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თავი 14
ქვეყნის დახასიათება მცირე ბიზნესის აქტის მიხედვით: საქართველო

წარმატებული რეფორმებით მიღწეულ შედეგებზე დაყრდნობით, საქართველომ, 2012
წლის შემდეგ, უფრო პროაქტიური პოლიტიკა აირჩია მცირე და საშუალო ბიზნესის
განვითარების მიმართ და მიზნობრივი ინიციატივების განხორციელების მეშვეობით ამ
სფეროში მნიშვნელოვანი პროგრესი განიცადა. ბიზნესის რეგისტრაციის და
ელექტრონული მმართველობის სერვისების შემდგომმა განვითარებამ მცირე და
საშუალო ბიზნესის საოპერაციო გარემო გააუმჯობესა. შესრულდა ან სრულდება 2012
წლის შეფასების ანგარიშის ბევრი რეკომენდაცია. შეიქმნა მცირე და საშუალო ბიზნესის
განვითარების პოლიტიკის განმახორციელებელი უწყება. მიმდინარეობს საჯარო და
კერძო სექტორების კონსულტაციები განვითარების ეროვნული სტრატეგიის და
პოლიტიკის ახალი ჩარჩოს შემუშავებაზე, რომელმაც ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების
ათვისებას უნდა შეუწყოს ხელი.
მომავალში, მცირე და საშუალო ბიზნესის ახალი სტრატეგიის განსახორციელებლად
საჭირო იქნება არსებული ინსტიტუტების შესაძლებლობების გაძლიერება და
უწყებათაშორისი კოორდინაციის გაუმჯობესება. ასევე, აუცილებელი იქნება მცირე და
საშუალო ზომის ექსპორტიორი საწარმოებისთვის მიზნობრივი დახმარების აღმოჩენა
და ხარისხის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, რათა ამ საწარმოებს შესაძლებლობა
ჰქონდეთ, ისარგებლონ იმ შესაძლებლობებით, რომლებსაც ევროკავშირთან ღრმა და
ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცე სთავაზობს, მაგალითად, გაზარდონ
გასაღების ბაზრის ხელმისაწვდომობა და ფირმის პროდუქტიულობა. პოლიტიკის იმ
მნიშვნელოვან პრიორიტეტებს შორის, რომლებიც საქართველოში მცირე და საშუალო
ბიზნესის კონკურენტულობის ზრდას შეუწყობს ხელს, არის ასევე გაკოტრების საქმეთა
წარმოების სისტემის გაუმჯობესება, კაპიტალის ბაზრების როგორც დაფინანსების
ალტერნატიული წყაროს განვითარება, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების
ადგილობრივ ბიზნესებთან ბმის გაძლიერება და სამეწარმეო უნარების გაფართოება
(მათ შორის უნივერსიტეტების ქსელის უფრო პროაქტიური მონაწილეობის და ქალთა
მეწარმეობის განვითარებაზე მეტი ფოკუსირების გზით).

დიაგრამა 14.1. საქართველოს ქულები მცირე ბიზნესის აქტის მიმართულებების
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10. მსს-ს
2. გაკოტრება და მეორე
ინტერნაციონალიზაცია
შესაძლებლობა
მსს-სთვის
4
3. მარეგულირებელი გარემო
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9. მსს მწვანე ეკონომიკაში

2
1
8ბ. ინოვაციები
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4. საოპერაციო გარემო მსსსთვის

8ა. სამეწარმეო უნარები

2016
7. სტანდარტები და ტექნიკური
რეგულაციები

5ა. ხელშემწყობი მომსახურება
მსს-სა და დამწყები…

5ბ. სახელმწიფო შესყიდვები

6. ფინანსების
ხელმისაწვდომობა მსს-…

მთავარი მიგნებები
2012 წლის შეფასების შემდეგ, რეგიონის ერთ-ერთმა ძლიერმა რეფორმატორმა,
საქართველომ, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების
(მსს) პოლიტიკის ინსტიტუციური ჩარჩო. გარე ზეწოლების მიუხედავად, ქვეყანა
მოქნილ მაკროეკონომიკურ გარემოს და რეგულაციების და პროცედურების
გამარტივებით შექმნილ ხელსაყრელ ბიზნესკლიმატს ინარჩუნებს. ელექტრონული
მმართველობის სერვისების გაფართოებამ და ბიზნესის რეგისტრაციის შემდგომმა
დახვეწამ ბიზნესის კეთების სიადვილე კიდევ უფრო გაამყარა. 2012 წლის შემდეგ,
მიზნობრივი ხელშეწყობის ღონისძიებების დანერგვით, სამთავრობო მიდგომა მსს-ს
განვითარებისადმი ჰორიზონტალური რეფორმების ფარგლებს გასცდა. კერძოდ, შეიქმნა
ორი ახალი ინსტიტუტი - საქართველოს მეწარმეობის განვითარების სააგენტო და
საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო, რომელთა მიზანია, ხელი
შეუწყონ მეწარმეობას, ინოვაციებსა და ექსპორტს ფინანსური და ტექნიკური
დახმარების გზით. გარდა ამისა, მრავალმხრივი კონსულტაციები მიმდინარეობს მსს
განვითარების ყოვლისმომცველი სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის, ასევე,
ინოვაციების სტრატეგიის შემუშავებაზე. ეს დოკუმენტები სამთავრობო უწყებებსა და
სხვა აქტორებს შორის კოორდინაციას გააუმჯობესებს.
საქართველოს 2016 წლის მსს პოლიტიკის ინდექსის ქულები მცირე და საშუალო
ბიზნესის ინსტიტუციური და საოპერაციო გარემოს უწყვეტ გაუმჯობესებას ასახავს

(კერძოდ, მე-3 და მე-4 მიმართულებები); ამ მიმართულებებში საქართველო კვლავ
საუკეთესოა
რეგიონში.
მნიშვნელოვანი
წინსვლა
აღინიშნა
ბიზნესის
ინფრასტრუქტურის, დაფინანსების ხელმისაწვდომობის, ვაჭრობის ტექნიკური
ბარიერების გაუქმების და მსს-ის ინტერნაციონალიზაციის კუთხით (მე-5ა, მე-6, მე-7 და
მე-10 მიმართულებები). გასაუმჯობესებელი რჩება მცირე და საშუალო ბიზნესი მწვანე
ეკონომიკაში (მე-9 მიმართულება) და, მიუხედავად მნიშვნელოვანი პროგრესისა,
ინოვაციები (მე-8ბ მიმართულება). წინსვლა აღინიშნა ადამიანური კაპიტალის
მიმართულებებშიც (1-ლი და მე-8ა მიმართულებები) მიუხედავად იმისა, რომ 2012
წლის შემდეგ შეფასების გაფართოებისთვის დამატებითი ინდიკატორების შემოღებამ 1ლი მიმართულების ქულის შემცირება გამოიწვია (იხილეთ დანართი A).
ასოცირების ხელშეკრულება და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო
სივრცე (DCFTA), რომელიც ევროკავშირთან 2014 წლის ივნისში გაფორმდა,
საქართველოს მცირე და საშუალო ბიზნესს შესაძლებლობებსაც სთავაზობს და
გამოწვევების წინაშეც აყენებს. ექსპორტის და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების
წახალისების გარდა, იგი ინსტიტუციურ და მარეგულირებელ რეფორმასაც დააჩქარებს,
რაც ქვეყნის სტანდარტების ევროკავშირის სტანდარტებთან დაახლოებას დაეხმარება.
DCFTA ასევე შეუწყობს ხელს ეკონომიკის ზოგიერთი სექტორის (მაგალითად,
ტურიზმი,
სოფლის
მეურნეობა)
გამოუყენებელი
პოტენციალის
ათვისებას,
ტექნოლოგიებისა და ცოდნის ტრანსფერისთვის პირობების შექმნას ქართული
საწარმოების გლობალურ საწარმოო ჯაჭვში ჩართვის კვალდაკვალ. თუმცა, ამ
შესაძლებლობების სრულად გამოყენებისთვის საქართველომ მსს პოლიტიკის რიგი
სისუსტეები უნდა დაძლიოს (იხილეთ, ასევე, ცხრილი 14.1):


სწრაფი ინსტიტუციური ცვლილება, ზოგჯერ, სტრატეგიული მიმართულების
არარსებობის პირობებში ხდება, ხოლო საჯარო-კერძო სექტორებს შორის
კონსულტაციის და რეგულაციური ზემოქმედების შეფასების ფორმალური
მექანიზმების არარსებობა აჩვენებს, რომ კერძო სექტორი სარეფორმო პროცესში
არ არის ყოველთვის სრულად ჩართული. სტატისტიკური მონაცემები ბიზნესის
სტრუქტურული
სტატისტიკით
შემოიფარგლება;
მსს-ს
ორი,
ურთიერთგამომრიცხავი, განსაზღვრება არსებობს, რომელთაგან ერთში
მიკროსაწარმო საერთოდ არ ფიგურირებს. საქართველოს მეწარმეობის
განვითარების სააგენტოსა და ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს
შექმნასთან ერთად საჭიროა მათი შესაძლებლობის განვითარების ღონისძიებების
განხორციელება, რათა ამ სააგენტოების ზეავლენა მაქსიმუმამდე გაიზარდოს.



ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა მსს-ს განვითარების ერთ-ერთი მთავარი
შემაფერხებელი ფაქტორია საქართველოში. მაღალი საპროცენტო განაკვეთები
(დაახლოებით 16%) და გირაოს დიდი მოცულობა (კრედიტის ღირებულების

220%-მდე), რასაც შედარებით განუვითარებელი არასაბანკო დაფინანსების
სისტემა ემატება, ართულებს ინვესტიციების და საბრუნავი კაპიტალის
დაფინანსებას, რაც მსს-ს კონკურენტუნარიანობის ამაღლების, ინოვაციებისა და
ექსპორტისთვის ესაჭიროება. ძლიერი საკანონმდებლო და მარეგულირებელი
ბაზის მიუხედავად, მსს სეგმენტის დაკრედიტების წილი მთლიან
დაკრედიტებაში კვლავ მცირეა და მხოლოდ 16%-ს შეადგენს (საერთაშორისო
სავალუტო ფონდი, 2013).


მეწარმეობის ხელშეწყობას განათლების სისტემის ყველა დონეზე უფრო
შეთანხმებული პოლიტიკური ძალისხმევა სჭირდება, კერძოდ, უმაღლესი
განათლების დაწესებულებების უფრო აქტიური ჩართვის მეშვეობით.
გასაუმჯობესებელია მსს უნარების კვლევა, რაც პოლიტიკის განხორციელებას
შეუწყობს ხელს. და ბოლოს, ქალთა მეწარმეობის განვითარებისთვის მეტი
აქცენტი უნდა გაკეთდეს ქალების წვლილზე ქვეყნის კონკურენტულობის
გაზრდაში.



რეგიონულ პარტნიორებთან შედარებით, ქართული მსს სექტორი ყველაზე
ნაკლები ინოვაციებითა და ექსპორტით გამოირჩევა. ინოვაციების ახალი
სტრატეგიის შემუშავება და მიღება შესაძლებლობას გააჩენს, გაიზარდოს მსს-ს
კონკურენტულობა
კვლევა-განვითარებისთვის
და
ინოვაციური
მეწარმეობისთვის ფინანსური და არაფინანსური სტიმულების უზრუნველყოფის
გზით. ქართულმა მსს-მ DCFTA-ს შესაძლებლობებით რომ ისარგებლოს, უნდა
გაგრძელდეს ხარისხის ინფრასტრუქტურის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან
დაახლოება, რათა ვაჭრობის ტექნიკური ბარიერები გაუქმდეს; ამავე დროს,
ხელისუფლებამ ექსპორტის ხელშეწყობის უფრო პროაქტიური მიდგომა უნდა
შეიმუშაოს.
ცხრილი 14.1. გამოწვევები და შესაძლებლობები

ძლიერი მხარეები

სუსტი მხარეები



სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემო; ზრდის
მაღალი და მოქნილი ტრაექტორია.





ლიდერი ბიზნეს გარემოს რეფორმირებაში;
მაგალითად, ბიზნესის რეგისტრირებას მხოლოდ 2
დღე სჭირდება; იუსტიციის სახლები ერთ-ერთი
სამაგალითოა მსოფლიოში.

2012 წლის რეფორმის მიუხედევად, გაკოტრების
საქმეთა წარმოების არაეფექტიანი პროცედურები
(დიდი ხარჯი, კრედიტორის მიერ დავალიანების
ამოღების დაბალი მაჩვენებელი).



საჯარო-კერძო
სექტორების
კონსულტაციები:
სტრუქტურირებული ინსტიტუციური მექანიზმის
არარსებობა;
მსს
არ
არის
სათანადოდ
წარმოდგენილი.



მსს-ს



ხელსაყრელი საგადასახადო გარემო.



ელექტრონული

მმართველობის

სერვისების

განსაზღვრება

დასახვეწია,

რათა

მოწინავე პრაქტიკა; მაალითად, გადასახადების
ონლაინ
დეკლარირება
და
გადახდა,
ელექტრონული
ხელმოწერა,
ელექტრონული
შესყიდვები.

შესაბამისობაში
განსაზღვრებასთან.

მოვიდეს

ევროკავშირის



არასრულყოფილი სტატისტიკური მონაცემები.



მნიშვნელოვანი წინსვლა კორუფციის წინააღმდეგ
ბრძოლაში (დადასტურებულია ბიზნესგარემოს და
საწარმოთა ეფექტიანობის კვლევის (BEEPS) და
სხვა კვლევებით)



შეზღუდული წვდომა საბანკო დაფინანსებაზე
(განსაკუთრებით, გირაოს დიდი მოცულობის
გამო);
დაფინანსების
სხვა
წყაროები
განუვითარებელია.



2012 წლის შემდეგ პოლიტიკის ფოკუსირება
ხელშეწყობის
ღონისძიებებზე:
მეწარმეობის
განვითარების სააგენტოსა და ინოვაციების და
ტექნოლოგიების სააგენტოს შექმნა, „აწარმოე
საქართველოში“,
დამწყებ
საწარმოთა
მხარდაჭერის პროგრამები.



უნარების შეუსაბამობა ნაწილობრივ განაპირობებს
მაღალ უმუშევრობას (~13%); დასაქმების კლება
მსს-ში.



ინტერნაციონალიზაციის შედარებით დაბალი
დონე, არამრავალეფროვანი და დაუმუშავებელი
საექსპორტო საქონელი, ექსპორტის მდგრადობის
დაბალი მაჩვენებლები.



მსს-ს მწვანე ეკონომიკაში მცირე ყურადღება
ეთმობა
და
აკლია
მარეგულირებელი
და
ფინანსური სტიმულები.



კარგად კაპიტალიზებული ფინანსური სისტემა.



კარგი მეთოდების მრავალფეროვნება სამეწარმეო
განათლებასა და მსს უნარებში.

შესაძლებლობები

საფრთხეები





რეგიონული არასტაბილურობის რისკი (მაგ.,
ექსპორტი რუსეთში) და მოვლენები ევროზონაში.



ახალი
მანდატის
მქონე
ახლადშექმნილი
სააგენტოების სუსტი შესაძლებლობა (მეწარმეობის
განვითარების
სააგენტო,
ინოვაციების
და
ტექნოლოგიების სააგენტო).



ერთიანი სტრატეგიული ჩარჩოს არქონის გამო
ფუნქციების
პოტენციური
დუბლირება
და
კოორდინაციის ნაკლებობა ზოგიერთ სფეროში
(მაგ. ინოვაციები).



სტატისტიკური მონაცემების სიმწირე სამთავრობო
პოლიტიკის
მონიტორინგსა
და
შეფასებას
აფერხებს.



DCFTA მსს-ს გამოწვევების წინაშეც აყენებს და
შესაძლებლობებსაც უქმნის (მაგ., ტექნიკური
რეგულაციები, ცოდნა).







