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წინამდებარე კვლევა განხორციელდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში, 
რომელიც წარმოადგენს 2009 წლის მაისში ევროკავშირს მიერ წამოწყებულ ინიციატივას.
 
მისი მთავარი მიზანია შეიქმნას პირობები, რომელიც ხელს შეუწყობს ევროკავშირსა 
და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ექვს ქვეყანას – სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელორუსია, 
საქართველო, მოლდოვას რესპუბლიკა და უკრაინა – შორის  პოლიტიკურ გაერთიანებას 
და გააღრმავებს ეკონომიკურ ინტეგრაციას. 
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3შესავალი

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები (სომხეთი, 
აზერბაიჯანი, ბელორუსი, საქართველო, მოლდოვას 
რესპუბლიკა და უკრაინა) წარმოადგენენ მნიშვნელოვან 
ეკონომიკურ რეგიონს, თავიანთი სტრატეგიული 
ადგილმდებარეობით და მთლიანი შიდა პროდუქტის 
საშუალო ზრდით, რომელმაც 2010 წელს 5.4%–ს მიაღწია. 
რეგიონის ყველა ქვეყანაში მცირე და საშუალო საწარმოები 
(SMEs) მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ეკონომიკური 
განვითარებისა და ზრდის თვალსაზრისით. მიუხედავად 
ამისა, ბოლო წლებში განვითარებული გლობალური 
ფინანსური კრიზისისა და ბიზნესის წარმოებისთვის 
არასასურველი პირობები შედეგად, დღესდღეობით 
SME დასაქმების ბაზრის მხოლოდ 50%–ს მოიცავს (OECD 
სტრუქტურაში არსებულ 60-70%–თან შედარებით) 
და დაახლოებით მხოლოდ 30%-იანი წვლილი შეაქვს 
დამატებულ ღირებულებაში (OECD-ის ქვეყნების 
ეკონომიკებში 55%–იან წილთან შედარებით).

SME პოლიტიკის ინდექსი 2012 წარმოადგენს დამხმარე 
ინსტრუმენტს პოლიტიკის შემუშავებისათვის, რათა სრულად 
იქნას  გამოყენებული SME–ის, როგორც სამუშაო ადგილების 
შექმნისა და ეკონომიკური განვითარების მამოძრავებელი 
ძალის  პოტენციალი.  პოლიტიკის 92 ინდიკატორზე 
დაყრდნობით, იგი უზრუნველყოფს ადგილობრივი 
SME პოლიტიკის შეფასების ჩარჩო-სტრუქტურას, მცირე 
ბიზნესის ევროპული აქტის (SBA) ათ პრინციპთან 
მიმართებით, იდენტიფიცირებას უკეთებს პოლიტიკის და 
მისი განხორციელების ძლიერ და სუსტ მხარეებს და იძლევა 
რეფორმებისთვის საჭირო პრიორიტეტული ღონისძიებების 
ჩამონათვალს თითოეული ქვეყნისათვის. 

SME პოლიტიკის ინდექსი 2012 ემყარება 2006, 2009 და 2012 
წლებში, დასავლეთ ბალკანეთში განხორციელებულ მსგავს 
შეფასებებს და 2008 წელს, MEDA-ს რეგიონში (ევროკავშირის 
სამხრეთ სამეზობლო) ჩატარებულ პირველ შეფასებას.  

შესავალი
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გაუმჯობესდა ბიზნეს გარემო: 
კომპანიის დარეგისტრირებასთან დაკავშირებული პროცესის რეფორმირების შედეგად, აღმოფხვრილ იქნა 
ზედმეტად გართულებული რეგულაციები.
კანონმდებლობის გამარტივების შედეგად, შემცირდა ადმინისტრაციული და საკანონმდებლო ბარიერები  
SME–ისთვის. 

აღმოსავლეთის პარტნიორობის ყველა ქვეყანა იწყებს სამართლებრივი და მარეგულირებელი ჩარჩოს შესაბამისი 
რეფორმის გზით ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობის გაფართოებას საბანკო სესხებისმიღმა. საბანკო 
სესხებიამჟამად SME–ის გარე დაფინანსების ძირითადი წყაროს წარმოადგენს. 

გაძლიერდა ინსტიტუციონალური სტრუქტურები SME–ის განვითარებისთვის: 
სომხეთმა, საქართველომ და მოლდოვეთის რესპუბლიკამ წარმატებებს მიაღწიეს SME–ზე ორიენტირებული 
პოლიტიკისა და ინსტიტუციების განვითარებაში  საჯარო–კერძო სექტორს შორის დიალოგისა და შიდა სამთავრობო 
კოორდინაციის გზით.  
აზერბაიჯანმა, ბელორუსმა და უკრაინამ დაიწყეს მცირე ბიზნესის სექტორის მხარდამჭერი ღონისძიებები, თუმცა,  ამ 
ღონისძიებების გაღრმავება შესაძლოა  უწყებათაშორისი კოორდინაციის გაძლიერების გზით. 

ამასთან, მიზანმიმართული პოლიტიკის გატარება  SME–ის  დაფინანსების შესაძლებლობის გაუმჯობესებისა და 
სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობისთვის კვლავაც საჭიროა:

მიუხედავად იმისა, რომ მთელი რიგი წარმატებული პრაქტიკები უკვე  ხორციელდება (მაგ. საკრედიტო გარანტიის 
სქემები, მიკროდაფინანსება, კერძო  რისკ-კაპიტალი), SME-ის ფინანსურ რესურზებზე ხელმისაწვდომობის ზრდის  
ხელშემწყობი ეფექტური  პოლიტიკა ჯერ კიდევ არ არის კარგად განვითრებული..
ქვეყნებმა ხელი უნდა შეუწყონ სამეწარმეო აზროვნების და უნარების განვითარებას ბიზნეს-სექტორის მოთხოვნებზე 
ორიენტირებული სწავლებების/ტრეინინგების გზით. მიზანმიმართული ღონისძიებების განხორციელება ხელს 
შეუწყობს ქალთა მეწარმეობის პოტენციალის ზრდას. 

მონაცემების SME–ის შესახებ კვლავაც მწირია:
მთავრობებს ესაჭიროებათ ზუსტი, უახლესი და დეტალური მონაცემები, რათა ჩამოაყალიბონ უფრო ეფექტური 
პოლიტიკა და გააუმჯობესონ პოლიტიკის  განხორციელების მონიტორინგი და შეფასება.  

