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წინასიტყვაობა 

სტატისტიკური პუბლიკაცია „პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოში 2021“   

ძირითადად მოიცავს 2017-2021 წლების მონაცემებს. 

პუბლიკაცია შედგენილია საქსტატის მიერ წარმოებული კვარტალური და წლიური 

პერიოდულობის სტატისტიკური გამოკვლევის „საწარმოთა საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის 

შესახებ” საფუძველზე. გარდა ამისა, მოიცავს ინფორმაციას საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროდან და აჭარის ა/რ-ის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროდან 

არარეზიდენტი სუბიექტების მიერ პრივატიზებული ობიექტების შესახებ.  

ასევე, საქართველოს ეროვნული ბანკი აწარმოებს საქართველოს საფინანსო სფეროში, კერძოდ,

კომერციულ ბანკებში, სადაზღვევო კომპანიებსა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში 

განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შესახებ ინფორმაციის შეგროვებას, 

დამუშავებას და ყოველკვარტალურად საქსტატისათვის მიწოდებას. 

პუბლიკაცია გათვალისწინებულია მომხმარებელთა ფართო წრისათვის: სახელმწიფო 

მოხელეების, მეცნიერების, სტუდენტების, მეწარმეების, ჟურნალისტებისა და სხვა დაინტერესებულ 

პირთათვის. 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი) 

Preface 

The statistical publication "Foreign Direct Investments in Georgia 2021" mainly includes data for 2017-
2021. 

The publication was compiled on the basis of the quarterly and annual periodic statistical review " Data 
on External Economic Activities " prepared by Geostat. In addition to this information is received from the 
Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia and Ministry of Finance and Economy of Ajara 
Autonomous Republic on entities privatized by non-residens.  

National Bank of Georgia collects, processes and quarterly submits to Geostat information from 
financial sectors of Georgia, namely information on FDI is in commercial banks, insurance companies and 
micro finance organizations. 

Present publication is designed for a wide circle of users: Government institutions, scientists, students, 
businessmen, journalists and other interested persons. 

National Statistics Office of Georgia (Geostat) 
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შემოკლებები / Abbreviations 

მლნ. - მილიონი Mill.- million 

USD-United States Dollar 

EU-Europian Union 

დსთ - დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა CIS - The Commonwealth of Independent States 

პირობითი აღნიშვნები / Symbols 

 -    მოვლენა არ არსებობს / Magnitude nil 

...   მონაცემები კონფიდენციალურია / Confidencial 

0.0 მაჩვენებლის სიდიდე უმნიშვნელოა / Negligible magnitude 

ცალკეულ შემთხვევებში უმნიშვნელო განსხვავება საბოლოო შედეგსა და შესაკრებთა ჯამს შორის აიხსნება 

მონაცემთა დამრგვალებით. 

The discrepancy between the totals and the sum in some cases can be explained by using rounded data.  

პუბლიკაციაში არსებული მონაცემები არ მოიცავს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ცხინვალის 

რეგიონის ოკუპირებულ ტერიტორიებს.
The data in this publication do not cover occupied territories of Abkhazian Autonomous Republic and Tskhinvali 
region. 
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მეთოდოლოგიური განმარტებები 

                            პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ქვეყნის უმნიშვნელოვანესი ფინანსური ინსტრუმენტის - 

საგადასახდელო ბალანსის მნიშვნელოვან კომპონენტს წარმოადგენს. მისი გაანგარიშება საქართველოში 

ხორციელდება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის  (სსფ) მიერ შემუშავებული მეთოდოლოგიის 

„საგადასახდელო ბალანსის სახელმძღვანელო“ (სსფ, ვაშინგტონი, აშშ, 1993 წ., მეხუთე გამოცემა), ხოლო 

2009 წლიდან „საგადასახდელო ბალანსისა და საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიციის 

სახელმძღვანელოს“ (სსფ, ვაშინგტონი, აშშ, 2008 წ., მეექვსე გამოცემა) მიხედვით. გარდა აღნიშნული 

მეთოდოლოგიისა FDI-ის ზუსტი განსაზღვრის, პირდაპირი ინვესტირების საწარმოო კავშირების სწორად 

დადგენისათვის და ზუსტი გაანგარიშების წარმოებისათვის გამოიყენება ასევე „პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციების სტანდარტული განსაზღვრება“ (ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების 

ორგანიზაცია, პარიზი, საფრანგეთი, 2008 წ., მეოთხე გამოცემა), ასევე, სსფ-ის მიერ 2008 წლის დეკემბერში 

გამოცემული „კოორდინირებული პირდაპირი ინვესტიციების გამოკვლევის სახელმძღვანელო“. 

               პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები FDI საერთაშორისო საინვესტიციო საქმიანობის კატეგორიაა, 

რომელიც გულისხმობს ერთი ქვეყნის რეზიდენტის მიერ სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე განლაგებულ 

საწარმოში წილის ფლობას და ამ საწარმოსთან დაკავშირებულ სხვადასხვა ეკონომიკური ხასიათის 

ოპერაციების წარმოებას. პირდაპირი ინვესტიციები მოიცავს არა მხოლოდ კაპიტალის ჩადების საწყის 

ოპერაციას, არამედ ყოველ შემდგომ ოპერაციას პირდაპირ ინვესტორსა და პირდაპირი ინვესტირების 

საწარმოს შორის. 

    პირდაპირია ინვესტორი, რომელიც ფლობს საწარმოს აქციების არანაკლებ 10 პროცენტს ან ასეთი 

მონაწილეობის ექვივალენტს. პირდაპირი ინვესტორის როლში შეიძლება გამოვიდნენ ფიზიკური 

პირები, კორპორირებული ან არაკორპორირებული კერძო  და სახელმწიფო ორგანიზაციები. 

საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის შესახებ სტატისტიკური გამოკვლევა მოიცავს ეკონომიკურ 

სუბიექტებს საქართველოს ყველა რეგიონიდან (კონტროლირებად ტერიტორიებს). 