მიმდინარე საქმიანობა მსს სტრატეგიისა და
სამოქმედო გეგმის შემუშავებაზე ინსტიტუციური
გარემოს სუსტი მხარეების დაძლევის და მსს-ს
ხელშეწყობაში
ხარვეზების
გამოსწორების
შესაძლებლობას წარმოადგენს.
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ზრდა ამ
ინვესტიციების მსს-სთან ბმის პროგრამების
განხორციელების და გლობალურ საწარმოო
ჯაჭვში ინტეგრირების შესაძლებლობას აჩენს.
ევროკავშირ-საქართველოს DCFTA-მ ხელი უნდა
შეუწყოს ექსპორტის, პირდაპირი უცხოური
ინვესტიციების და ზოგადად, ეკონომიკის ზრდას.
რეგულაციური
ზემოქმედების
შეფასების
საპილოტე პროექტები ჩანაცვლდეს რეგულაციური
ზემოქმედების ყოვლისმომცველი შეფასებით,
„მცირე
და
საშუალო
საწარმოთა
ტესტის“ დანერგვის ჩათვლით.



მნიშვნელოვანი სექტორული შესაძლებლობები
ექსპორტისა და ადგილობრივი მოხმარებისთვის:
აგრობიზნესი
(განსაკუთრებით
DCFTA-ს
ფარგლებში) და მომსახურება (მათ შორის
ტურიზმი).



ხელსაყრელი
გეოგრაფიული
რომელსაც ლოგისტიკურ და

მდებარეობა,
სატრანსპორტო

ცენტრად ქცევის პოტენციალი აქვს.

მიმოხილვა

ეკონომიკის მოკლე აღწერა
საქართველოს ეკონომიკა მოქნილი აღმოჩნდა საშინაო თუ საგარეო შოკების, მათ შორის,
რუსეთთან 2008 წლის სამხედრო კონფლიქტის და გლობალური ფინანსური კრიზისის
ზემოქმედების მიმართ. 2010-2012 წლებში მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) საშუალო
6.6%-იანი წლიური ზრდის შემდეგ, საქართველოს ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებელი
2013 წელს 3.3%-მდე შემცირდა, რაც ინვესტიციების კლებით და არჩევნების შემდგომ
პერიოდში პოლიტიკური არასტაბილუროით აიხსნება (ცხრილი 14.2). 2014 წელს ზრდამ
იმატა და 4.7%-ს მიაღწია. ამას ხელი შეუწყო 2013 წლის ივლისში საქართველოს
პროდუქტებისთვის რუსეთის ბაზრის გახსნამ (რითიც, განსაკუთრებით, ღვინის
სექტორმა ისარგებლა) და 2014 წლის ივნისში ევროკავშირთან ასოცირების
ხელშეკრულების და DCFTA-ს ხელმოწერის შემდეგ სავაჭრო შესაძლებლობების
გაფართოებამ. თუმცა, ამ ეკონომიკურ ზრდას ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა არ
მოჰყოლია და შესაბამისად, უმუშევრობის მაჩვენებელი მაღალი დარჩა (13%-ზე მეტი).
მან არც პროდუქტიულობა გააუმჯობესა. გარდა ამისა, 2000-იანი წლების დასაწყისიდან,
ეკონომიკური ზრდა ძირითადად არასაექსპორტო სექტორებში იყო კონცენტრირებული.
მართალია, ექსპორტი მნიშვნელოვანი ზრდა აღინიშნა - 2008 წლის მშპ-ის 28%-დან მშპის 45%-მდე 2014 წელს, მაგრამ მის სუსტ მხარეს არამრავალფეროვანი და
დაუმუშავებელი პროდუქცია წარმოადგენს. წამყვან დარგებად კვლავ არაძვირფასი
ლითონები, ღვინო და სხვა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტები, ასევე, ავტომობილების
რეექსპორტი რჩება, რასაც მხოლოდ ტურიზმი ემატება (მსოფლიო ბანკი, 2014a).
რეგიონის სხვა ქვეყნებთან შედარებით, საქართველოზე რეგიონის გეოპოლიტიკური
დაძაბულობის ზეგავლენა შედარებით მსუბუქი იყო და მისმა შედეგებმა ექსპორტსა და
ფულად გზავნილებზე თავი მხოლოდ 2014 წლის ბოლო კვარტლიდან იჩინა (ევროპის
რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი, EBRD, 2014). ზოგ სავაჭრო პარტნიორ
ქვეყანაში (მაგ., აზერბაიჯანი, სომხეთი, უკრაინა, რუსეთი) ეკონომიკური ზრდის
კლების და ვალუტის გაუფასურების შედეგად, 2015 წელს, წინა წელთან შედარებით,
მნიშვნელოვნად შემცირდა ექსპორტი (30%-ით) და ფულადი გზავნილები (20%-ზე
მეტით). ეკონომიკის მნიშვნელოვანი დოლარიზაციის გათვალისწინებით, ეს
დამატებით უარყოფით გავლენას მოახდენს ფინანსურ სექტორსა და რეალურ
ეკონომიკაზე. ამიტომ, 2015 წლის მეორე ნახევარში ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის
განახევრებას (2.3%-მდე) ელიან, ხოლო 2016 წელს 2.6%-იან ეკონომიკურ ზრდას
ვარაუდობენ (EBRD, 2015).

საქართველოს მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი კვლავ დიდია (მშპ-ის 9.5% 2014 წელს),
რასაც სამრეწველო პროდუქციისა და ენერგომატარებლების ექსპორტზე ქვეყნის
დამოკიდებულება და ზემოთ ნახსენები საგარეო შოკების ერთობლიობა განაპირობებს.
წმინდა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები მშპ-ის 6-7%-მდე აღდგა, რაც
კრიზისამდელ დონეს (19.6% 2007 წელს) ბევრად ჩამოუვარდება, მაგრამ ის ტენდენციაა,
რომლის შენარჩუნებაც DCFTA-ით ვაჭრობის გაზრდილი შესაძლებლობების შედეგად
მოკლე და საშუალოვადიან პერსპექტივაში არის მოსალოდნელი. უცხოური
ინვესტორებისთვის საინტერესო სექტორებს ტრანსპორტი და კომუნიკაციები,
მშენებლობა, მრეწველობა, ენერგეტიკა, უძრავი ქონება და ფინანსები წარმოადგენენ.
ევროკავშირის ბაზრის უკეთესი წვდომის შედეგად, საქართველოს ეროვნული
შემოსავლის ზრდა გრძელვადიან პერსპექტივაში მშპ-ის 4.3%-მდეა ნავარაუდევი
(ევროკომისია, 2014). თუმცა დიდი საგარეო ვალი, რაც 2014 წელს მშპ-ის 83.3%-ს
შეადგენდა, პოტენციური საფრთხის წყაროა.
ცხრილი 14.2. საქართველო: ძირითადი ეკონომიკური ინდიკატორები, 2010-2015
ინდიკატორი

ზომის ერთეული

2010

2011

2012

2013

2014

Erro

r!

2015

Erro

r!

Reference

Reference

source not

source not

found.

found.

მშპ-ის ზრდა
ინფლაცია

წლიური %
საშუალო %

6.2
7.1

7.2
8.5

6.4
-0.9

3.3
-0.5

4.7
3.1

2.0
3.0

სახელმწიფო
ბიუჯეტის ბალანსი
მიმდინარე ანგარიშის
ბალანსი

მშპ-ის %

-4.8

-0.9

-0.8

-1.2

-1.8

-3.1

მშპ-ის %

-10.3

-12.7

-11.7

-5.7

-9.7

საქონლის და
მომსახურების
ექსპორტი
საქონლის და
მომსახურების
იმპორტი

მშპ-ის %

35.0

36.2

38.2

44.7

42.9

მშპ-ის %

52.8

54.8

57.8

57.6

60.4

წმინდა პირდაპირი
უცხოური
ინვესტიციები
საგარეო ვალი

მშპ-ის %

5.8

6.2

3.9

5.6

6.5

მშპ-ის %

86.8

80.1

83.5

81.7

მთლიანი რეზერვები

მშპ-ის %

19.5

19.5

18.1

17.5

მონაცემ
ი არ
არის
16.3

კერძო სექტორის
დაკრედიტება

მშპ-ის %

30.5

32.1

33.7

39.4

უმუშევრობა

აქტიური
მოსახლეობის %

16.3

15.1

15.0

14.6

მონაცემ
ი არ
არის
12.4

ნომინალური მშპ

მილიარდი აშშ

11.6

14.4

15.8

16.1

16.5

მონაცემ
ი არ
არის
მონაცემ
ი არ
არის
მონაცემ
ი არ
არის
მონაცემ
ი არ
არის
მონაცემ
ი არ
არის
მონაცემ
ი არ
არის
მონაცემ
ი არ
არის
მონაცემ
ი არ
არის
13.8

დოლარი

შენიშვნები: 12014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსის, მშპ-ის ზრდისა და ნომინალური მშპ-ის
მაჩვენებლები საერთაშორისო სავალუტო ფონდის საპროგნოზო მონაცემებია; წმინდა პრიდაპირი
უცხოური ინვესტიციების და უმუშევრობის მაჩვენებლები საქსტატის მონაცემებია; 22015 წლის
მაჩვენებლები საერთაშორისო სავალუტო ფონდის საპროგნოზო მონაცემებია.
წყარო: EBRD (2014), Transition Report 2014; IMF (2015), World Economic Outlook; World Bank (2015), World
Development Indicators 2015; საქსტატი (2015), ბიზნესსტატისტიკა;, მონაცემები ხელმისაწვდომია
ვებგვერდზე http://geostat.ge

ბიზნესგარემოს ტენდენციები
ბიზნესგარემოს რეფორმირების კუთხით საქართველო რეგიონის ერთ-ერთ საუკეთესო
რეფორმატორად რჩება და მსოფლიო ბანკის 2015 წლის „ბიზნესის კეთების სიადვილის“
ანგარიშის მიხედვით მე-15 ადგილი უკავია (მსოფლიო ბანკი, 2014b), რაც 2005 წლის 122ე ადგილთან შედარებით შთამბეჭდავი წინსვლის მაჩვენებელია. ქვეყანას
განსაკუთრებით კარგი პოზიციები ქონების რეგისტრირების (მსოფლიოში 1-ლი
ადგილი), სამშენებლო ნებართვების გაცემის (მე-3 ადგილი) და ბიზნესის დაწყების (მე-5
ადგილი) ინდიკატორების მიხედვით აქვს, თუმცა გაკოტრების საქმეთა მართვის
კუთხით მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას საჭიროებს (122-ე ადგილი). 2000-იანი წლების
დასაწყისიდან მოყოლებული, საქართველომ, რადიკალური რეფორმები გაატარა
ხელისუფლების ჩარევისა და ბიუროკრატიის შემცირების და ბიზნესის რეგულირების
გამარტივების მიზნით. 2004-დან 2012 წლამდე ლიცენზიებისა და ნებართვების
თითქმის 84% გაუქმდა. მნიშვნელოვანი პროგრესი იქნა მიღწეული კორუფციის
წინააღმდეგ ბრძოლაშიც; აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის 19 ქვეყანას
შორის საქართველოს კორუფციის აღქმის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი აქვს
(საერთაშორისო გამჭვირვალობა, 2014). ამ რეფორმების წარმატებას კიდევ ერთი
დასტურია ბიზნესგარემოს და საწარმოთა ეფექტიანობის კვლევა (BEEPS V), რომლის
თანახმადაც ქრთამის მოთხოვნის შემთხვევები ფირმების მხოლოდ 2.2%-მა დაასახელა
(აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის შესაბამისი საშუალო მაჩვე
ნებელი 18.1%-ა) (EBRD, 2014). BEEPS V-ის ფარგლებში გამოკითხულმა მცირე და
საშუალო ზომის საწარმოებმა საქართველოში ბიზნესის კეთების ძირითად
ხელისშემშლელ ფატორებად პოლიტიკური არასტაბილურობა (42%), ფინანსების
ხელმისაწვდომობა (20.9%) და გადასახადების განაკვეთები (15.2%) დაასახელეს.
ბოლო წლებში, ხელისუფლებამ ბიზნესგარემოს გასაუმჯობესებლად მეორე თაობის
რეფორმების განხორციელება დაიწყო. მაგალითად, ახალი საგადასახადო კოდექსით,
რომელიც 2011 წლის იანვრიდან ამოქმედდა, მიკრო და მცირე საწარმოების უფრო
გამარტივებული საგადასახადო ადმინისტრირება იქნა შემოღებული. მცირე ბიზნესი
დაბალი განაკვეთებით იბეგრება (დასაბეგრი შემოსავლის 3% ან 5%), ხოლო
მიკრობიზნესი საშემოსავლო გადასახადისგან საერთოდ გათავისუფლდა. უფრო
ზოგადად, 2014 წლის ივნისში მიღებული სტრატეგია „საქართველო 2020“

(საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია) ხაზს უსვამს
ინკლუზიური და მდგრადი ეკონომიკური ზრდის საჭიროებას და პრიორიტეტულ
მიმართულებებად კერძო სექტორის გაძლიერებას, ადამიანური კაპიტალის
განვითარებას და ფინანსების ხელმისაწვდომობის ზრდას განსაზღვრავს.

მცირე და საშუალო ზომის საწარმოები საქართველოში
საქართველოს ამჟამად მსს-ს ორი განსაზღვრება აქვს - ერთი მოცემულია კანონში
საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს შესახებ, ხოლო მეორე
(საგადასახადო კოდექსში) ექსკლუზიურად საგადასახადო მიზნებისთვის გამოიყენება
(ცხრილი 14.3). საგადასახადო კოდექსის განსაზღვრება მხოლოდ იმ მიკრო და მცირე
საწარმოებს ეხება, რომლებსაც თვითდასაქმებული მეწარმეები ფლობენ/ამუშავებენ.
ძირითადი განსაზღვრება არ განმარტავს მიკროსაწარმოს და მას საბალანსო უწყისის
კრიტერიუმად არ განიხილავს.
ცხრილი 14.3. მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების განსაზღვრებები
საქართველოში
დასაქმება
1-ლი განსაზღვრება

მიკრო

მცირე

≤20
დასაქმებული

საშუალო

≤100
დასაქმებული

მე-2 განსაზღვრება
(მხოლოდ
საგადასახადო
მიზნებისთვის)
თვითდასაქმებული
(არ ჰყავს
დაქირავებული
მუშახელი)
თვითდასაქმებული
(არ ჰყავს
დაქირავებული
მუშახელი)

ბრუნვა
1-ლი განსაზღვრება

მე-2 განსაზღვრება
(მხოლოდ
საგადასახადო
მიზნებისთვის)
≤30 000 ლარი
(12 800 ევრო)

≤500 000 ლარი
(213 000 ევრო)

≤100 000 ლარი
(42 700 ევრო)

≤1 500 000 ლარი
(640 000 ევრო)

შენიშვნა: 2015 წლის მაისის გაცვლის კურსი.
წყარო: საქართველოს 2012 წლის 19 ივნისი კანონი № 519 საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო
სააგენტოს შესახებ; საქართველოს საგადასახადო კოდექსი.

მსს-ს საკმაოდ მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს საქართველოს ეკონომიკაში და 2013
წელს ამ სეგმენტმა მთელი საწარმოების 94.1% (5,427 საშუალო და 50,536 მცირე ზომის
საწარმო), დასაქმების 42.7% და დამატებული ღირებულების 20.6% შეადგინა (დიაგრამა
14.2). ბოლო წლებში რაიმე აღსანიშნავი ცვლილება არ მომხდარა, მაგრამ 2010 წლის
შემდეგ, დასაქმებაში მსს-ს წვლილი, ასევე, ამ კატეგორიის საწარმოების რაოდენობა
ოდნავ შემცირდა, ხოლო მთლიან შექმნილ ღირებულებაში მსს-ს წვლილი ოდნავ
გაიზარდა. 2006-2013 წლებში ბრუნვის 230%-იანი ზრდის (2.4 მილიარდი ლარიდან 8.1

მილიარდ ლარამდე) მიუხედავად, მსს-ს წილი მთლიან მშპ-ში დაბალი რჩება,
დაახლოებით 15%. გარდა ამისა, შემცირდა საშუალო ზომის საწარმოთა ფარდობითი
წონა მსს სეგმენტში, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ ბიზნესებს გაფართოების პრობლემები
აქვთ.
მსს-ს 40%-ზე ნაკლები ვაჭრობის სფეროში საქმიანობს (ავტომობილების შეკეთების
ჩათვლით), ხოლო 12% უძრავი ქონების სექტორში (დიაგრამა 14.3). მსს-ს მხოლოდ 10%ია მრეწველობაში დაკავებული, რაც 2010 წლის 15%-იან ინდიკატორთან შედარებით
მნიშვნელოვანი კლების მაჩვენებელია. დამატებულ ღირებულებაში მსს-ს დაბალ
წვლილს ამ ტიპის საწარმოების დაბალი დამატებული ღირებულების შემქმნელ
აქტივობებში კონცენტრირება განაპირობებს. გეოგრაფიულად, მსს-ს ნახევარი
თბილისში მდებარეობს, ხოლო დანარჩენი თავმოყრილია 2 მთავარ რეგიონში, კერძოდ,
აჭარასა (11%) და იმერეთშია (11%).
დიაგრამა 14.2. ბიზნესის დემოგრაფიული ინდიკატორები საქართველოში, 2013 წელი
მცირე

საშუალო

დიდი

5.9%
9.2%

57.3%
79.4%

81.8%

10.2%

9.7%

10.4%

8.6%

დამატებული
ღირებულება

ბრუნვა

84.9%
17.6%

25.1%

რაოდენობა

დასაქმება

წყარო: საქსტატი, ბიზნესსტატისტიკა, მონაცემები ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე http://geostat.ge, ნანახია
2015 წლის ივლისში.