 

რეგიონის ქვეყნებმა განახორციელეს პროგრესი კერძო სექტორის და SME-
ისათვის გარემოს გაუმჯობესების კუთხით. მიუხედავად ამისა, კვლავაც 
რჩება რიგი გამოწვევები.

ძირითადი მონაცემები SME 
პოლიტიკის ინდექსი: 



 

5ძირითადი მონაცემები

უფრო მჭიდროდ უნდაითანამშრომლონ კერძო სექტორთან კონსულტაციების გზით,  რათა უზრუნველყოფილი 
იქნას რეფორმების „რეალური შეფასება“საბაზრო მოთხოვნებთან მიმართებით: 

 აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში კერძო სექტორი, განსაკუთრებით კი SME ასოციაციები ისტორიულად 
პოლიტიკის შემუშავების პროცესის მიღმა იყვნენ, შესაბამისად, აუცილებელია მათი ჩართვა პოლიტიკის შემუშავების  
პროცესში,  განხილვის ყველა ეტაპზე, რაც გაზრდის ბაზარზე სწრაფად მზარდ მოთხოვნებზე  ორიენტირებული 
პოლიტიკის შემუშავების შესაძლებლობას. ბიზნეს საზოგადოების ჩართულობა უზრუნველყოფს რეფორმების უფრო 
ეფექტურად განხორციელებას. 

სახელმწიფო უწყებებს შორის კოორდინაციის გაუმჯობესება:
SME–ის განვითარების ხელშეწყობასთან დაკავშირებულ უწყებებს და ორგანიზაციებს შორის კოორდინაციის 
გაუმჯობესება ხელს შეუწყობს უფლებამოსილებების და ღონისძიებების თავიდან აცილებას, რესურსების 
ეფექტიან გამოყენებას და პოლიტიკის ეფექტურობას. აღნიშნულის მიღწევა შესაძლებელია SME–ის განვითარების 
ყოვლისმომცველი სტრატეგიის შემუშავების გზით, რომელშიც დასახული იქნება ნათელი და გაზომვადი მიზნები. 

SME პოლიტიკის მიზანმიმართული ინსტრუმენტების შემუშავება:
აუცილებელია პოლიტიკის გატარების ისეთი ინსტრუმენტების შემუშავება, რომლებიც ხელს შეუწყობს SME–
ის განვითარებას, ინვესტიციების, ინოვაციებისა და ექსპორტის შესაძლებლობების ზრდას ისეთ მნიშვნელოვან 
ეკონომიკურ სექტორებში, როგორებიცაა: სოფლის მეურნეობა, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიები ტურიზმი და მშენებლობა. ამგვარი ინსტრუმენტები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ფინანსებზე 
ხელმისაწვდომობის, სამეწარმეო უნარების, ინოვაციის, ბიზნესის ხელშემწყობი მომსახურებისა და ექსპორტის 
განვითარების თვალსაზრისით.

უკეთესი მონაცემების მოგროვება უკეთესი პოლიტიკის შემუშავების მიზნით:        
უფრო დეტალური და სტრუქტუირებული სტატისტიკური მონაცემების მოგროვება, საჯარო პოლიტიკის 
ინსტრუმენტების რეგულარული მონიტორინგის და შეფასების მიზნით, ასევე, SME-ის  განვითარების შეფასება  
როგორც სახელმწიფო, ისე სექტორის დონეზე.  

აღმოსავლეთ პარტნიორობის 
ქვეყნები 2012
რეგიონში სამეწარმეო საქმიანობის სრული პოტენციალის 
გამოსაყენებლად, მთავრობებმა:
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SME პოლიტიკის 

შესრულება SBA 

პოლიტიკის 

შეფასების 

დონეებთან 

მიმართებით  
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მცირე ბიზნესის ევროპული აქტის 
10ძირითადი მიმართულება 

 სამეწარმეო სწავლება და ქალთა მეწარმეობა 

 გაკოტრება და მეორე შესაძლებლობა SME-ისთვის

 მარეგულირებელი გარემო SME-ის პოლიტიკის განვითარებისთვის 

 სამეწარმეო/საოპერაციო გარემო SME-ისთვის 

 ხელშემწყობი მომსახურება SME-ისა და დამწყები მეწარმეებისთვის

 სახელმწიფო შესყიდვა 

 ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა SME-ისთვის 

 სტანდარტები და ტექნიკური რეგულაციები

 სამეწარმეო უნარები 

 ინოვაციური პოლიტიკა SME-ისთვის 

 SME მწვანე ეკონომიკაში

 SME-ის ინტერნაციონალიზაცია 

 1 

 2

 3

 4

 5a

 5b

 6

 7

 8a

 8b

 9

 10
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აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების უმეტესობა უკვე ჩართულია 
დაინტერესებულ მხარეთა მრავალმხრივ დიალოგში მეწარმეობისა და სასწავლო 
სისტემების განვითარების კუთხით. ამავე დროს,   საჭიროა პარტნიორობის 
შემდგომი განვითარება  და მისი წამყვანი როლის დამკვიდრება. სტრუქტურული 
ქსელები და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება სამეწარმეო სწავლებაში სუსტია.

დიდი ძალისხმევა აღინიშნა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ყველა ქვეყანაში 
მეწარმეობის პოპულარიზაციის  კუთხით, სრული ზოგადი განათლების 
დამამთავრებელ კლასებში. 

ქვეყნებმა უკვე მიიღეს მთელი რიგი ზომები ქალი მეწარმეების მხარდასაჭერად, 
საფუძველს უქმნის მათ ჩართულობას მომავალში.

პრიორიტეტული ღონისძიებები
რეგიონულ დონეზე ერთობლივი მუშაობა მეწარმეობის, როგორც ძირითადი 
კომპეტენციის, გასავითარებლად, პროგრამის რეფორმასა და მასწავლებელთა 
მომზადებაზე განსაკუთრებული აქცენტით. სამეწარმეო საქმიანობის სისტემატურად 
განხილვა, როგორც ფორმალურ, ისე არაფორმალურ საგანმანათლებლო და 
ტრეინინგ-პროგრამებში.

ქალთა მეწარმეობის ხელშეწყობა ადვოკატირების ქსელების, მოსამზადებელი 
და მენტორული მომსახურებების განვითარების და ასევე, ფინანსურ რესურსებზე 
ხელმისაწვდომობის ზრდის გზით. 

