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რატომსაქართველო

მე-3 ადგილზედაბალისაგადასახადო წნეხის
მაჩვენებლით, 9.9% მთლიანი გადასახადი
(მსოფლიობანკი)

სტრატეგიულილოკაცია ევროპისადა
აზიის გასაყარზე

მე-7 ქვეყანა მსოფლიოში ბიზნესის
კეთების სიმარტივით
(მსოფლიობანკის ანგარიში2020) თავისუფალისავაჭროშეთანხმებები

2.3 მილიონიანბაზართან
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ქვეყანა ერთიშეხედვით

ფოთი

ბათუმი

სომხეთი
აზერბაიჯანი

რუსეთისფედერაცია

თურქეთი

მომავალი ანაკლიის პორტი

1 FIZ

2 FIZ1 FIZ

ქუთაისი

თავისუფალიინდუსტრიულიზონა

საერთაშორისოაეროპორტები

მთავარიგზა

რკინიგზა

FIZ

პორტები

თბილისი

შავიზღვა

რეინვესტიციებისწილი
(2015-2019 საშუალო)

28.5%

პირდაპირიუცხოური
ინვესტიციები მშპ–სთან

მიმართებით
(2015-2019 საშუალო)

9.78%

17.7 მილიარდი
დოლარი

მშპ2019 რეალურიმშპ-სზრდის
ტემპი (2015-2019 საშუალო)

4.1 %

პირდაპირიუცხოური
ინვესტიციებიბოლო5 წლის

განმავშლობაში
(2015-2019)

7.9 მილიარდი
დოლარიSource: Geostat
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რით გამოირჩევა საქართველო

კორუფციისრისკის მატრიცა 2020

სახელმწიფოსთან ურთიერთობის
ნაკლები საჭიროება

1st

200 ქვეყნიდან საქართველო 28-ე ადგილზე

კანონისუზენაისობის ინდექსი
2020

საქართველო ზედა საშუალო შემოსავლის

ქვეყნებისჯგუფში მე -7 ადგილზეა და

საერთო რეიტინგში 42-ეა

1st

აღმოსავლეთევროპისა და ცენტრალური
აზიის რეგიონი

OECD ინვესტიციისათვის
ნაკლებადშეზღუდულიქვეყანა

8th

საქართველო აღმოსავლეთ ევროპისა და

ცენტრალური აზიის რეგიონებში მე -4 

ადგილზეა

უსაფრთხოების ინდექსი
2020

4th

საქართველოუსაფრთხოების ინდექსით

ევროპაში პირველ ადგილზეა

ეკონომიკურითავისუფლების
ინდექსი 2020

ვაჭრობისა და ბიზნესის თავისუფლებაში

საქართველო მე -7 და მე -11 ადგილებზეა

12th
საქართველოს აქვს ღრმა და

ყოვლისმომცველითავისუფალი
სავაჭრო სივრცე, ასოცირების

ხელშეკრულება და უვიზო მიმოსვლის
რეჟიმი ევროკავშირთან

ასოცირების შეთანხმება
და DCFTA
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დახარჯეთნაკლებიდროსაბუთებზე

საქართველობიზნესის კეთების სიმარტივის მიხედვითმე -7 ადგილზეა:

ბიზნესის დაწყება

ქონების რეგისტრაცია

მშენებლობის ნებართვის მიღება

გადასახადების გადახდების
რაოდენობა (წელიწადში)

ექსპორტის დრო (საზღვარი)

ელექტროენერგიის მიღება

9.2 დღე

23.6 დღე

152.3 დღე

10.3

12 საათი

1 დღე

1 დღე

63 დღე

74.8 დღე71 დღე

5

6 საათი

საქართველო OECD მაღალიშემოსავალი- საშუალო წყარო: მსოფლიო ბანკი, ბიზნესის კეთების სიმარტივე
2020
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ფინანსებზეხელმისაწვდომობა

სესხის პროცენტის
თანადაფინანსება

ინდუსტრიული მიმართულება

სასტუმროები და ბალნეოლოგიური კურორტები
„უმასპინძლე საქართველოში“ 

ტურისტული სერვისები

200-ზე
მეტი საქმიანობა

300-ზე
მეტი საქმიანობა

საკრედიტო-საგარანტიო მექანიზმი
სესხის
უზრუნველყოფა

მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა
მიკრო გრანტების
კონკურსი
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არმატურაპლასტმასი საღებავები
ლითონის
მასალები