დიაგრამა 14.3. მსს-ს სექტორული განაწილება საქართველოში
1.1%

14.2%

0.2%

0.6%
0.2%

10.4%

3.3%

სოფლის მეურნეობა, ნადირობა,
მეტყევეობა

მეთევზეობა
6.4%

2.8%
1.5%

სამთო მოპოვება

12.1%

მრეწველობა

4.1%

38.2%

4.8%

ელექტროენერგიის, გაზის და
წყლის მომარაგება
მშენებლობა

წყარო: საქსტატი, ბიზნეს სტატისტიკა, მონაცემები ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე http://geostat.ge, ნანახია
2015 წლის ივლისში.

მცირე ბიზნესის აქტის შეფასების შედეგები
ამ ნაწილში განხილულია საქართველოს ძირითადი შედეგები, რომლებიც აღებულია
აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის ქვეყნების 2016 წლის მცირე ბიზნესის აქტის
(SBA) შეფასებიდან. მასში ასევე აღნიშნულია ის ცვლილებები, რომლებიც წინა, 2012
წელს ჩატარებული, შეფასების შემდეგ მოხდა (ეუთო, 2012). შეფასებული პოლიტიკური
მიმართულებები 5 მთავარ თემატურ ბლოკად დაჯგუფდა და ქვენაწილების
სათაურების სახით არის ქვემოთ წარმოდგენილი.

ინსტიტუციური, მარეგულირებელი და საოპერაციო გარემოს გაუმჯობესება (მე-3, მე-4
და მე-2 მიმართულებები)

2012 წლის შეფასების შემდეგ, საქართველომ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა მსს-ს
განვითარებისთვის ინსტიტუციური გარემოს გასაუმჯობესებლად, კერძოდ, დაარსა ორი
სააგენტო, რომელთა მიზანიც მსს-ს ხელშეწყობაა. ერთი სარკმლის პრინციპით მომუშავე
იუსტიციის სახლების ამოქმედებითა და ელექტრონული მმართველობის სერვისების
გაფართოებით, საქართველომ ბიზნესისთვის საოპერაციო გარემოს დახვეწაც გააგრძელა.
მოსალოდნელია, რომ მსს-ს განვითარების ახალი სტრატეგია პოლიტიკის
კოორდინირებასა და საჯარო-კერძო სექტორების დიალოგს გააუმჯობესებს.

ინსტიტუციური ჩარჩო
მსს-ს პოლიტიკის შემუშავებაზე პასუხისმგებელი ისევ ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროა. წინა შეფასების შემდეგ, ერთ-ერთი მთავარი გარღვევა 2014
წლის თებერვალში საქართველოს მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს შექმნა იყო.
სააგენტო, რომელიც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს
დაქვემდებარებაშია,
მეწარმეობის
პოლიტიკის
განხორციელებასა
და
მსს-ს
განვითარების ხელშეწყობაზე, ასევე, ექსპორტის წახალისებაზეა პასუხისმგებელი.
მეწარმეობის განვითარების სააგენტო ფინანსური და არაფინანსური ინსტრუმენტების
გამოყენებით უწყობს ხელს მსს-ს განვითარებას, მათ შორის, ბიზნესუნარების
ჩამოყალიბებას, სამეწარმეო განათლებას, ექსპორტის წახალისებას და ფინანსების
ხელმისაწვდომობას. სააგენტოს ერთ-ერთი მთავარი ფუნქციაა, დაეხმაროს ბიზნესებს,
დააკმაყოფილონ DCFTA-ის მოთხოვნები. 2015 წლის ივნისის მდგომარეობით სააგენტოს
მმართველი საბჭო ჯერ არ იყო დანიშნული, თუმცა მასში ბიზნესსექტორის
წარმომადგენლებიც შევლენ.
მეწარმეობის განვითარების სააგენტო, რომლის თანამშრომელთა რაოდენობა 2014 წელს
35 ადამიანს, ხოლო ბიუჯეტი 21.7 მილიონ ლარს შეადგენდა, ამჟამად სახელმწიფო
პროგრამას „აწარმოე საქართველოში“ ახორციელებს, რომელიც 2014 წლის ივნისში
დაიწყო. ამ პროგრამის სამიზნე სამრეწველო და სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციაა და
იგი სამი კომპონენტისგან შედგება: ფინანსური დახმარება, ტექნიკური დახმარება
(საკონსულტაციო სერვისები, ინოვაციები და სხვა) და ფიზიკური ინფრასტრუქტურის
განვითარების მხარდაჭერა. „აწარმოე საქართველოში“ კომერციულ ბანკებთან მჭიდრო
თანამშრომლობით ხორციელდება, რომლებიც სესხებს აძლევენ ბენეფიციარებს. 2015
წლის ივნისის მდგომარეობით, ამ პროგრამის ფარგლებში 92 პროექტს გაეწია დახმარება,
რომელთა ნახევარზე მეტი რეგიონებში ხორციელდება. მოსალოდნელი ინვესტიციების
მთლიანი მოცულობა დაახლოებით 256.4 მილიონი ლარია (104 მილიონი ევრო),
კომერციულმა ბანკებმა კი თითქმის 123 მილიონი ლარის სესხი გასცეს (50 მილიონი
ევრო). სესხის საშუალო მოცულობა დაახლოებით 1.5 მილიონ ევროს შეადგენდა, რაც
იმის მაჩვენებელია, რომ ბენეფიციარები მხოლოდ მცირე და საშუალო ზომის
მეწარმეები არ არიან. მეწარმეობის განვითარების სააგენტო სამრეწველო პროფილის 70

პროექტის და სასოფლო-სამეურნეო პროფილის 22 პროექტის განხორციელებაშია
ჩართული. ამ პროგრამის მეშვეობით, მთავრობამ სახელმწიფო ქონება 37 საინვესტიციო
პროექტს შეღავათიანი პირობებით გადასცა. „აწარმოე საქართველოში“ ინიციატივის
გარდა, 2015 წელს დაიწყო ახალი პროექტი, „მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობა
საქართველოში“. ამ პროექტის მიზანი რეგიონებში მიკრო და მცირე საწარმოების
ხელშეწყობაა. რაც შეეხება ფინანსურ მხარდაჭერას, გაიცემა თანადაფინანსების
გრანტები მაქსიმუმ 5,000 ლარის ოდენობით (2,000 ევრო) ინდივიდუალურ მეწარმეებზე,
ხოლო მაქსიმუმ 15,000 ლარის ოდენობით (დაახლოებით 6 000 ევრო) მეწარმეთა
ჯგუფებზე და ბენეფიციართა 20%-იანი ფულადი თანამონაწილეობის პირობით.
მეწარმეობის განვითარების სააგენტო ბენეფიციარებს საკონსულტაციო მომსახურებასაც
უწევს. 2015-2017 წლებისთვის, მიკრო და მცირე ბიზნესის კომპონენტისთვის 20
მილიონი ლარი (დაახლოებით 8 მილიონი ევრო) გამოიყო. პროგრამის „აწარმოე
საქართველოში“ მონიტორინგის მექანიზმი უკვე შექმნილია და ამ პროგრამის
ზეგავლენა საშუალოვადიან პერსპექტივაში შეფასდება.
გარდა ამისა, ამჟამად, ევროკავშირთან, ევროპის განათლების ფონდთან და ეუთო-სთან
ერთად, 2016-2020 წლებისთვის მსს-ს განვითარების ახალი სტრატეგიის შემუშავება
მიმდინარეობს. სტრატეგია 5 ძირითად მიმართულებაზე იქნება ფოკუსირებული: ა) მსსსთვის საკანონმდებლო, ინსტიტუციური ჩარჩოს და საოპერაციო გარემოს
გაუმჯობესება; ბ) ფინანსების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება; გ) კონკურენტული
ადამიანური კაპიტალის განვითარება, სამეწარმეო კულტურის ჩამოყალიბების
ხელშეწყობა და ბიზნესუნარების გაუმჯობესება; დ) ექსპორტის ხელშეწყობა და მსს-ს
ინტერნაციონალიზაცია და ე) მსს ინოვაციების და კვლევა-განვითარების ხელშეწყობა.
მსს სტრატეგია შესაძლებლობას წარმოადგენს საქართველოს მთავრობისთვის, დაძლიოს
მსს-ს პოლიტიკის ზოგიერთი სისუსტე, ასევე შექმნას ერთიანი ჩარჩო, რომელსაც მსსსთან დაკავშირებულ აქტივობებზე მომუშავე სხვადასხვა ინსტიტუტი დაემყარება.
ამრიგად, ეს მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯია საქართველოში მსს-ს
პოლიტიკის მიმართ უფრო კოორდინირებული მიდგომის ჩამოსაყალიბებლად.
ხელისუფლება ამ სტრატეგიის დამტკიცებას 2015 წლის ბოლოსთვის გეგმავს. თუმცა,
რამდენიმე გამოწვევა მაინც რჩება:


ახალი პროგრამების დაწყება და ინსტიტუტების (მათ შორის, მეწარმეობის
განვითარების
სააგენტოს)
შექმნა
ფორმალური
სტრატეგიის
თუ
სტრუქტურიზებული საკონსულტაციო პროცესების არარსებობის პირობებში
მოხდა. მსს-ს პოლიტიკის კოორდინირება კვლავ არასისტემურია, სხვადასხვა
სამინისტროებსა და უწყებებს შორის ინტერაქციის ფორმალური ჩარჩოს გარეშე.
მიუხედავად იმისა, რომ კონსულტაციები იმართება (მაგ., პროგრამის „აწარმოე
საქართველოში“ დასაწყებად), სტრუქტურიზებული საკონსულტაციო ფორუმის

შექმნა და საჯარო-კერძო სექტორების დიალოგისთვის მკაფიო წესების და
პროცედურების განსაზღვრა ძალზე სასარგებლო იქნებოდა. შესაძლებელია
სტრატეგიის შესამუშავებლად შექმნილი სამუშაო ჯგუფების შენარჩუნება და
ფორმალიზება, რათა მათ გააგრძელონ მაკოორდინირებელი როლის შესრულება
სტრატეგიის განხორციელების დროს.


მსს სტატისტიკის შეგროვება მოცვისა და ხარისხის თვალსაზრისით უნდა
გაუმჯობესდეს. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი)
აგროვებს ძირითად მონაცემებს სტრუქტურული ბიზნესის შესახებ (რაოდენობა,
დასაქმება და დამატებითი ღირებულება სექტორებისა და სიდიდის კატეგორიის
მიხედვით), თუმცა ბიზნესის დემოგრაფიული მონაცემები, მათ შორის
საწარმოების დაარსების, დახურვის და მდგრადობის შესახებ, ხელმისაწვდომი არ
არის. ინფორმაცია მსს-ს ექსპორტის თუ ინოვაციების შესახებ არ გროვდება.
უფრო ზოგადად, მსს პოლიტიკის შემუშავებისთვის საჭიროა მონაცემებში
ხარვეზების დადგენა და აღმოფხვრა.



მწირია მონაცემები არაფორმალურ ეკონომიკაზეც. არ არსებობს სამთავრობო
პოლიტიკა, რომლის მკაფიო მიზანი ბიზნესის ფორმალიზება იქნებოდა.
მიუხედავად იმისა, რომ ბიზნესის რეგისტრირების გამარტივებამ, მცირე
ბიზნესისთვის გადასახადების შემცირებამ და რეგულირების სხვა რეფორმებმა
მნიშვნელოვნად შეამცირა ბაზარზე შესვლის ბარიერები, ჩრდილოვანი
ეკონომიკის ზომა მაინც საკმაოდ დიდია, განსაკუთრებით მშენებლობის და
მომსახურების სექტორებში (მსოფლიო ბანკი, 2013). ოფიციალური გათვლებით,
არაფორმალურმა ეკონომიკამ 2013 წელს მშპ-ის 12.1% შეადგინა, რაც 2004 წლის
32%-თან შედარებით კლების მაჩვენებელია.



არსებული კანონმდებლობა ზღუდავს ახლადშექმნილ სააგენტოებს, ფინანსური
დახმარება გაუწიონ მსს-ს. 1996 წელს მიღებული გრანტების შესახებ კანონის
თანახმად, პოტენციური ბენეფიციარები ინდივიდებითა და „არამომგებიანი
იურიდიული პირებით“ შემოიფარგლება, რაც ფირმებს გამორიცხავს. საჭიროა ამ
შეზღუდვის გადახედვა, რათა თანადაფინანსების არსებული და დაგეგმილი
საგრანტო სქემების ზეგავლენა მაქსიმუმამდე გაიზარდოს.



მსს-ს ორი წინააღმდეგობრივი განსაზღვრება პრობლემას ქმნის თანმიმდევრული
პოლიტიკის
შემუშავებასა
და
სტატისტიკის
შეგროვებაში.
კერძოდ,
მიკროსაწარმოს იურიდიული განსაზღვრების არარსებობა ნიშნავს იმას, რომ
ეკონომიკის ამ ქვესექტორზე არანაირი სტატისტიკა არ არსებობს. გარდა ამისა,
არც ერთი განსაზღვრება არ მოიცავს საბალანსო უწყისის კრიტერიუმს. ახალი

განსაზღვრების შემუშავებას ხელისუფლება მსს-ს ახალი სტრატეგიის მიღების
შემდეგ აპირებს.

კანონმდებლობის გამარტივების და რეგულაციური ზემოქმედების ანალიზი
კანონმდებლობის გამარტივების პროცესი 2006-2010 წლებში მიმდინარეობდა. ამ
პროცესში 21,000 საკანონმდებლო ნორმა გადაისინჯა, რომელთაგან 12,000 გაუქმდა.
თუმცა, მსს-ზე ზეგავლენის მოხდენა ამ პროცესის მკაფიო კრიტერიუმი არ ყოფილა.
კანონმდებლობის მომავალში პერიოდული გადასინჯვის რაიმე ფორმალური მექანიზმი
არ არსებობს, თუმცა კანონმდებლობის გამარტივება საქართველოს ეროვნული
ანტიკორუფციული სტრატეგიის ერთ-ერთ პრიორიტეტად არის განსაზღვრული.
რეგულაციური ზემოქმედების შეფასების მექანიზმი ჯერ არ შექმნილა; ამჟამად არც
ფორმალური
მოთხოვნა
არსებობს,
ჩატარდეს
ბიზნესთან
დაკავშირებული
კანონმდებლობის რეგულაციური ზემოქმედების შეფასება. ეკონომიკის და მდგრადი
განვითარების სამინისტროს ბიზნესსაქმიანობაზე რეგულაციური ზემოქმედების
შეფასების განყოფილების ფუნქცია სამეწარმეო გარემოზე კანონპროექტებისა და
რეგულაციების ზეგავლენის გაანალიზებაა, მაგრამ ამ საქმიანობას ეს განყოფილება
რეგულარულად, როგორც ფორმალური ჩარჩოს შემადგენელ ნაწილს, არ ასრულებს.
განხორციელდა რამდენიმე ტექნიკური რეგულაციის და კანონის ზემოქმედების
შეფასების საპილოტე პროექტი, ხოლო მოხელეების შესაძლებლობების გაძლიერება
არასისტემურად მიმდინარეობს. „საქართველო 2020“ სტრატეგიის შესაბამისად,
მთავრობა 2016 წლის ბოლოსთვის გეგმავს რეგულაციური ზემოქმედების შეფასების
სრულფასოვანი სისტემის შექმნა, რომლითაც პრიორიტეტული ეკონომიკური
კანონმდებლობის გაანალიზება მოხდება. მოსალოდნელია, რომ რეგულაციური
ზემოქმედების ამ შეფასებით „მცირე და საშუალო საწარმოთა ტესტიც“ დაინერგება,
რითიც მოხდება „ჯერ მცირეზე იფიქრე“ პრინციპის ინტეგრირება ბიზნესთან
დაკავშირებულ ყველა საკანონმდებლო აქტში.