SBA შეფასების დონე 1:

სამეწარმეო სწავლება და ქალთა მეწარმეობა

როგორ თანამშომლობენ მთავრობები მეწარმეობის ხელშეწყობის მიზნით სასწავლო სესტემებთან? 
როგორ ხდება საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება საგანმანათლებლო და კვალიფიკაციის ამაღლების 
(ტრენინგ)  ჯგუფებში? რა ღონისძიებები ხორციელდება ქალთა მეწარმეობის ხელშესაწყობად?
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შეწონილი ქულები  შეფასების 
დონისთვის 1: სამეწარმეო სწავლება 
და ქალთა მეწარმეობა  

შენიშვნა: ინდიკატორები განლაგებულია 
პოლიტიკის რეფორმების ხუთ დონედ, 
რომელთაგან პირველი ყველაზე სუსტია, 
ხოლო მე-5 - ყველაზე ძლიერი.
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აღმოსავლეთ პარტნიორობის ყველა ქვეყანას აქვს გაკოტრების, ეკონომიკურად 
არასახარბიელო მდგომარეობაში და ასევე, რეაბილიტაციის რეჟიმში მყოფი 
კომპანიების მარეგულირებელი კანონმდებლობა. თუმცა, სირთულის ხარისხი 
ყველა ქვეყანაში განსხვავებულია. კერძოდ, უნდა დაიხვეწოს და საერთაშორისო 
სტანდარტებთან შესაბამისობაში უნდა იქნას მოყვანილი პროცესის დაწყებასთნ, 
გაკოტრების წინა ტრანზაქციებსა და რეორგანიზაციის პროცედურების თავიდან 
არიდებასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა და პროცედურები : 

გაკოტრების პროცედურები დაიხვეწა სომხეთში, აზერბაიჯანში, საქართველოსა 
და მოლდოვას რესპუბლიკაში.

ბელორუსში, სასამართლო პროცედურებისთვის საჭირო საშუალო დრო 
ზედმეტად ხანგრძლივია (5.8 წელი).

უკრაინაში, პროცედურები ძალიან ძვირია და მისი ღირებულება საშუალოდ, 
ქონების ღირებულების 42%-ია. 

პრიორიტეტული ღონისძიებები
უნდა შემცირდეს გაკოტრების პროცესის შეფერხებები რეგიონში. აღიშნული 
დადებით შედეგს იქონიებს პროცესის ღირებულებასა და კრედიტორების 
დაკმაყოფილებაზე. 

უზრუნველყოფილი უნდა იქნას, რომ გაკოტრების საქმეები განხილულ იქნას 
სპეციალიზირებული სასამართლოების მიერ და რომ ის  მოსამართლეები და 
ოფიციალური პირები, რომლებიც ჩართულები არიან ამ პროცესში, ჰქონდეთ 
შესაბამისი კვალიფიკაცია.
 
ფორმალურად უნდა დარეგულირდეს  სასამართლოს გარეშე (მხარეებს შორის) 
შეთანხმება, რათა დაჩქარდეს გადახდისუუნარობის პროცესის რენტაბელური 
მართვა.

გაკოტრება და მეორე შესაძლებლობა

რამდენად კარგად არის სტრუქტუირებული გაკოტრებასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა და 
პროცედურები?  უზრუნველყოფს თუ არა ეს კანონები ბიზნესის გასვლას და ხელმეორედ შესვლას 
ბაზარზე? როგორია პროცესის შეყოვნება და ღირებულება?
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შეწონილი ქულები  შეფასების 
დონისთვის 2:  გაკოტრება და მეორე 
შესაძლებლობა

შენიშვნა: ინდიკატორები განლაგებულია 
პოლიტიკის რეფორმების ხუთ დონედ, 
რომელთაგან პირველი ყველაზე სუსტია, 
ხოლო მე-5 - ყველაზე ძლიერი. 

SBA შეფასების დონე 2:
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შეწონილი ქულები  შეფასების დონისთვის 
3: მარეგულირებელი სტრუქტურა SME 
პოლიტიკის ჩამოყალიბებისთვის 

შენიშვნა: ინდიკატორები განლაგებულია 
პოლიტიკის რეფორმების ხუთ დონედ, 
რომელთაგან პირველი ყველაზე სუსტია, 
ხოლო მე-5 - ყველაზე ძლიერი.  

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ყველა ქვეყანაში, ინსტიტუტები და მექანიზმები SME 
პოლიტიკის წარმოებისთვის და საჯარო-კერძო კონსულტაციები  ფორმირების 
ადრეულ ეტაპზეა: 

სომხეთსა და მოლდოვას რესპუბლიკაში SME პოლიტიკის განსავითარებლად 
ფუნქციონირებს ორი ძირითადი საშუალება, მათ შორის, SME პოლიტიკის 
განმახორციელებელი სააგენტო და SME განვითარების სტრატეგია.

საქართველომ მნიშვნელოვან წარმატებებს მიაღწია ბიზნეს კლიმატის 
განვითარებაში,  მეწარმეობისადმი  ჰორიზონტალურ მიდგომით, კერძო 
სექტორთან ეფექტურ კონსულტაციებზე დაყრდნობით და შიდა სამთავრობო 
კოორდინაციის არსებული მექანიზმებით. 

კრაინაში, რესტრუქტურიზაციის პროცესის შემდგომ,  ხელახლა შეიქმნა 
სააგენტო, რომელიც პასუხისმგებელია SME პოლიტიკაზე, თუმცა მისი 
ეფექტურობა დამოკიდებულია მის მანდატსა და დაფინანსებაზე, რომლებიც ჯერ 
განსაზღვრული არ არის. 

აზერბაიჯანსა და ბელორუსში, SME პოლიტიკის განხორციელება არ 
არის ცენტრალიზებული ერთ კონკრეტულ ორგანოში და ოფიციალური 
კონსულტაციები კერძო სექტორთან შეზღუდულია, SME ასოციაციების 
ნაკლებად არიან პროცესში ჩართული.  

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ყველა ქვეყანამ გაატარა რეფორმები 
კანონმდებლობის გამარტივების კუთხით. რეგულირების ზემოქმედების ანალიზი 
(RIA) ხორციელდება სომხეთსა და მოლდოვას რესპუბლიკაში.

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი და უახლესი სტატისტიკური 
მონაცემების შეზღუდული ხელმისაწვდომობა მცირე ბიზნესის სექტორში 
ბარიერად რჩება უკეთესი პოლიტიკის წარმოებისთვის აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის ყველა ქვეყანაში.

მარეგულირებელი სტრუქტურა SME პოლიტიკის წარმოებისთვის 

რამდენად გართულებულია ინსტიტუციური სტრუქტურა SME პოლიტიკის წარმოებისთვის?  
გაატარა თუ არა მთავრობამ რეფორმები კანონმდებლობის გამარტივების თვალსაზრისით?  
რამდენად ეფექტურია საჯარო-კერძო კონსულტაციები?