გამოსაკვლევ ობიექტთა შერჩევა ხორციელდება შემდეგი ძირითადი კრიტერიუმების მიხედვით:                                 

- საწარმოს ჰყავს არარეზიდენტი დამფუძნებელი (მესაკუთრე); 

- ახორციელებს ექსპორტ-იმპორტის ოპერაციებს; 

- არარეზიდენტებისგან აქვს აღებული სესხი ან გაცემული მათზე; 

- დეპოზიტები აქვს განთავსებული არარეზიდენტ ბანკებში; 

- ფლობს არარეზიდენტი საწარმოს საწესდებო ან სააქციო კაპიტალის 10% და მეტს; 

- არარეზიდენტებს უწევს ან მათგან იღებს მომსახურებას. 
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FDI-ის ძირითადი კომპონენტებია: სააქციო/საწესდებო კაპიტალი, რეინვესტიცია და სავალო 

ვალდებულებები. 

რეინვესტიცია  - სხვაობა მოგება/ზარალსა და დივიდენდებს შორის. 

სავალო ვალდებულებებში აისახება სავაჭრო კრედიტები და სესხები. 

  რადგან FDI ფინანსური კატეგორიაა და არ წარმოადგენს ინვესტიციას განხორციელებულს 

მხოლოდ ფიქსირებულ აქტივებში, მისი დადებითი და უარყოფითი მნიშვნელობაც საერთაშორისო 

მეთოდოლოგიურ ჩარჩოებში და სტანდარტებში თავსდება. 

FDI-ის შემცირების მიზეზებს შორის აღსანიშნავია: რეზიდენტის მიერ არარეზიდენტის წილის 

შეძენა, არარეზიდენტი პირდაპირი ინვესტორის რეკლასიფიკაცია პორტფელის ინვესტორად ან სხვა 

არარეზიდენტ ინვესტორად ან რეზიდენტ ერთეულად, რეზიდენტი საწარმოს მიერ არარეზიდენტი 

პირდაპირი ინვესტორის მიმართ არსებული ვალდებულებების შემცირება. 
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Short describing methodology  

  
FDI represents an important component of the most important financial instrument of our country – 

Balance of Payment. It was calculated in Georgia in accordance with methodology, Balance of Payment 

Manual, prepared by the International Monetary Fund (IMF) (IMF, Washington, USA, 1993, Fifth edition) since 

1997 and now it is calculated in accordance with Balance of Payment and International Investment Position 

Manual, (IMF, Washington, USA, 2008, Sixth edition). Besides, for the purposes of accurate definition of FDI, 

correct identification of production links and accurate calculations OECD Benchmark Definition of Foreign 

Direct Investment (Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Paris, France, 2008, 

Fourth edition) as well as The Coordinated Direct Investment Survey Guide, issued by the IMF in December 

2008, are used. 

FDI is a category of cross-border investment associated with a resident in one economy having control 

or a significant degree of influence on the management of an enterprise that is resident in another economy. 

Direct investment covers not only initial transaction of capital investment, but also all further transactions 

between direct investor and direct investment enterprise. 

 Investor, who owns no less than 10% of the shares of an enterprise or equivalent of such participation, 

is regarded as a direct investor. Direct investors may be individuals, incorporated or unincorporated private 

or state owned entities. 

Statistical survey on external economic activities of enterprises currently involves all regions of 

Georgia (controlled territories).  

Selection of the entities for the survey is based on the following criteria: 

 - an enterprise has non-resident founder;  

- runs export-import transactions;  

- has taken a loan from non-residents or has given loan to non-residents; 

 - has deposits at non-resident banks;  

- owns 10% and more of equity capital of a non-resident enterprise;  

- renders service to or receives service from non-residents.  

FDI can be broken down into the following three categories: equity capital, reinvestment and debt 

instruments. 

    Reinvestment of earnings - difference between profit/loss and dividends. 

    Debt instruments - includes trade credits and loans. 

As the FDI is a financial category and not just an investment in fixed assets, its positive and negative value 

are conditioned by the international methodological framework and standards. 

Among the reasons for the decline in FDI: the acquisition of non-resident shares by a resident, the 

reclassification of a non-resident direct investor into a portfolio investor or other non-resident investor or a 

resident legal entity, the reduction of obligations of a resident enterprise to a non-resident direct investor. 
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პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოში 2012-2021 წლებში 

FDI in Georgia in 2012-2021 

მლნ. აშშ დოლარი                                                                                                                                                                   Mill.USD 

          2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

      1 048.2 1 039.2 1 837.0 1 728.8 1 654.0 1 990.5 1 351.5 1 352.2 589.8 1 241.8 

 

 

 

 

 

 

1,048.2 1,039.2

1,837.0

1,728.8
1,654.0

1,990.5

1,351.5 1,352.2

589.8

1,241.8

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოში (მლნ. აშშ დოლარი) 

FDI in Georgia (Mill. USD)



11 

 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოში კომპონენტების მიხედვით 

FDI in Georgia by components 

 

მლნ. აშშ დოლარი                                                                                                                                                                       Mill.USD 
  2017  2018  2019  2020  2021    
სულ 1 990.5 1 351.5 1 352.2 589.8 1 241.8 Total 

მათ შორის: 
  

   of which: 

სააქციო კაპიტალი 1 115.0 867.0 710.0 37.2 210.3 Equity 

რეინვესტიცია 616.5 434.1 636.7 500.3 769.9 Reinvestment of earnings 

სავალო ვალდებულებები 259.1 50.5 5.5 52.3 261.6 Debt instruments 
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პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოში კომპონენტების მიხედვით 2021 წელს (%) 

FDI in Georgia by components in 2021 (%) 

 

 

 

საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი ინვესტიციები ქვეყნების მიხედვით 

FDI in Georgia by Countries 

მლნ. აშშ დოლარი                                                                                                                                                                Mill.USD 

ქვეყნები 2017 2018 2019 2020 2021 countries 

სულ    1,990.5 1,351.5 1,352.2 589.8 1,241.8 Total 

მათ შორის:      of which: 

