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შესავალი
ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოს დამოუკიდებლობა 1991 წლის 25
დეკემბერს

ცნო, ხოლო დიპლომატიური ურთიერთობა 1992 წელს დამყარდა. ამავე

წლის 23 აპრილს საქართველოში ამერიკის საელჩო გაიხსნა. ამერიკა მტკიცედ უჭერს
მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს, მისწაფებას
ევროკავშირისა და ევროატლანტიკური სივრცისკენ. საქართველო აღქმულია, როგორც
საიმედო საყრდენი რეგიონში, როგორც სტაბილური და განვითარებაზე ორიენტირებული
ქვეყანა. ცხრილ 1-ში გთავაზობთ აშშ-ისა და საქართველოს ძირითადი ეკონომიკური
მაჩვენებელების ჩამონათვალს.
ცხრილი 1. აშშ მთავარი ეკონომიკური ინდიკატორები

2009 წლის 9 იანვარს, ვაშინგტონში ხელი მოეწერა საქართველოსა და ამერიკის
შეერთებულ შტატებს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიას. ქარტია ეფუძნება
სტრატეგიული

ურთიერთობის

პრინციპებს,

სუვერენიტეტს,

დამოუკიდებლობას,

ტერიტორიულ მთლიანობასა და დემოკრატიის განმტკიცებას. ქარტიით განმტკიცებულია
თანამშრომლობა თავდაცვის, უსაფრთხოების, ეკონომიკის, ვაჭრობისა, ენერგეტიკის,
კულტურისა და განათლების სფეროებში. გამოთქმულია ამერიკის მზადყოფნა დაეხმაროს
საქართველოს დემოკრატიის განმტკიცებაში, რათა გაძლიერდეს: ადამიანის უფლებები,
მედიის თავისუფლება, კანონის უზენაესობა, სასამართლო და სხვა.
ორმხრივი ურთიერთობა 28 ნაყოფიერი თანამშრომლობის წელს ითვლის, როდესაც
არაერთი მნშვნელოვანი პროექტი განხორციელდა. 28 წლის განმავლობაში ამერიკის

-

1992 წლიდან დღემდე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა აშშ-ის საერთაშორისო

განვითარების სააგენტომ (USAID) საქართველოსთვის 1.8 მლრდ. აშშ დოლარზე მეტი
ოდენობის დახმარება გამოყო. USAID-ის პროგრამების განხორციელების არეალია:
ეკონომიკა, სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება, საჯარო სექტორის მხარდაჭერა,
ჯანდაცვა, განათლება და ა.შ.
-

2000-იან წლებში, ევრაზიის რეგიონში მოსახლეობის ერთ სულზე საქართველო

გახდა ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ყველაზე მსხვილი დახმარების მიმღები
ქვეყანა. იმ პერიოდში ფინანსური დახმარება გამოყოფილი იყო საზღვრის, საზღვაო და
სანაპირო დაცვის გაუმჯობესებისთვის.
-

2005 წელს „ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციამ“ საქართველოს 295

მილიონი დოლარის გრანტი გამოიყო, რომელიც მიზნად ისახავდა მილსადენების,
გზებისა და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციას, ასევე აგრობიზნესის
ხელშეწყობას.

დახმარება

გაიზარდა

სამხედრო

და

ეროვნული

უსაფრთხოების

მიმართულებითაც.
-

2008-2009 წლებში რუსეთ - საქართველოს ომის შედეგების გადასალახად აშშ-მა

საქრთველოს დამაბიტეთ 1.4 მილიარდ დოლარი გამოუყო, საიდანაც მაგალითად
ჰუმანიტარული და გადაუდებელი დახმარებისათვის გამოიყო - 38 მილიონი დოლარი.
-

2014-2019 წლებში „ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციამ“ 140 მილიონ

დოლარიანი გრანტი გამოყო, რომელიც საგანმანათლებლო მიზნებს ემსახურებოდა.
ამავე პერიოდში, საქართველოსთვის არასამხედრო მიზნებისთვის გამოიყო 71 მილიონი
დოლარი, 2019 წელს კი 90 მილიონი დოლარი.

აშშ-ის ფაქტორი ქართულ ეკონომიკაში
2019 წლის წინასწარი მონაცემების თანახმად, საქართველოს მთლიანმა შიდა
პროდუქტმა მიმდინარე ფასებში 17,7 მილიარდ აშშ დოლარს, იგივე 50 მილიარდ ლარს
მიაღწია. მასზე დაყრდნობით ამერიკის შეერთებული შტატების წილი ქართულ

ეკონომიკაში - ტურიზმის, ექსპორტის, უცხოური ინვესტიციების და ფულადი გზავნილების
კუთხით, ჯამურად 2.5%-ს შეადგენს (იხ. დიაგრამა 1). რაც ამ 2 ქვეყანას შორის მჭიდრო
ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე მიუთითებს, თუმცა აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ამ
ურთიერთობის მნიშვნელოვნლად გაძლიერების შესაძლებელობის რეზერვი.
დიაფრამა 1. აშშ-ს წილი ექსპორტში, ტურიზმში, უცხოურ ინვესტიციებსა და ფულად
გზავნილებში (% მშპ-სთან)

წყარო:

დაანგარიშებულია

ავტორების

მიერ,

საქართველოს

მთავრობის

ოფიციალურ მონაცემებზე დაყრდნობით

ქართულ-ამერიკული საგარეო ვაჭრობა
ბოლო წლების განმავლობაში ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს
შორის ვაჭრობის ახალი მაქსიმუმები დაფიქსირდა და 2019 წელს 522 მილიონ აშშ
დოლარს გაუტოლდა (იხ. დიაგრამა 2), ძირითადად ამერიკული პროდუქციის ექსპორტის
ხარჯზე. ამ ეტაპისთვის, საქართველოს აშშ-თან ვაჭრობის ცალმხრივად შეღავათიანი
რეჟიმი გააჩნია ე.წ. „GSP“, რომელიც 3 ათასზე მეტი დასახელების პროდუქტზე
ვრცელდება. მასთან შედარებით, თავისუფალ ვაჭრობას (რომელზეც მოლაპარაკებები
დიდი ხანია მიმდინარეობს) ის უპირატესობა აქვს, რომ თითქმის ყველა დასახელების
საქონელს შეეხება. გარდა ამისა, ეს რეჟიმი მუდმივმოქმედია, რაც ინვესტორებისთვის
სტაბილურობის გარანტიას ქმნის.

