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2017 წლის ტოპ 10 კომპანია
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების და ბრუნვის მიხედვით
წინასწარი

მონაცემებით,

2017

წელს

უმსხვილესი

კომპანიების

ნუსხა

(არარეიტინგული), განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების და ბრუნვის
მიხედვით წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ ცხრილებში.
აღნიშნული

ინფორმაცია

ეფუძნება

საგარეო

ეკონომიკური

საქმიანობის

სტატისტიკური გამოკვლევის, ასევე, საწარმოთა კვარტალური სტატისტიკური გამოკვლევის
შედეგებს.

ტოპ 10 კომპანია პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მიხედვით 2017* წელს
(საწარმოთა საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სტატისტიკური გამოკვლევის შედეგებით)

შენიშვნა: კომპანიები არ არის დალაგებული რეიტინგის მიხედვით.

საწარმოს დასახელება
სს ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაცია
საქართველოს ტურიზმის განვითარების ფონდი
შპს მტკვარი ჰოლდინგი
ენკა ინშაათ ვე სანაი ანონიმ შირქეთის ფილიალი საქართველოში
სს მეტრო ავრასია ჯორჯია
სს ენერგო-პრო ჯორჯია
ბი-ფი ჯგუფი
შპს მაგთიკომი
აიდიეს ბორჯომი საქართველო, შპს აიდიეს ბორჯომი ბევერიჯიზ კომპანის საქართველოს ფილიალი
შპს რაკიინ აფთაუნ დეველოპმენტი
*წინასწარი ინფორმაცია.
შენიშვნა: სია არ მოიცავს სადაზღვევო კომპანიებს, ასევე, საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობის
ქვეშ მყოფ საფინანსო საწარმოებს.
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ტოპ 10 კომპანია ბრუნვის მიხედვით 2017* წელს
(საწარმოთა კვარტალური სტატისტიკური გამოკვლევის შედეგებით)
შენიშვნა: კომპანიები არ არის დალაგებული რეიტინგის მიხედვით.

საწარმოს დასახელება
ენკა ინშაათ ვე სანაი ანონიმ შირქეთის ფილიალი საქართველოში
სს ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი
სს ენერგო-პრო ჯორჯია
შპს მარსი
შპს სოკარ გაზ ექსპორტ-იმპორტი
შპს სოკარ ჯორჯია გაზი
შპს სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი
შპს სუპერბეთი 2014
შპს ჩემპიონები 111
შპს ჯორჯიან მანგანეზი
*წინასწარი ინფორმაცია.
შენიშვნა: არაფინანსური კორპორაციების დეკლარირებული მონაცემების მიხედვით.

შენიშვნა: წინასწარი მონაცემების კორექტირება ხორციელდება საქსტატის მიერ შემუშავებული
სტატისტიკური ინფორმაციის გადასინჯვის პოლიტიკის შესაბამისად (რეგულარული გადასინჯვის
პრინციპის

საფუძველზე)

რესპონდენტების/ადმინისტრაციული

წყაროების

მიერ

მონაცემების

დაზუსტების შედეგად.
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