საჯარო-კერძო სექტორების კონსულტაციები
საქართველოში საჯარო-კერძო სექტორების კონსულტაციებს სპორადული და
არასისტემური ხასიათი აქვს. ზოგი კანონპროექტი და კანონმდებლობა იუსტიციის
სამინისტროს ვებგვერდზე ქვეყნდება შენიშვნებისთვის. იმისდა მიხედვით, თუ რა
ინიციატივაა, კერძო სექტორს აქვს შესაძლებლობა, გამოთქვას შენიშვნები
კანონპროექტზე და მოიწვიოს საგანგებო შეხვედრები, ეკონომიკური საბჭო კი
რეგულარულად
ურთიერთობს
დაინტერესებულ
მხარეებთან
პოლიტიკის
პრიორიტეტები განსახილველად. საგადასახადო/ბიზნეს ომბუდსმენის ოფისი,

რომელიც 2011 წელს შეიქმნა, მედიატორის როლს ასრულებს და კერძო სექტორის
პრობლემებს მთავრობას აცნობს.
მიუხედავად
ამისა,
საქართველოს
არა
აქვს
საჯარო-კერძო
სექტორების
კონსულტაციების ფორმალური ჩარჩო, მათ შორის არც პროცედურა, თუ როგორ და
ვისთან წარიმართოს საჯარო-კერძო სექტორების კონსულტაციები. დაწესებულია
ბიზნესსა და სამოქალაქო საზოგადოებასთან კონსულტაციის მინიმალური ვადა, მაგრამ
მხოლოდ ძალიან სპეციფიკურ საკითხებზე (მაგ. ურბანული დაგეგმარება).
გარდა ამისა, არ არის ნათელი, რამდენად ხელმისაწვდომის საჯარო-კერძო სექტორების
კონსულტაციები მსს სექტორისთვის. საჯარო-კერძო სექტორების კონსულტაციების
მთავარი მედიატორები და ორგანიზატორები ისეთი მსხვილი ბიზნესორგანიზაციები
არიან, როგორიც საქართველოს სავაჭრო პალატაა (რომლის წევრთა 90%-ზე მეტს ანუ,
1,000 წევრზე მეტს, მცირე და საშუალო ზომის საწარმო წარმოადგენს), ხოლო
საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციას, რომელიც 2010 წელს შეიქმნა,
შესაძლებლობაც და გავლენაც, როგორც ჩანს, შეზღუდული აქვს.

ინტერაქცია სამთავრობო სერვისებთან (ელექტრონული მმართველობა)
ელექტრონული მმართველობის სერვისებისაქართველოში გაფართოვდა და დღეს 100ზე მეტი სხვადასხვა ტიპის სამთავრობო სერვისი არის ელექტრონულად
ხელმისაწვდომი, მათ შორის, ბიზნესის რეგისტრაცია და საგადასახადო და საბაჟო
გადასახადების დეკლარირება და გადახდა. 2012 წელს საქართველომ გაამარტივა დღგის დეკლარაციის წარდგენის პროცედურა და დანერგა გადასახადების დეკლარირების
და გადახდის ელექტრონული პლატფორმა, რომელიც 2013 წელს დაიხვეწა.
ინდივიდებს, რომლებსაც ელექტრონული პირადობის მოწმობები აქვთ, ელექტრონული
ხელმოწერა შეუძლიათ გამოიყენონ მთავრობის ელექტრონული სერვისების პორტალზე
(my.gov.ge). 2014 წლის თებერვლიდან საქართველოს ბანკებმაც დაიწყეს ელექტრონული
ხელმოწერების მიღება. ნაწილობრივ ამ ინოვაციების შედეგად, საქართველოს ფირმების
მენეჯერებს რეგულაციების შესასრულებლად თავიანთი დროის, საშუალოდ, 1%
ეხარჯებათ, ხოლო აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის
შესაბამისი მაჩვენებელი 11%-ა (EBRD, 2014). თუმცა, ფირმები არ არიან
ინფორმირებული
ელექტრონული
მმართველობის
სერვისების
შესახებ
და
ელექტრონულ სერვისებს სულ 10,000-ზე ნაკლები მომხმარებელი ჰყავს. იმ მსს-ს
თითქმის 50%-მა, რომლებიც ეუთოს მსს კვლევის ფარგლებში გამოიკითხა, თქვა, რომ
არც ერთი სამთავრობო ვებგვერდით არ სარგებლობს.

საწარმოთა სტატისტიკის ელექტრონული ანგარიშგება 2013 წელს იქნა შემოღებული.
ამჟამად, საქსტატი კვარტალურ ბიზნესსტატისტიკას ელექტრონული კითხვარების
მეშვეობით აგროვებს. გარდა ამისა, მონაცემთა გაცვლის სააგენტო შესაძლებლობას
აძლევს საჯარო ინსტიტუტებს, მონაცემები ელექტრონულად გააზიარონ. თუმცა,
პრაქტიკაში, სააგენტოს მონაცემებს მხოლოდ რამდენიმე ინსტიტუტი აწვდის საქსტატი, შემოსავლების სამსახური და საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო.

კომპანიის რეგისტრაცია
ბიზნესის დაფუძნების სიმარტივით საქართველო ერთ-ერთ ყველაზე ხელსაყრელ
ქვეყნად რჩება და მას მსოფლიო ბანკის ბიზნესის კეთების კვლევის „ბიზნესის დაწყების
სიადვილის“ ინდიკატორის მიხედვით მე-5 ადგილი უკავია 189 ქვეყანას შორის
(მსოფლიო ბანკი, 2014b). 2012 წელს, საქართველოში ბიზნესის რეგისტრაცია კიდევ
უფრო გამარტივდა, რადგან რეგისტრაციის საფასურის გადასახდელად ბანკში მისვლა
აღარ არის საჭირო. მსოფლიო ბანკის თანახმად, რეგისტრირებას ახლა 2 დღე და 2
პროცედურა სჭირდება. ამ 2 პროცედურის შესრულება კი, პრაქტიკულად, ერთ დღეშია
შესაძლებელი (სამეწარმეო რეესტრში რეგისტრაციის საფასურის გადახდა და
დარეგისტრირება და საბანკო ანგარიშის გახსნა). რეგისტრაციის საფასური
მინიმალურია: 100 ლარი (დაახლოებით 40 ევრო) ჩვეულებრივი რეგისტრაციისთვის
(რომლის დასრულებაც, პრაქტიკულად, ერთ დღეში შეიძლება) და 200 ლარი (80 ევრო)
დაჩქარებული რეგისტრაციისთვის (იმავე დღეს). 2012 წლიდან რეგისტრაციის
საფასურის გადახდა ბანკის მეშვეობით აღარ არის საჭირო; ამ საფასურს მეწარმეები
უშუალოდ რეგისტრაციისას იხდიან.
დარეგისტრირება ნებისმიერ იუსტიციის სახლში შეიძლება. იუსტიციის სახლები,
რომლებიც 2012 წელს გაიხსნა, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს, ეროვნული
აღსრულების ბიუროს და ნოტარიუსთა პალატის ფუქციებსა და სერვისებს აერთიანებენ.
დაახლოებით 300 სხვადასხვა ადმინისტრაციული პროცედურა იქ ერთი სარკმლის
პრინციპით სრულდება. იუსტიციის სახლი არის თბილისში და 12 სხვა ქალაქში
საქართველოს მასშტაბით და ისინი მოწინავე
საერთაშორისო პრაქტიკად არის
მიჩნეული (იხილეთ მე-4 თავის ჩანართი 4.1). ახალი ელექტრონული პირადობის
მოწმობების მფლობელებს კომპანიის რეგისტრირება ელექტრონულადაც შეუძლიათ
my.gov.ge-ს ვებგვერდის მეშვეობით. მეორე მხრივ, ბიზნესის რეგისტრირებასთან
მიმართებით ჯერ არ გამოიყენება პრინციპი „სიჩუმე თანხმობა ნიშანია“ (ანუ,
ოპერირების დასაწყებად ბიზნესს კვლავ ესაჭიროება სამთავრობო ორგანოს მკაფიო
გადაწყვეტილება) მიუხედავად იმისა, რომ სხვა სფეროებში, როგორიც ლიცენზიებისა
და ნებართვის გაცემაა, ეს პრინციპი მოქმედებს.

გაკოტრების პროცედურები და მეორე შესაძლებლობა

ბიზნესის კეთების რეიტინგის მიხედვით, საქართველოს ყველაზე სუსტი სფერო
გაკოტრების საქმეთა მართვაა და ამ ინდიკატორით ქვეყანა 122-ე ადგილზეა (მსოფლიო
ბანკი, 2014b). ამას საერთო საკანონმდებლო ჩარჩოს მთელი რიგი სისუსტეები (მათ
შორის, რეორგანიზაცია და კრედიტორთა მონაწილეობა) და კრედიტორების მიერ
დავალიანების დაბრუნების დაბალი მაჩვენებელი განაპირობებს (ქონების 28.7%, რაც
ბევრად ჩამოუვარდება ეუთო-ს საშუალო მაჩვენებელს - 71.9%).
მიუხედავად ამისა, საქართველომ, 2012 წლის SBA შეფასების შემდეგ, ამ სფეროში
მცირედი გაუმჯობესება აჩვენა. 2012 წლის ივნისში მიღებული იქნა გაკოტრების ახალი
კანონი. ამ კანონით გაკოტრების პროცედურების მაქსიმალური ხანგრძლივობა 207 ან
225 დღით განისაზღვრა იმისდა მიხედვით, ეს პროცედურები დებიტორის მიერ არის
ინიცირებული თუ კრედიტორის მიერ. კანონი ასევე ითვალისწინებს გაკოტრების
საქმეების ელექტრონული სისტემით მართვას, რომლის ამოქმედებაც 2016 წლის
დასაწყისშია მოსალოდნელი.
თუმცა, 2009 წელს საკანონმდებლო ჩარჩოში იდენტიფიცირებული მთელი რიგი
სისუსტეები კვლავ სახეზეა (EBRD, 2009). კანონი არ უზრუნველყოფს დებიტორის
წინააღმდეგ მიმდინარე ყველა სასამართლო განხილვის შეჩერებას; კრედიტორებისთვის
რთულია სამართალწარმოების ინიცირება; უფრო ზოგადად კი, კრედიტორის დაცვის
და კრედიტორის მონაწილეობის ნორმატიული ჩარჩო არ არის ძლიერი. კერძოდ,
კრედიტორმა ძალიან მძიმე მოთხოვნები უნდა დააკმაყოფილოს, რომ დებიტორის
წინააღმდეგ გაკოტრების პროცედურები დაიწყოს. ასევე, გაკოტრების საქმის
ინიცირების შემდეგ დაფინანსების არანაირი სტიმული არ არსებობს, რათა ხელი
შეეწყოს სიცოცხლისუნარიანი ბიზნესების რეორგანიზაციას (მსოფლიო ბანკი, 2013). და
ბოლოს, გაუგებარია, ხდება თუ არა პრაქტიკაში იმ ვადების დაცვა, რომლებიც კანონით
არის განსაზღვრული. ზოგადად, საკანონმდებლო ბაზის ამ სისუსტეების გამო ბევრი
მეწარმე ოპერირებას გაკოტრების ფორმალური პროცედურების გამოყენების გარეშე
წყვეტს. ეს, თავის მხრივ, უარყოფითად აისახება მსს-ს ოფიციალური სტატისტიკის
სიზუსტეზე, რადგან ბევრი უმოქმედო საწარმო ოფიციალურ ანგარიშებში ფიგურირებს.
მიუხედავად იმისა, რომ ბიზნესის ხელახლა დაწყებაზე არანაირი შეზღუდვები არ
ვრცელდება, მთავრობამ უფრო პროაქტიური მიდგომა უნდა შეიმუშაოს, რომ
საინფორმაციო კამპანიებისა და სხვა ინსტრუმენტების მეშვეობით წაახალისოს მეორე
შესაძლებლობის გამოყენება. ეუთოს მიერ ჩატარებულმა კომპანიების კვლევამ აჩვენა,
რომ შესწავლილი 360 ქართული მსს-ს 85%-ზე მეტს გაუჭირდა წარუმატებლობის
შემდეგ ბიზნესის ხელახლა დაწყება; ამის ყველაზე მნიშვნელოვან ბარიერად
დაფინანსების ხელმისაწვდომობა დასახელდა (იხილეთ ჩანართი A.3, დანართი A).

მსს-სთვის ფინასების ხელმისაწვდომის ხელშეწყობა (მე-6 მიმართულება)
საქართველომ გარკვეულწილად გააუმჯობესა მსს-ს წვდომა ფინანსებზე, კერძოდ,
კიდევ უფრო გააძლიერა საკანონმდებლო და მარეგულირებელი ჩარჩო. მსს-ს წლიური
დაკრედიტების მაჩვენებელი ბოლო წლებში გაიზარდა, მაგრამ მსს-ს წილი მთლიან
დაკრედიტებაში მაინც მცირეა და ფინანსების ხელმისაწვდომობა კვლავ ერთ-ერთი
მთავარი ხელისშემშლელი ფაქტორია მსს-ს განვითარებისთვის. მსს-ს დაფინანსების
ალტერნატიური წყაროები ძირითადად მიკროსაფინანსო ინსტიტუტების კრედიტებით
შემოიფარგლება, რომელთა შემდგომი განვითარებაც სასარგებლო იქნება. მსს-ს
წარმომადგენლების ფინანსური წიგნიერების დაბალი დონე კიდევ უფრო აფეხებს მათ
უნარს, დაფინანსება მოიპოვონ.

საკანონმდებლო და მარეგულირებელი ჩარჩო
საქართველოში მსს სარგებლობას კარგად შემუშავებული და სრულყოფილი
საკანონმდებლო და მარეგულირებელი ჩარჩოსგან იღებენ, რომელიც ამ სეგმენტის
დაკრედიტებას უწყობს ხელს. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა მნიშვნელოვანი
ნაბიჯები გადადგა საბანკო რეგულირების და ზედამხედველობის ბაზელის ძირითად
პრიცნიპებთან შესაბამისობაში მოსაყვანად და აპირებს ბაზელი II და III-ის
განხორციელებას.
ბოლო წლებში მნიშვნელოვნად გაფართოვდა კერძო საკრედიტო ბიუროს მოცვა ზრდასრული მოსახლეობის 56.8%-მდე. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ
კანონში 2014 წლის ნოემბერში შეტანილი ცვლილებებით გაძლიერდა მსესხებლების
უფლებები საკრედიტო ინფორმაციასთან დაკავშირებით. სისტემისთვის სარგებლობა
მოაქვს სპეციფიკურ საკანონმდებლო ნორმებს შეგროვილი მონაცემების სიზუსტის
უზრუნველყოფის შესახებ, რაც მონაცემთა სანდოობას ზრდის. უძრავი ქონების
კადასტრი სრულად არის ამოქმედებული, შექმნილია მოძრავ ქონებაზე გირავნობის
ცენტრალური რეესტრი. თუმცა, გირავნობის რეესტრის გამოყენების გაუმჯობესება
შეიძლება ელექტრონული ხელმისაწვდომობის გაფართოების გზით. სამოქალაქო
კოდექსში 2012 წელს შესული ცვლილებით გაიზარდა იმ აქტივების ნაირსახეობა,
რომლებიც გირაოდ შეძლება იქნეს გამოყენებული.
კრედიტორების უფლებებს უზრუნველყოფს კანონი სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ.
თუმცა, გაკოტრების პროცედურები არ ითვალისწინებს რაიმე შეზღუდვას ავტომატურ
დარჩენაზე რეორგანიზაციის შემთხვევაში, რაც ასეთ შემთხვევებში გირაოს
დაყადაღებას შეუშლიდა ხელს.