დიაგრამა 2. საქართველო ჩინეთის ვაჭრობა (მილიონი აშშ დოლარი)

წყარო: საქსტატი
აშშ-ის ქართულ ექსპორტში 2019 წელს: ა) 3.5%-იანი წილით მეცხრე (აზერბაიჯანის,
რუსეთის, სომხეთის, ბულგარეთის, უკრაინის, ჩინეთის, თურქეთის და რუმინეთის
შემდგომ), ხოლო ბ) იმპორტის კუთხით კი 4.3%-იანი წილით მეშვიდე (თურქეთის,
რუსეთის, ჩინეთის, აზერბაიჯანის, გერმანიის და უკრაინის შემდგომ) ადგილი უჭირავს.
დიაგრამა 3. საქართველო - ჩინეთის საგარეო ვაჭრობა

წყარო: საქსტატი
ოფიციალური სტატისტიკის თანახმად, საქართველოდან ჯამური ექსპორტი ბოლო
წლების განმავლობაში ზრდის ტენდენციით ხასიათდება. მიუხედავად იმისა, რომ
ვაჭრობის დინამიკა აშშ-სა და საქართველოს შორის სოლიდურია, როგორც ექსპორტის,
ასევე იმპორტის ჭრილში, ის ჯერ ისევ ჩამორჩება სხვა მნიშვნელოვან მოთამაშეებთან
ვაჭრობის მოცულობას (დიაგრამა 4). ვაჭრობის ახალი სტანდარტი ამ 2 ქვეყანას შორის,

რასაც თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი გულისხმობს, სრულიად ახალ სიცოცხლეს
შესძენდა ამ ურთიერთობას. განსაკუთრებით როდესაც საქართველოს უკვე გააჩნია
მსგავსი რეჟიმი, მათ შორის ევროკავშირთან და ჩინეთთან.
დიაგრამა 4. ექსპორტი აშშ-ში, ჩინეთში, ევროკავშირსა და რუსეთში, 2017-2019
წელი (ათასი აშშ დოლარი)

წყარო: საქსტატი
2019 წლის მონაცემებით, ქართულ ექსპორტში აშშ-ის მიმართულებით, მიუხედავად
მასში რამდენიმე ათეული განსხვავებული პროდუქტის ჩამონათვალისა, ცალსახად
ლიდერობს - ფეროშენადნობების, რომელისაც მთლიანი ვაჭრობის 9/10 უჭირავს
(დიაგრამა 5). აშშ აგრეთვე იგზავნება; ღვინო, ხილისა და ბოსტნეულის წვენები,
სპირტიანი

სასმელები

ხელსაწყოები

და

და

სხვა.

აგრეთვე

ინსტრუმენტები

აღსანიშნავია,

რომ

ტოპოგრაფიული,

კატეგორიები:

1.

ჰიდროგრაფიული,

მეტეოროლოგიური და 2. მსუბუქი ავტომობილები 100%-ით რე-ექსპორტს წარმოადგენენ,
ხოლო სპირტიანი სასმელების შემთხვევაში კი - 85 პროცენტს.
დიაგრამა 5. ქართული ექსპორტი აშშ-ის ბაზარზე, 2019 წელი

წყარო: საქსტატი, სპეციალური დაკვეთით

ქართული ექსპორტისაგან განსხვაებით, აშშ-დან საქართველოში შემოსული იმპორტი
მნიშნელოვნადაა

დივერსიფიცირებული,

თუმცა

აქაც

გვხვდება

1

კონკრეტული

პროდუქტის დომინანტობა, რომელიც ამ შემთხვევაში მთლიანი ვაჭრობის 7/10-ს უდრის
და კონკრეტულად - მსუბუქი ავტომობილების კატეგორიას წარმოადგენს (იხ. დიაგრამა
6).
დიაგრამა 6. ქართული იმპორტი აშშ-დან, 2019 წელი

წყარო: საქსტატი, სპეციალური დაკვეთით
აღსანიშნავია, რომ ზემოაღნიშნულ ჩამონათვალში არსებობს სასაქონლო პოზიციები,
რომლითაც საქართველოს აშშ-ის იმპორტიორ ქვეყნებს შორის წამყვანი ადგილი უკავია.
ასე მაგალითად:
-

აშშ-ის ფეროშენადნობების მთლიან იმპორტში საქართველო 27%-იანი წილით

პირველ ადგილზეა, მას მოსდევენ ავსტრალია (20%) და სამხრეთ აფრიკა (16%);
-

აშშ-ის აზოტოვანი სასუქების მთლიან იმპორტში კანადისა (55%) და რუსეთის (33%)

შემდგომ 7%-იანი წილით საქართველო მე-3 ადგილზეა.
მართალია,

აღნიშნული

სასაქონლო

პოზიციების

ექსპორტი

საქართველოდან

სტაბილურად ხორციელდება, მაგრამ ქვეყანას აქვს მათი მოცულობის კიდევ უფრო მეტად
გაზრდის პოტენციალი. იგივე ეხება აშშ-ში საქართველოს ისეთ ძირითად სტრატეგიული
მნიშვნელობის საექსპორტო პროდუქციას, როგორიცაა: ღვინო; ლუდი; მინერალური
წყლები; თხილი; ხილისა და ბოსტნეულის წვენები; უალკოჰოლო სასმელები; უნაკერო
მილები შავი ლითონისაგან და სხვა.