SBA შეფასების დონე 3:
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პრიორიტეტული ღონისძიებები 

სომხეთში, საქართველოში და მოლდოვას რესპუბლიკაში, ინსტიტუციური 
სისტემის ეფექტიანობისთვის საჭიროა მეტ დაფინანსება და სტრატეგიული 
მონიტორინგი. არსებული სტრუქტურების გაძლიერება და პოლიტიკის წარმოების 
პროცესის ხარისხის გაუმჯობესება რეგულარული კონსულტაციებით და RIA-ის 
მეშვეობით, ასევე, არსებული პროგრამების მონიტორინგი და შეფასება SME-ის 
მხარდასაჭერად კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება. 

SME პოლიტიკის განვითარებაზე პასუხისმგებელი ინსტიტუტების გაძლიერება 
ხელს შეუწყობს SME სექტორის შემდგომ განვითარებას და საჯარო-კერძო 
სექტორის დიალოგს აზერბაიჯანში, ბელორუსსა და უკრაინაში. SMEs-ის 
ადრეული ეტაპიდან ჩართულობა პოლიტიკის ჩამოყალიბების პროცესში და 
გამჭვირვალე და ინკლუზიური SME ასოციაციების ხელშეწყობა და განვითარება 
ხელს შეუწყობს  SME-ის მოთხოვნებზე ორიენტირებული პოლიტიკის შემუშავებას. 

უფრო ხარისხიანი და უახლესი სტატისტიკური მონაცემების მოგროვება 
გავრცელება, რაც გააუმჯობესებს საფუძვლიანი პოლიტიკის ჩამოყალიბებას 
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ყველა ქვეყანაში.  
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ყველა ქვეყანამ მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწია SME–ისთვის სამეწარმეო 
გარემოს რეფორმების განხორციელებაში, კერძოდ, კომპანიის სარეგისტრაციო 
პროცესის გაუმჯობესებით ... კომპანიის რეგისტრაციის პროცესის რეფორმებმა 
ხელი შეუწყო მძიმე რეგულაციების გაუქმებას, SME–ის და მეწარმეების დროისა და  
დანახარჯების შემცირებას.

...თუმცა, საჭიროა შემდგომი რეფორმები. აზერბაიჯანში, მოლდოვას რესპუბლიკასა 
და უკრაინაში,  ერთი სარკმლის პრინციპი ამჟამად არ იძლევა კომპანიის 
რეგისტრაციისათვის საჭირო ყველა საჭირო წინა და შემდგომი პროცედურის  
განხორციელების საშუალებას სახლიდან გაუსვლელად. უკრაინაში, რეგისტრაციის 
პროცესის დასრულებას, ჯერ კიდევ, დაახლოებით 24 დღე სჭირდება.

ზოგიერთ ქვეყანაში სრულიად შეიცვალა რეგისტრაციის პროცესი არაეფექტური 
ინსტიტუციების რეორგანიზაციით. საქართველოში მთელი რიგი სახელმწიფო 
მომსახურებების გაწევა ხორციელდება ერთ ადგილზე (იუსტიციის სახლი), 
რითაც იზრდება SME–ის ხელმისაწვდომობა ამ მომსახურებებზე და მცირდება 
ადმინისტრაციული ბარიერები..

ააღმოსავლეთ პარტნიორობის ყველა ქვეყანა ანვითარებს მთელ რიგ ელ-
მმართველობის  მომსახურებებს.  საწყისი ეტაპისათვის, ხშირად იყენებს ონლაინ 
საგადასახადო სისტემებს. ქვეყნებმა ასევე გააუმჯობესეს ინფრასტრუქტურა ელ-
მთავრობისათვის, ელექტრონული ხელმოწერის დანერგვის გზით.  

პრიორიტეტული ღონისძიებები
აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში კომპანიის რეგისტრაციის პროცესის 
შემდგომი რეფორმა ფუნქციონალური შესაძლებლობების გაფართოებებით, 
როგორიცაა ონლაინ რეგისტრაცია და ერთი სარკმლის პრინციპის  
ფექტურობის გაზრდა. 

ელ-მმართველობის მომსახურების უფრო ფართო სპექტრის განვითარება, მაგალითად, 
როგორიცაა სოციალური დახმარება, პენსიები, შესყიდვა და კადასტრი.
 
უფრო ეფექტური და განახლებული ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფა ელ-
მმართველობისათვის, სახელმწიფო ადმინისტრაციების მონაცემთა ბაზებს შორის 
კავშირის გაზრდით. 

SBA შეფასების დონე 4:

SBA შეფასების დონე 4: სამეწარმეო გარემო SME-სთვის

გამარტივებულია თუ არა რეგულაციები SME–ის ხარჯებისა და პროცედურების შესამცირებლად? 
იყენებენ თუ არა აღმოსავლეთ პარტნიორობის მთავრობები ელ-მმართველობას?
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შეწონილი ქულები შეფასების 
დონისთვის 4: სამეწარმეო გარემო 
SME-ისთვის 

შენიშვნა: ინდიკატორები განლაგებულია 
პოლიტიკის რეფორმების ხუთ დონედ, 
რომელთაგან პირველი ყველაზე სუსტია, 
ხოლო მე-5 - ყველაზე ძლიერი.  
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ვინაიდან SME-ისთვის კერძო ბიზნეს მომსახურებების ხელმისაწვდომობა 
შეზღუდულია, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში აქტიურია დონორების 
მიერ დაფინანსებული SME-ის ხელშეწყობის პროგრამები. 

SME-ის და დამწყები ბიზნესის ხელშეწყობის ელემენტები გათვალისწინებულია 
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების SME პოლიტიკაში ან SME სტრატეგიებში:

სომხეთსა და მოლდოვას რესპუბლიკაში, დამხმარე მომსახურებების გაწევა 
ხორციელდება  SME-ის დამხმარე სააგენტოების მეშვეობით. 

აზერბაიჯანში, დამხმარე მომსახურებები ამჟამად ხორციელდება ადგილობრივი 
ტრეინინგ-ცენტრის მეშვეობით. 

საქართველო და უკრაინა ეწევა საკონსულტაციო და ფინანსურ დახმარებას 
დამწყები ბიზნესებისთვის სახელმწიფო დაფინანსების სქემების მეშვეობით.

პრიორიტეტული ღონისძიებები
SME-ის მხარდამჭერი ინიციატივების შეფასების მექანიზმების შემუშავება.