ევროკავშირის ქვეყნები (27) 566.8 423.0 433.3 339.9 354.4 EU counties (27) 

ავსტრია 6.3 17.4 15.2 -10.7 7.5 Austria 

ბელგია 4.3 3.5 1.5 4.9 8.2 Belgium 

ბულგარეთი 4.9 7.4 5.9 -1.7 2.4 Bulgaria 

გერმანია -94.5 41.1 23.9 36.6 36.2 Germany 

დანია -4.5 15.2 2.8 28.9 2.1 Denmark 

ესპანეთი 5.8 -3.5 -3.1 2.9 14.4 Spain 

ესტონეთი 20.5 15.4 3.9 7.0 5.3 Estonia 

ირლანდია 0.2 3.2 133.2 0.2 1.1 Ireland 

იტალია 8.3 -3.6 -0.9 -0.3 1.3 Italy 

კვიპროსი 13.1 -86.4 24.4 -45.2 -18.2 Cyprus 

ლატვია -33.9 4.2 2.3 4.7 5.4 Latvia 

ლიეტუვა (ლიტვა) 2.5 1.0 4.0 1.0 0.2 Lithuania (Lietuva) 

ლუქსემბურგი 103.2 50.1 68.8 22.8 34.9 Luxembourg 

მალტა 10.0 25.1 1.2 45.9 -2.2 Malta 

სააქციო კაპიტალი
Equity
16.9

რეინვესტიცია
Reinvestment of 

earnings
62.0

სავალო

ვალდებულებები
Debt instruments

21.1
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ქვეყნები 2017 2018 2019 2020 2021 countries 

ნიდერლანდები 356.2 211.6 92.9 206.8 138.3 Netherlands 

პოლონეთი 1.3 2.9 3.6 1.3 7.2 Poland 

პორტუგალია 0.9 0.0 -0.2 - 0.6 Portugal 

რუმინეთი 0.7 0.6 0.3 0.1 0.3 Romania 

საბერძნეთი 0.7 2.0 1.3 2.9 2.0 Greece 

საფრანგეთი 21.1 29.1 20.4 12.0 23.2 France 

სლოვაკეთი 2.8 3.7 1.9 16.6 -5.9 Slovakia 

სლოვენია 1.0 0.9 1.2 0.0 0.0 Slovenia 

უნგრეთი 2.1 1.5 2.7 1.4 4.0 Hungary 

ფინეთი -0.4 0.1 2.2 0.7 0.8 Finland 

შვედეთი 2.0 1.1 4.7 7.7 4.5 Sweden 

ჩეხეთი 131.7 77.7 18.3 -6.3 80.8 Czech Republic 

ხორვატია 0.5 2.0 0.8 -0.3 0.0 Croatia 

       

დსთ-ის ქვეყნები  520.6 304.8 154.3 56.5 95.2 CIS countries 

აზერბაიჯანი 460.5 246.7 39.0 -16.3 3.5 Azerbaijan 

ბელარუსი 0.5 0.7 0.3 4.2 1.3 Belarus 

თურქმენეთი 2.6 -0.3 3.1 -0.3 1.1 Turkmenistan 

მოლდოვა 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 Moldova 

რუსეთი 52.4 83.8 62.9 42.2 75.5 Russia 

სომხეთი 6.9 9.7 14.9 10.8 11.1 Armenia 

უზბეკეთი 1.2 1.1 0.8 -0.1 -0.3 Uzbekistan 

უკრაინა 5.7 1.4 25.9 16.4 16.2 Ukraine 

ყაზახეთი -9.4 -39.8 7.4 0.2 10.9 Kazakhstan 

ყირგიზეთი 0.1 1.4 0.1 -0.6 -24.5 Kyrgyzstan 

       

სხვა ქვეყნები 900.6 622.0 757.7 191.9 788.5 Other countries 

ავსტრალია 3.4 0.6 2.6 1.0 2.2 Australia 

არაბთა გაერთიანებული 

საამიროები 146.9 33.4 25.6 -13.9 28.3 
United Arab 

Emirates 

არგენტინა 0.1 -0.1 - 0.0 0.0 Argentina 

აშშ 79.1 105.0 115.7 98.5 16.4 United States 

ბაჰამები 0.1 0.2 -2.8 -3.4 -0.3 Bahamas 

ბელიზი 2.4 3.3 -11.2 -12.7 -40.5 Belize 

გაერთიანებული სამეფო 249.0 183.3 237.5 303.1 603.6 United Kingdom 

გიბრალტარი 1.9 1.0 1.2 0.4 -0.8 Gibraltar 

ეგვიპტე -0.3 0.7 0.6 2.6 2.9 Egypt 

ერაყი 0.5 -6.7 -13.0 18.0 10.1 Iraq 

ვირჯინის კ-ები (ბრიტ.) -16.7 -43.9 -55.7 -85.4 -20.8 
Virgin Islands, 

British 

თურქეთი 256.2 49.2 169.7 79.9 100.0 Türkiye 

იაპონია 18.4 4.8 39.5 6.5 4.3 Japan 

ინდოეთი 9.3 3.0 7.5 4.1 6.8 India 

იორდანია 1.0 0.7 -1.3 0.0 1.9 Jordan 

ირანი 5.5 8.2 3.6 1.1 1.0 Iran 

ისლანდია -0.7 0.1 -1.5 0.0 0.0 Iceland 

ისრაელი 6.7 -1.4 24.0 11.0 25.4 Israel 
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ქვეყნები 2017 2018 2019 2020 2021 countries 