ცობისთვის, ექსპორტის ჭრილში საქართველოს ეკონომიკისათვის მნიშვნელოვან
საექსპორტო ბაზრებზე 2018 და 2019 წლების შედარებისას ვნახავთ, რომ ძირითადად
ყველა მიმართულებით ზრდაა დაფიქსირებული. მათ შორის ჩინეთის მიმართულებითაც 13%-ით. კლების ტენდენციაა: თურქეთის (-13%) და აზერბაიჯანის (-1%) მიმართულებით
(ცხრილი 2).
ცხრილი 2. საქართველოს ექსპორტის დინამიკა მნიშვნელოვან საექსპორტო
ბაზრებზე (ათასი აშშ დოლარი)

წყარო: საქსტატი

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
ამერიკის

შეერთებული

საქართველოში.

აშშ-ს

შტატები

ქართულ

საინვესტიციო

შეთანხმება,

აუცილებელი

წინაპირობაა

წლიდან

სახელმწიფოსთან

რომელიც
და

1997

ეფექტური

კაპიტალის

ახორციელებს
დადებული

ინვესტიციებს

აქვს

ინვესტირებისთვის

მოძრაობაზე

კონტროლის

ორმხრივი
ერთ-ერთი
მომგებიან

განაწილებას უწყობს ხელს.
1997 წლიდან 2019 წლის ჩათვლით აშშ-ს საქართველო 1 მილიარდ 693 მილიონის
პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია აქვს განხორციელებული. ამას ემატება ამერიკული
წარმომავლობის

საერთაშორისო

ორგანიზაციების

მხრიდან

განხორციელებული

პროექტებიც, მაგალითად - OPIC-ი, რომელსაც 1993 წლიდან დღემდე 500 მილიონ აშშ

დოლარზე მეტი აქვს ინვესტირებული ქართულ ეკონომიკაში. OPIC მნიშვნელოვან როლს
თამაშობს საქართველოს ეკონომიკის ისეთი დარგების განვითარებაში, როგორიცაა:
საფინანსო სექტორი, ტურიზმი, ჯანდაცვა, სოფლის მეურნეობა, წარმოება, განათლება,
სამთო მრეწველობა, განახლებადი ენერგია, სასტუმროების მიმართულება და სხვა.
აშშ ქართულ მხარესთან აწარმოებდა დიალოგს საქართველოში ბიზნეს კლიმატის
გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით, რაც ინვესტიციების მოზიდვისთვის იყო საჭირო.
2006-2011 წლებში Millennium Challenge Corporation-მა ხელი შეუწყო საქართველოს
ეკონომიკის ზრდას ფიზიკურ ინფრასტრუქტურაში ფულის ჩადებით, ხოლო 2013-2019
წლებში MCC-მ მხარი დაუჭირა ქართული განათლების რეფორმას.
აშშ-ს წილი ჯამურ ინვესტიციებში ძალიან მაღალი იყო თანამშრომლობის დაწყების
პირველ წლებში, მაგალითად 1999 წელს იგი 72%-ს შეადგენდა, თუმცა 2004-2019
წლებში აშშ-ს წილი ჯამურ ინვესტიციებში 20%-ს არ აღემატებოდა და ძირითადად
0-10%-მდე

შუალედში

მერყეობდა.

2009

წელს

მათ

მიერ

საქართველოში

განხორციელებული ინვესტიციების ნიშნული უარყოფითიც კი იყო, რაც იმას ნიშნავს, რომ
ამერიკელმა ინვესტორებმა თავისი კუთვნილი აქტივები საქართველოში სხვა ქვეყნების
წარმომადგენლებზე გაასხვისეს. 2019 წლის სამი კვარტლის მონაცემებით კი ამერიკის
შეერთებული შტატები 99 მილიონით და 7.8%-ით გახლავთ წარმოდგენილი (დიაგრამა
7).
ამერიკული კომპანიები საქართველოში ყველაზე მეტად დაინტერესებული არიან
ტრანსპორტის,

ინფრასტრუქტურული

პროექტების,

რკინიგზის

მიმართულებით

და

სამომხმარებლო ბაზრით. იმ ამერიკული კომპანიებიდან, რომლებიც საქართველოში
ინვესტირებას ახორციელებენ, შეგვიძლია გამოვყოთ: Acrow Bridge, Baron Weather, Bechtel, Budget, Coca-Cola, Lockheed Martin, Miyamoto International, MWH, Nova Power, Obie
Technologies, The Greenbrier, and VISA.

დიაგრამა 7. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები და ჩინეთის წილი

წყარო: საქსტატი
2019 წელს პირდაპირმა უცხოურმა ინვესტიციებმა საქართველოში 1 მილიარდი 268
მილიონი აშშ დოლარიდ შეადგინა, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატების წილი
საკმაოდ მოზრდილი გახლდათ 99 მილიონ დოლარს აღემატებოდა. ევროკავშირის
დომინანტობა ძირითადად განსაზღვრული გახლდათ გაერთინაბული სამეფოსა (20%) და
ირლანდიის (11%) აქტიურობით. აღსანიშნავია აზერბაიჯანის დომინანტობის დასრულება
მრავალწლიანი პირველობის შემდეგ, რაც მოსალოდნელიც იყო აზერბაიჯანისთვის
სტრატეგიული პროექტების დასრულების შემდგომ (დიაგრამა 8).
დიაგრამა 8. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების, 2019 წელი (დამრგვალებულია
უახლოეს მეათედამდე)

წყარო: საქსტატი

ცნობისთვის, საქსტატის მონაცემების თანახმად (2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით),
საქართველოში აშშ-ს კაპიტალის მონაწილეობით სულ დარეგისტრირებული - 1 031
საწარმოდან, ამ ეტაპზე მოქმედია მხოლოდ - 276 საწარმო, მათ შორის:
•

169 საწარმო - აშშ-ს კაპიტალით;

•

69 საწარმო - ქართულ-ამერიკული წილობრივი კაპიტალით;

•

6 საწარმო - ქართულ-ამერიკული და მესამე ქვეყნების წილობრივი კაპიტალით;

•

32 საწარმო - ამერიკული და მესამე ქვეყნების წილობრივი კაპიტალით.