ბიზნეს ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. აზერბაიჯანში, საქართველოსა 
და უკრაინაში, საინფორმაციო სიცარიელის შესავსებად, შესაძლოა, გამოყენებულ 
იქნას ერთიანი პორტალი, რომელიც მოიცავს SME-სთან დაკავშირებული თემების 
სრულ სპექტრს 

SBA შეფასების დონე 5a:

დამხმარე მომსახურებები SME-სთვის და ბიზნესის დამწყებთათვის

რა სახის დამხმარე მომსახურებებია ხელმისაწვდომი SMEი-სთვის და დამწყები ბიზნესისათვის? 
განსაზღვრავენ და აგვარებენ თუ არა აღმოსავლეთ პარტნიორობის მთავრობები ბაზრის ხარვეზებს 
ბიზნეს მომსახურების გაწევისას?

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

სო
მხ

ეთ
ი

საუკეთესო პრაქტიკის დონე

აზ
ერ

ბა
იჯ

ან
ი

ბე
ლ

ო
რ

უ
სი

ა

სა
ქა

რ
თ

ვე
ლ

ო

მო
ლ

დ
ო

ვე
თ

ი

უ
კრ

აი
ნა

შეწონილი ქულები  შეფასების 
დონისთვის 5ა:  დამხმარე მომსახურებები 
SME-ისთვის და დამწყები ბიზნესისთვის 

შენიშვნა: ინდიკატორები განლაგებულია 
პოლიტიკის რეფორმების ხუთ დონედ, 
რომელთაგან პირველი ყველაზე სუსტია, 
ხოლო მე-5 - ყველაზე ძლიერი. 
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შეწონილი ქულები შეფასების  
დონისთვის 5ბ:  სახელმწიფო შესყიდვა  

შენიშვნა: ინდიკატორები განლაგებულია 
პოლიტიკის რეფორმების ხუთ დონედ, 
რომელთაგან პირველი ყველაზე სუსტია, 
ხოლო მე-5 - ყველაზე ძლიერი. 
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SBA შეფასების დონე 5ბ: 

ყველა ქვეყანაში განხორციელდა მნიშვნელოვანი პროგრესი სახელმწიფო 
შესყიდვების ტენდერების შესახებ ინფორმაციის საჯაროდ ხელმისაწვდომობის 
გაუმჯობესების კუთხით.

აღმოსავლეთ პარტნიორობის არცერთ ქვეყანას არ შეუმუშავებია 
საკანონმდებლო სისტემა გვიანი ანგარიშსწორების პრობლემის მოსაგვარებლად. 

ბელორუსის რესპუბლიკა ლიდერია ტენდერების ლოტებად დაყოფის და 
პროპორციული კვალიფიკაციებისა და SME-ისთვის ფინანსური მოთხოვნების 
დადგენის კუთხით.

პრიორიტეტული ღონისძიებები
ეცროკავშირის სახელმწიფო შესყიდვების სტანდარტებთან მიახლოვება, რაც 
გააუჯობესებს გამჭვირვალობასა და არადისკრიმინაციას სახელმწიფო შესყიდვებში.

შესყიდვებში მონაწილეობის პროცედურებისა და მოთოვნების გამარტივება, SME-
ისთვის ტენდერებში მონაწილეობის შესაძლებლობების გასაზრდელად. 

უცხოური ფირმების დაშვება ტენდერებში კონკურენციის გაზრდის მიზნით.

სახელმწიფო შესყიდვა

რა მექანიზმები და საშუალებები გამოიყენება იმისათვის, რომ ხელი შეეწყოს SME-ის, მონაწილეობას 
სახელმწიფო შესყიდვებში? 
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შენიშვნა: ინდიკატორები განლაგებულია 
პოლიტიკის რეფორმების ხუთ დონედ, 
რომელთაგან პირველი ყველაზე სუსტია, 
ხოლო მე-5 - ყველაზე ძლიერი.
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შეწონილი ქულები  შეფასების 
დონისთვის 6:  ფინანსების ფინანსების 
ხელმისაწვდომობა SME-ისთვის

SBA შეფასების დონე 6...: 

SME-ისთვის საბანკო სესხებზე მნიშვნელოვნი ზეგავლენა მოახდინა ბოლო დროს 
განვითარებულმა ფინანსურმა და ეკონომიკურმა კრიზისმა, თუმცა, ის კვლავ 
დაფინანსების მთავარ წყაროდ რჩება.ბანკები დიდ სიფრთხილეს იჩენენ რისკების 
აღების კუთხით, ხოლო დაფინანსების  სხვა წყაროები, როგორებიცაა ლიზინგი, 
ჯერ კიდევ გასავითარებელია.

კერძო კაპიტალი არასაკმარისია, ხოლო კაპიტალის ბაზრები - მცირე ზომის და 
არალიკვიდური.  

სახელმწიფო მხარდაჭერა SME-ისთვის გაცილებით სუსტი და შეზღუდულია  
უმეტეს ქვეყანაში (აზერბაიჯანის გარდა), რაც გამოწვეულია ფინანსური 
სირთულეებით.

კრედიტორთა უფლებები ჯერ კიდევ სუსტია აღმოსავლეთ პარტნიორობის 
ქვეყნებში.  

 
საკადასტრო და საკრედიტო ინფორმაციის სისტემები დანერგილია სომხეთში  და 
საქართველოში. საქართველოში და მოლდოვას რესპუბლიკაში ასევე არსებობს 
გირაოს ერთიანი რეესტრი.

ფინანსური გათვითცნობიერება დაბალია რეგიონში, თუმცა, მთავრობებისთვის 
კარგად არის ცნობილი ეს საკითხი.  

ფინანსების ხელმისაწვდომობა SMEs-სთვის

გარე დაფინანსების რა წყაროები არსებობს SME-ისთვის ამოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში? 
უჭერს თუ არა მხარს სამართლებრივი და ბიზნეს გარემო დროულ გადახდებს კომერციულ 
ოპერაციებში? 
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...SBA შეფასების დონე 6: 

პრიორიტეტული ღონისძიებები
კონკურენციის გაზრდა საბანკო სექტორში და ბანკების მხარდაჭერა SME-ის 
მოთხოვნებზე ორიენტირებული პროდუქტების  შემუშავებაში. 

ზოგად ბიზნეს გარემოს და კორპორატიული მმართველობის სტანდარტების 
საერთო განვითარებაზე კონცენტრირება, რაც გაზრდის რეგიონის საინვესტიციო 
შესაძლებლობებს და მიმზიდველობას კერძო კაპიტალსათვის:  

სააქციო კაპიტალის შემდგომი ზრდის ხელშეწყობის მიზნით, ადგილობრივი 
ინსტიტუციონალური ბაზის შექმნა ინვესტორებისათვის (მაგ. სადაზღვევო 
და საპენსიო რეფორმის საშუალებით) და ასევე, ბიზნესიდან გასვლის 
შესაძლებლობებით.