კაიმანის კ-ბი -1.6 3.1 -3.7 3.0 1.1 Cayman Islands 

კანადა 0.2 8.3 0.5 0.8 8.0 Canada 

კორეა 36.4 33.3 23.1 2.4 4.0 Korea 

ლიბანი 2.4 1.4 2.2 4.6 1.0 Lebanon 

ლიბია 0.1 - - - 0.0 Libya 

ლიხტენშტაინი 2.9 1.9 0.5 1.0 -0.3 Liechtenstein 

მავრიკი -7.8 1.7 4.0 -0.5 0.7 Mauritius 

მარშალის კ-ები 2.9 1.9 34.0 6.8 19.4 Marshall Islands 

ნორვეგია 0.7 5.7 -0.1 1.1 1.0 Norway 

პანამა 27.2 77.0 76.8 -210.1 -9.6 Panama 

საუდების არაბეთი -4.5 3.1 -0.2 -0.2 -10.0 Saudi Arabia 

სეიშელები 5.2 3.4 3.1 -0.9 29.9 Seychelles 

სენტკიტს-ნევისი 1.1 0.5 -1.7 -4.0 0.4 
Saint Kitts and 

Nevis 

სირია 1.0 0.2 0.4 -0.1 -0.3 Syrian 

ფილიპინები 0.0 - 0.0 0.0 0.4 Philippines 

ყატარი 8.7 7.6 7.5 1.9 3.2 Qatar 

შვეიცარია 29.3 44.3 17.2 10.0 7.5 Switzerland 

ჩინეთი 19.4 76.0 44.7 -35.4 -28.1 China 

ჰონ-კონგი 1.6 4.8 -7.6 -2.5 3.1 
Hong Kong, SAR of 

China 

დანარჩენი ქვეყნები 12.7 6.7 14.9 3.3 16.5 Other countries 

საერთაშორისო ორგანიზაციები 2.5 1.6 6.9 1.5 3.7 
International 

Organizations 
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საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი ინვესტიციები ქვეყნების ჯგუფების მიხედვით                 

(მლნ. აშშ დოლარი)                                                  

  FDI in Georgia by Country groups (Mill. USD) 

 
 
 
შენიშვნა: 2021 წლიდან - ევროკავშირის  წევრი 27 ქვეყანა. 

Notice: Since 2021 - 27 EU members. 
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ძირითადი პირდაპირი ინვესტორი ქვეყნები საქართველოში 2021 წლის მიხედვით 

Major Direct investor countries in Georgia by 2021 

მლნ. აშშ დოლარი                                                                                                                                                                       Mill.USD 

ქვეყნები 2017 2018 2019 2020 2021 countries 

სულ    1 990.5 1 351.5 1 352.2 589.8 1 241.8 Total 

მათ შორის:     

 

of which: 

გაერთიანებული სამეფო 249.0 183.3 237.5 303.1 603.6 United Kingdom 

ნიდერლანდები 356.2 211.6 92.9 206.8 138.3 Netherlands 

თურქეთი 256.2 49.2 169.7 79.9 100.0 Türkiye 

ჩეხეთი 131.7 77.7 18.3 -6.3 80.8 Czech Republic 

რუსეთი 52.4 83.8 62.9 42.2 75.5 Russia 

დანარჩენი ქვეყნები 945.1 745.9 770.8 -35.8 243.7 Other countries 

 

 

ევროკავშირის

ქვეყნები
EU counties

28.5

დსთ-ის ქვეყნები
CIS countries

7.7

დანარჩენი ქვეყნები
Other countries

63.8

საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი ინვესტიციები ქვეყნების ჯგუფების

მიხედვით 2021 წელს (%)                                                  

FDI in Georgia by Country Groups in 2021 (%)
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თურქეთი
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ჩეხეთი
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რუსეთი
Russia

ძირითადი პირდაპირი ინვესტორი ქვეყნები საქართველოში 2021 წლის მიხედვით

(მლნ. აშშ დოლარი)

Major Direct investor countries in Georgia by 2021 
(Mill. USD)

2020 2021

გაერთიანებული

სამეფო
United Kingdom

48.6

ნიდერლანდები
Netherlands

11.1

თურქეთი
Türkiye

8.1

ჩეხეთი
Czech Republic

6.5

რუსეთი
Russia

6.1

დანარჩენი ქვეყნები
Other countries

19.6

უმსხვილესი პირდაპირი ინვესტორი ქვეყნების წილი 2021 წელს (%) 

SHARE OF THE LARGEST DIRECT INVESTOR COUNTRIES IN 2021 (%)
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ძირითადი პირდაპირი ინვესტორი ქვეყნები საქართველოში ეკონომიკის სექტორებად 

 2021 წელს 

Major Direct investor countries in Georgia by economic sectors in 2021 

 

სექტორები 
მლნ. აშშ დოლარი 

Mill.USD 
Sectors 

სულ    603.6 Total 

მათ შორის:  of which: 

სოფლის მეურნეობა, თევზჭერა 0.3 Agriculture and fishing 

სამთომოპოვებითი მრეწველობა -0.9 Mining 

დამამუშავებელი მრეწველობა -1.5 Manufacturing 

ენერგეტიკა … Energy sector 

მშენებლობა 0.0 Construction 

სასტუმროები და რესტორნები 0.3 Hotels and Restaurants 

ტრანსპორტი 2.6 Transports 

კავშირგაბმულობა … Communications 

ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურება 6.1 Health and social work 

უძრავი ქონება 9.2 Real estate 

საფინანსო სექტორი 363.6 Financial sector 

დანარჩენი სექტორები 223.8 Other sectors 

 

სექტორები 
მლნ. აშშ დოლარი 

Mill.USD 
Sectors 

სულ 138.3 Total 

მათ შორის:  of which: 

სოფლის მეურნეობა, თევზჭერა -0.4 Agriculture and fishing 

სამთომოპოვებითი მრეწველობა -21.0 Mining 

დამამუშავებელი მრეწველობა 95.2 Manufacturing 

ენერგეტიკა 25.2 Energy sector 

მშენებლობა 0.2 Construction 

სასტუმროები და რესტორნები -1.2 Hotels and Restaurants 

ტრანსპორტი -2.3 Transports 

კავშირგაბმულობა 0.4 Communications 

ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურება … Health and social work 

უძრავი ქონება 8.3 Real estate 

საფინანსო სექტორი 26.0 Financial sector 

დანარჩენი სექტორები 8.0 Other sectors 

გაერთიანებული სამეფო 

United Kingdom 

 