2019 წლის 3 კვარტლის ჩაშლილი სტატიტიკა ცხადყოფს, რომ აშშ-დან ინვესტორები
საქართველოში ძირითადად დაინტერესებულნი არიან: კავშირგაბმულობით, უძრავი
ქონებით, მშენებლობით და აგრეთვე სხვა დარგებით (იხ. ცხრილი 3).
ცხრილი

3.

აშშ-დან

საქართველოში

შემოსული

ინვესტიციების

მოცულობა

სექტორების მიხედვით (მლნ. აშშ დოლარი):

წყარო: საქსტატი

ამერიკული ინვესტიციით შექმნილი კომპანიები საქართველოში
MagtiCom. მობილური კომუნიკაციების ოპერატორი, დაარსდა 1996 წელს, Telcell
Cellular LLC და Telcell Wireless LLC-ის მიერ. კომპანიას საქართველოს ეკონომიკაში 1.7
მილიარდი ლარის კონტრიბუცია აქვს განხორციელებული.
RMG. საქართველოსა და ამიერკავკასიაში ერთ-ერთი უმსხვილესი საწარმო,
რომელიც ბოლნისის რაიონში სამთო-მოპოვებითი საქმიანობით არის დაკავებული.
კომპანიები „არემჯი გოლდი“ და „არემჯი კოპერი“ სპილენძისა და ოქროს შემცველი
მადნების მოპოვება-გადამუშავების შედეგად აწარმოებენ სპილენძის კონცენტრატს და
ოქროს დორე შენადნობს (ნახევარფაბრიკატის სახით).

აფინაჟის (გაწმენდა) შედეგად

მიღებული სუფთა ლითონები (ოქრო, სპილენძი, ვერცხლი) ლონდონის საფონდო
ბირჟაზე იყიდება. ორივე კომპანიაში 3000-მდე ადამიანი მუშაობს.

Base 4. ამერიკული არქიტექტურული სერვისების კომპანია, რომელსაც 20-ზე მეტ
ქვეყანაში

შესრულებული

აქვს

2,000-ზე

მეტი

არქიტექტურული

პროექტი

ისეთი

კლიენტებისთვის, როგორიცაა: Hilton, Hyatt, Starwood, Marriot და ა.შ. Base 4-მა 2016
წელს დააფუძნა კომპანია საქართველოში და დაიწყო არქიტექტურული და საინჟინრო
სერვისების აუთსორსინგი. კომპანია 30 ადამიანს ასაქმებს.
JSC Dariali Energy დაარსდა 2011 წელს, რომლის მიზანსაც მდინარე თერგზე,
ყაზბეგის

მუნიციპალიტეტში

დარიალის

ჰიდროელექტროსადგურის

პროექტის

განხორციელება წარმოადგენდა. განხორციელებული პროექტის სრული საინვესტიციო
ღირებულება 123 მლნ. აშშ დოლარს შეადგენს.
Trammo მსხვილი ამერიკული კომპანიაა, რომელიც ინვესტიციას ახორციელებს
ბათუმის პორტში მინერალური სასუქების ტერმინალის გასავითარებლად. საინვესტიციო
მოცულობა 20 მლნ. აშშ დოლარს შეადგენს.
კომპანია PACE საქართველოში ახორციელებს დამატებით ინვესტიციებს. პროექტი
მოიცავს ქ. ფოთში ტერმინალის განვითარებას. საინვესტიციო მოცულობა 93 მლნ. აშშ
დოლარია.
Gazelle Finance 2017 წლიდან ოპერირებს საქართველოში. განხორციელებული
ფინანსური დანახარჯი დაახლოებით 15 მლნ. აშშ დოლარია. საინვესტიციო სექტორებია:
განათლება, მედიცინა, აგრო ბიზნესი, მრეწველობა, სასტუმრო ბიზნესი, ა.შ.

ფულადი გზავნილები
ქართული ეკონომიკა დიდად არის დამოკიდებული ფულად გზავნილებზე, რომელიც
სხვადასხვა ქვეყნებიდან ემიგრაციული ხაზით ირიცხება საბანკო ანგარიშებზე. ამ
მიმართულებით საკმაოდ აქტიურია აშშ-იც, რომელიც მეხუთე ყველაზე მსხვილი ქვეყანაა
საქართველოში ფულადი გზავნილების კუთხით (რუსეთის, იტალიის, საბერძნეთის და
ისრაელის შემდგომ) და 2019 წლის მონაცემებით 178 მილიონ აშშ დოლარს გადააჭარბა

(დიაგრამა 9), რაც მთლიანი გადმორიცხვების (1.73 მილიარდი აშშ დოლარი) - 10%-ს
შეადგენს.

აღსანიშნავია,

რომ

ფულადი

გზავნილები

ხორციელდება

საპირსპირო

მიმართულებითაც და 2019 წელს საქართველოდან აშშ-ში ჯამში 4.9 მილიონი აშშ
დოლარი გაიგზავნა.
დიაგრამა 9. ფულადი გზავნილები აშშ-დან საქართველოში ($)

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი

ქართული ღვინის ექსპორტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში
საქართველოს ერთ-ერთი მსხვილი და მნიშვნელოვანი საექპორტო პროდუქტი ღვინო,

ბოლო

წლებში

მაღალი

ზრდის

ტენდენციით

ხასიათდება.