მსს-ს გარე დაფინანსების წყაროები (საბანკო დაფინანსება, არასაბანკო დაფინანსება,
ვენჩურული კაპიტალი)
ბოლო წლებში, საპროცენტო განაკვეთების შემცირების კვალდაკვალ, მსს-ს
დაკრედიტება გაიზარდა. მიუხედვად ამისა, მსს-ს დაკრედიტების წილი კერძო
სექტორის მთლიან დაკრედიტებაში მაინც მცირეა, დაახლოებით 16%. საგირავნო
უზრუნველყოფის მოთხოვნები ისევ მაღალია, რასაც ემატება გირაოდ მოძრავი ქონების
მიღების შედარებით დაბალი მაჩვენებელი. მაღალი რჩება სესხის დოლარიზაციაც
მიუხედავად გარკვეული კლებისა, რაც ადგილობრივ ვალუტაში დაკრედიტების
წასახალისებლად საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გატარებული ზომების
შედეგად მოხდა. ეს სერიოზულ სავალუტო რისკებს აჩენს, განსაკუთრებით
არაექსპორტიორი მსს-სთვის, რომელიც გაცვლის კურსის მერყეობისგან ბუნებრივად
დაცული არ არის. საბანკო სექტორი ძალზე კონცენტრირებულია, რომლის აქტივების
80%-ს წამყვანი 5 ბანკი აკონტროლებს. ამ სექტორში მეტი კონკურენცია ფინანსებზე მსსს ხელმისაწვდომობას გაზრდიდა.
ახალი სამთავრობო პროგრამა „აწარმოე საქართველოში“ კომერციულ ბანკებთან
მჭიდრო თანამშრომლობით ხორციელდება და საპროცენტო განაკვეთის სუბსიდირებას
ითვალისწინებს (იხილეთ ზემოთ). ვინაიდან ეს პროგრამა ახალი დაწყებულია, მისი
ეფექტიანობა ჯერ არ შეფასებულა. ზოგადად, ხელშეწყობის უფრო კომერციულად
ორიენტირებული პროგრამები, როგორიც არის საკრედიტო გარანტიის სქემა, უფრო
მდგრადია გრძელვადიან პერსპექტივაში და დაკრედიტების განაწილებასაც ნაკლებად
ამრუდებს.
მიკროსაფინანსო ინსტიტუტები დაფინანსების მთავარი ალტერნატიული წყაროებია
საქართველოში. ბოლო წლებში, ამ სეგმენტში კონკურენციის ზეწოლები გაიზარდა და
ახლა ბაზარზე 70 მიკროსაფინანსო ინსტიტუტზე მეტი ოპერირებს. მათი სიმრავლის
მიუხედავად, მიკროსაფინანსო ინსტიტუტები კაპიტალის ნაკლებობას განიცდიან და
ძირითადად, საერთაშორისო დონორების დახმარებაზე არიან დამოკიდებული.
არასაბანკო
დაფინანსების
სხვა
წყაროები
განუვითარებელი
და
არადივერსიფიცირებული
რჩება.
თანდათან
ვითარდება
ლიზინგი,
მაგრამ
ჯერჯერობით მსს-სთვის სიცოცხლისუნარიან ალტერნატივას არ წარმოადგენს.
ფაქტორინგული მომსახურება ძირითადად გამოუყენებელია; მის განვითარებას
ფაქტორინგული ოპერაციებისთვის საკონტრაქტო კანონის ჩარჩოს გაუმჯობესება
შეუწყობდა ხელს. ინვესტიციების და ვენჩურული კაპიტალის მარეგულირებელი
ჩარჩოს გარკვეული გაუმჯობესების მიუხედავად (საინვესტიციო ფონდების შესახებ
კანონის მიღების სახით), კერძო კაპიტალის სექტორის და კერძოდ, ვენჩურული
კაპიტალის აქტივობები, ზოგადად, განვითარების ადრეულ სტადიაზე იმყოფება.

საქართველოს კაპიტალის ბაზრები მცირე და არალიკვიდურია და რეფორმირებას
საჭიროებს. ბაზრის ინფრასტრუქტურას, განსაკუთრებით კი, ფასიანი ქაღალდების
ბაზარს მოდერნიზება ესაჭიროება. ხელისუფლებამ ნაბიჯი გადადგა კაპიტალის ბაზრის
რეფორმირებისკენ და ამისთვის სამუშაო ჯგუფი შექმნა. დიაგნოზირების პირველი
ანგარიში, რომელშიც სარეფორმო რეკომენდაციები იყო განსაზღვრული, 2015 წლის
მაისში გამოქვეყნდა (კაპიტალის ბაზრის სამუშაო ჯგუფი, 2015). საჯარო
კონსულტაციები 2015 წლის ივლისში შედგა.
დაფინანსების შეზღუდვების პრობლემის მოსაგვარებლად, მთავრობა მოწოდებულია,
უფრო კომპლექსური მიდგომა შეიმუშაოს. ამის მაჩვენებელია მსს-ს სტრატეგიის
შექმნაზე
მიმდინარე
მუშაობა,
ასევე,
მსს-ს
დაფინანსებაში
ბარიერების
ყოვლისმომცველი ანალიზი, რომელიც მსოფლიო ბანკმა, KfW-მ და გერმანიის
განვითარების ბანკმა ერთობლივად მოამზადეს.

ფინანსური წიგნიერება
საქართველოს არა გააჩნია ფინანსური წიგნიერების ხელშეწყობის ეროვნული
სტრატეგია ან ინიციატივა. თუმცა, ბოლო წლებში ანაბრების მფლობელთა რაოდენობა
გაიზარდა, რაც ფინანსური ცნობიერების მცირედ ამაღლებაზე მეტყველებს.
მთლიანობაში კი, მსს-ს ფინანსური ანგარიშგების ხარისხი დაბალია, რაც კიდევ უფრო
ურთულებს მას საბანკო დაფინანსების მოპოვებას. არსებობს ფინანსური წიგნიერების
საშუალო სკოლებში პოპულარიზების კარგი მაგალითები. ეს მაგალითები შესწავლილი
უნდა იქნეს, რათა განისაზღვროს, როგორ მოხდეს ფინანსური წიგნიერების
ინტეგრირება ფორმალურ განათლებაში.

უნარების ხელშეწყობა და მეწარმეობის განვითარება (1-ლი და მე-8ა მიმართულებები)
უწყვეტი სამეწარმეო განათლება
მეწარმეობის პოპულარიზაცია სასკოლო და საუნივერსიტეტო სისტემაში თანდათან
ვითარდება და მთელი რიგი ფაქტორები მნიშვნელოვან შესაძლებლობას აძლევს
განათლების და წვრთნის სისტემას, ხელი შეუწყოს მეწარმეობის განვითარებას.
ჯერ ერთი, როგორც საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია
„საქართველო 2020“, ისევე მცირე და საშუალო ბიზნესის მომავალი სტრატეგია
ითვალისწინებს სამეწარმეო განათლებას, რაც განათლებისა და წვრთნის პოლიტიკაში
ცვლილებების გატარების სტიმულს იძლევა. მეორე, მეწარმეობის განვითარების
ახლადშექმნილი სააგენტო მნიშვნელოვან როლს თამაშობს უწყვეტი სამეწარმეო
განათლების პოლიტიკის კოორდინირებაში. მესამე, საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო

პალატის ინტერესი სამეწარმეო განათლებისადმი ასახავს ბაზრის მოთხოვნას
სამეწარმეო კვალიფიკაციებსა და უკეთეს უნარ-ჩვევებზე. ეს მნიშვნელოვანი სტიმულია
ფორმალური განათლების სისტემისთვის, რომ ამ მოთხოვნებს უპასუხოს. და ბოლოს,
ევროკავშირის სამეწარმეო კვალიფიკაციების ჩარჩო (რომელშიც შედის სამეწარმეო
სწავლების
შედეგები),
რომელიც
2016
წელს
გამოქვეყნდება,
პოლიტიკის
სახელმძღვანელო ინსტრუმენტი იქნება, რაც განათლების პოლიტიკის შემმუშავებლებს
სკოლის, კოლეჯის და უნივერსიტეტის სასწავლო პროგრამებს შეუძლიათ მოარგონ.
იდეალური ვარიანტი იქნებოდა სწავლების შედეგების განათლების ყველა დონეზე
პილოტირება და შეფასება, რათა განისაზღვროს მათი ზეგავლენა სკოლებზე, შეფასების
მექანიზმებზე და მასწავლებლის წვრთნაზე.
ფორმალურ განათლებაში მიმდინარე მოვლენები შესაბამისობაში უნდა მოდიოდეს და,
სადაც შესაძლებელია უკავშირდებოდეს, არაფორმალურ სამეწარმეო განათლებაში
მეწარმეობის პოპულარიზაციას. მაგალითად, საქართველოს სავაჭრო პალატის
აკადემიისა და „ჯუნიორ ეჩივმენტ საქართველოს“ ერთობლივი ინიციატივა, ხელი
შეუწყონ მეწარმეობის პოპულარიზაციას საშუალო სკოლებში, მეწარმეებს უშუალოდ
სწავლების და სასწავლო პროცესში რთავს. მოსწავლეები სწავლობენ, როგორ
დააფუძნონ და მართონ მინიკომპანია კონკრეტული ბიზნესგამოცდილების გაცნობის
გზით. ხელისუფლებამ უნდა იფიქროს სამეწარმეო გამოცდილების ძირითად სასწავლო
პროგრამაში ინტეგრირებაზე. ამავე დროს, უნდა შემუშავდეს უფრო სტრატეგიული
მიდგომა საკვანძო სექტორებში (მაგ. საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები)
ახალგაზრდების დიდი სამეწარმეო პოტენციალის გამოყენების ხელშეწყობის მიმართ
(Loughran, 2014). ამაში უნდა მონაწილეობდნენ პროფესიული სასწავლებლები და
უნივერსიტეტები, სექტორული ასოციაციები, საბანკო/საკრედიტო სექტორი და
აღიარებული ბიზნესმენტორები. განხილული უნდა იქნეს ახალგაზრდების
მენტორობაში ქართველ მეწარმეთა დიასპორის მონაწილეობის შესაძლებლობებიც.
SBA შეფასებაში აღინიშნა წარმატება მეწარმეობის პოპულარიზაციაში განათლების
მესამე საფეხურზე. სამეწარმეო ეკოსისტემის მშენებლობის ერთ-ერთი საუკეთესო
მაგალითია დამწყები საწარმოების, ე.წ. სტარტ-აპების ინიციატივა (ბიზნეს
ინკუბატორის პროექტი), რომელშიც საქართველოს ტექნიკური და თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტები,
თბილისის
მუნიციპალიტეტი,
საქართველოს
ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო და ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო მონაწილეობენ. ამ პროექტში უნივერსიტეტები ჩართული არიან როგორც
ინოვაციების და ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მამოძრავებელი ძალა.
თუმცა, უმაღლესი განათლების უფრო ფართო სისტემამ უნდა გაითავისოს SBA-ის დღის
წესრიგი, თუ სურს, რომ უმაღლესმა განათლებამ უშუალო წვლილი შეიტანოს
სამეწარმეო ეკონომიკაში. ამისთვის საჭიროა ფოკუსირებული მსჯელობა განათლების
და
ეკონომიკის
პოლიტიკის
შემმუშავებლების,
უმაღლესი
განათლების

წარმომადგენლების და კერძო სექტორის მონაწილეობით. მიზანი უნდა იყოს
უნივერსიტეტების
ყველა
ფაკულტეტზე
მეწარმეობის
განვითარება
და
უნივერსიტეტებსა და ბიზნესს შორის თანამშრომლობის გაძლიერება კარგი საბაზრო
პოტენციალის მქონე სფეროების კვლევა-განვითარებაში.
მთლიანობაში, უფრო სტრატეგიული მიდგომის შემუშავებაა საჭირო სამეწარმეო
განათლებაში საქართველოს და უცხოეთის საუკეთესო პრაქტიკის გამოყენების მიმართ.
ეს არა მარტო ინოვაციების გენერირების შესაძლებლობას გააჩენს ქვეყანაში, არამედ
უფრო ეფექტიანს გახდის ეროვნულ ძალისხმევას იმის გამოვლენით, თუ რა მუშაობს
კარგად და რა - ცუდად (Gribben, 2013).

ქალთა მეწარმეობა
ქალთა მეწარმეობის განვითარების პოლიტიკის მთავარი მამოძრავებელია 2010 წელს
მიღებული კანონი გენდერული თანასწორობის შესახებ და 2014 წელს დამტკიცებული
გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმა. ვინაიდან თანასწორობის პრობლემები
მნიშვნელოვანია
ქალთა
ეკონომიკური
გაძლიერებისთვის,
საჭიროა
უფრო
ფოკუსირებულად იქნეს შესწავლილი ქალთა სამეწარმეო პოტენციალი ქვეყნის
კონკურენტულობის გაზრდაში. კერძოდ, მეტი აქცენტის გაკეთებაა საჭირო ქალთა
მეწარმეობის რეალური ეკონომიკური ღირებულების მაქსიმუმამდე გაზრდაზე (Bekh,
2013). ამიტომ, მომავალ მსს სტრატეგიაში ყურადღება უნდა დაეთმოს ქალთა
მეწარმეობის გაძლიერების გზებს. სხვა საბაზრო და გარდამავალი ეკონომიკების
მსგავსად, აქ მთავარი საკითხი ბარიერების დაძლევაა. ასეთი ბარიერებს წარმოადგენს
სუსტი პოლიტიკური ადვოკატირება, ინფორმაციის და კომუნიკაციის ნაკლებობა,
მენეჯმენტის და ლიდერობის განუვითარებელი უნარები, მხარდაჭერის სუსტი
სისტემები (ინკუბატორის მხარდაჭერა და ქსელები) და სირთულეები ქალი
მეწარმეებისთვის ფინანსების ხელმისაწვდომობაში. მათ დასაძლევად საქართველოს
ხელისუფლებამ ქალი მეწარმეებისთვის სპეციალური სტრატეგიის და სამოქმედო
გეგმის შემუშავებაზე უნდა იფიქროს. ქალი მეწარმეებისთვის სპეციალური კომისიის
შექმნა, რომელიც ანგარიშვალდებული იქნება გენდერული თანასწორობის საბჭოს
წინაშე, ამ მიმართულებით გადადგმული დადებითი ნაბიჯი იქნებოდა.
სტრატეგია და ქალთა მეწარმეობის განვითარების კომისია მნიშვნელოვანი გზავნილი
იქნებოდა ინსტიტუტებისთვის და განსაკუთრებით, მოქალაქეებისთვის, რომ
მეწარმეობა ქალების და კაცების თანაბარ წვლილს საჭიროებს. სტრატეგია და
სამოქმედო გეგმა მხოლოდ საჭიროებით მოტივირებული მეწარმეობის საკითხს კი არ
უნდა ეხებოდეს (მაგ., ქალების მიკროსაწარმოები), არამედ შესაძლებლობებით
მოტივირებულ მეწარმეობაზეც უნდა იყოს ფოკუსირებული (მაგ., ქალი მეწარმეების იმ
ბიზნესების მხარდაჭერა, რომლებსაც ზრდის მაღალი პოტენციალი აქვს). კარგი

მეთოდია გენდერმგრძნობიარე მხარდაჭერა, რომელიც ქალი მეწარმეებისთვის უკვე
არის ხელმისაწვდომი ისეთი ინსტიტუტების მეშვეობით, როგორიც საქართველოს
ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოა. ეს უნდა განვითარდეს და გაფართოვდეს
მთელი ინსტიტუციური ქსელის მასშტაბით. ქალთა მეწარმეობაზე სანდო მონაცემთა
ბაზის შექმნა და მონაცემთა მუდმივი შეგროვება ასევე მნიშვნელოვანი იქნება
პროგრესის მონიტორინგისთვის. რაც ეხება უფრო პრაქტიკულ საკითხებს, კრედიტებზე
ქალი მეწარმეების წვდომასთან ერთად მენტორული მხარდაჭერაც უნდა იქნეს
უზრუნველყოფილი.

