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MIGA და საქართველოს საინვესტიციო რისკების მართვის 
სააგენტო ინვესტიციების მოზიდვას ერთობლივი 

ძალებით შეუწყობენ ხელს 
 
  
თბილისი, 31 აგვისტო, 2009 - მრავალმხრივი საინვესტიციო 
გარანტიების სააგენტომ (MIGA – მსოფლიო ბანკის ჯგუფის 
წევრი ორგანიზაცია, რომელიც პოლიტიკური რისკების 
დაზღვევის მიმართულებით მუშაობს) და საქართველოს 
საინვესტიციო რისკების მართვის სააგენტომ (IRMA), დღეს 
ხელი მოაწერეს ურთიერთგაგების მემორანდუმს.  
მემორანდუმის მიზანია ხელი შეუწყოს პირდაპირი უცხოური 
ინვესტიციების ქვეყანაში მოზიდვას.  საქართველოს 
სტატისტიკის დეპარტამენტის მიხედვით, 2009 წლის პირველ 
კვარტალში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 
საქართველოში $124.7 მილიონამდე შემცირდა, მაშინ 
როდესაც აღნიშნული მაჩვენებელი გასული წლის 
ანალოგიურ პერიოდში $537.6 მილიონს შეადგენდა. 
 
მემორანდუმის თანახმად, MIGA და IRMA შეიმუშავებენ 
ერთობლივი მხარდაჭერის პროგრამებს, რომლებიც 
საქართველოში მომუშავე უცხოელ ინვესტორებზე იქნება 
გათვლილი.  თავის მხრივ IRMA მიაწვდის შესაბამისი 
კატეგორიის უცხოელ ინვესტორებს საქართველოში 
ინფორმაციას MIGA–ს პროდუქტების და მომსახურებების 
შესახებ  და გაუწევს მათ მომსახურებას პოლიტიკური 
რისკების შეფასების მიზნით.  MIGA–მ შესაძლებელია 
უზრუნველყოს პოლიტიკური რისკების დაზღვევა შესაბამისი 
კატეგორიის ინვესტორებისთვის და პროექტებისთვს.  იგი 
აგრეთვე ჩაუტარებს ტრენინგს IRMA–ს ძირითად პერსონალს 
და უზრუნველყოფს ტექნიკურ დახმარებას რისკის 
შემცირებასთან დაკავშირებული პროდუქტების და 
ინსტრუმენტების განვითარების მიზნით. 
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საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა, კახა ბაინდურაშვილმა 
აღნიშნა თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია პოლიტიკური რისკების 
შემცირება საქართველოში ხელსაყრელი საინვესტიციო 
კლიმატის განვითარებისთვის: „პირდაპირი უცხოური 
ინვესტიციების მოზიდვა წარმოადგენს საქართველოს 
მთავრობის მიმდინარე ეკონომიკური პოლიტიკის ძირითად 
კომპონენტს.  ეკონომიკური რეფორმები მოიცავს მრავალ 
ასპექტს კერძო ბიზნეს სექტორის სტიმულირების და მისი 
წარმატებით განვითარების საფუძვლის შექმნის მიზნით.  
პოლიტიკური რისკების შემცირების საშუალებებზე ადვილი 
წდომა ხელს შეუწყობს უცხოური ინვესტიციების 
შემოდინებას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს 
ეკონომიკური ზრდისთვის და განვითარებისთვის“. 
 
„IRMA–ს თავისუფლად შეუძლია გაზარდოს ცნობადობა  
MIGA–ს პროდუქტებთან  დაკავშირებით საქართველოში და 
ხელი შეუწყოს უცხოელი ინვესტორების მიერ პოლიტიკური 
რისკების დაზღვევის პროდუქტებით სარგებლობას“, 
განაცხადა საინვესტიციო რისკების მართვის სააგენტოს 
დირექტორმა, ზურაბ სიმონიამ.  „ორ სააგენტოს შორის 
მჭიდრო თანამშრომლობის შედეგად შექმნილი რისკების 
შემამცირებელი პროდუქტები, აუცილებლად მისცემს 
მოტივაციას უცხოელ ინვესტორებს და ხელს შეუწყობს 
ინვესტიციების შესახებ უფრო რაციონალური და ეფექტიანი 
გადაწყვეტილებების მიღებას“.  