2018

წელს

საქართველოდან ექსპორტზე მსოფლიოს 53 ქვეყანაში 86.2 მილიონი ბოთლი ღვინო
გავიდა, საიდანაც ქვეყანამ 203 მლნ დოლარის შემოსავალი მიიღო და მსოფლიოს
ღვინის ექპორტიორი ქვეყნების რეიტინგში მე-17 ადგილი დაიკავა. 2019 წლის
მონაცემებით ექსპორტირებულია 94 მილიონი ბოთლი ღვინო, რაც წინა წლის
ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს 9%-ით აღემატება (ჯამური შემოსავალი $240
მილიონი). მზარდია ქართული ღვინის ექსპორტი აშშ-შიც, სადაც ექსპორტმა 2019 წელს
660 000 ბოთლს გადააჭარბა (დიაგრამა 10).
დიაგრამა 10. ქართული ღვინის ექსპორტი მსოფლიოსა და აშშ-ის ბაზარზე
(მილიონი ბოთლი)

* წინასწარი მონაცემები
წყარო: საქართველოს ღვინის ეროვნული ადმინისტრაცია

ტურიზმი
2019 წელი ქართული ტურიზმისთვის ახალი ისტორიული მაქსიმუმით აღინიშნა - 9,35
მლნ საერთაშორისო ვიზიტორი. სწრაფი ტემპებით იზრდება, მათ შორის ამერიკელი
ვიზიტორების

რიცხვიც

საქართველოში.

2015-2019

წლებში,

აშშ-დან

შემოსული

ვიზიტორების რაოდენობამ ჯამში 174 272 ვიზიტორი შეადგინა.
•

2019 წელს - 46 558 ვიზიტორი (11%-ით მეტი წინა წელთან შედარებით);

•

2018 წელს - 41 863 ვიზიტორი (25%-ით მეტი წინა წელთან შედარებით);

•

2017 წელს - 33 569 ვიზიტორი (23%-ით მეტი წინა წელთან შედარებით);

•

2016 წელს - 27 304 ვიზიტორი (9%-ით მეტი წინა წელთან შედარებით);

•

2015 წელს - 24 978 ვიზიტორი (11%-ით მეტი წინა წელთან შედარებით);

•

2014 წელს - 22 545 ვიზიტორი (15%-ით მეტი წინა წელთან შედარებით).
გასათვალისწინებელია, რომ ამერიკელი ვიზიტორები საქართველოში ყველაზე

მხარჯველები არიან და ათეულში პირველ ადგილს იკავებენ, საშუალო ხარჯით 1 ვიზიტზე
- 4 115 ლარი (ცხრილი 4). მხოლოდ 2019 წელს საქართველოში ამერიკელმა
ვიზიტორებმა დაახლოებით - 190 მილიონ ლარზე მეტი შემოიტანეს, რაც ამავე წელს
მიღებული მთლიანი ტურისტული შემოსავლების 2.2 პროცენტს აღემატება. ამერიკელი
ტურისტების ნაკადის საქართველოში ზრდას ხელს უწყობს საქართველოს ტურიზმის
ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ განხორციელებული ღონისძიებები, მათ შორის
პრესტურები, ვიდეო რგოლების მომზადება და ა.შ. აღსანიშნავია რომ საქართველოსა და
ამერიკის შეერთებულ შტატებს

შორის

დაწყებულია

მოსალაპაკებები

პირდაპირი

ავიარეისების დანიშვნაზეც, რომელზეც მოლაპრაკებებს ქართული მხარე ამერიკულ
ავიაკომპანია DELTA AIRLINES-თან და United Airlines-თან აწარმოებს.
ცხრილი 4. წამყვანი 10 ქვეყანა ტურისტული დანახარჯების მიხედვით
საქართველოში

სამოქალაქო ავიაცია
საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ავიაკომპანიებს შორის 2019
წელს დაწყებული მოლაპარაკები, მათი წარმატებით დასრულების შემთხვევაში ამერიკასა
და საქართველოს შორის არსებულ ტურისტულ ნაკადების მნიშვნელოვან გაზრდის და
ხელს შეუწყობს სტრატეგიულ პარტნიორებს შორის თანამშრომლობის ახალი, მჭირდო
პლატფორმის ჩამოყალიბებას, აგრეთვე გაზრდის საქართველოს როლს საქართველოს
საჰაერო სივრცის სატრანზიტო დერეფნად გამოყენების ჭრილში, რომელიც ამერიკული
ავიაკომპანიებისთვის საკმაოდ მიმზიდველად გამოიყურება (ცხრილი N 5).

ცხრილი 5. საქართველო-ჩინეთის საჰაერო მგზავრნაკადი, 2016-2019 წლის
ჯამური მაჩვენებელი

წყარო: საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრო

ენერგეტიკა
სამწუხაროდ დღეისთვის მრავალი საქართველოს მოქალაქისთვის უცნობია ქვეყანაში
არსებული სტრატეგიული ენერგეტიკული პროექტების და მითუმეტეს მათ ამერიკული
როლის შესახებ. აშშ-ს დახმარებამ გადამწყვეტი როლი ითამაშა საქართველოში ისეთი
პროექტების განხორციელებაში, როგორიცაა: „ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანი“ და „სამხრეთ
კავკასიური მილსადენი“, რომელთა მიზანს კასპიის რეგიონიდან დასავლეთისათვის
ენერგორესურსების მიწოდება წარმოადგენს და რომლებსაც საქართველოს ახალი
გეოსტრატეგიული

მნიშვნელობა

მიანიჭეს,

როგორც

რეგიონში

ასე

მსოფლიოს

მასშტაბით.
საქართველოსთვის ახალი შესაძლებლობები გააჩინა, ევროკავშირის და აშშ-ის
მხარდაჭერით ამუშავებულმა TANAP-ისა და TAP-ის პროექტებმაც. რის შედეგადაც
საქართველოს გავლით ტრანზიტის მოცულობა 4-დან 20-24 მილიარდ კუბურ მეტრამდე
მოიმატებს უახლოეს წლებში, გაიზრდება ევროკავშირისა და პროექტში ჩართული სხვა
ქვეყნების ენერგეტიკული უსაფრთხოება და ეს რა თქმა უნდა პოზიტიურად იმუშავებს
საქართველოს კეთილდღეობაზეც, არამხოლოდ იმიჯის, არამდ ფინანსური შემოსავლის
კუთხითაც.