მსს უნარები
ახლახან შექმნილი საქართველოს მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს მთავარი
ფუნქცია მსს უნარების შესახებ მონაცემთა შეგროვება და გაანალიზებაა. მისი შექმნა
მნიშვნელოვანი გარდატეხაა საქართველოს ძალისხმევაში, შეასრულოს SBA-ის
ადამიანური კაპიტალის მოთხოვნები. მეწარმეობის განვითარების სააგენტო
დააკვირდება ტრენინგის საჭიროებებს და მეთვალყურეობას გაუწევს მეწარმეებისთვის
ტრენინგის უზრუნველყოფას საწარმოების დაფუძნებისწინა ფაზაში და საწარმოების
განვითარების ადრეულ ეტაპზე, ასევე ბიზნესებისთვის, რომლებსაც ზრდის და
საერთაშორისო ვაჭრობის პოტენციალი აქვს.
მონაცემთა შეგროვებას არსებითი მნიშვნელობა ექნება პოლიტიკის განმსაზღვრელებისა
და ტრენინგის მიმწოდებლებისთვის, რათა ტრენინგი უფრო მიზნობრივი,
ხელმისაწვდომი და საქართველოს ეკონომიკის სპეციფიკური საჭიროებებისთვის
შესაფერისი გახდეს. მონაცემთა შეგროვებასა და ანალიზში საკუთარი როლის
განსაზღვრისას, მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს ისეთ ორგანიზაციებთან
ურთიერთობა დასჭირდება, რომლებსაც უნარების შესახებ მონაცემები აქვთ (მაგ.
დასაქმების მონაცემები, სექტორული ინტერესთა ჯგუფების მიერ შეგროვილი
მონაცემები უნარების შესახებ), რათა შესაძლებელი გახდეს ქვეყანაში მსს უნარების
ყოვლისმომცველი შესწავლა.
საქართველოს მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს საქმიანობის ერთ-ერთი
განვითარებადი კომპონენტია ონლაინ ტრენინგების უზრუნველყოფა მსს-სთვის
სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიების ე.წ. „ფაბლაბის“ ბაზაზე, რომლებიც
პერსპექტიულ მეწარმეებს ტექნოლოგიურ და ბიზნესის საკითხებში დახმარებას უწევენ.
ეს მნიშვნელოვანი კომპონენტია, მაგრამ მოსაგვარებელია ონლაინ ტრენინგის ხარისხის
საკითხები. გარდა ამისა, ონლაინ ტრენინგი არ უნდა შემოიფარგლოს ტექნოლოგიური
ბიზნესით. მან ბიზნესმენების უფრო ფართო სპექტრი უნდა მოიცვას.

და ბოლოს, ტრენინგის მხარდაჭერა მსს სეგმენტის ზრდის და განსაკუთრებით, მსს-ს
საერთაშორისო ბაზრებზე წვდომაში დასახმარებლად, გადამწყვეტი იქნება საწარმოების
ეფექტიანობის გაუმჯობესების, ეკონომიკური ზრდისა და სამუშაო ადგილების
შექმნისთვის (Lasku and Gribben, 2013). განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება
ტრენინგის და საკონსულტაციო დახმარების გაწევა ისეთი ბიზნესებისთვის, რომლებსაც
სურთ, ევროკავშირ-საქართველოს DCFTA-ის შესაძლებლობები გამოიყენონ. ეს
გავლენას მოახდენს სექტორულ ორგანიზაციებზე, რომელთა ფუნქციაც რეგულაციური
ტრენინგების უზრუნველყოფაა. ეს, ასევე, ზემოქმედებას მოახდენს პროფესიული და
მესამე დონის საგანმანათლებლო ინსტიტუტებზე, ბიზნესთან მათი თანამშრომლობის
გაუმჯობესების კვალდაკვალ.

მსს-ს კონკურენტულობის გაზრდა (მე-5ა მე-5ა, მე-8ა და მე-9 მიმართულებები)
ქართული მსს-ს კონკურენტულობის გაუმჯობესებისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა
ექნება ბიზნესის მხარდამჭერი ინფრასტრუქტურის მეტ ხელმისაწვდომობას,
ინოვაციებს და სახელმწიფო შესყიდვების შესაძლებლობებს და მწვანე ბიზნესის
პრაქტიკას. მეწარმეობის განვითარების სააგენტოსა და ინოვაციების და ტექნოლოგიების
სააგენტოს შექმნა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო ბიზნესის ხელშეწყობის სერვისების
მიწოდებისთვის, თუმცა, კერძო ბაზრის სტიმულირებისთვის ბევრად მეტის გაკეთებაა
შესაძლებელი. მიუხედავად იმისა, რომ ელექტრონული შესყიდვის სისტემის
დანერგვაში მნიშვნელოვანი წინსვლა აღინიშნა, მსს-ს მონაწილეობა კვლავ
უმნიშვნელოა. ინოვაციების მხარდაჭერა კვლავ სუსტია, მაგრამ მიმდინარეობს
ამბიციური სტრატეგიის შემუშავება. და ბოლოს, ცალკეული ნაბიჯების მიუხედავად,
ქვეყანაში მწვანე ბიზნესის სტიმულირების მარეგულირებელი და ფინანსური
ინიციატივების მწვავე ნაკლებობაა.

ბიზნესინფორმაცია და სერვისები
ორი ახალი ინსტიტუტის - მეწარმეობის განვითარების სააგენტოსა და ინოვაციების და
ტექნოლოგიების სააგენტოს მეშვეობით, საქართველოს მთავრობამ დამხმარე სერვისების
ფართო სპექტრი დანერგა. ამჟამად, მეწარმეობის განვითარების სააგენტო მსს-სთვის
ტრენინგებს აწყობს სამეწარმეო განათლების, მენეჯმენტის, ბიზნესის დაგეგმვის და
მარკეტინგის სფეროებში, ასევე ექსპორტზე ორიენტირებულ ტრენინგებს უცხოეთის და
ადგილობრივი ბაზრების მოთხოვნებსა და DCFTA-ზე. ინოვაციების და ტექნოლოგიების
სააგენტო მსს-სთვის აწყობს ტრენინგებს ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებსა
და პროექტის მართვაზე, რომლებსაც საერთაშორისო ექსპერტები უძღვებიან. გარდა
ამისა, საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულმა ცენტრმა
(საქპატენტი) მსს-სთვის ტრენინგის ახალი პროგრამის განხორციელება დაიწყო
ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების შესახებ. ნაბიჯები ბიზნესინფორმაციის

ხელმისაწვდომობის გაზრდისკენაც გადაიდგა. მაგალითად, ეკონომიკის სამინისტროს
ვებგვერდზე გამოქვეყნდა ყოვლისმომცველი სახელმძღვანელო ბიზნესის დაწყების
თემაზე.
საქართველოს მეწარმეობის განვითარების სააგენტო ასევე ჩაერთვება კერძო
საკონსულტაციო სერვისების იმ მსს-სთვის თანადაფინანსებაში, რომლებიც ფინანსურ
დახმარებას უკვე იღებენ „აწარმოე საქართველოში“ პროგრამის ფარგლებში. ამჟამად,
მეწარმეობის განვითარების სააგენტო იმ საკონსულტაციო კომპანიების სიას ადგენს,
რომელთა მიერ გაწეულ სერვისებს 20,000 ლარის ფარგლებში დააფინანსებს. ასევე, ხელი
მოეწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს მეწარმეობის განვითარების სააგენტოსა და
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს შორის. ამ მემორანდუმის
თანახმად, „აწარმოე საქართველოში“ პროგრამის ბენეფიციარები ტექნიკურ დახმარებას
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მცირე ბიზნესის მხარდაჭერის
პროგრამის ფარგლებში მიიღებენ. ბიზნესის მხარდაჭერის სერვისები სხვა
ინსტიტუტებმაც შემოიღეს, მათ შორის თბილისის მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრმა,
რომელმაც ფუნქციონირება 2015 წლის მარტში 2 მილიონი ლარის ბიუჯეტით დაიწყო.
მომავლისთვის, საქართველოს მეწარმეობის განვითარების სააგენტომ უფრო
სტრატეგიული მიდგომა უნდა შეიმუშაოს ბიზნესის ხელშეწყობის სერვისების კერძო
ბაზრის ზრდის მხარდაჭერის მიმართ. არსებული თანადაფინანსების მექანიზმი კარგი
საფუძველია, რომელიც შეიძლება განვითარდეს, მაგრამ ეუთო-ს მსს კვლევა გვიჩვენებს,
რომ საჭიროა ცნობიერების ამაღლების და კომუნიკაციის უფრო მასშტაბური
კამპანიების ჩატარება, რათა ამ სერვისებით მსს-მ ისარგებლოს. ამჟამად, გამოკითხული
კომპანიების 63% არ ფიქრობს ისეთი გარე საკონსულტაციო სერვისის გამოყენებას,
როგორიც მენეჯმენტ კონსულტაციაა, ხოლო 78%-ს არაფერი სმენია ბიზნესის
ხელშეწყობის სამთავრობო პროგრამების შესახებ. მეწარმეობის განვითარების სააგენტომ
შეიძლება ასევე იფიქროს სპეციალური ვებგვერდის შექმნაზე, რომელზეც კერძო
პროვაიდერების საკონტაქტო მონაცემები და ტრენინგების შესახებ ინფორმაცია
გამოქვეყნდება.

სახელმწიფო შესყიდვები
2012 წლის შემდეგ, სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში საქართველომ პროგრესი
განიცადა. DCFTA-ის ხელმოწერით უფრო ფართოდ გაიხსნა ქვეყნის სახელმწიფო
შესყიდვების ბაზარი და ახლა იგი ღიაა უცხოელი ეკონომიკური ოპერატორებისთვის.
ელექტრონულმა შესყიდვამ სრულად ჩაანაცვლა ქაღალდის დოკუმენტბრუნვის
ადრინდელი სისტემა და დაინერგა უფრო მკაფიო და გამჭვირვალე წესები, რომლებიც
განსაკუთრებით ხელსაყრელი მსს სეგმენტისთვის არის. სახელმწიფო შესყიდვების

სააგენტო რეგულარულად უზრუნველყოფს ტრენინგებს მსს-სთვის, რათა ხელი
შეუწყოს სახელმწიფო შესყიდვებში მათ მონაწილეობას.
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონის თანახმად, შემსყიდველ
უწყებებს შეუძლიათ, ვაჭრობაში ერთობლივი მონაწილეობა დაუშვან და ტენდერები
ლოტებად დაყონ. დავების მოგვარების საბჭო სახელმწიფო შესყიდვების საქმეების
განსახილველი დამოუკიდებელი სამთავრობო ორგანოა. თუმცა, მისი ფუნქციები მეტად
უნდა
გაიმიჯნოს
სახელმწიფო
შესყიდვების
სააგენტოს
მარეგულირებელი
ფუნქციებისგან, რათა პოტენციური ინტერესთა კონფლიქტი თავიდან იქნეს
აცილებული. შესყიდვების შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაცია ცენტრალიზებულია
და უფასოდ არის ხელმისაწვდომი, ხოლო კომპანიებისგან მიღებული ინფორმაცია
მონაცემთა ბაზაში მომავალი სატენდერო პროცედურებისთვის ინახება. მოქმედებს
ნორმები, რომლებიც მსს-ს ბრუნვასა და პერსონალის კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით
გადაჭარბებული მოთხოვნებისგან იცავს.
ამ ძალისხმევის მიუხედავად, სახელმწიფო შესყიდვებში მსს-ს მონაწილეობა
საქართველოში მაინც დაბალია და გაზრდას საჭიროებს. მნიშვნელოვანი ნაბიჯების
გადადგმა იქნება საჭირო, რათა სრულად იქნეს DCFTA-ს პოტენციალი გამოყენებული;
საქართველოს მოუწევს ინსტიტუტების რეფორმირება და კანონმდებლობის
ევროკავშირის სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობასთან ჰარმონიზება. ამისათვის
საჭირო იქნება
სახელმწიფო შესყიდვების პოლიტიკის განსაზღვრისადმი უფრო
სტრატეგიული მიდგომის შემუშავება. ამჟამად, ტენდერში გამარჯვების ერთადერთ
კრიტერიუმს ფასი წარმოადგენს, რაც ევროპულ და საერთაშორისო წესებსა და
პრაქტიკას ეწინააღმდეგება. საქართველომ უნდა გამოიყენოს ტენდერში გამარჯვების
ეკონომიკურად ყველაზე ხელსაყრელი კრიტერიუმი, მათ შორის ელექტრონულ
პროცედურებში, რათა გაუმჯობესდეს ტენდერების ხარისხი. ასევე, არ არსებობს კანონი,
რომელიც კონტრაქტორებისთვის თანხის გადახდის დაგვიანებას დაარეგულირებდა.

ინოვაციების პოლიტიკა
ტექნოლოგიური განვითარება და ინოვაციები არასაკმარისია საქართველოში და მაღალი
ტექნოლოგიების ექსპორტი მზა პროდუქციის მთლიანი ექსპორტის მხოლოდ 2.6%-ს
შეადგენს. ინოვაციური საქმიანობა განსაკუთრებით მწირია მცირე და საშუალო ზომის
საწარმოებს შორის - ბოლო 3 წლის განმავლობაში კვლევა-განვითარებაზე ხარჯები
მხოლოდ 3%-ს აქვს გაწეული, ხოლო ახალი ან მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებული
პროდუქტი თუ სერვისი მხოლოდ 8.1%-ს აქვს დანერგილი (EBRD, 2014). ეს მონაცემები
ბევრად ჩამორჩება რეგიონულ მაჩვენებლებს.

ამ ხარვეზების გამოსასწორებლად, საქართველოს მთავრობამ რამდენიმე მნიშვნელოვანი
ინსტიტუციური რეფორმა ჩაატარა. პირველი, 2014 წლის თებერვალში, საქართველოს
ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს დაარსება იყო. საქართველოს ინოვაციების
და ტექნოლოგიების სააგენტო, რომლის საწყისი ბიუჯეტიც 25 მილიონ ლარს შეადგენს
და რომელიც ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროშია განთავსებული,
სამთავრობო უწყებაა და მის პასუხისმგებლობაში შედის ინოვაციური პოლიტიკის
განხორციელება, ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურის განვითარება, კვლევის
კომერციალიზაციის ხელშეწყობა და მსს-ის ინოვაციების მხარდაჭერა ფინანსური და
არაფინანსური დახმარების გზით. ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო ასევე
არის კვლევებისა და ინოვაციების საბჭოს სამდივნო, რომელიც 2015 წლის თებერვალში
შეიქმნა. სამდივნოს პრემიერმინისტრი თავმჯდომარეობს და მასში სხვადასხვა
სამინისტროების, სამეცნიერო წრეების და კერძო სექტორის წარმომადგენლები
მონაწილეობენ. საჯარო-კერძო სექტორების საინოვაციო დიალოგისთვის შექმნილმა ამ
ახალმა პლატფორმამ 4 სამუშაო ჯგუფი ჩამოაყალიბა „ეროვნული ინოვაციების
სტრატეგია 2020-ის“ მოსამზადებლად. სტრატეგიის დასრულება 2015 წლის ივლისშია
დაგეგმილი. სტრატეგიის პროექტით გათვალისწინებული იქნება კანონმდებლობის
რეფორმირება (მათ შორის ინოვაციების შესახებ ახალი კანონის მიღება და
ინტელექტუალური საკუთრების და შესყიდვების შესახებ კანონმდებლობის შესწორება),
ინოვაციების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურის განვითარება, ასევე, ახალი მიდგომა
ინოვაციური
უნარების
განვითარების
და
საგანმანათლებლო
სისტემასთან
თანამშრომლობის მიმართ.
მიუხედავად იმისა, რომ ახალი დაფუძნებულია, საქართველოს მეწარმეობის
განვითარების სააგენტომ ინოვაციების ხელშესაწყობად უკვე სხვადასხვა პროგრამის
განხორციელება დაიწყო, რომლებშიც აქცენტი ინფრასტრუქტურის განვითარებასა და
ტექნოლოგიების კომერციალიზაციაზეა გაკეთებული. საგრანტო პროგრამა, რომლის
ბიუჯეტიც 2015 წელს 2 მილიონ ლარს შეადგენს, ღიაა ინდივიდებისთვის, კვლევითი და
არასამთავრობო
ორგანიზაციებისთვის.
თუმცა,
ამ
საგრანტო
პროგრამის
ხელმისაწვდომობას გრანტების შესახებ კანონი ზღუდავს, რომლითაც საჯარო უწყებებს
ეკრძალებათ კომპანიებისთვის გრანტების მიცემა. ამ კანონის შესწორება მნიშვნელოვანი
ნაბიჯი იქნება იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მსს-მ შეძლოს საჯარო ინსტიტუტებისგან
შესაბამისი გრანტების მიღება. გარდა ამისა, გრანტების მოკრძალებული სიდიდე (25,000
აშშ დოლარამდე ან დაახლოებით 22,700 ევრომდე) მათ ეფექტიანობას ამცირებს.
საქართველოს მეწარმეობის განვითარების სააგენტო აპირებს არსებული პროგრამის
მასშტაბის გაზრდას შესაფერისი საგრანტო სქემის შემუშავების გზით, რომლითაც
შესაძლებელი იქნება ინდივიდებისა და კომპანიებისთვის უფრო დიდი ოდენობის
გრანტების მიცემა. სააგენტოს სხვა ინიციატივებს შორის აღსანიშნავია ქვეყნის პირველი
ტექნოლოგიური პარკის მშენებლობა (რომლის ამოქმედებაც 2015 წელს არის
ნავარაუდევი) და ორი „ფაბლაბის“ და სამი ინოვაციების საუნივერსიტეტო