ადმინისტრაციული პროცედურების და რეგულაციების რაოდენობის შემცირება, 
სახელმწიფოს მხრიდან  უფრო ეფექტური ფინანსური მხარდაჭერისთვის.

სამართლებრივი და მარეგულირებელი გარემოს შემდგომი გაუმჯობესება:

ეფექტური და იოლად ხელმისაწვდომი ცენტრალური გირავნობის რეესტრის 
შექმნა სომხეთში, აზერბაიჯანსა და ბელორუსში, SME-ისთვის ფინანსებზე 
ხელმისაწვდომის გაზრდის მიზნით.

კერძო საკრედიტო ბიუროს დაფუძნება აზერბაიჯანსა და ბელორუსში, რაც 
გააუმჯობესებს ინფორმაციის გავრცელებას და გადაჭრის ინფორმაციის  
ასიმეტრიული გავრცელების პრობლემას.

სამართლებრივი გარემოს გაძლიერება, რაც დაიცავს კრედიტორთა უფლებებს 
გირაოს რეალიზაციის  ადეკვატური მექნიზმების ამოქმედებით რეგიონში. 

ფინანსური საკითხების შესახე ცოდნისა და ზოგადი ცნობიერების გაზრდა.  
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შენიშვნა: ინდიკატორები განლაგებულია 
პოლიტიკის რეფორმების ხუთ დონედ, 
რომელთაგან პირველი ყველაზე სუსტია, 
ხოლო მე-5 - ყველაზე ძლიერი.

შეწონილი ქულები  შეფასების  
დონისთვის 7:  სტანდარტები და 
ტექნიკური რეგულაციები 
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SBA შეფასების დონე 7: 

უკრაინა და ბელორუსი საუკეთესო ქვეყნებია აღმოსავლეთ პარტნიორობის 
რეგიონში სამრეწველო პროდუქციისთვის ტექნიკური სავაჭრო ბარიერების 
გადაჭრის  კუთხით.

უკრაინამ დაასრულა ევროკავშირთან მოლაპარაკებები ღრმა და ყოვლისმომცველი 
თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების (DCFTA) გაფორმებასთან დაკავშირებით,  რაც 
გულისხმობს ევროკავშირის კანონმდებლობასთან მნიშვნელოვან მიახლოებას 
ვაჭრობაში ტექნიკური ბარიერების აღმოფხვრის  სფეროში.

სომხეთმა, საქართველომ და მოლდოვას რესპუბლიკამ დაიწყეს მოლაპარაკებები 
ევროკავშირთან DCFTA–ს გაფორმებასთან დაკავშირებით. 

აზერბაიჯანი წარმოადგენს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ერთადერთ ქვეყანას, 
რომელსაც ჯერ არავითარი ზომა არ მიუღია კანონმდებლობის ევროკავშირის 
ნორმებთან მისაახლოებლად.  

 
ბელორუსმა სანიტარიისა და ფიტოსანიტარიის წესების კუთხით, დაარეგულირა 
ინფრასტრუქტურა რუსეთის ფედერაციასა და ყაზახეთთან საბაჟო კავშირის 
საშუალებით.

პრიორიტეტული ღონისძიებები
ბიზნეს საზოგადოებისთვის, განსაკუთრებით SMEი–სთვის, ადმინისტრაციული 
და მარეგულირებელი ინფორმაციის მიწოდების შემდგომი დახვეწა აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის რეგიონის ყველა ქვეყანაში, გარდა მოლდოვის რესპუბლიკისა,თუ 
როგორ უნდა განხორციელდეს შესაბამისობა ევროკავშირის საკანონმდებლო 
გარემოსთან. 
 
ევროკავშირის საკანონმდებლო გარემოსთან შესაბამისობის დაცვა საშუალო 
და გრძელვადიან პერსპექტივაში, რათა გაიზარდოს  სავაჭრო ინტეგრაცია 
ევროკავშირსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის და გაუმჯობესდეს 
ბაზარზე შეღწევადობა ევროკავშირის და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების 
კომპანიებისათვის. 

სტანდარტები და ტექნიკური რეგულაციები

ამცირებენ თუ არა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები ტექნიკურ ბარიერებს სამრეწველო და 
სოფლის მეურნეობის პროდუქციით ვაჭრობის სფეროში, რათა შემდგომ განავითარონ ვაჭრობა 
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში?
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აღმოსავლეთ პარტნიორობის ყველა ქვეყანას შემუშავებული აქვს პოლიტიკა და 
გამოყოფილი აქვს რესურსები SME-ის თრეინინგიების უზრუნველსაყოფად როგორც 
ქალაქი, ასევე და ადგილობრივ დონეზე, რასაც ხელი ეწყობა ონლაინ საშუალებებით. 
კონკრეტულ ჯგუფებზე ორიენტირებული პოლიტიკა და ღონისძიებები (როგორიცაა 
ახალგაზრდა მეწარმეები, ქალი მეწარმეები და ზრდის მაღალი პოტენციალის 
საწარმოები) ჯერ რეგიონში ხელმისაწვდომი არ არის. 

სომხეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო და მოლდოვას რესპუბლიკა სისტემატურად 
აფასებენ SME–ის თრეინინგის საჭიროებებს, თუმცა ყველა ქვეყანაში ძალისხმევა 
ეყრდნობა თრეინინგ პროვაიდერებისა და დამსაქმებლების პერიოდულ 
ინდივიდუალურ ძალისხმევას. . 

არცერთ ქვეყანას არ გააჩნია ეროვნული ხარისხის უზრუნველყოფის სტრუქტურა, 
რითაც შეაფასებს თრეინინგის ან სწავლების შედეგების ხარისხს, ან თრეინინგ 
კურსების საერთაშორისო აკრედიტაცია.

პრიორიტეტული ღონისძიებები
თრეინინგის საჭიროებების შესახებ მონაცემების სისტემატიური მოგროვება,  
რათა გაუმჯობესდეს პოლიტიკა და რესურსების განაწილების ოპტიმიზაცია  
SME-ის უნარების განვითარების კუთხით.

კონცენტრირება ხარისხის უზრუნველყოფაზე, ინსტიტუციონალურ მხარდაჭერასა 
და მიზანმიმართულ ღონისძიებებზე, ბიზნესის დამწყებთათვის და აგრეთვე, 
ზრდის მაღალი პოტენციალის მქონე საწარმოებისთვის.