უფრო მეტიც, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატეის აქტიური მხარდაჭერით,
საქართველოს

გავლით

დაგეგმილია

ახალი

პროექტების

ამუშავება,

კერძოდ:

„ტრანს-კასპიური“ და „თეთრი ნაკადის მილსადენები“, რომლებიც წარმოადგენს შავი
ზღვისა

და

რუმინეთის

გავლით

გერმანიასა

და

მისი

მეზობელი

ქვეყნებისთვის

თურქმენული გაზის გაზრდილი მოცულობების შეღავათიან კონკურენტულ ფასად მიღების
საშუალებას. ამ პროექტების დახმარებით, საქართველო სულ უფრო მეტად უახლოვდება
და იძენს საერთაშორისო ჰაბის ფუნქციებს, რაც პოზიტიურად აისახება მის სოციალურ,
ეკონომიკურ და უსაფრთხოების საკითხებზეც.

2008 წლის საქართველო - რუსეთის ომი
2008 წელს რუსეთ - საქართველოს ომის შედეგების აღმოფხვრისა და რუსეთთან ომის
გამო ეკონომიკურ კრიზისში მყოფი ქვეყნისათვის გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენის
მიზნით,

2008

წლის

22

ოქტომბერს

გამართულმა

დონორთა

საერთაშორისო

კონფერენციამ მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოსათვის 3 წლის განმავლობაში 4.55
მილიარდი აშშ დოლარის ოდენობით დახმარების გამოყოფის შესახებ.
დონორებს შორის ნომერ პირველი ამერიკის შეერთებული შტატები გახდა. დემოკრატი
სენატორის ჯო ბაიდენის ინიციატივის საფუძველზე,

აშშ-მა მიიღო გადაწყვეტილება

საქართველოსათვის 1 მილიარდი აშშ დოლარის ოდენობის დახმარება გამოეყო,
რომელიც რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი 48,000
ლტოლვილის

დაბინავებას,

ომით

დაზარალებული

მოსახლეობის

სოციალურ

დახმარებას და დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენას, ბიუჯეტის დეფიციტის
დაძლევას,

სატრანსპორტო,

ენერგეტიკის

და

მუნიციპალურ

ინფრასტრუქტურის

მოწესრიგებას მოხმარდა. დამატებით აღსანიშნია ამერიკის შეერთებული შტატების
მნიშვნელოვანი

პოლიტიკური

მხარდაჭერით

საქართველოსთვის

საერთაშორისო

სავალუტო ფონდის მიერ 800 მილიონი აშშ დოლარის მოცულობის ფინანსური
დახმარება ფინანსური სექტორის სტაბილურობისთვის, რომელმაც შესაძლებლობა მისცა
ეროვნულ ვალუტას შეენარჩუნება სტაბილურობა განსაკუთრებული გამოწვევის ფონზეც
კი.
ფინანსურ

დახმარებასთან ერთად, მნიშვნელოვანი გახლდათ ამერიკული მხარის

პოლიტიკური და ჰუმანიტარული მხარდაჭერაც, რომელიც ცალკე განხილვის საგანია,
თუმცა უდიდესი როლი შეასრულა როგორც საქართველო - რუსეთის ომის შედეგების,
ასევე ზოგადად 2008 წლის ფინანსური კრიზისის დაძლევაში საქართველოს მიერ.

USAID და საქართველო
USAID წარმოადგენს, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების
სააგენტოს,

რომელიც

საქართველოში

არაერთი

მნიშვნელოვანი

მიმართულებით

მუშაობს, მათ შორის არის ეროვნული უსაფრთხოება და ეკონომიკური განვითარება. იგი
ეხმარება

როგორც

მთავრობას,

ასევე

სამოქალაქო

საზოგადოებას

სხვადასხვა

სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი რეფორმის განხორციელებაში. მათი ძირითადი მიზანია
პარტნიორი ქვეყნების თანადგომა განვითარების ძალიან რთულ გზაზე, ცხოვრების
უკეთესი პირობების შესაქმნელად და სტაბილურობის ასამაღლებლად. USAID ის
სლოგანი არის „ამერიკელი ხალხისგან “, რაც გამოხატავს იმ სურვილსა და მზაობას,
რასაც ამერიკა არ იშურებს გლობალური სტაბილურობის გასაზრდელად, საბაზრო
ეკონომიკის

განსავითარებლად,

სავაჭრო

შესაძლებლობების

გასაზრდელად,

განვითარებისათვის ინოვაციური პლატფორმების შესაქმნელად, ადამიანთა სიცოცხლის
გადასარჩენად, დემოკრატიის ხარისხის თვისებრივად ახალ დონეზე ასასვლელად,
უკეთესი

მმართველობის

ჩამოსაყალიბებლად

და

გლობალური

მშვიდობის

უზრუნველსაყოფად.
საქართველოში USAID 1992 წლიდან ოპერირებს, და მას შემდეგ ქვეყნისთვის 1
მილიარდ დოლარზე მეტი დახმარება აქვს გაწეული. მათი მოღვაწეობა საქართველოში
ემსახურება

დემოკრატიის

გაძლიერებას,

კარგი

მმართველობის

დამკვიდრებას,

რეგიონული უსაფრთხოების უზრუნველყოფასა და ეკონომიკურ განვითარებას. ამასთან
ერთად,

საზოგადოებაში

პასუხისმგებლობისა

და

ანგარიშვალდებულების

დონის

ამაღლებას საკუთარი ქვეყნის მიმართ.