ლაბორატორიის საცდელი ამოქმედება, რომლებიც ინფორმაციისა და კომუნიკაციების
სექტორის დამწყებ საწარმოებზე იქნება ორიენტირებული. საქართველოს მეწარმეობის
განვითარების სააგენტოს საშუალოვადიან გეგმაში შედის მთელი ქვეყნის მასშტაბით 4
რეგიონული ინოვაციების ცენტრის ქსელის და 500-მდე სათემო ინოვაციების ცენტრის
შექმნა.
ამ პროგრესის მიუხედავად, საინოვაციო პოლიტიკა რიგი გამოწვევების წინაშე დგას.
ახალი სტრატეგიის განხორციელების პრიორიტეტი საქართველოს მეწარმეობის
განვითარების სააგენტოს და სხვა სამთავრობო უწყებების შესაძლებლობების
გაძლიერება უნდა იყოს. სტრატეგიამ ინოვაციური ეკოსისტემის სხვა ისეთ წამყვან
აქტორებთან კოორდინაციაც უნდა უზრუნველყოს, როგორიც არის განათლების
სამინისტროსთან არსებული შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი,
რომელიც
ფუნდამენტური
და
გამოყენებითი
კვლევების
განხორციელების
ხელშეწყობაზეა პასუხისმგებელი. პოლიტიკის ახალი ჩარჩო სხვა ხარვეზების
დაძლევასაც უნდა ითვალისწინებდეს, მათ შორის კვლევით ცენტრებსა და ერთი მხრივ,
უნივერსიტეტებს და მეორე მხრივ, მსს-ს შორის სუსტი კავშირების გაძლიერებას, ასევე
იმ სიძნელეების დაძლევას, რომლებიც ინოვაციების და ტექნოლოგიების ტრანსფერის
კომერციალიზაციის სფეროში არსებობს. ინოვაციური პოლიტიკის ფოკუსი
საინფორმაციო კომუნიკაციების სექტორზე უფრო ჰოლისტური მიდგომით უნდა
შეიცვალოს. და ბოლოს, მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს მიერ საგრანტო სქემის
გაფართოების გარდა, მთავრობამ მიზნობრივი დახმარების სხვა ფორმებზეც (მაგ.
საგადასახადო შეღავათები კვლევა-განვითარების აქტივობებისთვის) უნდა იფიქროს.

მწვანე ეკონომიკა
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო მნიშვნელოვან ყურადღებას
აქცევდა გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლებას. 2010 წელს სამინისტრომ
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი შექმნა, რათა საკონსულტაციო
მომსახურება გაეწია კომპანიებისა და ინდივიდებისთვის. თუმცა, მცირე ბიზნესი ამ
საინფორმაციო სერვისებით იშვიათად სარგებლობს. 2013 წლის ოქტომბერში, გარემოს
დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრომ ქართული მწვანე ბიზნესის
კონკურსი გამოაცხადა. ჯილდოები მწვანე კომპანიის, მწვანე პროდუქტისა და მწვანე
შენობის კატეგორიებში გაიცემა და მიზნად ისახავს მეწარმეების მოტივირებას, დაიცვან
გარემო და გამოიჩინონ სოციალური პასუხისმგებლობა.
ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ კერძო კომპანიები მრეწველობის
შესახებ საიმედო და სასარგებლო მონაცემებითა და ანალიზით უზრუნველყო და
ინფორმაცია მიაწოდა ბიზნესის მდგრადი განხორციელების შესაძლებლობების შესახებ.
სამინისტროს მდგრადი განვითარების დეპარტამენტის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია

მწვანე ბიზნესის შესაძლებლობების შესახებ კერძო სექტორის ცნობიერების ამაღლებაა.
ამ მიზნით, სამინისტროს „მწვანე ზრდის ინიციატივის“ ფარგლებში სპეციალური
ვებგვერდი www.greengeorgia.ge შეიქმნა. ვებგვერდზე ქვეყნდება ასევე ინფორმაცია
ეკოლოგიურად
უსაფრთხო
საინვესტიციო
პროექტების
შესახებ
ჰიდროელექტროენერგიის წარმოების, ტურიზმის და სოფლის მეურნეობის
სექტორებში.
საერთაშორისო დონორების მიერ დაფინანსებული მწვანე ბიზნესის განვითარების
ინიციატივები მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს მსს-ს წვდომას ფინანსებსა და ნოუ-ჰაუზე.
მიუხედავად იმისა, რომ ეს ინიციატივები მოკლევადიანია, ისინი ხელს უწყობს კერძო
ბანკების სოციალური და გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობების ჩამოყალიბებას.
რამდენიმე ბანკმა საქართველოში გარემოს დაცვის მართვის განყოფილებები შექმნა,
საქართველოს ბანკმა კი გარემოსდაცვითი და სოციალური პოლიტიკა შეიმუშავა და
შესაბამისი პროცედურები მიიღო.

მსს-ს ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობა (მე-10 და მე-7 მიმართულებები)
DCFA 2014 წლის 1 სექტემბრიდან გამოიყენება. საქართველოს მთავრობამ DCFA-ის
განხორციელების 2014-2017 წლების სამოქმედო გეგმა მიიღო. ეს მოიცავს
კანონმდებლობის ჰარმონიზებას ევროკავშირის ტექნიკურ რეგულაციებთან, ვაჭრობის
ხელშეწყობის, სახელმწიფო შესყიდვების, გამჭვირვალობის და სხვა შესაბამის
სფეროებთან. პროგრესი იქნა მიღწეული ვაჭრობაში ტექნიკური ბარიერების შესახებ
კანონმდებლობის მიღებაში. ქართულ მსს-ს მოკლევადიანი ხარჯების გაწევა მოუწევს,
შესაბამისობაში რომ მოვიდეს ხარისხის სტანდარტებთან და ევროკავშირში
პროდუქციის ექსპორტისთვის კონკურენტულობა გააუმჯობესოს. ამიტომ, ექსპორტის
ხელშეწყობის სფეროში ხელისუფლების დახმარება მნიშვნელოვანი იქნება იმისათვის,
რომ მსს-მ ვჭრობის გაზრდილი შესაძლებლობებით ისარგებლოს.

ექსპორტის ხელშეწყობა და გლობალურ საწარმოო ჯაჭვში ინტეგრირება
საქართველო ძლიერი რეგიონული რეფორმატორია საბაჟო და სავაჭრო რეგულაციების
სფეროში; ექსპორტის განბაჟებას, საშუალოდ, 2.9 დღე სჭირდება (რეგიონის საშუალო
მაჩვენებელი 4.8 დღეა). საბაჟო და სავაჭრო რეგულაციები ერთ-ერთ მთავარ
შემაფერხებელ ფაქტორად BEEPS V კვლევის ფარგლებში გამოკითხული ფირმების
მხოლოდ 2.9%-მა დაასახელა (EBRD, 2014). მიუხედავად ამისა, პირდაპირ თუ ირიბ
ექსპორტს მცირე ზომის საწარმოების მხოლოდ 2.9% და საშუალო ზომის საწარმოების
15.2% ახორციელებს (შესაბამისი რეგიონული საშუალო მაჩვენებლებია 15% და 25.6%).
გარდა ამისა, საქართველოს ექსპორტის სქემების ბოლოდროინდელმა კვლევამ ერთ-ერთ
მთავარ პრობლემად ექსპორტის მდგრადობის დაბალი დონე გამოავლინა - საექსპორტო

პროდუქტების 70%-ის ექსპორტირება პირველი წლის შემდეგ ვეღარ ხერხდება
(მსოფლიო ბანკი, 2014a). ეუთო-ს მიერ ჩატარებულ საწარმოების კვლევაში
გამოკითხული
200
რესპონდენტიდან
მესამედმა
საერთაშორისო
ბაზრების
ხელმისაწვდომობაში
ყველაზე
დიდ
ბარიერად
საექსპორტო
ოპერაციების
დასაფინანსებლად სამუშაო კაპიტალის სიმცირე დაასახელა.
რეგულირებას რაც შეეხება, 2015 წლის ივნისში დასრულდა ახალი საბაჟო კოდექსის და
ამ კოდექსთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტების შემუშავება, რომლებითაც
არსებული წესები DCFTA-ს უნდა მორგებოდა და ექსპორტის და იმპორტის განბაჟების
ეფექტიანობა აემაღლებიან. იმპორტზე ტარიფები საქონლის თითქმის 90%-ზე გაუქმდა,
ხოლო სატარიფო განაკვეთები დიდწილად გამარტივდა.
ექსპორტის ხელშეწყობა ახლა საქართველოს მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს
პასუხისმგებლობაა, რომელმაც ეს ფუნქცია ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს
ექსპორტის განყოფილებისგან გადაიბარა. სააგენტო უზრუნველყოფს ტრენინგს და
სერტიფიცირებულ კურსებს ექსპორტის საკითხებზე (DCFTA-ის რეგულაციებზე
ფოკუსირებით) და ფინანსურ და ტექნიკურ დახმარებას საერთაშორისო ბაზრობებში
მონაწილეობისთვის. იგი ასევე ორგანიზებას უწევს სავაჭრო დელეგაციების ვიზიტებს.
თუმცა, საჭიროა დამატებითი საინფორმაციო კამპანიის ჩატარება, ვინაიდან ეუთო-ს
კვლევის რესპონდენტთა 92%-ს არაფერი სმენოდა ექსპორტის ხელშეწყობის
პროგრამების შესახებ. გარდა ამისა, მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს ახალი
პასუხისმგებლობების
განსახორციელებლად
დამატებითი
შესაძლებლობები
დასჭირდება, რათა უფრო კომპლექსური სერვისების, მაგალითად, ბაზრის კვლევის
შეთავაზება შეძლოს.
ხელისუფლება ასევე გეგმავს ექსპორტის დაკრედიტების ინსტიტუტის შექმნას
საპარტნიორო ფონდის (სახელმწიფო საინვესიტიციო ფონდი) ფარგლებში. ამჟამად,
ექსპორტის დაკრედიტების ინსტიტუტის შექმნასა და მის მიერ შესათავაზებელ
ფინანსურ პროდუქტებზე კონსულტაციებს საქართველოს ექსპორტის დაკრედიტების
იტალიური სააგენტო, SACE, უწევს. ასეთი ფინანსური პროდუქტები შეიძლება
მოიცავდეს სესხებს, გარანტიებს და სადაზღვევო სქემებს.
და ბოლოს, საქართველოს არა აქვს მსს-ს გლობალურ საწარმოო ჯაჭვში ინტეგრირების
ხელშეწყობის სტრუქტურირებული პროგრამები. გარდა რამდენიმე ცალკეული
შემთხვევისა (მაგ. კონტაქტების დამყარება საქართველოს მეწარმეობის განვითარების
სააგენტოს მეშვეობით), არ არსებობს რაიმე სისტემატური ღონისძიებები, რომლებიც
უზრუნველყოფდა შემომავალი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მსს-სთვის
ბიზნესშესაძლებლობებად გარდაქმნას. ეს მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა მსს-მ რომ
გამოიყენოს, საჭიროა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მსს-სთან ბმის პროგრამის

შემუშავება, რომლის მეშვეობითაც მთავრობა ხელს შეუწყობდა და წაახალისებდა
ტექნოლოგიების და ნოუ-ჰაუს ტრანსფერს, ადგილობრივი პროვაიდერების მიერ
ხარისხის სტანდარტების ამაღლებას და მიწოდების და დაფინანსების სქემების
შემუშავებას.

სტანდარტები და ტექნიკური რეგულაციები
ევროკავშირ-საქართველოს DCFTA კარგი ჩარჩოა საქართველოს სამრეწველო
პროდუქტების
პოლიტიკისა
და
კანონმდებლობის
ფორმულირებისთვის.
კანონმდებლობა, რომელიც არეგულირებს სტანდარტიზაციას, მეტროლოგიას,
აკრედიტაციას, შესაბამისობის შეფასებას და ბაზრის კვლევას ამოქმედებულია და
ევროკავშირის ნორმებსა და საუკეთესო პრაქტიკას შეესაბამება.
DCFTA-ის განრიგის მიხედვით, საქართველომ საკუთარი კანონმდებლობა უკვე
დაუახლოვა ევროკავშირის ექვსი ახალი მიდგომის დირექტივებს. შესაბამის
სექტორებში ეროვნული კანონმდებლობა ევროკავშირის კანონმდებლობის მიხედვით
შესწორდა, შეფასდა ტექნიკური რეგულაციების განმახორციელებელი ინსტიტუტების
ტრენინგის საჭიროებები და პერსონალი შესაბამისად გაიწვრთნა. სტანდარტიზაციის
კანონმდებლობა ევროკავშირის სტანდარტიზაციის პრინციპებთან შესაბამისობაშია,
ხოლო პრიორიტეტულ სექტორებში უკვე ევროპული სტანდარტების 25% დაინერგა.
2015 წლის ბოლოსთვის დანერგილი ევროპული და საერთაშორისო სტანდარტების
რაოდენობა 7,000-ს გადააჭარბებს. შექმნილია 5 ტექნიკური კომიტეტი და
ამოქმედებულია ელექტრონული კატალოგი და სტანდარტების განაწილების სისტემები.
მეტროლოგიის სფეროში მიღებული იქნა სტრატეგია და კანონმდებლობა;
მეტროლოგიის სისტემის განვითარების მიზნით, 2012 წელს შეიქმნა სტანდარტიზაციის
და მეტროლოგიის სააგენტო. ევროკავშირის ყოვლისმომცველი ინსტიტუციური
განვითარების პროგრამის ფარგლებში განახლდა სტანდარტიზაციის და მეტროლოგიის
სააგენტოს ფიზიკური ინფრასტრუქტურა, რაც მნიშვნელოვანი იყო მეტროლოგიური
ლაბორატორიების სათანადო ფუნქციონირებისათვის. საქართველო რეგიონის პირველი
ქვეყანაა, რომელმაც მეტროლოგიის ამ სფეროში საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა.1
მიღებული იქნა ევროკავშირის კანონმდებლობის შესაბამისი ნორმატიული აქტები
აკრედიტაციასა და შესაბამისობის შეფასებაზე. აკრედიტაციის სისტემა ევროკავშირის
საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად ვითარდება და საქართველოს აკრედიტაციის
ცენტრმა
განაცხადი გააკეთა ევროპის აკრედიტაციის
თანამშრომლობასთან
აკრედიტაციის ორმხრივი აღიარების ხელშეკრულებისთვის პროცედურების დაწყებაზე.
2015 წელს აკრედიტაციის ეროვნულ ცენტრთან შეიქმნა აკრედიტაციის ეროვნული
საბჭო, რომელშიც წარმოდგენილია ყველა დონის დაინტერესებული მხარე (მაგ.

