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ABSTRACT
The formation process of foreign direct investment theories began in the second half 

of the twentieth century, it was period that the importance of foreign direct investment 
(FDI) in international capital movement increased, and this period was characterized 
by the rapid growth of multinational enterprises, which, in turn, is a major source of 
FDI. Scientific and technological progress has become the basis for decisions of trans-
national companies to invest capital in to different parts of the world and to coordinate 
and control its many branches from one country. During this period scientists actively 
began to develop theories and mathematical models of foreign direct investments, which 
meant studying the genesis of FDI, as well as analyzing their impact on the economy 
of both the host and the issuer countries. The analysis of foreign direct investment 
theories is closely related to the study of the activities of multinational corporations. 
Among them are some paradigms containing interesting discoveries that view the 
foreign direct investment as a contributing factor for the economic growth of the host 
country and its industrial development. In this article, the author consider the key 
theories and models of foreign direct investment:

1. The Product Life Cycle Theory, which is developed by Vernon; 2. Transnational 
companies and monopolistic computation theory, which is developed by Hymer; 3. 
Generalized theory of economic development, which is developed by Akamatsu; 4.The 
competitive advantage of nation’s theory, which is developed by Porter; 5.The eclectic 
paradigm and country’s investment development theory, which is developed by Dun-
ning; 6.Differential model of capital distribution between countries by Leontiev.

The theories and models provide a basic range of motives of investors’ behavior 
in the world market. It also makes it possible to analyze what impact foreign direct 
investment has on the economy of the recipient country and what forecast the recipi-
ent country’s economy will have.

Keywords: Globalization, Foreign Direct Investment, Economic Growth, Multina-
tional Corporations, Analysis of Basic Theories and models.
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ანო ტა ცია
უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის თე ო რი ე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის პრო ცე სი და იწყო მე-XX სა უ კუ ნის მე ო რე ნა-

ხე ვარ ში, ზუს ტად ამ დრო თა მო ნაკ ვეთ ში გა ი ზარ და პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა 
კა პი ტა ლის სა ერ თა შო რი სო მოძ რა ო ბა ში, ეს ის პე რი ო დი ა, რო მე ლიც ხა სი ათ დე ბა მულ ტი ნა ცო ი ნა ლუ რი 
სა წარ მო ე ბის სწრა ფი ზრდით, რაც, თა ვის მხრივ, პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის ძი რი თა დი წყა რო ა. 
სა მეც ნი ე რო ტექ ნო ლო გი უ რი პროგ რე სი გახ და იმის სა ფუძ ვე ლი, რომ ტრან ს ნა ცი ო ნა ლურ მა კომ პა ნი ებ მა 
გა დაწყ ვი ტეს თა ვი სი წარ მო ე ბის გარ კ ვე უ ლი ნა წი ლი გა ე ტა ნათ მსოფ ლი ოს სხვა დას ხ ვა კუთხე ებ ში და ერ თი 
ქვეყ ნი დან გა ე წი ათ თა ვი სი მრა ვა ლი ფი ლი ა ლე ბის, რო გორც კო ორ დი ნა ცი ა, ასე ვე კონ ტ რო ლი.  ზუს ტად 
აღ ნიშ ნულ პე რი ოდ ში მეც ნი ე რებ მა აქ ტი უ რად და იწყეს პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის თე ო რი ე ბის 
ასე ვე მო დე ლე ბის შე მუ შა ვე ბა, რაც გუ ლის ხ მობ და მა თი გე ნე ზი სის შეს წავ ლას და ასე ვე მა თი გავ ლე ნის 
გა ა ნა ლი ზე ბას, რო გორც კა პი ტა ლის მიმ ღე ბი ასე ვე გამ ცე მი ქვეყ ნის ეკო ნო მი კა ზე. პირ და პი რი უცხო უ რი 
ინ ვეს ტი ცი ე ბის თო რი ე ბის ანა ლი ზი მჭიდ როდ არის და კავ ში რე ბუ ლი მულ ტი ნა ცი ო ნა ლუ რი კორ პო რა ცი-
ე ბის საქ მი ა ნო ბის შეს წავ ლას თან.  მათ შო რის გარ კ ვე უ ლი პა რა დიგ მე ბი  შე ი ცავს სა ინ ტე რე სო აღ მო ჩე-
ნებს, რო მე ლიც გა ნი ხი ლავს პირ და პირ უცხო ურ ინ ვეს ტი ცი ებს, რო გორც მიმ ღე ბი ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი 
ზრდის და ინ დუს ტ რი უ ლი გან ვი თა რე ბის ხელ შემ წყობ ფაქ ტორს. წი ნამ დე ბა რე სტა ტი ა ში ავ ტო რის მი ერ 
გან ხი ლუ ლია ვ.ლე ონ ტი ე ვის მო დე ლი და ასე ვე პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის საკ ვან ძო  თე ო რი ე ბი: 

1. ვერ ნო ნის სა ქონ ლის სა ერ თა შო რი სო წარ მო ე ბის ციკ ლის თე ო რი ა; 
2. ხა ი მე რის ტრან სე როვ ნუ ლი კომ პა ნი ე ბი და მო ნო პო ლუ რი კონ კუ რენ ცი ის თე ო რი ა; 
3. აკა მა ცუს გან ზო გა დე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის თე ო რი ა; 
4. პორ ტე რის ერის კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბის თე ო რი ა; 
5. და ნინ გის ეკ ლექ ტი კუ რი პა რა დიგ მა და ქვეყ ნის ინ ვეს ტი ცი უ რი გან ვი თა რე ბის თე ო რი ა.  
გან ხი ლუ ლი მო დე ლი და თე ო რი ე ბი გად მოგ ვ ცემს მსოფ ლიო ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი ინ ვეს ტო რე ბის ქცე-

ვის მო ტი ვე ბის ძი რი თად სპექტრს. ასე ვე, შე საძ ლე ბელს ხდის , რომ გა ვა ა ნა ლი ზოთ, თუ რო გო რი გავ ლე ნა 
აქვს პირ და პირ უცხო ურ ინ ვეს ტი ცი ებს მიმ ღე ბი ქვეყ ნის ეკო ნო მი კა ზე და თუ რო გო რი პროგ ნო ზი შიძ ლე ბა 
ჰქონ დეს რე ცი პი ენ ტი ქვეყ ნის ეკო ნო მი კას.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: გლო ბა ლი ზა ცი ა, პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბი, ეკო ნო მი კუ რი ზრდა, მულ-
ტი ნა ცი ო ნა ლუ რი კორ პო რა ცი ე ბი, ძი რი თა დი თე ო რი ე ბის და მო დე ლე ბის ანა ლი ზი.

