგებში

საქართველოს

ინტეგრირება და/ან

პოზიციების

გაუმჯობესება

საინვესტიციო

სექტორული კვლევები

სექტორულგამოცემებში და

ბიზნეს ასოციაციების

პლატფორმებზე სტატიებისა

და კვლევებს განთავსება

ე.წ. Location adviser /

კონსულტანტებთან

ურთიერთობა

სამიზნე კომპანიების

იდენტიფიცირება და

დაკავშირება

გზამკვლევი საელჩოებისთვის განახლებული ვებ-გვერდი და მასალები

შერჩეულია 450-ზე მეტი
კომპანია და
მიმდინარეობს

დამატებითი კომპანიების
იდენტიფიცირება

კომპანიებთან დაკავშრება: 
ოფიციალური და

ელექტრონული წერილები, 

საელჩოების დახმარებით, 

პროფესიული სოციალური
ქსელებით

იდენტიფიცირებულია
40-ზე მეტი ლოკაციის

კონსულტანტი

დაგეგმილია გაცნობითი
ვიზიტი სექტემბერში

დიდი ოთხეულის
კომპანიებთან თანამშრომლობა
კომპანიებთან დაკავშირების

კუთხით

საქართველო დაემატა
fDI Benchmark პლათფორმაზე

საქართველო დაემატა
The Shared Services and 

Outsourcing Network (SSON) 
პლატფორმაზე

საქართველო დაემატება Cushman 

& Wakefield Manufacturing Risk 
Index-ში

გერმანიის BPO ასოციაცია
გამოაქვეყნებს საქართველოს

შესახებ კვლევის

Everest Group-მა საქართველოს
შესახებ Spotlight კვლევა

გამოაქვეყნა

მიმდინარეობს მოლაპარაკება
Site Selection Magazine-თან

IAOP Pulse Magazine-ში და FDI 

intelligence-ში სტატიები

დაწყებულია მუშაობა
სამედიცინო კვლევითი

ცენტრებისა და ფარმაცევტული
პროდუქტის წარმოების
პოტენციალის კვლევაზე

დაწყებულია მუშაობა
ელექტრო ნაწილების

წარმოების პოტენციალის
კვლევაზე
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450-ზე მეტი სამიზნე კომპანია
32 ქვეყანაში

შემუშავდა საინვესტიციო
გზამკვლევი დიპლომატებისთვის

ე.წ. Location adviser 

კონსულტანტებთან

ურთიერთობა

სექტორულ რეიტინგებში
მოხვედრა და პოზიციების

გაუმჯობესება

სექტორულ გამოცემებში

სტატიებისა და კვლევებს

განთავსება

გლობალურ გამოცემებში

საქართველოს წარმატების

ისტორიის წარმოჩენა
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