ხის მასალა

კერამიკის
ნაწარმი

ცხოველთა და
ფრინველთა საკვები

ქაღალდის
და მუყაო

სარეცხი და საწმენდი
საშუალებები

ავეჯი
ტყავის ნაწარმი
და ფეხსაცმელი

საფეიქრო
წარმოება

საზღვაო
თევზჭერა

ლაბორატორია

ბალნეოლოგიური კურორტი10 ან მეტი ნომრიანი სასტუმრო

სათავგადასავლო ტურიზმი სერვისებიგასართობი და თემატური პარკები

ინდუსტრიულიდატურიზმისმიმართულება 7



50 000 ₾

ინდუსტრიული
მიმართულებისზღვარი

10 მლნ. ₾

ქართულიბრენდის
სასტუმრო

4 მლნ. 

₾

საერთაშორისობრენდის
სასტუმროანტურისტული
სერვისი

10 მლნ. 

₾

„ფრენჩაიზინგის“/მენეჯმენტ
კონტრაქტის თანადაფინანსება

სესხისთანადაფინანსება 8



5

სესხის დამტკიცება
ბანკის მიერ

1

საქმიანობის კოდთან და
ბრუნვის შეზღუდვებთან

თავსებადობა

9

თვის გადასახადის
თანადაფინანსება / 

საგარანტიო მოცულობის
განთავსება

2

მიმართვა ბანკში

8

სააგენტოსა და
ბენეფიციარს შორის
ხელშეკრულების

გაფორმება

სესხის დამტკიცებისათვის
დოკუმენტების წარდგენა

7

სესხის პარამეტრების
დადასტურება
სააგენტოს მიერ

„აწარმოე საქართველოში“

პროგრამით სარგებლობის სურვილის
დაფიქსირება

6

ბანკის მიერ სესხის
დოკუმენტების

გადაგზავნა სააგენტოში

3 4

ბანკშიგანაცხადისწარდგენადასესხისდამტკიცება 9



მიკრო და მცირე ბიზნესი ხელშეწყობის კომპონენტში დასაშვებია უმეტესი საქმიანობა, რომელიც მითითებულია ინდუსტრიულ
მიმართულებაში და დამატებით სხვა საქმიანობები, მათ შორის სერვისის მიწოდება.