შე სა ვა ლი
გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო ცე სებ მა და სა ერ თა შო რი-

სო ურ თი ერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბამ, ხე ლი შე უწყო 
პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის გა აქ ტი ურ-
ებ ას. მეც ნი ერ ებ მა და იწყეს გა მოკ ვლე ვა იმ ისა თუ 
რო გო რი გავ ლე ნა აქ ვს პირ და პირ უცხო ურ ინ ვეს-
ტი ცი ებს მიმ ღე ბი ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ აზე. არა ერთ 
ემ პი რი ულ კვლე ვებ ზე დაყ რდნო ბით იყო გან მტკი-
ცე ბუ ლი მო საზ რე ბა, რომ პირ და პი რი უცხო ური 

ინ ვეს ტი ცი ები, რომ ლე ბიც მი მარ თუ ლია გან ვი თა-
რე ბად ქვეყ ნებ ში ხელს უწყობს მიმ ღე ბი ქვეყ ნის 
ეკ ონ ომ იკ ურ ზრდას და გან ვი თა რე ბას, ას ევე არ ის 
სა პი რის პი რო მო საზ რე ბე ბიც. წი ნამ დე ბა რე სტა ტი-
აში ავ ტო რი წარ მო გიდ გენთ პირ და პი რი უცხო ური 
ინ ვეს ტი ცი ებ ის რო გორც თე ორი ებს ას ევე მა თე მა-
ტი კურ მო დელს, რაც, თა ვის მხრივ, მოგ ვცემს შე-
საძ ლებ ლო ბას, რომ ღრმად გა ვა ან ალ იზ ოთ უცხო-
ელი ინ ვეს ტო რის ქცე ვის ძი რი თა დი ეკ ონ ომ იკ ური 



aaee

TH
E 

N
EW

 E
CO

N
OM

IS
T 

/ 
TH

E 
N

EW
 E

CO
N

OM
IS

T 
/ 
a
x
a
l
i
 
e
k
o
n
o
m
i
s
t
i

a
x
a
l
i
 
e
k
o
n
o
m
i
s
t
i

SCIENCE/SCIENCE/mecnierebamecniereba

43#3-4(62-63), 2021, Vol. 16, Issue 3.

ISSN 1512-4649(Print)ISSN 1512-4649(Print)
ISSN 2667-9752(Online)ISSN 2667-9752(Online)
მე ქა ნიზ მე ბი, რო გორც მიკ რო ას ევე მაკ რო დე ნე ზე. 

1.სა ქონ ლის სა ერ თა შო რი სო 
წარ მო ებ ის ციკ ლი 

ერთ-ერ თი სა ბა ზი სო პირ და პი რი უცხო ური ინ-
ვეს ტი ცი ებ ის თე ორია არ ის ვერ ნო ნის „სა ქონ ლის 
სა ერ თა შო რი სო წარ მო ებ ის ციკ ლის“ თე ორია, 
რო მე ლიც შე იქ მნა 1966 წელს. [10] მან ეს თე ორია 
გა ნა ვი თა რა სა ქონ ლის სა ცი ცოცხლო ციკ ლის 
მრუ დის სა ფუძ ველ ზე. სა ქონ ლის სა ერ თა შო რი სო 
წარ მო ებ ის ციკ ლის თე ორია გვიჩ ვე ნებს დი ნა მი-
კურ ურ თი ერ თო ბას სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბა სა და 
უცხო ურ ინ ვეს ტი ცი ებს შო რის, გვიხ სნის ქვეყ ნებს 
შო რის სა ქონ ლის ურ თი ერ თგაც ვლის პრო ცესს და 
იმ მი ზე ზებს, რის სა ფუძ ველ ზეც ხდე ბა ქვეყ ნებს 
შო რის დარ გობ რი ვი გა და ად გი ლე ბა. თე ორი აში, 
ნაჩ ვე ნე ბია თუ რო გორ გა დაწყვე ტი ლე ბას იღ ებს 
აშშ-ს კორ პო რა ცი ები იმ ის ათ ვის, რომ გა ნა თავ სონ 
თა ვი სი პრო დუქ ცი ის წარ მო ება საზღვარ გა რეთ. 
აღ ნიშ ნუ ლი თე ორია ხსნის პირ და პი რი უცხო ური 
ინ ვეს ტი ცი ებ ის დი ნა მი კის მო ტი ვა ცი ას, გან მარ-
ტავს სა ქონ ლის ქვეყ ნებს შო რის გაც ვლას და 
ად გენს მთე ლი მრეწ ვე ლო ბის გა და ად გი ლე ბის 
მი ზე ზებს. 

უცხო ეთ ში ახ ალი წარ მო ებ ის გახ სნას თან ერ-
თად უცხო ური კომ პა ნი ები ხში რად აბ ან დე ბენ თან-
ხებს უკ ვე არ სე ბულ წარ მო ებ აში, რაც თა ვის მხრივ 
კომ პა ნი ას აძ ლევს სა შუ ალ ებ ას, რომ გა მო იყ ენ ოს 
უკ ვე არ სე ბუ ლი სა ქონ ლის გა სა ღე ბის ბაზ რე ბი.