” MIGA–ს აღმასრულებელმა ვიცე–პრეზიდენტმა, იზუმი 
კობაიაშიმ, აღნიშნა, რომ ამ ორი სააგენტოს მიზნები 
ერთმანეთს ემთხვევა.  „MIGA–ს და IRMA–ს მიერ 
ძალისხმევის გაერთიანება  საქართველოში პირდაპირი 
უცხოური ინვესტიციების წახალისების და ხელშეწყობის 
მიზნით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გლობალური 



 
 

MIGA საკონტაქტო ინფორმაცია: 
მელორი სეილსონი, msaleson@worldbank.org, 1.202.473.0844 
დმიტრო დერკაჩი, dderkatch@worldbank.org, 1.202.458.2097 
www.miga.org 
 
IRMA საკონტაქტო ინფორმაცია: ზურაბ სიმონია, z.simonia@mof.ge ,  995.99.227.227     
 
საქ. ფინანსთა სამინისტროს საკონტაქტო ინფორმაცია: მარიკა ხოფერია, pr@mof.ge, 
995.32.261.426 
www.mof.ge 
 
 

            
        

 
 

 

ეკონომიკურმა კრიზისის პირობებში, რომელმაც ძლიერი 
დარტყმა მიაყენა ქვეყნის ზრდას და  სტაბილურობას.  
მოხარული ვართ, რომ შეგვიძლია ერთად ვიმუშაოთ რათა 
საქართველოსთვის შევქნათ კარგი პროექტები, რომლებიც 
ხელს შეუწყობს სტაბილურ განვითარებას და ხალხის 
ცხოვრების გაუმჯობესებას“.    

_______________ 
 
MIGA შეიქმნა 1988 წელს, როგორც მსოფლიო ბანკის ჯგუფის 
წევრი ორგანიზაცია.  ორგანიზაციის მიზანია ხელი შეუწყოს 
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შედინებას 
გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებში, მათ ეკონომიკურ 
ზრდას, სიღარიბის შემცირებას და ხალხის ცხოვრების 
პირობების გაუმჯობესებას.  აღნიშნულ მიზნებს MIGA 
ახორციელებს ინვესტორებისთვის და  კრედიტორებისთვის 
პოლიტიკური რისკების დაზღვევის (გარანტიების) 
შეთავაზებით.  იგი იცავს მათ ისეთი რისკებისგან, როგორიც 
არის ქონების ჩამორთმევა, კონტრაქტის დარღვევა, ვალუტის 
გადარიცხვასთან დაკავშირებული შეზღუდვები, ომი და 
სამოქალაქო არეულობა.   MIGA აქტიურად მუშაობს 
ინვესტორებთან და მასპინძელ ქვეყნებთან, ეხმარება მათ 
დავების გადაჭრაში საქმის სასამართლოში გადაცემამდე.  
ამასგარდა სააგენტო სთავაზობს ტექნიკურ დახმარებას წევრ 
ქვეყნებს და უზრუნველყოფს მათ ინვესტიციებთან 
დაკავშირებული უფასო საინფორმაციო მომსახურებით 
ინტერნეტის საშუალებით.  დაარსების დღიდან MIGA 
დაეხმარა 100 განვითარებად ქვეყანას 600 პროექტის 
განხორციელებაში.  აღნიშნული პროექტების ფარგლებში 
გაცემულმა თანხამ 20 მილიარდს გადააჭარბა.  MIGA–ს 
რისკის ქვეშ მყოფი მთლიანი თანხა $7.3 მილიარდს შეადგენს.  
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IRMA დაარსდა 2009 წლის 23 მარტს, როგორც სამთავრობო 
სააგენტო, ფინანსთა სამინისტროს ზედამხედველობის ქვეშ.  
სააგენტოს მიზანია უცხოელი ინვესტორების პოლიტიკური 
რისკების მართვის მაღალი ხარისხის  მომსახურებით 
უზრუნველყოფა.   სააგენტო ასრულებს შუამავლის როლს 
პოტენციურ უცხოელ ინვესტორებსა და საზღვარგარეთის 
ქვეყნების სააგენტოებს შორის (ECA), რომლებიც 
პოლიტიკური რისკების დაზღვევას სთავაზობენ მათ 
მოქალაქეებს.  IRMA აწარმოებს საზღვარგარეთის სხვადასხვა 
ქვეყნების სააგენტოების მიერ საქართველოსთვის 
შემოთავაზებული  სადაზღვევო/საფინანსო პროდუქტების  
ცნობადობის ამაღლების აგრესიულ  კამპანიას.  ის ეხმარება 
უცხოელ ინვესტორებს პოლიტიკური რისკების შეფასებაში და 
პოლიტიკური რისკების დაზღვევის პროდუქტების  შეძენაში 
აღნიშნული რისკების ეფექტიანად შემცირების მიზნით.  

 
IRMA–ს მიზანია ხელი შეუწყოს ეკონომიკურ ზრდას და 
განვითარებას საქართველოში უცხოური ინვესტიციების 
მოზიდვის ხელშეწყობის გზით და დაეხმაროს უცხოელ 
ინვესტორებს მათი ბიზნეს გეგმების განხორციელებაში.  მის 
მიერ შემოთავაზებული სერვისები ხელს უწყობს 
ინვესტორებსა და საზღვარგარეთის ქვეყნების სააგენტოებს 
შორის ურთიერთობას, რაც მნიშვნელოვანი ფაქტორია 
წარმატებული ბიზნეს დიალოგის წარმოებისა და ეფექტიანი 
გადაწყვეტილებების მიღებისთვის.   

 
 
 
 
 