ღვინო, ხილისა და
ბოსტნეულის წვენები

საკვები პროდუქციის
წარმოება

საკვები ობიექტები

ვეტერინარული
საქმიანობები

ფიტნესის ობიექტები

სარეკლამო და
დიზაინერული საქმიანობა

მცირე სასტუმროები და
სასტუმრო სახლები

ტურ-ოპერატორების
საქმიანობები

მთარგმნელობითი
საქმიანობები

ბუღალტრულიდა
აუდიტორული მომსახურება

ფეხსაცმლის და ტყავის ნაწარმის
რემონტი

ადრეულიდა სკოლამდელი
განათლება

ავტომობილების ტექნიკური
მომსახურება და რემონტი

სხვადასხვა პროდუქტების
საცალო ვაჭრობა

დაშვებულია 300-ზე მეტი საქმიანობა

სილამაზის სალონები

მიკროგრანტებისკონკურსი 10



გრანტისმოცულობა
ზედაზღვარი

თანამონაწილეობისმოთხოვნა
მაღალმთიანრეგიონში

თანამონაწილეობის
მოთხოვნა

30 000 

₾
10%

5%

პრიორიტეტი ენიჭება: ქალ მეწარმეს, შშმ პირს და სხვა მოწყვლად ჯგუფებს

მიკროდა მცირებიზნესისხელშეწყობა 11



5

ბიზნეს გეგმის შეფასება

1

ბიზნეს იდეის წარდგენა
ელექტრონულ პორტალზე

2

ბიზნეს იდეების შეფასება

8

გამარჯვებული ბენეფიციარების
გამოვლენა

ტრენინგი

7

ინსპექტირება

ბიზნეს გეგმის წარდგენა

6

გასაუბრება

3 4

I. ბიზნესიდეებისკონკურსი

II. ტრენინგიდაბიზნესგეგმისკონკურის

მიკროგრანტებისკონკურსი 12



სავაჭროპლატფორმაზერეგისტრაცია
www.tradewithgeorgia.com

საერთაშორისოღონისძიებებშიქართული
ექსპორტიორიკომპანიებისმონაწილეობის
მხარდაჭერა

განათლება: ექსპორტისმენეჯერების
სასერტიფიკატოკურსი

ექსპორტისმზაობისტესტი

Matchmaking: უცხოელიმყიდველებისდაკავშირება
ქართველმწარმოებლებთან

ექსპორტთანდაკავშირებით
კონსულტაციები

ონლაინტრენინგიექსპორტის
საკითხებში

მასტერკლასებისადასემინარების
ორგანიზება

ექსპორტისმხარდაჭერისმექანიზმები 13



o 2014-2020 წლებში განხორციელდა 65-მდე საერთაშორისო
ღონისძიება (გამოფენა, სავაჭრო მისია, კონფერენცია)

o ბენეფიციართა რაოდენობა: 553 

o შედეგი: $72 მილიონი დოლარის ღირებულების ხელმოწერილი
ხელშეკრულებები

საკვები

საფეიქრო
ინდუსტრია

აქსესუარები
საიუველირო
პროდუქტი

მოდის
ინდუსტრია

პროდუქტის დიზაინი და ავეჯი

არქიტექტურა & დიზაინი

ICT

ცხოველის და ფრინველის
საკვები

სასმელი

შედეგები& KPIs 14



ონლაინშოურუმებიდიზაინერებისათვის

ბავშვისტანსაცმლისსაერთაშორისოონლიანგამოფენები

დიგიტალიზაცია 15



სტრატეგიის ფარგლებში, საერთაშორისო საფინანსო
კორპორაციასთან (IFC) თანამშრომლობით მომზადდა
სექტორების შეფასების დოკუმენტი, რომელიც გულისხმობს
სექტორების რანჟირებას ორი მთავარი ფაქტორით:

მიზანშეწონილობა

სექტორის მიმზიდველობა

ბიზნეს პროცესების
აუთსორსინგი

სასტუმროები და

უძრავი ქონება

ტანსაცმელი და

ფეხსაცმელი

ავტო და

თვითმფრინავების

ნაწილები

ელექტრონული

მოწყობილობების

ნაწილები

COVID-19-ის

კრიზისის შედეგად

დამატებული

სექტორები ფარმაცევტული

პროდუქტები და

სამედიცინო კვლევები

ლოჯისტიკა, 

სადისტრიბუციო, 

სასათბურე, სასაწყობე

ინვესტიციებისმოზიდვა - პრიორიტეტულისექტორები 16



წარმოება

საინვესტიციოვალდებულება

10 მილიონილარი
150 ახალი სამუშაო ადგილი

1 მილიონი ლარი

IT/BPO ლოგისტიკა MRO

გრანტის მოცულობა

საინვესტიციოვალდებულება

5 მილიონილარი
200 ახალი სამუშაო ადგილი

750 000 ლარი

გრანტის მოცულობა

საინვესტიციოვალდებულება

10 მილიონილარი
100 ახალი სამუშაო ადგილი

1 მილიონი ლარი

გრანტის მოცულობა

საინვესტიციოვალდებულება

10 მილიონილარი
100 ახალი სამუშაო ადგილი

1 მილიონი ლარი

გრანტის მოცულობა

დაშვებულიდარგები წარმოების მიმართულებით:
o ელექტროდა ელექტრონულისაინჟინროპროდუქტების წარმოება
o თვითმფრინავის ნაწილებისადა კომპონენტების წარმოება
o მანქანებისადა მოწყობილობების, აგრეთვე მათი ნაწილების წარმოება

საინვესტიციოვალდებულებადაგრანტისმოცულობა
17



მადლობა ყურადღებისათვის!

თბილისი, მარჯანიშვილის ქ. N5/6  (უზნაძის ქ. N18) 0102 

15 25

info@enterprise.gov.ge
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