ვერ ნო ნი თა ვის თე ორი აში ამ ტკი ცებს, რომ პირ-
და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის გან ხორ ცი ელ ება 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია მხო ლოდ იმ ფირ მე ბი სათ ვის, რომ-
ლე ბიც აწ არ მო ებ ენ ინ ოვ აცი ურ პრო დუქ ტს მხო-
ლოდ სა სი ცოცხლო ციკ ლის გარ კვე ულ ეტ აპ ებ ზე, 
რო გო რიც არ ის სიმ წი ფე და ვარ დნა. პრო დუქ ტის 
გაც ნო ბა - ეს ის სტა დიაა, რო მე ლიც ვი თარ დე ბა 
ქვეყ ნის ში და ბა ზარ ზე ანუ ხდე ბა პრო დუქ ტის 
შეს ვლა ში და ბა ზარ ზე და მომ ხმა რებ ლის მი ერ 
მი სი გაც ნო ბა. რო დე საც ახ ალი სა ხის პრო დუქ ტი 
იქ მნე ბა, ყა ლიბ დე ბა რი გი პრობ ლე მე ბი, რო მე ლიც 
და მო კი დე ბუ ლია წარ მო ებ ის ტექ ნო ლო გი აზე, 
მოთხოვ ნის ელ ას ტი ურ ობ აზე და ა.შ. აღ ნიშ ნულ 
სი ტუ აცი აში ფირ მა - მწარ მო ებ ელი უპ ირ ატ ეს-
ობ ას ან იჭ ებს წარ მო ებ აზე კონ ტრო ლის გა წე ვას 
თა ვი ანთ ტრა დი ცი ულ ში და ბა ზარ ზე და ახ ლოს 
ყოფ ნას უშუ ალ ოდ მის მომ ხმა რე ბელ თან. ციკ ლის 
ამ ეტ აპ ზე კომ პა ნია ამ ჯო ბი ნებს, რომ არ გა იტ ან ოს 
მზა პრო დუქ ტი საზღვარ გა რეთ. თუმ ცა, რო დე საც 
პრო დუქ ტის წარ მო ება აღ წევს ზრდის და სიმ წი ფის 

ეტ აპს, მზარ დი კონ კუ რენ ცი ის თა ვი დან აც ილ ებ-
ის და ბა ზარ ზე გა ფარ თო ებ ის მიზ ნით, კომ პა ნი ას 
შე უძ ლია 

პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის გან ხორ-
ცი ელ ება, რაც იმ ას ნიშ ნავს, რომ აღ ნიშ ნულ ეტ აპ ზე, 
კომ პა ნია არ ის პრო დუქ ტის ექ სპორ ტი ორი ხო ლო 
ქვეყ ნე ბი - რე ცი პი ენ ტე ბი იმ პორ ტი ორ ები. ბო ლო 
სტა დი აზე, რო ცა წარ მო ება მცირ დე ბა ხდე ბა სა ქონ-
ლის სა წარ მოო ციკ ლის სრუ ლი სტან დარ ტი ზა ცია. 
სა სი ცოცხლო ციკ ლის ბო ლო ფა ზა ზე ფირ მა-ინ ვეს-
ტო რის სა ბა ზი სო ქვე ყა ნა ხდე ბა სა ქონ ლის იმ პორ-
ტი ორი, ხო ლო ქვე ყა ნა-რე ცი პი ენ ტი-ექ სპორ ტი ორი. 
ვერ ნო ნის თე ორი ის გა ან ალ იზ ებ ის სა ფუძ ველ ზე 
უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ პირ და პი რი უცხო ური ინ-
ვეს ტი ცი ის გან ხორ ცი ელ ება შე საძ ლე ბე ლია იმ 
შემ თხვე ვა ში, რო დე საც ქვეყ ნის ში და ბა ზარ ზე 
იზ რდე ბა კონ კუ რენ ცია, რო გორც აღ ვნიშ ნეთ ეს 
სა ქონ ლის სა სი ცოცხლო ციკ ლის მე ორე ან მე სა მე 
ფა ზა ში ხდე ბა, ამ პი რო ბებ ში კომ პა ნი ას უხ დე ბა 
კონ კუ რენ ტებ თან ბრძო ლა, რაც მა თი და სუს ტე ბის 
ერ თგვა რი სა ფუძ ვე ლია, აღ ნიშ ნუ ლი პრო ცე სის თა-
ვი დან არ იდ ება შე საძ ლე ბე ლია, რო დე საც კომ პა ნია 
ახ ალ ბა ზარს ით ვი სებს.

2.ტრან სე როვ ნუ ლი კომ პა ნი ები 
და მო ნო პო ლი ური კონ კუ რენ ცია 

მე ოცე სა უკ უნ ის 60-იან წლებ ში ხა იმ ერ მა გა-
ან ალ იზა ის მი ზე ზე ბი, რის სა ფუძ ველ ზეც ტრან-
სე როვ ნუ ლი კომ პა ნი ები ახ დე ნენ ინ ვეს ტი რე ბას 
უცხო ეთ ში. მან და ად გი ნა, რომ უცხო ელი ინ ვეს-
ტო რე ბი ცდი ლო ბენ გა მო იყ ენ ონ თა ვი სი მო ნო პო-
ლუ რი ძა ლა უფ ლე ბა არ ას რულ ყო ფილ ბაზ რებ ზე 
და მა ტე ბი თი შე მო სავ ლის მი სა ღე ბად, ას ევე მან 
გა მო ავ ლი ნა, რომ პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი-
ცია პირ და პირ კავ შირ შია პო ლი ტი კურ, სა ვა ლუ ტო 
და სხვა რის კებ თან. ხა იმ ერ ის მი ხედ ვით, ინ ვეს ტო-
რი - მო ნო პო ლის ტი, რომ ლის მი ზა ნია სა სა ქონ ლო 
ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის შე ნარ ჩუ ნე ბა, 
ახ ორ ცი ელ ებს პირ და პირ უცხო ურ ინ ვეს ტი ცი ას. 
[4] მი სი მო საზ რე ბით იმ ის ათ ვის , რომ ფირ მამ 
გა ნა ხორ ცი ელ ოს და ბან დე ბა უცხო ურ ბა ზარ ზე, 
უნ და ჰქონ დეს ად გი ლობ რივ კომ პა ნი ებ თან შე და-
რე ბით უპ ირ ატ ეს ობ ები, რო გო რი ცაა: 1.სა ვაჭ რო 
ნი შა ნი; 2. კომ პა ნი ის მარ თვის გა მოც დი ლე ბა; 3. 
მას შტა ბურ წარ მო ებ აზე დი დი ეკ ონ ომია; 4. ახ ალი 
ტექ ნო ლო გი ები;

ხა იმ ერი თვლი და, რომ უცხო ელ მა ინ ვეს ტო-
რებ მა უნ და აით ვი სონ არ ას რულ ყო ფი ლი ბაზ რე ბი 
და მო ახ დი ნონ ინ ვეს ტი ცია საზღვარ გა რეთ, რაც, 
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თა ვის მხრივ, უფ რო მეტ რის კებ თან და ხარ ჯებ თან 
არ ის და კავ ში რე ბუ ლი ვიდ რე იგ ივე ინ ვეს ტი ცი ის 
გან ხორ ცი ელ ება თა ვი ანთ ქვე ყა ნა ში.