კავშირების დამყარება თრეინინგ, საკონსულტაციო და ფინანსური ხელშეწყობის 
ღონისძიებებს შორის, ბიზნეს საზოგადოებასა და მთავრობას შორის შეთანხმებულ 
კრიტერიუმებზე დაყრდნობით.

SBA შეფასების დონე 8a: 

სამეწარმეო უნარები

რამდენად ხელმისაწვდომია ხარისხის შესახებ თრეინინგები და საკონსულტაციო მომსახურებები 
SME–ისთვის? როგორ აფასებენ ქვეყნები თრეინინგის ხარისხს და სწავლის შედეგებს? 
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შეწონილი ქულები  შეფასების დონისთვის 
8ა:  სამეწარმეო უნარები

შენიშვნა: ინდიკატორები განლაგებულია 
პოლიტიკის რეფორმების ხუთ დონედ, 
რომელთაგან პირველი ყველაზე სუსტია, 
ხოლო მე-5 - ყველაზე ძლიერი.
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შენიშვნა: ინდიკატორები განლაგებულია 
პოლიტიკის რეფორმების ხუთ დონედ, 
რომელთაგან პირველი ყველაზე სუსტია, 
ხოლო მე-5 - ყველაზე ძლიერი. 

შეწონილი ქულები  შეფასების დონისთვის 
8ბ: ინოვაციური პოლიტიკა SME-ისთვის

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

სო
მხ

ეთ
ი

საუკეთესო პრაქტიკის დონე

აზ
ერ

ბა
იჯ

ან
ი

ბე
ლ

ო
რ

უ
სი

ა

სა
ქა

რ
თ

ვე
ლ

ო

მო
ლ

დ
ო

ვე
თ

ი

უ
კრ

აი
ნა

SBA შეფასების დონე 8ბ: 

ინოვიაცია და ტექნოლოგიის გადაცემა ხორციელდება ხელისუფლების  
ინტერვენციით  - ზემოდან-ქვემოთ,  გაუმჭვირვალე გადაწყვეტილებებით 
დაფინანსებაზე, და სახელმწიფო კვლევითი და განვითარების (R&D) 
ინსტიტუტების არსებული სისტემით, რომელებიც აგრძელებს კერძო სექტორისგან 
იზოლირებულად ფუნქციონირებას.

ბელორუსმა და უკრაინამ შეიმუშავეს საჭირო ინსტიტუციური სტრუქტურა და 
დოკუმენტაცია ყოვლისმომცველი ინოვაციური სტრატეგიის მხარდასაჭერად.

ინოვაციური პოლიტიკის ღონისძიებები და პროგრამები ხშირად ქაღალდზე 
რჩება და არ იღებს დაფინანსებას. 

სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი კომპანიები კვლავ მთავრობის მხარდაჭერის  
უპირველესი ბენეფიციარები არიან ინოვაციისა და R&D–სთვის.

პრიორიტეტული ღონისძიებები
სტრატეგიული მიდგომის შემუშავება ინოვაციური პოლიტიკის 
განვითარებისთვის,  ინოვაციური SME-ის და მზარდი საწარმოების 
ხელშესაწყობაზე აქცენტით, ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორში. ინოვაცია უნდა იყოს 
ძირითადი კომპონენტი ფართომასშტაბიან პოლიტიკასა და სტრატეგიებში. 

განათლებისა და კვლევის სფეროში სტიმულირების სტრუქტურის დანერგვა, რაც 
გაზრდის SME–ის ათვისების და ინოივაციურ შესაძლებლობებს.

ინოვაციური პოლიტიკა SME–ისთვის

რამდენად  თანმიმდევრული და სტრატეგიულია ინოვაციის პოლიტიკა SME–ისს განვითარების 
ხელშეწყობის თვალსაზრისით? პოლიტიკის რა  ღონისძიებები ტარდება   SME–ისთვის 
ტექნოლოგიის გადაცემის ხელშესაწყობად?



20 SME პოლიტიკის ინდექსი: აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები 2012   

SBA შეფასების დონე 9:

შეწონილი ქულები  შეფასების 
დონისთვის 9: SME მწვანე ეკონომიკაში 

შენიშვნა: ინდიკატორები განლაგებულია 
პოლიტიკის რეფორმების ხუთ დონედ, 
რომელთაგან პირველი ყველაზე სუსტია, 
ხოლო მე-5 - ყველაზე ძლიერი. 
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აღმოსავლეთ პარტნიორობის უმეტეს ქვეყანას, ამ ეტაპზე, გააზრებული აქვს 
გარემოსდაცვთი საკითხები და მათი პოტენციური ეკონომიკური ზემოქმედება.  
ზოგიერთ ქვეყანაში, მწვანე ზრდასთან დაკავშირებული კონცეფციები 
გათვალისწინებული იქნა SME პოლიტიკაში და კომპანიები სერტიფიცირებული 
იქნენ გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის სტანდარტების შესაბამისად (EMS).   

მთავრობები, ზოგადად, მხარს უჭერენ, რომ ბიზნეს საზოგადოებამ მხედველობაში 
მიიღოს გარემოსდაცვითი საკითხები, თუმცა ეკო–ეფექტიანი ბიზნესისა და მწვანე 
ეკონომიკის ხელშესაწყობად განკუთვნილი სპეციალური დაფინანსება SME–
ისთვისარ არის ხელმისაწვდომი აღმოსავლეთ პარტნიორობის არცერთ ქვეყანაში. 

პრიორიტეტული ღონისძიებები
მწვანე ზრდის პრინციპისათვის  მეტი ყურადღების დათმობა  პოლიტიკის დღის 
წესრიგში, შესაბამის EMS პროგრამებსა და სტრატეგიებში მწვანე ეკონომიკის 
კონცეფციების გათვალისწინებით,  რაც წაახალისებს SME-ის, განახორციელოს 
ინვესტირება ეკო–ეფექტიან ბიზნესში და სტიმულს მისცემს გარემოსდაცვითი 
ინოვაციის განვითარებას. 

უფრო მეტი ინფორმაციის მიწოდებისა და ცოდნის გადაცემის უზრუნველყოფა,  
SME-ის ცნობიერების ამაღლების მიზნით, EMS–ის განხორციელების შედეგად 
მიღებული სარგებელის შესახებ. 