ნიდერლანდები 

Netherlands 
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სექტორები 
მლნ. აშშ დოლარი 

Mill.USD 
Sectors 

სულ 100.0 Total 

მათ შორის:  of which: 

სოფლის მეურნეობა, თევზჭერა 0.0 Agriculture and fishing 

სამთომოპოვებითი მრეწველობა 0.1 Mining 

დამამუშავებელი მრეწველობა 3.2 Manufacturing 

ენერგეტიკა 42.5 Energy sector 

მშენებლობა -6.1 Construction 

სასტუმროები და რესტორნები 4.0 Hotels and Restaurants 

ტრანსპორტი 6.3 Transports 

კავშირგაბმულობა … Communications 

ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურება 0.6 Health and social work 

უძრავი ქონება 0.8 Real estate 

საფინანსო სექტორი 16.7 Financial sector 

დანარჩენი სექტორები 31.9 Other sectors 

  

სექტორები 
მლნ. აშშ დოლარი 

Mill.USD 
Sectors 

სულ 80.8 Total 

მათ შორის:  of which: 

სოფლის მეურნეობა, თევზჭერა … Agriculture and fishing 

დამამუშავებელი მრეწველობა 0.2 Manufacturing 

ენერგეტიკა 66.7 Energy sector 

მშენებლობა … Construction 

სასტუმროები და რესტორნები -0.1 Hotels and Restaurants 

ტრანსპორტი 0.9 Transports 

კავშირგაბმულობა … Communications 

ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურება … Health and social work 

უძრავი ქონება 8.9 Real estate 

საფინანსო სექტორი … Financial sector 

დანარჩენი სექტორები 4.1 Other sectors 

 

თურქეთი 

Türkiye 

 

ჩეხეთი 

 Czech Republic 
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სექტორები 
მლნ. აშშ დოლარი 

Mill.USD 
Sectors 

სულ 75.5 Total 

მათ შორის:  of which: 

სოფლის მეურნეობა, თევზჭერა 2.0 Agriculture and fishing 

სამთომოპოვებითი მრეწველობა 0.0 Mining 

დამამუშავებელი მრეწველობა 27.4 Manufacturing 

ენერგეტიკა 5.8 Energy sector 

მშენებლობა 8.1 Construction 

სასტუმროები და რესტორნები -7.4 Hotels and Restaurants 

ტრანსპორტი 0.6 Transports 

კავშირგაბმულობა 0.3 Communications 

ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურება 0.6 Health and social work 

უძრავი ქონება 19.1 Real estate 

საფინანსო სექტორი 12.2 Financial sector 

დანარჩენი სექტორები 6.8 Other sectors 

 

შენიშვნა: 

-  უძრავი ქონება მოიცავს: იჯარისა და უძრავი ქონების ოპერაციებს და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევას; 

-  საფინანსო სექტორი მოიცავს საბანკო, მიკროსაფინანსო და სადაზღვევო ორგანიზაციებში განხორციელებულ 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მონაცემებსაც; 

-  დანარჩენი სექტორები მოიცავს: ვაჭრობას, განათლებას, კომუნალურ, სოციალურ და პერსონალურ მომსახურებას, 

აგრეთვე ემატება კონფიდენციალური (ინფორმაცია კონფიდენციალურია „ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ 

საქართველოს კანონის“ 28-ე მუხლის თანახმად (ოფიციალური სტატისტიკის წარმოების მიზნით შეგროვებული 

მონაცემები კონფიდენციალურია, თუ ისინი იძლევა დაკვირვების ერთეულის იდენტიფიცირების საშუალებას ან თუ 

მათი მეშვეობით შესაძლებელია ამგვარი მონაცემების დადგენა) და გაცემას არ ექვემდებარება) სექტორების მონაცემები. 

 

 

 

 

 

რუსეთი 

 Russia 

 

Notice: 
 

- Real estate includes: real estate, renting and business activities; 
- The financial sector also includes data on foreign direct investment in banking, microfinance and insurance organizations; 
- Other sector includes: Trade; Education; Other community, social and personal service activities. Confidential sectors 
data is also added. The data are confidential in accordance with Article 28 of the Law of Georgia on Official Statistics (data 
collected for the production of official statistics are confidential if they allow identification of the unit of observation or if such 
data can be determined with their help) and is not subject to disclosure 
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პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოში ეკონომიკის სექტორების მიხედვით 

FDI in Georgia by Economic Sectors 

 

მლნ. აშშ დოლარი                                                                                                                                                                           Mill.USD 

სექტორები 2017 2018 2019 2020 2021                          Sectors 

სულ 1 990.5 1 351.5 1 352.2 589.8 1 241.8 
Total 

მათ შორის: 
     

of which: 

სოფლის მეურნეობა, თევზჭერა 13.9 -1.9 7.1 -1.6 1.9 Agriculture, fishing 

სამთომოპოვებითი მრეწველობა 51.8 61.4 52.8 98.8 -25.7 
Mining 

დამამუშავებელი მრეწველობა 99.7 172.7 123.9 41.5 133.3 
Manufacturing 

ენერგეტიკა 281.7 125.2 262.0 -7.0 185.9 
Energy sector 

მშენებლობა 176.6 175.5 42.9 33.7 -24.7 
Construction 

სასტუმროები და რესტორნები 112.5 105.2 130.4 -248.0 -2.9 
Hotels and restaurants 

ტრანსპორტი 475.4 204.5 55.1 10.5 4.2 
Transports 

კავშირგაბმულობა 51.9 -41.2 72.0 50.0 -36.0 
Communications 

ჯანდაცვა და სოციალური 

მომსახურება 

7.9 15.8 18.8 10.6 26.8 Health and social work 

უძრავი ქონება  
224.9 141.6 10.5 95.3 110.1 Real Estate 

საფინანსო სექტორი 
308.8 274.0 273.5 407.2 465.3 

Financial sector 

დანარჩენი სექტორები 
185.4 118.6 303.1 98.8 403.6 

Other sectors 

 