კინ დლბერ გერ მა 1969 წელს გა აფ არ თო ვა ეს 
კონ ცეფ ცია, თა ვის ნაშ რო მებ ში ის იკ ვლევ და ტრან-
სე როვ ნუ ლი კომ პა ნი ებ ის ში ნა გან ბუ ნე ბას და მი-
ზე ზებს, რომ ლიც ფირ მებს სა შუ ალ ებ ას აძ ლევ და 
გა ნე ხორ ცი ელ ებ ინ ათ პირ და პი რი უცხო ური ინ-
ვეს ტი ცი ები. მან გა მო ყო ტრან სე როვ ნუ ლი კომ პა-
ნი ებ ის უპ ირ ატ ეს ობ ის ოთხი ძი რი თა დი მი ზე ზი [6]:

1. სა სა ქონ ლო პო ლი ტი კას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
უპ ირ ატ ეს ობა: მარ კე ტინ გის ტექ ნო ლო გია, იმ იჯი 
და სა ქონ ლის დი ფე რენ ცი აცია;

2. წარ მო ებ ის ფაქ ტო რებ თან და კავ ში რე ბუ ლი 
უპ ირ ატ ეს ობა: წარ მო ებ ის კონ ტრო ლი, სა კუ თა რი 
ტექ ნო ლო გი ებ ის არ სე ბო ბა, კად რე ბის კვა ლი ფი-
კა ცი ის დო ნე, ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის მო ზიდ ვა;

3. უპ ირ ატ ეს ობა მას შტა ბის ეკ ონ ომი ის სფე-
რო ში;

4. სა ხელ მწი ფოს ჩა ურ ევ ლო ბა კომ პა ნი ის საქ-
მი ან ობ აში.

თუმ ცა ეს უპ ირ ატ ეს ობ ები არ არ ის გა დამ წყვე-
ტი ფაქ ტო რი უცხო ეთ ში წარ მო ებ ის ორ გა ნი ზე ბი-
სათ ვის. კომ პა ნი ას ას ევე შე უძ ლია ჩა ატ არ ოს ექ-
სპან სია სა ერ თა შო რი სო ბა ზარ ზე მზა პრო დუქ ცი ის 
ექ სპორ ტის სა ხით ან ლი ცენ ზი ის გა ყიდ ვით სა ქონ-
ლის წარ მო ებ აზე და მა ტე ბი თი ხარ ჯე ბის თა ვი დან 
აც ილ ებ ის მიზ ნით. ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი მა ინც 
კომ პა ნი ის სი დი დე, ანუ პერ სო ნა ლის რა ოდ ენ ობა 
და კომ პა ნი ის მო გე ბის მო ცუ ლო ბაა.

3. გან ზო გა დე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური 
გან ვი თა რე ბის თე ორია 

ამ ას პექ ტით აკ ამ აც უმ გა მო ყო სა მი დარ გობ რი-
ვი გან ვი თა რე ბის ფა ზა:

1. დარ გი ვერ აკ მა ყო ფი ლებს ად გი ლობ რივ 
მოთხოვ ნებს და შე დე გად კომ პა ნი ები იწყე ბენ 
უცხო ური პრო დუქ ცი ის იმ პორ ტი რე ბას, რაც თა-
ვის მხრივ ზრდის იმ პორ ტის მო ცუ ლო ბას;

2. უცხო ური კომ პა ნი ები იწყე ბენ მიმ ღებ ქვე-
ყა ნა ში თა ვი სი პრო დუქ ცი ის წარ მო ებ ას, იზ რდე ბა 
წარ მო ებ ის მო ცუ ლო ბა და ამ ავე დროს მცირ დე ბა 
იმ პორ ტი;

3. წარ მო ებ ის მო ცუ ლო ბა მე ტია, ვიდ რე ქვეყ ნის 
მოთხოვ ნი ლე ბა, შე სა ბა მი სად უცხო ური კომ პა-
ნი ები იწყე ბენ ჭარ ბი წარ მო ებ ული პრო დუქ ცი ის 
ექ სპორ ტი რე ბას სხვა ქვეყ ნებ ში. [7]

აკ ამ აც უს თე ორი ის სა ფუძ ველ ზე კო ჟი მამ გა-
მო ყო პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ის ორი სა-

ხე ობა: პრო სა ვაჭ რო და ან ტი სა ვაჭ რო. პრო სა ვაჭ რო 
- ის პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ციაა, რო მე ლიც 
გა და ად გილ დე ბა ერ თი ში გა არ აპ ერ სპექ ტი ული 
დარ გი დან მე ორე უცხო ურ დარ გში, რო მელ საც 
აქ ვს კარ გი კონ კუ რენ ტუ ლი უპ ირ ატ ეს ობ ები; ან-
ტი სა ვაჭ რო პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცია 
მი მარ თუ ლია უცხო ურ დარ გებ ში, რო მელ თაც არ 
აქ ვთ არ ანა ირი უპ ირ ატ ეს ობ ები და აქ ვთ მხო ლოდ 
ის მი ზა ნი, რომ ჩა ან აც ვლოს იმ პორ ტი. [8]

შემ დგომ აღ ნიშ ნუ ლი თე ორია გა ნა ვი თა რა თ.ოზ-
ავ ამ, იგი ამ ტკი ცებ და, რომ პირ და პი რი უცხო ური 
ინ ვეს ტი ცია გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში აძ ლი ერ ებს 
ეკ ონ ომ იკ ურ პროგ რესს. ას ეთ ქვეყ ნებს პირ და პი-
რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის სა ფუძ ველ ზე შე უძ-
ლი ათ გა ნა ვი თა რონ თა ვი ან თი წარ მო ება ახ ალი 
ტექ ნო ლო გი ებ ის დახ მა რე ბით, დრო ის ეკ ონ ომი ის 
მეშ ვე ობ ით გა აძ ლი ერ ონ ეკ ონ ომ იკ ური ზრდა, რაც 
აუც ილ ებ ელი პი რო ბაა კონ კუ რენ ტუ ნა რი ანი სექ-
ტო რის ჩა მო ყა ლი ბე ბი სათ ვის. [5] 