Millennium Challenge Corporation - ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი
ათასწლეულის

გამოწვევის

ფონდი

არის

ამერიკის

შეერთებული

შტატების

დამოუკიდებელი სააგენტო. იგი პარტნიორ ქვეყნებს ეხმარება სიღარიბის დაძლევასა და
ეკონომიკური ზრდის მიღწევაში, ასევე აქტიურად მუშაობს განათლების, მეცნიერებისა და

ტექნოლოგიების განვითარების მიმართულებით. საქართველოში პირველი პროექტი,
Compact I 2005 წელს დაიწყო და 395 მილიონი აშშ დოლარი ჩაიდო. პროექტი მიზნად
ისახავდა რეგიონული ინფრასტრუქტურის გაძლიერებასა და საწარმოთა მხარდაჭერას,
ასევე სამუშაო ადგილებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას. ხოლო, 2014 წელს დაიწყო
მეორე პროექტი Compact II, და ქართულ განათლების სისტემაში ფონდის მხრიდან 140
მილიონი აშშ დოლარი ჩაიდო, რომელიც იყო 5 წლიანი პროექტი და მიზნად ისახავდა
ადამიანური

კაპიტალის

საქართველოსა

და

განვითარებასა

ათასწლეულის

და

ფონდის

ეკონომიკური
გამოწვევის

ზრდის

ხელშეწყობას.

თანამშრომლობა

არის

მაგალითი ძლიერი პარტნიორობისა და იმისა, თუ რამხელა სიკეთეს იღებს საქართველო
ასეთი ტიპის ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით.

Peace Corps - მშვიდობის კორპუსი
მშვიდობის კორპუსი არის მოხალისეობრივი პროგრამა, რომელსაც ახორციელებს
ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა. მისი ძირითადი მიზანია ქვეყნების სოციალურ
და ეკონომიკურ პროგრესში დახმარება. მშვიდობის კორპუსის მოხალისეები, როგორც
წესი არიან ამერიკის მოქალაქეები, კოლეჯის ხარისხით, და 3 თვიანი ტრენინგის შემდეგ
ორი

წლის

განმავლობაში

მუშაობენ

საზღვარგარეთ.

მოხალისეები

მუშაობენ

მთავრობებთან, სკოლებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და მეწარმეებთან,
განათლების, საინფორმაციო ტექნოლოგიების, აგროკულტურისა და სხვა სფეროებში. 24
თვიანი მუშაობის შემდეგ მოხალისეებს შეუძლიათ ვადის გახანგრძლივება. მათ შორის,
მშვიდობის

კორპუსის

მოხალისეები

აქტიურად

თანამშრომლობენ

ქართულ

ორგანიზაციებთან და ჩართულნი არიან სხვადასხვა მიმართულებით.

Centers for Disease Control (CDC) - დაავადებათა კონტროლის ცენტრები
CDC-ს აქვს მჭიდრო კავშირი საქართველოსთან. მათი თანამშრომლობა საქართველოს
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრთან,
ასევე სხვადასხვა სამინისტროსა და უწყებასთან არის შესაძლებლობა ინსტიტუციური
განვითარებისა, დაავადებათა გამოვლენისა და შესაბამისი დროული რეაგირებისა.CDC
უზრუნველჰყოფს ტექნიკურ დახმარებას სხვადასხვა დაავადებათა რისკის ჯგუფებში,
ლაბორატორიულ გამოკვლევათა განვითარებას და სხვა.

Defense Threat Reduction Agency
თავდაცვის საფრთხეების შემცირების სააგენტო
თავდაცვის საფრთხეების შემცირების სააგენტო ხელს უწყობს ამერიკის შეერთებული
შტატების საელჩოს გარკვეული მიზნების მიღწევაში, როგორებიცაა: ევროპული და
ევროატლანტიკური

ინტეგრაცია,

საერთაშორისო

თანამშრომლობა,

მშვიდობა

და

ეროვნული უსაფრთხოება. საქართველოში მათ აქვთ რამოდენიმე მნიშვნელოვანი
პროგრამა: საფრთხის შემცირება, კოოპერატიული ბიოლოგიური ჩართულობა, მასიური
განადგურების

იარაღის

გავრცელების

პრევენცია,

ქიმიური,

რედიოლოგიური

და

ბირთვული შედეგების მართვის პროგრამა.

Office of Defense Cooperation - თავდაცვის თანამშრომლობის ოფისი
თავდაცვის

თანამშრომლობის

ოფისი

აქტიურად

ახორციელებს

პროექტებს

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთან ერთად. აღნიშნული პროგრამები მიზნად
ისახავს საქართველოს თავდაცვისუნარიანობის გაძლიერებას, ახალი შესაძლებლობების
შექმნას, შეიარაღებული ძალების ისტიტუციურ და სისტემურ განვითარებას.

American Councils for International Education
საერთაშორისო განათლების ამერიკული საბჭოები
ორი ათწლეულის განმავლობაში, რაც გაცვლითი პროგრამების სერია დაიწყო
საქართველოში, არაერთმა ახალგაზრდამ ისარგებლა ამ შესაძლებლობით, რაც
დაფუძნებულია სამართლიანი და კონკურენტული გარემოს პრინციპებზე. ამ დროისათვის,
ამერიკული საბჭოების საქართველოს წარმომადგენლობა სტუდენტებს სთავაზობს
მრავალფეროვან საგანმანათლებლო და

გაცვლით პროგრამებს, ასევე ტრენინგ

კურსებსა და სტიპენდიებს. იგი ცდილობს განავითაროს პარტნიორობა ინდივიდუალებსა
და სახელმწიფო ინსტიტუტებს შორის. მათ მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ ახალი
ცოდნის, ფართო პროფესიული პერსპექტივების, აკადემიური გაცვლისა და განათლების
განვითარებაში.