 

 

 

 

Notice: 
 

-       Real estate includes: real estate, renting and business activities; 
-       The financial sector also includes data on foreign direct investment in banking, microfinance and insurance organizations; 
-       Other sector includes: Trade; Education; Other community, social and personal service activities 

შენიშვნა: 

-       უძრავი ქონება მოიცავს: იჯარისა და უძრავი ქონების ოპერაციებს და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევას; 

-       საფინანსო სექტორი მოიცავს საბანკო, მიკროსაფინანსო და სადაზღვევო ორგანიზაციებში განხორციელებულ 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მონაცემებსაც; 

-       დანარჩენი სექტორები მოიცავს: ვაჭრობას, განათლებას, კომუნალურ, სოციალურ და პერსონალურ მომსახურებას. 
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პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოში 2021 წლის ძირითადი ეკონომიკის სექტორების 

მიხედვით 

FDI in Georgia by Major Economic Sectors by 2021 

მლნ. აშშ დოლარი                                                                                                                                                                       Mill.USD 

        სექტორები 2017 2018 2019 2020 2021 Sectors 

სულ 1 990.5 1 351.5 1 352.2 589.8 1 241.8 Total 

მათ შორის:      of which: 

საფინანსო სექტორი 308.8 274.0 273.5 407.2 465.3 Financial sector 

ენერგეტიკა 281.7 125.2 262.0 -7.0 185.9 Energy sector 

დამამუშავებელი მრეწველობა 99.7 172.7 123.9 41.5 133.3 Manufacturing 

უძრავი ქონება 224.9 141.6 10.5 95.3 110.1 Real Estate 

ჯანდაცვა და სოციალური 

მომსახურება 7.9 15.8 18.8 10.6 26.8 
Health and social 

work 

დანარჩენი სექტორები 1 067.5 622.1 663.5 42.1 320.4 Other sectors 
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Health and 
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პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოში 2021 წლის ძირითადი ეკონომიკის 

სექტორების მიხედვით (მლნ.აშშ დოლარი)
FDI in Georgia by Major Economic Sectors by 2021 (Mill. USD)

2020 2021
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საფინანსო სექტორი
Financial sector

37.5

ენერგეტიკა
Energy sector

15.0

დამამუშავებელი

მრეწველობა
Manufacturing

10.7

უძრავი ქონება
Real Estate

8.9

ჯანდაცვა და

სოციალური

მომსახურება
Health and social 

work
2.2

დანარჩენი

სექტორები
Other sectors

25.8

უმსხვილესი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ეკონომიკის სექტორების მიხედვით 2021 

წელს (%)

FDI BY MAJOR ECONOMIC SECTORS IN 2021 (%)

Notice: 
 

-       Real estate includes: real estate, renting and business activities; 
-       The financial sector also includes data on foreign direct investment in banking, microfinance and insurance organizations; 
-       Other sector includes: Trade; Education; Other community, social and personal service activities 

შენიშვნა: 

-       უძრავი ქონება მოიცავს: იჯარისა და უძრავი ქონების ოპერაციებს და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევას; 

-       საფინანსო სექტორი მოიცავს საბანკო, მიკროსაფინანსო და სადაზღვევო ორგანიზაციებში განხორციელებულ 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მონაცემებსაც; 

-       დანარჩენი სექტორები მოიცავს: ვაჭრობას, განათლებას, კომუნალურ, სოციალურ და პერსონალურ მომსახურებას. 
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პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოში ძირითადი ეკონომიკის სექტორებისა და ქვეყნების 

მიხედვით 2021 წელს  (მლნ.აშშ დოლარი) 

FDI in Georgia by Major Economic Sectors and countries in 2021 (Mill. USD) 

 

 

ქვეყნები 
მლნ. აშშ დოლარი 

Mill.USD 
Countries 

სულ 465.3 Total 

მათ შორის: 
 of which: 

გაერთიანებული სამეფო 363.6 United Kingdom 

ნიდერლანდები 26.0 Netherlands 

თურქეთი 16.7 Türkiye 

რუსეთი 12.2 Russia 

დანარჩენი ქვეყნები 46.8 Other countries 

 

 

 

ქვეყნები 
მლნ. აშშ დოლარი 

Mill.USD 
Countries 

სულ 185.9 Total 

მათ შორის: 
 of which: 

ჩეხეთი 66.7 Czech Republic 

თურქეთი 42.5 Türkiye 

ნიდერლანდები 25.2 Netherlands 

ლუქსემბურგი 16.6 Luxembourg 

დანარჩენი ქვეყნები 34.9 Other countries 

 

 

 

საფინანსო სექტორი 

Financial sector 

ენერგეტიკა 

Energy sector 
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ქვეყნები 
მლნ. აშშ დოლარი 

Mill.USD 
Countries 

სულ 133.3 Total 

მათ შორის:  of which: 

ნიდერლანდები 95.2 Netherlands 

რუსეთი 27.4 Russia 

ლუქსემბურგი 5.8 Luxembourg 

კვიპროსი 5.5 Cyprus 

დანარჩენი ქვეყნები -0.6 Other countries 

 

 

 

ქვეყნები 
მლნ. აშშ დოლარი 

Mill.USD 
Countries 

სულ 110.1 Total 

მათ შორის: 
 of which: 

აშშ 28.4 United States 

რუსეთი 19.1 Russia 

გერმანია 18.5 Germany 

გაერთიანებული სამეფო 9.2 United Kingdom 

დანარჩენი ქვეყნები 34.8 Other countries 

 

 

 

 

 

 

დამამუშავებელი მრეწველობა 

Manufacturing 
 

უძრავი ქონება 

Real Estate 
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ქვეყნები 
მლნ. აშშ დოლარი 

Mill.USD 
Countries 

სულ 26.8 Total 

მათ შორის: 
 of which: 

გაერთიანებული სამეფო 6.1 United Kingdom 

აზერბაიჯანი 2.3 Azerbaijan 

გერმანია 1.2 Germany 

რუსეთი 0.6 Russia 

დანარჩენი ქვეყნები 16.5 Other countries 

 

 

შენიშვნა: 

- უძრავი ქონება მოიცავს: ოპერაციებს უძრავი ქონებით, იჯარასა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევას; 

- საფინანსო სექტორი მოიცავს საბანკო, მიკროსაფინანსო და სადაზღვევო ორგანიზაციებში განხორციელებულ პირდაპირი 

უცხოური ინვესტიციების მონაცემებსაც. 