4. ერ ის კონ კუ რენ ტუ ლი უპ ირ ატ ეს ობ ები 
პორ ტე რი თა ვის ნაშ რომ ში “ერ ის კონ კუ რენ ტუ-

ლი უპ ირ ატ ეს ობა“(1990) გა მო ყოფს ოთხ ფაქ ტორს, 
რაც გან საზღვრავს ტრან სე როვ ნუ ლი კომ პა ნი ებ ის 
კონ კუ რენ ტულ უპ ირ ატ ეს ობ ებს [9]:

1. კორ პო რა ტი ული სტრა ტე გია, სტრუქ ტუ რა 
და კონ კუ რენ ცია;

პორ ტე რი ხაზს უს ვამს კომ პა ნი ის მარ თვის 
სტრა ტე გი ის უპ ირ ატ ეს ობ ებს. იგი თვლის, რომ 
კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობა და მო კი დე ბუ ლია სტრა ტე-
გი ის ნა ცი ონ ალ ურ თა ვი სე ბუ რე ბებ ზე, ე.ი. ქვეყ ნის 
იმ პი რო ბებ ზე, რომ ლე ბიც გან საზღვრა ვენ ფირ-
მის მარ თვის თა ვი სე ბუ რე ბას და კონ კუ რენ ტუ ლი 
ბრძო ლის ხა სი ათს.

2. ფაქ ტო რე ბის: ად ამი ან ურ ის, ფი ზი კუ რის, 
ცოდ ნის, კა პი ტა ლის, ინ ფრას ტრუქ ტუ რის და ა.შ. 
მდგო მა რე ობა; იგი მი იჩ ნევს, რომ სა ხელ მწი ფო არ 
არ ის მემ კვიდ რე არ ამ ედ იგი ქმნის უფ რო მნიშ ვნე-
ლო ვან ფაქ ტო რებს რო გო რი ცაა კვა ლი ფი ცი ური 
სა მუ შაო ძა ლა, სა მეც ნი ერო ტექ ნი კუ რი ბა ზა, ინ-
ფრას ტრუქ ტუ რა და შე სა ბა მი სად ამ ით შე უძ ლია, 
რომ დას ძლი ოს არ ახ ელ საყ რე ლი გე ოგ რა ფი ული 
პი რო ბე ბი;

3. მოთხოვ ნის შე მად გე ნე ლი ნა წი ლი, რო გო რი-
ცაა: ქვე ყა ნა ში მოთხოვ ნის მო ცუ ლო ბა, მი სი ზრდის 
ტემ პი, მომ ხმა რებ ლე ბის და ხა სი ათ ება; პორ ტე რი 
აღ ნიშ ნავს, რომ ქვე ყა ნა ღე ბუ ლობს კონ კუ რენ ტულ 
უპ ირ ატ ეს ობ ებს იმ მრეწ ვე ლო ბებ ში სა დაც ში და 
ბა ზარ ზე უზ რუნ ველ ყო ფი ლია კომ პა ნი ებ ის ათ ვის 
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წარ მოდ გე ნა. 

4. მე ოთხე კონ კუ რენ ტუ ლი უპ ირ ატ ეს ობ ის სა-
ხით პორ ტერ მა გა მო ყო დარ გობ რი ვი მრა ვალ ფე-
როვ ნე ბა. 

პორ ტე რი მუ შა ობ და შემ დეგ სა კითხებ ზე რო-
გო რი ცაა ქვეყ ნე ბის და რე გი ონ ებ ის კონ კუ რენ ტუ-
ნა რი ან ობა. მი სი მო საზ რე ბით მსოფ ლიო ბა ზარ ზე 
კონ კუ რენ ცი ას უწ ევ ენ არა ქვეყ ნე ბი არ ამ ედ ფირ-
მე ბი. იგი თვლი და, რომ თუ არ სე ბობს კონ კუ რენ-
ტუ ლი კომ პა ნი ები, მა შინ ის ინი ქმნი ან კონ კუ რენ-
ტუ ნა რი ან დარ გებს, და ის ინი თა ვის მხრივ ხელს 
უწყო ბენ სა ხელ მწი ფოს კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ას 
მსოფ ლიო ბა ზარ ზე. პორ ტე რის თე ორი ის მი ხედ ვით 
ერ ოვ ნუ ლი კე თილ დღე ობა არ არ ის მემ კვიდ რე-
ობ ითი, ის შრო მის შე დე გად იქ მნე ბა, იგი ამ ბობს, 
რომ შრო მის მწარ მო ებ ლუ რო ბის გაზ რდის მიზ ნით 
აუც ილ ებ ელია ინ ოვ აცი ებ ის მუდ მი ვი პრო ცე სი და 
მა თი სა წარ მო ებ ში და ნერ გვა. 

აღ ნიშ ნულ დე ტერ მი ნან ტებ ზე პორ ტე რის მო-
საზ რე ბით გავ ლე ნას ახ დენს ორი და მო უკ იდ ებ ელი 
ძა ლა, რო გო რი ცაა: „მთავ რო ბა“ და „შემ თხვე ვა“. 
მთავ რო ბა თა მა შობს აქ ტი ურ როლს იმ ის ათ ვის, 
რომ შექ მნას კონ კუ რენ ტუ ლი უპ ირ ატ ეს ობ ები, 
ხო ლო შემ თხვე ვა (გა რე შო კე ბი) გან საზღვრა ვენ 
მო ულ ოდ ნელ ცვლი ლე ბებს მსოფ ლიო ბა ზარ ზე, 
რო გო რი ცაა მოთხოვ ნის ცვლი ლე ბა, ომი, ბუ ნებ-
რი ვი კა ტას ტრო ფე ბი.

პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის გან ხორ-
ცი ლე ბა შე საძ ლე ბე ლია მა შინ რო დე საც ქვე ყა ნის 
წარ მო ებ ებ ში მიღ წე ულია კონ კუ რენ ტუ ლი უპ ირ-
ატ ეს ობ ები.