Future Leaders Exchange Program (FLEX)
მომავალ ლიდერთა გაცვლითი პროგრამა
მომავალ ლიდერთა გავცლითი პროგრამა არის ამერიკის შეერთებული შტატების
სახელმწიფო დეპარტამენტის განათლების და კულტურის ბიუროს პროექტი, რომელიც
საქართველოში ხორციელდება საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და სპორტის
სამინისტროს მხარდაჭერით. პროგრამა ყოველწლიურად უზრუნველჰყოფს 50-მდე
ქართველი მოსწავლის სწავლას ამერიკის უმაღლეს სკოლებში და ცხოვრებას მასპინძელ
ოჯახში, ერთი აკადემიური წლის განმავლობაში. Flex-ის სტუდენტები ითვლებიან
ამერიკაში ახალგზრდა ელჩებად, რომლებიც ამერიკელებს საკუთარი ქვეყნებისა და
კულტურის შესახებ აცნობენ. პროექტის შემდეგ მათ აქვთ საუკეთესო უნივერსიტეტებში
სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.

The Open World Leadership Center
ღია მსოფლიო ლიდერობის ცენტრი
ღია მსოფლიო ლიდერობის ცენტრი არის ერთ-ერთი ეფექტური გაცვლითი პროგრამა
პოსტ საბჭოთა სივრცის ქვეყნებისთვის. ამ დროისათვის პროგრამას ჰყავს 27 000-ზე მეტი
ბენეფიციარი. მათ ჰქონდათ ინტერაქციის შესაძლებლობა კონგრესის წევრებთან და
თანამშრომლებთან.

პროგრამა

ასევე

ხელს

უწყობს

ახალგაზრდა

ლიდერების

ერთმანეთთან დაახლოებას და აზრთა გაცვლას სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხზე.

თანამშრომლობა თავდაცვის სფეროში
ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორია. ორ
ქვეყანას შორის სამხედრო თანამშრომლობა ყოველწლიურად უფრო და უფრო მზარდი
ხდება. ამერიკა ქართულ მხარეს ეხმარება საბრძოლო მზადყოფნის გაძლიერებაში,
თავდაცვისუნარიანობის

ამაღლებაში,

მდგრადი

ინსტიტუციური

შესაძლებლობების

განვითარებაში, ნატოს სტანდარტებთან დაახლოებაში. ამასთან ერთად მხარში უდგას
დაჭრილ სამხედრო მოსამსახურეებსა და მათ ოჯახებს. ამერიკა სამხედრო პირთათვის
უზრუნველჰყოფს მრავალფეროვან საგანმანათლებლო პროგრამებსა და შესაბამის
დაფინანსებას.

კორონავირუსის გავლენა აშშ-ის და მსოფლიო ეკონომიკაზე

ზუსტი სიტუაციური ანალიზის და მითუმეტეს პროგნოზის გაკეთება
ამ ეტაპზე აბსოლუტურად შეუძლებელია,
ამიტომ თავს ვიკავებთ კორონომიკული დარტყმის ყოველგვარი შეფასებისაგან.

დასკვნა და რეკომენდაციები
ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის მჭიდრო, თანასწორი და
სტრატეგიული

ურთიერთობები

საქართველოს

დამოუკიდებლობის

პირველივე

დღეებიდან ჩამოყალიბდა და ასე გრძელდება უკვე მესამე ათწლეულის განმავლობაში.
აშშ-ის მხარდაჭერა საქართველოს არ მოკლებია მისი გამოწვევებით სავსე ბოლო სამი
ათეული წლის განამვლობაში - არასდროს. ეს მხარდაჭერა გამოიხატებოდა, როგორც
ეკონომიკური,

ასევე

სამხედრო,

ასევე

სოციალური,

ასევე

პოლიტიკური,

ასევე

დემოკრატიული, ასე დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებული და ყველა სხვა იმ
მიმართულებით სადაც საქართველოს მსგავსი დახმარება ესაჭიროებოდა.
მიუხედავად მჭიდრო, თანასწორი და სტრატეგიული თანამშრომლობისა ამ 2 ქვეყანას
შორის ჯერ კიდევ არსებობს შესაძლებლობების ზღვა, რომელიც დასაპყრობია, როგორც
ინდივიდუალური, ასევე ერთბლივი ძალისხმევით. ყველაზე ნათელ და თვალსაჩინო
საკითხებს შორის, სადაც საქართველოს და აშშ-ს შეუძლიათ აქტიური თანამშრომლობა
და რომელიც საქართველოსადმი ინტერესს და სანდოობას, აგრეთვე მის საერთაშორისო
რეპუტაციას და მნიშვნელობას ერთი ორად გააძლიერებს, გახლავთ თავისუფალი
ვაჭრობის რეჟიმის ამოქმედება და მისი ეფექტის მაქსიმიზაცია, რისთვისაც საქართველოს
ხელისუფლებამ უნდა მოიკრიბოს თავისი შესაძლებლობების 100 პროცენტი და მიიყვანოს
საქმე ბოლომდე.
დღეს უკვე დარწმუნებით შეიძლება ითქვას, ქართულ - ამერიკულ სამომავლო
თანამშრომლობას,

მომდევნო

წლების

განმავლობაში

დიდწილად

განაპირობებს,

როგორც საქართველოსთვის, ასევე აშშ-თვის და რაც მნიშვნელოვანია მთლიანად
მსოფლიოსთვის

-

კორონავირუსის

ეფექტი;

სადაც

საქართველოს

აუცილებლად

გაუჩნდება ახალი შესაძლებელობების ფანჯარა, რომელიც მან უნდა გამოიყენოს ქვეყნის
განვითარების სრულიად ახალ სიმაღლეზე გადასაყვანად.