 

Notice: 

- Real estate includes: Real estate, renting and business activities; 

- The financial sector also includes data on foreign direct investment in banking, microfinance and insurance organizations. 

 

 

 

 

 

  

ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურება 

Health and social work 
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პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოში რეგიონების მიხედვით 

FDI in Georgia by Regions 

 

მლნ. აშშ დოლარი                                                                                                                                                                       Mill.USD 

რეგიონი 2017 2018 2019 2020 2021 Regions 

სულ 1 990.5 1 351.5 1 352.2 589.8 1 241.8 Total 

მათ შორის:      of which: 

ქ. თბილისი 1 534.5 1 072.8 947.5 340.2 1 043.4 Tbilisi 

აჭარა 212.9 85.0 193.3 78.5 84.9 Adjara 

კახეთი 12.4 -8.2 2.3 -4.8 1.1 Kakheti  

სამცხე-ჯავახეთი 38.9 45.2 50.7 25.8 45.5 Samtskhe-Javakheti  

ქვემო ქართლი 64.6 86.3 48.7 78.7 21.3 Kvemo Kartli  

სამეგრელო-ზემო სვანეთი 55.2 -8.9 45.9 31.5 -4.5 Samegrelo-Zemo Svaneti 

გურია 1.1 0.3 1.6 0.1 0.9 Guria 

იმერეთი 57.8 27.0 45.4 -3.0 2.4 Imereti 

რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 6.2 2.4 2.3 2.8 0.8 
Racha-Lechkhumi and 

Kvemo Svaneti 

შიდა ქართლი 1.1 15.2 1.2 18.7 19.6 Shida Kartli 

მცხეთა-მთიანეთი 5.9 34.4 13.2 21.3 26.1 Mtskheta-Mtianeti 
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პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოში ძირითადი რეგიონების მიხედვით  2021 წელს 

FDI in Georgia by Major Regions in 2021 

მლნ. აშშ დოლარი               Mill.USD 

რეგიონი 2017 2018 2019 2020 2021 Regions 

სულ 1 990.5 1 351.5 1 352.2 589.8 1 241.8 Total 

მათ შორის: of which: 

ქ. თბილისი 1 534.5 1 072.8 947.5 340.2 1 043.4 Tbilisi 

აჭარა 212.9 85.0 193.3 78.5 84.9 Adjara 

სამცხე-ჯავახეთი 38.9 45.2 50.7 25.8 45.5 Samtskhe-Javakheti 

მცხეთა-მთიანეთი 5.9 34.4 13.2 21.3 26.1 Mtskheta-Mtianeti 

ქვემო ქართლი 64.6 86.3 48.7 78.7 21.3 Kvemo Kartli 

დანარჩენი რეგიონები 133.8 27.8 98.8 45.4 20.5 Other regions 

შენიშვნა: 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების განაწილება საქართველოს რეგიონების მიხედვით წარმოებს საწარმოთა "საგარეო

ეკონომიკური საქმიანობის" სტატისტიკური გამოკვლევის შედეგად მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე შერჩეული 

საწარმოების ფაქტიური მისამართების მიხედვით. რაც შეეხება საფინანსო სექტორს (კომერციული ბანკები, მიკროსაფინანსო 

ორგანიზაციები და სადაზღვევო კომპანიები), მონაცემები მიკუთვნებულია მთლიანად თბილისზე. 

Notice: 

Distribution of FDI by regions is done according to the actual addresses of enterprises from statistical survey on external

economic activities. Regarding financial sector (commercial banks, insurance companies and microfinancial organizations), all data 

are allocated to the city Tbilisi. 
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რეგიონები
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პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოში ძირითადი რეგიონების მიხედვით  

2021 წელს (მლნ. აშშ დოლარი) 

FDI in Georgia by Major Regions in 2021 (Mill. USD)

2020 2021
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პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოში საწარმოთა ზომების მიხედვით 

FDI in Georgia by size classes of enterprises 

მლნ. აშშ დოლარი  Mill.USD 

2017 2018 2019 2020 2021 

სულ 1 990.5 1 351.5 1 352.2 589.8 1 241.8 Total 

მათ შორის:  of which: 

მსხვილი 1 165.7 855.7 773.3 564.6 722.5 Large 

საშუალო 378.8 -12.5 336.4 -22.4 104.6 Medium 

მცირე 446.0 508.4 242.4 47.6 414.8 Small 

 

 

 

ქ. თბილისი
Tbilisi
84.0

აჭარა
Adjara

6.8

სამცხე-ჯავახეთი
Samtskhe-Javakheti 

3.7

მცხეთა-მთიანეთი
Mtskheta-Mtianeti

2.1

ქვემო ქართლი
Kvemo Kartli 

1.7

დანარჩენი რეგიონები
Other regions

1.7

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოში ძირითადი რეგიონების 

მიხედვით  2021 წელს (%)      

FDI in Georgia by Major Regions in 2021 (%)

საწარმოთა ზომის განსაზღვრის მეთოდოლოგია 

მსხვილი ყველა ორგანიზაციულ‐სამართლებრივი ფორმის 

საწარმო, სადაც დასაქმებულთა საშუალოწლიური 

რაოდენობა აღემატება 249 კაცს ან საშუალო წლიური ბრუნვის 

მოცულობა 60 მლნ ლარს.  

 საშუალო ყველა ორგანიზაციულ‐სამართლებრივი ფორმის 

საწარმო, რომელშიც დასაქმებულთა საშუალო წლიური 

რაოდენობა მერყეობს 50‐დან 250 კაცამდე, ხოლო საშუალო 

წლიური ბრუნვის მოცულობა – 12 მლნ ლარიდან 60 მლნ 

ლარამდე.  