5. ელ ეკ ტი კუ რი პა რა დიგ მა
და ნინ გმა ჩა მო აყ ალ იბა ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა-

რე ბის კონ ცეფ ცია, რომ ლის შე მად გე ნე ლი ნა წი ლი 
ელ ეკ ტი კუ რი პა რა დიგ მაა.[1] ეს თე ორია გვიხ სნის 
კომ პა ნი ის ინ ვეს ტი ცი ური მოქ მე დე ბის სა ხე ობ ებს 
და მო დე ლებს. ამ პა რა დიგ მის სა ფუძ ველ ზე დრო ის 
ყვე ლა მო მენ ტში უცხო ური აქ ტი ვე ბის მო ცუ ლო ბა, 
რო მელ საც აკ ონ ტრო ლებს მრა ვა ლე როვ ნუ ლი კომ-
პა ნია, გა ნი საზღვრე ბა სა მი ობი ექ ტუ რი მი ზე ზით, 
ანუ უპ ირ ატ ეს ობ ით [2]:

1. სა კუთ რე ბის ფლო ბის უპ ირ ატ ეს ობა : ეს არ ის 
უცხო ელი ინ ვეს ტო რე ბის თვის სა კუთ რე ბის ფლო-
ბის სპე ცი ფი კუ რი უპ ირ ატ ეს ობ ის სის ტე მა ნა ცი ონ-
ალ ურ ოპ ერ ატ ორ ებ თან მი მარ თე ბით, რომ ლე ბიც 
ძი რი თა დი კონ კუ რენ ტე ბია; 

2. ად გილ მდე ბა რე ობ ის უპ ირ ატ ეს ობ ები: ად-

გი ლობ რი ვი ფაქ ტო რე ბის წარ მო ებ ის და გა სა ღე-
ბის ბაზ რის სის ტე მა და სპე ცი ფი კუ რი პი რო ბე ბი, 
რომ ლებ საც სთა ვა ზო ბენ ცალ კე ული ქვეყ ნე ბი 
უცხო ელ ინ ვეს ტო რებს, მა გა ლი თად, ბაზ რის დაც-
ვის კო ნი უქ ტუ რა და კონ ტრო ლის სხვა მრა ვა ლი 
შე საძ ლებ ლო ბა;

3. ინ ტერ ნა ლი ზა ცი ის უპ ირ ატ ეს ობ ები, რაც 
ნიშ ნავს კერ ძო უპ ირ ატ ეს ობ ებ ის კონ ტროლს. ამ 
უპ ირ ატ ეს ობ ებ ის ან ალ იზ ის სა ფუძ ველ ზე და ნინ-
გმა და ას კვნა, ის, რომ კომ პა ნი ის თვის უცხო ეთ ში 
ინ ვეს ტი რე ბის სტი მუ ლია სა კუთ რე ბის ფლო ბის 
უპ ირ ატ ეს ობა, მაგ რამ ინ ვეს ტო რის თვის კონ კრე-
ტუ ლი ქვეყ ნის ას არ ჩე ვად პირ და პი რი ინ ვეს ტი-
რე ბის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია ად გილ მდე ბა რე ობ ის 
უპ ირ ატ ეს ობ ები;

6. ქვეყ ნის ინ ვეს ტი ცი ური 
გან ვი თა რე ბის თე ორია

აღ ნიშ ნუ ლი თე ორია ჩა მო აყ ალ იბა და ნინ გმა 
1979 წელს და გა მომ დი ნა რე ობს იმ მო საზ რე ბი დან, 
რომ ქვეყ ნის გა დაწყვე ტი ლე ბა პირ და პი რი უცხო-
ური ინ ვეს ტი ცი ის გან ხორ ცი ელ ებ ის თა ობ აზე გა-
ნი საზღვრე ბა მი სი ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის 
დო ნით.[3] ქვეყ ნე ბი თა ვის გან ვი თა რე ბა ში გა დი ან 
ხუთ ფა ზას. ვიდ რე ყვე ლა ფა ზას გან ვი ხი ლავ დეთ, 
სა ჭი როა გან ვმარ ტოთ ტერ მი ნი -„ინ ვეს ტი ცი ის 
ნე ტო ექ სპორ ტი“, რო მე ლიც გვიჩ ვე ნებს „ქვეყ ნი-
დან გა სუ ლი პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ის 
მო ცუ ლო ბა სა“ და „ქვე ყა ნა ში შე მო სუ ლი პირ და-
პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ის მო ცუ ლო ბას“ შო რის 
სხვა ობ ას. რო ცა „ინ ვეს ტი ცი ის ნე ტო ექ სპორ ტი“ 
და დე ბი თია, ეს ნიშ ნავს, რომ მო ცე მუ ლი ქვე ყა ნა 
საზღვარ გა რეთ უფ რო მეტ კა პი ტალს აბ ან დებს, 
ვიდ რე თვი თონ იზ იდ ავს. რო ცა უარ ყო ფი თია - 
ნიშ ნავს, რომ ქვე ყა ნა არ ის „ინ ვეს ტი ცი ის ნე ტო 
იმ პორ ტი ორი“.

გან ვი თა რე ბის პირ ველ ფა ზა ში ქვე ყა ნა იწყებს 
ინ ვეს ტი ცი ებ ის იმ პორ ტი რე ბას იმ რა ოდ ენ ობ ით, 
რა რა ოდ ენ ობ აც მას ხელს შე უწყობს გა აფ არ-
თო ვოს წარ მო ება. იმ პორ ტი მთავ რდე ბა მე ორე 
ფა ზის და სას რულს. და ნინ გმა გან საზღვრა , რომ 
ნე ტო- იმ პორ ტი ორი ქვეყ ნე ბი არი ან ის ინი, რო მელ-
თაც აქ ვთ მა ღა ლი წი ლი მომ პო ვე ბელ დარ გებ ში, 
რომ ლე ბიც მუ შა ობ ენ ძველ ტექ ნო ლო გი ებ ზე და 
რომ ლის წარ მო ებ აც თა ვის მხრივ შრო მა ტე ვა დია. 
ტექ ნო ლო გი ებ ის გან ვი თა რე ბას თან ერ თად, ჩნდე ბა 
თა ვი სუ ფა ლი ფი ნან სუ რი რე სურ სი და ფარ თოვ დე-
ბა წარ მო ება, კომ პა ნი ები იწყე ბენ კა პი ტა ლის ექ-
სპორ ტს, რა საც მე სა მე ფა ზა ქვია. ქვე ყა ნა მე ოთხე 
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ფა ზა ში ყა ლიბ დე ბა, რო გორც ნე ტო–ექ სპორ ტი ორი, 
მე ხუ თე ფა ზი დან ქვე ყა ნა ში კა პი ტა ლის იმ პორ ტი-
რე ბა უფ რო მე ტია ვიდ რე ექ სპორ ტი რე ბა. 