შესაბამისობის შეფასების ორგანოები, ბიზნესასოციაციები, მომხმარებელთა უფლებების
დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციები).
მიღებული იქნა ბაზარზე ზედამხედველობის სტრატეგია; თუმცა, კანონმდებლობა ჯერ
ისევ კანონპროექტის შემუშავების ფაზაშია. 2012 წლის კანონმდებლობის საფუძველზე
მიღებული იქნა ბაზრის ეფექტიანი ზედამხედველობის რიგი პროცედურები.
საქართველოს ინსტიტუციურ ლანდშაფტს დამოუკიდებელი მონიტორინგი და შეფასება
აკლია. 2015 წელს, ევროკავშირის დახმარების ახალი პროექტის ფარგლებში დაიწყო
საქართველოს ბაზარზე ზედამხედველობის სისტემისა და ბაზარზე ზედამხედველობის
მთავარი უწყების (ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო)
ხარვეზების და საჭიროებების შეფასება. 2015 წელს დაწყებული ევროკავშირის 2
დამატებითი პროექტი სტანდარტიზაციის და მეტროლოგიის სააგენტოს და
საქართველოს აკრედიტაციის ცენტრს შემდგომ გაძლიერებაში დაეხმარება, რათა ისინი
ისეთ სანდო და კომპეტენტურ ინსტიტუტებად ჩამოყალიბდნენ, რომლებსაც ბაზრის
საჭიროებების დაკმაყოფილება შეეძლებათ.
მომავალში გადასადგმელი ნაბიჯები
2016 წლის SBA შეფასების თანახმად, მსს პოლიტიკის ჩარჩოს გასაუმჯობესებლად
საქართველოსთვის პრიორიტეტული უნდა იყოს შემდეგი:


2016-2020 წლების მსს განვითარების სტრატეგიის როგორც რეფორმების
გაგრძელების და მსს-ს ხელშეწყობის სტრატეგიული დოკუმენტის მიღება. ეს
მოკლევადიანი პერსპექტივის უმთავრესი პრიორიტეტი უნდა იყოს. სტრატეგიაში
უნდა გაიწეროს ინსიტუციურ და საოპერაციო გარემოში ყველაზე თვალშისაცემი
გამოწვევების დაძლევის კონკრეტული ნაბიჯები, მათ შორის, მსს განსაზღვრების
შემუშავება, გაკოტრების კანონმდებლობის გადასინჯვა, მსს მონაცემთა
შეგროვების მოცვის და სიღრმის გაფართოება, ასევე კანონმდებლობის
გადასინჯვის, რეგულაციური ზემოქმედების შეფასების და საჯარო-კერძო
სექტორების კონსულტაციების ფორმალური ჩარჩოს და სტრუქტურის შექმნა.



საბანკო სექტორის კონკურენტულობის ზრდის ხელშეწყობა, რათა გაადვილდეს
მსს-ს წვდომა ფინანსებზე. უზრუნველყოფილი კრედიტორებისთვის უფლების
მიცემა, რომ რეორგანიზაციის შემდეგ გირაოს ყადაღა დაადონ, ბანკის მხრიდან
მსს დაკრედიტებას გაზრდის. გარდა ამისა, გასაუმჯობესებელია მოძრავი ქონების
რეესტრის ელექტრონული წვდომა, რათა გაიზარდოს მისი ეფექტიანობა და
გამოყენების სიადვილე, განსაკუთრებით, მცირე ზომის მოხმარებლებისთვის.



სამეწარმეო
განათლების
გაუმჯობესება
ევროკავშირის
სამეწარმეო
კვალიფიკაციების ჩარჩოს მიღების გზით. ამას განათლების მესვეურების
მხრიდან ძლიერი ხელმძღვანელობა დასჭირდება, რათა განათლების ყველა
საფეხურზე სამწლიანი სტრატეგიული საპილოტე პროექტი განხორციელდეს,
რომელსაც ხუთწლიანი პროექტი მოჰყვება. ქალთა მეწარმეობის განვითარების
კომისიის შექმნა ხელს შეუწყობს უფრო სტრატეგიული პოლიტიკური მიდგომის
ჩამოყალიბებას ქალების წახალისებისთვის, წვლილი შეიტანონ სამეწარმეო
ეკონომიკაში. ამას ესაჭიროება მიზნებისა და შედეგების მკაფიოდ განსაზღვრა.
ახლადშექმნილი საქართველოს მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს მდგრადი
ტექნიკური და ფინანსური მხარდაჭერა შესაძლებელს გახდის, გაძლიერდეს
უნარების კვლევისა და გაანალიზების შესაძლებლობები, რათა უკეთ მოხდეს მსს
სატრენინგო სერვისების ფოკუსირება.



ხელშეწყობის
კონკრეტული
ღონისძიებების
შემუშავება
ინოვაციური
მეწარმეობის წახალისებისთვის. „ინოვაციების ეროვნული სტრატეგია 2020-ის“
მიღების შემდეგ, მთავრობის ფოკუსი უნდა იყოს შესაფერისი გრანტების და
პროგრამების შემუშავება და განხორციელება, რათა წაახალისოს და ხელი
შეუწყოს ინოვაციებს მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებში, მათ შორის,
ტექნოლოგიების ტრანსფერს და ბიზნესსა და კვლევით ინსტიტუტებს შორის
უფრო მჭიდრო კავშირებს.



ექსპორტის ხელშეწყობის ახალი ინსტრუმენტების შემუშავება. იმ სხვადასხვა
ღონსიძიების განხორციელება, რომლებიც DCFTA-ის 2014-2017 წლების
სამოქმედო
გეგმაშია
განსაზღვრული,
გადამწყვეტი
იქნება
იმის
უზრუნველყოფისთვის, რომ ქართულმა მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებმა
ევროკავშირთან უფრო მჭიდრო სავაჭრო ინტეგრაციის სიკეთეებით ისარგებლონ.
განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ექსპორტის დაკრედიტების
შესაძლებლობის შექმნას და მსს-ს მხარდაჭერას, გააუმჯობესოს ხარისხის
სტანდარტები ევროკავშირის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად.

ცხრილში 14.4 შემოთავაზებულია SBA შეფასების შედეგების საფუძველზე
შემუშავებული პოტენციური საგზაო რუკა, რომლითაც მსს განვითარების პოლიტიკა
უნდა წარიმართოს მოკლე, საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში.
ცხრილი 14.4. პოლიტიკის რეფორმების საგზაო რუკა
პოლიტიკის რეკომენდაციები (პრიორიტეტული რეფორმები მუქი შრიფტით არის
გამოყოფილი)
1. ინსტიტუციური, მარეგულირებელი და საოპერაციო გარემოს გაძლიერება

ვადა (მოკლე, საშუალო,
გრძელვადიანი
პერსპექტივა)



“საქართველოს მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების განვითარების
სტრატეგიის (2016-2020)” და სამოქმედო გეგმის დასრულება; ახალი
სტრატეგიის გამოყენება უწყებეთაშორისი კოორდინაციის და მსს
პოლიტიკაზე
საჯარო-კერძო
სექტორების
კონსულტაციების
სტრუქტურირებული ჩარჩოს შექმნისთვის.

მოკლევადიანი



მსს-ს ერთი, ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისი, განსაზღვრების
შემოღება.

მოკლევადიანი/საშუალო
ვადიანი



მსს-სთვის მიზნობრივი გრანტების გაცემაზე არსებული საკანონმდებლო
შეზღუდვების მოხსნა.

მოკლევადიანი/საშუალო
ვადიანი



რეგულაციური ზემოქმედების შეფასების სისტემატური ჩატარება და
„მცირე და საშუალო საწარმოთა ტესტის“ დანერგვა.

საშუალოვადიანი



კანონმდებლობის გამარტივების პროცესის განხორციელება სპეციალურად
მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებისთვის.

საშუალოვადიანი/გრძელ
ვადიანი



კონკრეტული სამოქმედო გეგმის მიღება სტატისტიკური მონაცემების
შეგროვების გაუმჯობესებისთვის.

საშუალოვადიანი/გრძელ
ვადიანი



გაკოტრების
საკანონმდებლო
ბაზის
რეფორმირება
ეფექტიანობის
ამაღლების და ვადების შემცირებისთვის, მათ შორის კრედიტორების
ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების, გაკოტრების საქმის დაწყების შემდეგ
დაფინანსების სტიმულირებისთვის.

საშუალოვადიანი/გრძელ
ვადიანი

2. ფინანსებთან მსს-ს წვდომის ხელშეწყობა



კანონდმებლობის
მიღება,
რომელიც
შესაძლებლობას
მისცემს
უზრუნველყოფილ კრედიტორებს, რეორგანიზაციის შემდეგ გირაოს ყადაღა
დაადონ.

საშუალოვადიანი



მოძრავი
ქონების
რეესტრის
ელექტრონული
ხელმისაწვდომობის
გაუმჯობესება, განსაკუთრებით მცირე ზომის მომხმარებლებისთვის.

საშუალოვადიანი



კაპიტალის ბაზრების ახალი სტრატეგიის/სამოქმედო გეგმის მიღება;
ადრეული ფაზის ვენჩურული კაპიტალისთვის ჩარჩოს შექმნა.

საშუალოვადიანი



საკრედიტო გარანტიის სქემის შექმნის განხილვა, რათა შეიცვალოს დიდი
მოცულობის გირაოს მოთხოვნა.

საშუალოვადიანი/გრძელ
ვადიანი



მსს ფინანსური წიგნიერების, მათ შორის, მოთხოვნისა და მიწოდების
პროგრამის შემუშავება.

საშუალოვადიანი

3. უნარების ხელშეწყობა და მეწარმეობის განვითარების



განათლების
სამინისტრომ
შექმნას
მეწარმეობის
ძირითადი
კვალიფიკაციების
ანალიტიკური
ჯგუფი,
რომელიც
შეიმუშავებს
მეწარმეობის კვალიფიკაციის ეროვნულ ჩარჩოს კვალიფიკაციების უფრო
ფართო სპექტრის განვითარების ფონზე.

მოკლევადიანი/საშუალო
ვადიანი/გრძელვადიანი



ქალთა მეწარმეობის განვითარების ეროვნული კომისიის შექმნა, რომლის
კომპეტენციაც პოლიტიკის შემუშავება და შეფასების ზედამხედველობა
იქნება (პირველი მოსამზადებელი დოკუმენტი უნდა იყოს ქალთა
მეწარმეობის განვითარების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა).

მოკლევადიანი/საშუალო
ვადიანი/გრძელვადიანი



საქართველოს მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს მსს უნარების
კვლევისა და ანალიზის შესაძლებლობების გაძლიერება მეწარმეობის
ევროპულ ქსელთან თანამშრომლობის გზით, სპეციფიკური ფოკუსით
ევროკავშირთან ვაჭრობის მაღალი პოტენციალის მქონე სექტორებზე.

მოკლევადიანი/საშუალო
ვადიანი

4. მსს კონკურენტულობის გაძლიერება



დამტკიცდეს და განხორციელდეს „ეროვნული ინოვაციების სტრატეგია
2020“ და ნებისმიერი საჭირო საკანონმდებლო რეფორმა, რომლის ფოკუსიც
იქნება მოტივაციები და ფინანსური ხელშეწყობა, ცოდნის ტრანსფერი და
უნივერსიტეტებსა და მსს-ს შორის თანამშრომლობა.

მოკლევადიანი
(საშუალოვადიანი
განხორციელებისთვის)



არსებული სქემების (მაგ. „აწარმოე საქართველოში“, EBRD-ის მცირე
ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა) საფუძველზე კერძო ბიზნესის
განვითარების
სერვის-პროვაიდერების
გამოყენების
ხელშეწყობა,
მაგალითად, პროვაიდერების სიის გავრცელების, ვაუჩერის სქემების
მეშვეობით.

მოკლევადიანი/საშუალო
ვადიანი



სახელმწიფო შესყიდვებში მსს-ს უფრო ფართო მონაწილეობის ხელშეწყობა
(მაგ., ეკონომიკურად ყველაზე ხელსაყრელი სატენდერო კრიტერიუმების
მიღება); DCFTA-ის ნორმების განხორციელება.

მოკლევადიანი/საშუალო
ვადიანი

5. მსს-ს ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობა



საქართველოს
მეწარმეობის
განვითარების
სააგენტოს
მეშვეობით
ექსპორტიორი მსს-ს მიზნობრივი მხარდაჭერა (მაგ., წილობრივი გრანტები
ხარისხის ამაღლების, ბაზრის კვლევის, DCFTA-ის ადაპტაციის
ხარჯებისთვის) და ექსპორტის დაკრედიტების მექანიზმის შექმნა ვაჭრობის
დაფინანსების განსავითარებლად.

მოკლევადიანი/საშუალო
ვადიანი/გრძელვადიანი



საქართველოს ხარისხის ინფრასტრუქტურის
სამოქმედო გეგმის შესაბამისად.

DCFTA

მოკლევადიანი/საშუალო
ვადიანი/გრძელვადიანი



მიზნობრივი
პროგრამების
შემუშავება
პირდაპირი
უცხოური
ინვესტიციების მსს-სთან ბმის გასაძლიერებლად (მაგ., წილობრივი სქემები,
ცოდნის ტრანფერი)

საშუალოვადიანი/გრძელ
ვადიანი

გაუმჯობესება

ბიბლიოგრაფია:
Bekh, O. (2013), “Training for women entrepreneurs: an imperative for growth and jobs”,
Inform (14), European Training Foundation, Turin.
Capital Markets Working Group (2015), The Georgian Capital Market: Diagnostic Study and
Recommendations, Discussion Draft, 12 May 2015, Capital Markets Working Group,
Tbilisi, available at:
www.economy.ge/uploads/meniu_publikaciebi/ouer/CMWG_Diagnostic_Report_12_May
_2015.pdf
EBRD (2015), Regional Economic Prospects in EBRD Countries of Operations: May 2015,
European Bank for Reconstruction and Development, London.

EBRD (2014), Business Environment and Enterprise Performance Survey, BEEPS V (2011-2014),
dataset, European Bank for Reconstruction and Development, London, available at
http://ebrd-beeps.com.
EBRD (2009), Insolvency Sector Assessment, European Bank for Reconstruction and
Development, London.
EC (2014), “Trade Sustainability Impact Assessment in support of negotiations of a Deep and
Comprehensive Free Trade Area between the European Union and respectively Georgia
and the Republic of Moldova”, Commission services position paper, European
Commission, Brussels.
Gribben, A.A. (2013), “Entrepreneurial learning: keystone to an entrepreneurial future”, Inform,
Issue 16, European Training Foundation, Turin
IMF (2015), World Economic Outlook, April 2015, International Monetary Fund, Washington
DC.
IMF (2013), Financial Access Survey 2013, International Monetary Fund, Washington DC.
Lasku, G. and A. Gribben (2013), “Creating competitive edge: empowering SME skills”, Inform,
Issue 17, European Training Foundation, Turin.
Loughran, D. (2014), “Empowering a next generation of young entrepreneurs”, Inform, Issue 19,
European Training Foundation, Turin.
OECD (2012), SME Policy Index: Eastern Partner Countries 2012: Progress in the
Implementation of the Small Business Act for Europe, OECD Publishing, Paris,
http://dx.doi.org/10.1787/9789264178847-en.
Transparency International (2014), Corruption Perceptions Index 2014, Transparency
International, Berlin.
World Bank (2014a), “Georgia: Seizing the opportunity to prosper”, Country Economic
Memorandum, World Bank, Washington DC.
World Bank (2014b), Doing Business 2015, World Bank, Washington DC.
World Bank (2013), Fostering Entrepreneurship in Georgia, World Bank, Washington DC.

შენიშვნები:

1

მაგალითად, საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მეტროლოგიის
ინსტიტუტმა ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა შემოიღო საერთაშორისო სტანდარტის ISO/IEC 17025
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მეტროლოგიური ლაბორატორია (ელექტრული, მასისა და ტემპერატურის გაზომვების ლაბორატორიები)
აღირებული იქნა COOMET-ის ხარისხის ფორუმის ტექნიკური კომიტეტის მიერ. ამ ლაბორატორიების
კალიბრირების და გაზომვის შესაძლებლობები გამოქვეყნდა Bureau international des poids et mésures
(BIPM)-ის მონაცემთა ბაზაში.
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