 მცირე ყველა ორგანიზაციულ‐სამართლებრივი ფორმის 

საწარმო, რომელშიც დასაქმებულთა საშუალო წლიური 

რაოდენობა არ აღემატება 50 დასაქმებულს და საშუალო 

წლიური ბრუნვის მოცულობა არ აღემატება 12 მლნ ლარს.  

Definition of size classes of enterprises 

Large Enterprise, with more than 249 persons employed 

and/or average annual turnover - 60 million GEL.  

Medium Enterprise, with 50-249 persons employed 

and/or average annual turnover - 12-60 million GEL.  

Small Enterprise, with less than 50 persons employed 

and/or average annual turnover less than 12 million GEL. 
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პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოში საწარმოთა ასაკის მიხედვით 

FDI in Georgia by age groups of enterprises 

მლნ. აშშ დოლარი  Mill.USD 

ასაკი 2017 2018 2019 2020 2021 Age 

სულ 
1 990.5 1 351.5 1 352.2 589.8 1 241.8 

Total 

მათ შორის: 
 of 

which: 

1-5 წელი 
514.9 497.3 372.3 182.4 398.5 1-5 years 

6-10 წელი 
1 154.1 599.1 724.8 29.8 255.3 6-10 years 

11+ წელი 298.9 215.0 181.0 339.9 529.0 11+ years 

ასაკი უცნობია 22.6 40.1 74.1 37.7 59.0 Unknown 

შენიშვნა: 

საწარმოს ასაკი - იანგარიშება მისი დაარსების თარიღიდან.

722.5
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414.8
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 800.0

მსხვილი
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Medium

მცირე
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პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოში საწარმოთა ზომების მიხედვით 2021 

წელს (მლნ. აშშ დოლარი) 

FDI in Georgia by size classes of enterpri in 2021 (Mill. USD)

Notice: 
Age of the enterprise - calculated from the date of its birth.
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საწარმოები სადაც 2021 წელს განხორციელდა მსხვილი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 

Top enterprises with the largest FDI in 2021 

N 
კოდი                
Codes 

დასახელება  

Name of the enterprises 

სექტორი 

Sectors 

ინვესტორი ქვეყნები 

Investor countries 

1 204870844 

აიდიეს ბორჯომი საქართველო, შპს აიდიეს ბორჯომი 

ბევერიჯიზ კომპანის საქართველოს ფილიალი  

IDS Borjomi Georgia, A Georgian Branch of IDS 
Borjomi Beverages Co.N.V. 

დამამუშავებელი 

მრეწველობა  

Manufacturing 

ნიდერლანდები 

Netherlands 

2 205129617 
შპს თბილისი ენერჯი 

Tbilisi Energy LLC 

ენერგეტიკა  

Energy sector 

მარშალის კუნძულები 

Marshall Islands 

3 205169066 
სს ენერგო - პრო ჯორჯია  

JSC Energo - Pro Georgia 

ენერგეტიკა  

Energy sector 

ჩეხეთი  

Czech Republic 

4 230866435 შპს ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია 

HeidelbergCement Georgia LLC 

დამამუშავებელი 

მრეწველობა  

Manufacturing 

ნიდერლანდები 

Netherlands 

5 245591426 
შპს აჭარ ენერჯი-2007  

Achar Energy 2007 LLC 

ენერგეტიკა  

Energy sector 

თურქეთი 

Türkiye 

6 404411908 შპს რუსთავის ფოლადი  

Rustavi Steel LLC 

დამამუშავებელი 

მრეწველობა  

Manufacturing 

ნიდერლანდები 

Netherlands 

7 404539576 
შპს მტკვარი ჰოლდინგი 

Mtkvari Holding LLC 

ენერგეტიკა  

Energy sector 

ლუქსემბურგი  

Luxembourg 

8 405103034 
სს ბიჯეო ჯგუფი  

JSC BGEO Group  
საფინანსო სექტორი 

Financial sector 

გაერთიანებული სამეფო 

United Kingdom 

9 405435596 შპს ენთეინ ჯორჯია 

Entain Georgia LLC 

დანარჩენი 

სექტორები
Other sectors 

მალტა / გაერთიანებული 

სამეფო 

Malta /United Kingdom 

10 416331491 შპს მეტალ ქონსთრაქშენ ჯორჯია 

Metal Construction Georgia LLC   

დანარჩენი 

სექტორები
Other sectors 

სეიშელები 

 /Seychelles 

შენიშვნა: 

- საფინანსო სექტორი მოიცავს საბანკო, მიკროსაფინანსო და სადაზღვევო ორგანიზაციებში განხორციელებულ პირდაპირი 

უცხოური ინვესტიციების მონაცემებსაც. 

- დანარჩენი სექტორები მოიცავს: ვაჭრობას, განათლებას, კომუნალურ, სოციალურ და პერსონალურ მომსახურებას. 

- საწარმოები არ არის დალაგებული რეიტინგის მიხედვით. 

Notice: 

- The financial sector also includes data on foreign direct investment in banking, microfinance and insurance organizations. 

- Other sector includes: Trade; Education; Other community, social and personal service activities. 

- Top companies are not sorted by rating. 
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პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოში საწარმოთა ასაკის მიხედვით

2021 წელს (მლნ. აშშ დოლარი) 
FDI in Georgia by age groups of enterprises in 2021 (Mill. USD)



სტატისტიკური პუბლიკაცია 

Statistical Publication 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოში 

2021 

Foreign Direct Investments in Georgia 

პუბლიკაციასთან დაკავშირებული დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 

For the additional information concerned with the publication please contact: 

ტელ./Phone: (+995 32) 236 72 10 (300) (303)  

ელ. ფოსტა/ E-mail: info@geostat.ge 

ვებ გვერდი/ Web page: http://www.geostat.ge 

mailto:info@geostat.ge

	Blank Page