7. ქვეყ ნებს შო რის კა პი ტა ლის 
გა და ნა წი ლე ბის დი ფე რენ ცი ალ ური მო დე ლი 

(ვ. ლე ონ ტი ევ ის მო დე ლი)
ლე ონ ტი ევ ის მო დე ლის მი ხედ ვით [11] გა მოვ-

ლე ნი ლია პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის 
და დე ბი თი ზე გავ ლე ნა ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ის გრძელ-
ვა დი ან გან ვი თა რე ბა ზე. აღ ნიშ ნუ ლი მო დე ლი გა-
ნი ხი ლავს ქვეყ ნე ბის ორ ჯგუფს: გან ვი თა რე ბულ 
და გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებს, რომ ლებს შო რი საც 
კავ ში რი დამ ყა რე ბუ ლია პირ და პი რი უცხო ური ინ-
ვეს ტი ცი ებ ის მეშ ვე ობ ით. ლე ონ ტი ევ ის მო დელ ში 
აღ სა ნიშ ნა ვია, ის რომ ინ ვეს ტორ ქვეყ ნებს მი ეკ უთ-
ვნე ბა გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბი, ხო ლო რე ცი პი ენტ 
ქვეყ ნებს გან ვი თა რე ბა დი. მო დე ლი დამ ყა რე ბუ ლია 
ორ მარ ტივ პრინ ციპ ზე:1. მულ ტიპ ლი კა ტო რის 
პრინ ციპ ზე, რო მე ლიც შემ დე გი გან ტო ლე ბით არ ის 
წარ მოდ გე ნი ლი I(t)=sY(t), სა დაც Y არ ის მთლი ანი 
წარ მო ება (გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის მთლი ანი 
ში და პრო დუქ ტი), I –ინ ვეს ტი ცი ებ ის მო ცუ ლო ბა, 
s – არ ის ინ ვეს ტი რე ბის ნორ მა, ინ ვეს ტი ცი ებ ის 
მულ ტიპ ლი კა ტო რი. 2. აქ სე ლე რა ტო რის პრინ ცი პი, 
რო მე ლიც შემ დე გი გან ტო ლე ბით არ ის წარ მოდ გე-
ნი ლი Y(t) = I(t)/b , სა დაც b არ ის ინ ვეს ტი ცი ებ ის 
აკ სე ლე რა ტო რი ან კა პი ტა ლის მო ცუ ლო ბის ზრდის 
კო ეფ იცი ენ ტი. მულ ტიპ ლი კა ტო რის და აქ სე ლე რა-
ტო რის პრინ ცი პის კომ ბი ნი რე ბა გვაძ ლევს სა შუ-
ალ ებ ას მი ვი ღოთ სა ბო ლო ოდ დი ფე რენ ცი ალ ური 
გან ტო ლე ბა , რო მე ლიც გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში 
აღ წერს გა მოშ ვე ბის დი ნა მი კას, რო მე ლის შემ დე გი 
გან ტო ლე ბით არ ის გა მო სა ხუ ლი : Ỳ (t) – (s/b)Y(t)=0 
(1) აღ ნიშ ნუ ლი გან ტო ლე ბის ამ ოხ სნად ით ვლე ბა 
ექ სპო ნენ ცი ალ ური ზრდის ფუნ ქცია: Y(t) = Y(0)
e(s*/b*)t (2) . კა პი ტა ლის მო ცუ ლო ბა, რო მე ლიც გან ვი-
თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბი დან მი ედ ინ ება გან ვი თა რე ბად 
ქვეყ ნებ ში , არ ის მუდ მი ვი და აღ ნიშ ნუ ლია h რაც 
ქვეყ ნის მთლი ანი ში და პრო დუქ ტის გარ კვე ულ 
ნა წილს შე ად გენს, რო მე ლიც კა პი ტა ლის ექ სპორ-
ტი რე ბას გა ნიც დის. ამ შემ თხვე ვა ში და ბან დე ბუ ლი 
კა პი ტა ლის H(t) მო ცუ ლო ბა ტო ლია : H(t) = hYe(s*/b*)t 
(3) გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის ჯგუ ფი სათ ვის წარ-
მოდ გე ნი ლია ას ევე ან ალ ოგი ური და მო კი დე ბუ-
ლე ბა:1. მულ ტიპ ლი კა ტო რის მო დი ფი ცი რე ბუ ლი 
პრინ ცი პი, რო მე ლიც შემ დე გი გან ტო ლე ბით არ ის 
წარ მოდ გე ნი ლი I*(t) = s*Y*(t)+hY(0)e(s/b)t, სა დაც 
ვარ სკვლა ვით აღ ნიშ ნუ ლია გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ-

ნე ბი სათ ვის ან ალ ოგი ური პა რა მეტ რე ბი და ცვლა-
დე ბი, აღ ნიშ ნულ შემ თხვე ვა ში გან ვი თა რე ბა დი 
ქვეყ ნე ბის ინ ვეს ტი ცი ები შეს დგე ბა : ში და და გა რე 
ინ ვეს ტი ცი ებ ის აგ ან, გა რე ინ ვეს ტი ცი ები კი, თა ვის-
მხრივ, გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბი დან მო ედ ინ ება. 
2.აქ სე ლე რა ტო რის პრინ ცი პი, რო მე ლიც შემ დე გი 
გან ტო ლე ბით არ ის წარ მოდ გე ნი ლი Y*(t) = I*(t)/b*. 
ამ ორი პრინ ცი პის კომ ბი ნა ცი ის შე დე გად მი ვი ღებთ 
დი ფე რენ ცი ალ ურ გან ტო ლე ბას, რო მე ლიც აღ წერს 
გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში გა მოშ ვე ბის დი ნა მი კას: 
Y*(t)- (s*/b* )Y*(t) – (h/b*) Y(0)e(s*/b*)t=0 (4) რო დე საც 
s*/b*≠s/b, მა შინ მი ვი ღებთ გან ტო ლე ბას: 

Y*(t)=[Y*(0) – H(0)/b*(s/b- s*/b* )] e(s*/b*)t+ [H(0)/
b*(s/b-s*/b*)]e(s/b)t (5)

აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, გან ვი თა რე ბა დი 
ქვეყ ნე ბის ეკ ონ ომ იკ ური ზრდა პირ და პირ არ ის 
და კავ ში რე ბუ ლი გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის ეკ ონ-
ომ იკ ური ზრდის ტემ პებ ზე და საწყის კა პი ტალ ზე, 
რომ ლსაც გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბი აბ ან დე ბენ 
გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში ანუ ახ ორ ცი ელ ებ ენ პირ-
და პირ უცხო ურ ინ ვეს ტი ცი ას. 

დას კვნა
პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის თე ორი ებ-

ის და მო დე ლე ბის შეს წავ ლა ძალ ზედ მნიშ ვნე ლო ვა-
ნია მსოფ ლი ოს ეკ ონ ომ იკ ის ათ ვის. სა ერ თა შო რი სო 
ინ ვეს ტი ცი ებ ის გა და ნა წი ლე ბის პრო ცეს ში ჩარ თუ-
ლია თით ქმის მსოფ ლი ოს ყვე ლა ქვე ყა ნა. პირ და პი-
რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის შე მო დი ნე ბა და დე ბით 
გავ ლე ნას ახ დენს მიმ ღე ბი ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ურ 
ზრდა ზე მხო ლოდ იმ შემ თხვე ვა ში თუ მიმ ღებ სა-
ხელ მწი ფოს აქ ვს ძლი ერი ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კა, 
რო მე ლიც მი ზან მი მარ თუ ლია უცხო ური ინ ვეს ტი-
ცი ებ ის მო ზიდ ვის ხელ შეწყო ბა ზე. იმ ქვეყ ნებ ში 
სა დაც სა ხელ მწი ფოს არ აქ ვს მი ზან მი მარ თუ ლი 
ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის პო ლი ტი კა, უცხო-
ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის და ბან დე ბა არ ით ვა ლის წი ნებს 
ქვე ყა ნა -რე ცი პი ენ ტის სტა ბი ლურ ზრდას, რაც 
ხში რად იწ ვევს დის ბა ლან სს ქვეყ ნის რე გი ონ ალ-
ური გან ვი თა რე ბა ში, რა საც, თა ვის მხრივ, მოყ ვე ბა 
მიმ ღებ ქვე ყა ნა ში სო ცი ალ ური და ძა ბუ ლო ბა. ამ-
დე ნად, მზარ დი კონ კუ რენ ცი ის პი რო ბებ ში მა ღალ-
ტექ ნო ლო გი ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის მო ზიდ ვი სათ ვის 
ის არ გებ ლე ბენ მხო ლოდ ის ქვეყ ნე ბი, რომ ლე ბიც 
გა ნი ხი ლა ვენ პირ და პირ უცხო ურ ინ ვეს ტი ცი ებს, 
რო გორც ერთ-ერ თი მიმ ღე ბი ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ური 
პო ლი ტი კის პრი ორ იტ ეტ ულ ფაქ ტორს. გან ხი ლუ ლი 
თე ორი ები და მო დე ლი გვიხ სნის სა ერ თა შო რი სო 
კა პი ტა ლის გა და ად გი ლე ბის მო ტი ვებს, რომ ლე ბის 
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ძი რი თა დი ამ ოც ანაა, რომ დად გინ დეს მი ზე ზე ბი თუ 
რის სა ფუძ ველ ზე ფირ მა იღ ებს გა დაწყვე ტი ლე ბას, 
რომ გა აფ არ თო ვოს თა ვი სი ბიზ ნე სი და გა იტ ან ოს 
იგი საზღვარ გა რეთ, და თუ რო გო რი გავ ლე ნა აქ ვს 
პირ და პირ უცხო ურ ინ ვეს ტი ცი ას მიმ ღე ბი ქვეყ ნის 
გან ვი თა რე ბა ზე. მრა ვა ლი მო საზ რე ბე ბის მი უხ ედ-
ავ ად წარ მოდ გე ნი ლი მეც ნი ერ ები ერ თსუ ლოვ ნე ბი 
არი ან იმ აში, რომ უცხო ელი ინ ვეს ტო რი აბ ან დებს 
თა ვის კა პი ტალს საზღვარ გა რეთ იმ ის ათ ვის, რომ 
ორ გა ნი ზა ცი ას შეს ძი ნოს უკ ეთ ესი პი რო ბე ბი, შეძ-
ლე ბის დაგ ვა რად შე ამ ცი როს სა წარ მოო ხარ ჯე ბი, 

გააუმჯობესოს სა წარ მოს ად გილ მდე ბა რე ობა, 
რაც თა ვის მხრივ აძ ლევს ორ გა ნი ზა ცი ას ახ ალი 
ბაზ რე ბის ათ ვი სე ბის სა შუ ალ ებ ას და ხდის კონ კუ-
რენ ტუ ნა რი ანს სა ერ თა შო რი სო მას შტა ბით. ყვე-
ლა ემ პი რი ული გა მოკ ვლე ვის შე დე გი გვიჩ ვე ნებს, 
რომ პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის ათ ვის 
სა ერ თო ერ თი ანი თე ორი ული ახ სნა არ არ სე ბობს, 
რად გა ნაც თი თოეულ მეც ნი ერს აქ ვს თა ვი სი ინ-
დი ვი დუ ალ ური მიდ გო მა და თა ვი სი სპე ცი ფი კუ რი 
თე ორი ული ან ალ იზი პირ და პირ უცხო ურ ინ ვეს ტი-
ცი ებ თან და კავ ში რე ბით.
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