SME მწვანე ეკონომიკაში 

SME–ისთვის არის თუ არ ცნობილი მწვანე ზრდის (green growth) შესაძლებლობების შესახებ?  როგორ 
ახორციელებს მთავრობა ეკო–ინოვაციურ და ეკო–ეფექტიანი ბიზნეს-მოდელების ხელშეწყობას?  
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შენიშვნა: ინდიკატორები განლაგებულია 
პოლიტიკის რეფორმების ხუთ დონედ, 
რომელთაგან პირველი ყველაზე სუსტია, 
ხოლო მე-5 - ყველაზე ძლიერი.  

მცირე და საშუალო ბიზნესის პოლიტიკა შესრულებით საწინააღმდეგო SBA პოლიტიკა ზომები

SBA შეფასების დონე 10: 
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შეწონილი ქულები შეფასების  
დონისთვის 10: SME–ის 
ინტერნაციონალიზაცია 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ყველა ქვეყანა ახორციელებს პროგრამებს ექსპორტის 
ხელშესაწყობად, მაგრამ არა კონკრეტულად SME–ზე ფოკუსირებით

სომხეთში, აზერბაიჯანში, საქართველოსა და მოლდოვას რესპუბლიკაში 
ფუნქციონირებს სააგენტოები, რომელთა სპეციალიზაცია ექსპორტზე 
ორიენტირებული ფირმების ხელშეწყობაა. თუმცა, მხარდაჭერა ექსპორტზე 
ორიენტირებულ SME–ისთვის მცირეა.

არც ბელორუსში და არც უკრაინაში არ არსებობს სპეციალიზირებული 
სააგენტოები, თუმცა,  მათ შემუშავებული აქვთ ექსპორტის ხელშეწმყობი 
სახელმწიფო პროგრამები. 

პრიორიტეტული ღონისძიებები
ადგილობრივი SME–ის შესაძლებლობების განვითარება, საერთაშორისო 
დონეზე კონკურენტუნარიანობისთვის, კრედიტუნარიანობის რეიტინგის 
ზრდაში, საერთაშორისო პარტნიორების მოძიებაში, საერთაშორისო ბაზრის 
შესახებ ინფორმაციის მიწოდებაში, კვლევასა და განვითარებაში და ხარისხის 
საერთაშორისო სტანდარტების განვითარებასა და განხორციელებაში დახმარებით. 

კოპმანების ინფორმირებულობის ზრდა ექსპორტის, როგორც განვითარების და 
ბაზრის გაფართოების შესაძლებლობის შესახებ. 

სხვადასხვა სამთავრობო და არასამთავრობო სააგენტოების ექსპორტის 
ხელშეწყობის ღონისძიებების კოორდინაციის გაუმჯობესება, რათა თავიდან 
იქნას არიდებული გადაფარვა და მიიღწეს მაქსიმალური ეფექტიანობა. ექსპორტის 
ხელშეწყობის პროგრამების ეფექტურობას მონიტორინგი და შეფასება.

SME–ის ინტერნაციონალიზაცია 

რა დონეზე უჭერენ მხარს მთავრობები ექსპორტზე ორიენტირებულ SME–ის საერთაშორისო 
ბაზრებზე შესვლას?  
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2000 წლიდან, სომხეთის მთავრობა იყენებს პროაქტიულ მიდგომას SME–ის 
განვითარების ხელშეწყობის მიმართ. ძირითადი ღონისძიებები იყო SME-ის 
პოლიტიკის განმახორციელებელი სააგენტოს შექმნა, SME-ის მხარდამჭერი საბჭოს 
შექმნა და 2012 წლიდან, ახალი SME-ის სტრატეგიის შემუშავება. 2011 წელს, 
სომხეთის ოფიციალური SME-ის დეფინიციები შესაბამისობაში იქნა მოყვანილი 
ევროკავშირის კრიტერიუმებთან.

სამეწარმეო გარემოს სრულყოფის კუთხით სომხეთს აქვს უმაღლეს ქულები, 
უკანასკნელ პერიოდში განხორციელებული ფართომასშტაბიანი დერეგულირების 
ინიციატივების შედეგად.

ქვეყანა გვთავაზობს SME-ის მხარდამჭერ ეფექტურ საშუალებებს, როგორებიცაა  
ბიზნეს სერვისები, ტრეინინგ და საინფორმაციო ცენტრები, განსაკუთრებით 
დამწყები ბიზნესისათვის, SME-ის განვითარების ეროვნული ცენტრის მეშვეობით 
(ეფექტიანი და გეოგრაფიულად მოცვადი SME სააგენტო). სომხეთი აქტიურად 
უჭერს მხარს SME-ის, ექსპორტისა და ინოვაციური შესაძლებლობების 
განვითარებაში.

პრიორიტეტული ღონისძიებები
SME-ის განვითარების სტრატეგიის მიღება და ბიზნეს გარემოს რეფორმების 
გაგრძელება ინკლუზიური საჯარო–კერძო დიალოგის საფუძველზე. სტრატეგია 
უნდა მოიცავდეს მეწარმეობის სტრატეგიულ განვითარებას სასწავლო სისტემაში, 
უფრო მეტი ყურადღება უნდა დაეთმოს მცირე ბიზნესის უნარების განვითარებას, 
ხოლო მეტი ძალისხმევა უნდა მიემართოს ქალი მეწარმეების მხარდასაჭერად.

საჯარო–კერძო კონსულტაციების ეფექტურობის გაფართოება, SME-ის 
წარმომადგენლების როლის კიდევ უფრო გაძლიერებით პოლიტიკასთან 
დაკავშირებულ კონსულტაციებში..

SME-ის დაფინანსების, ინოვაციისა და ექსპორტის ხელშეწყობის საკითხების 
პრიორიტეტულობა, მაგალითად, SME პოლიტიკის ინსტრუმენტების განვითარების 
გზით, რომლითაც გადაიჭრება SME-ის კონკრეტული  საჭიროებები ეკონომიკის 
ისეთ მნიშვნელოვან სექტორებში, როგორებიცაა აგრობიზნესი, საინფორმაციო და 
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები, ტურიზმი და მშენებლობა. 

ძირითადი ფაქტები სომხეთში 
SME სექტორის შესახებ (2009)

SME-ის წილი ბიზნეში: 
რეგისტრირებული  
კომპანიების  97.7%

SME-ის წილი დასაქმებაში:  42.2%

SME-ის წილი მთლიან შიდა 
პროდუქტში (მშპ):  42.5%

წყარო: SME DNC (2010), სომხეთში “მცირე 
და საშუალო კომპანიების” ოფიციალური 
განმარტების შესაბამისად, რომელიც ძალაში 
იყო 2011 წლამდე. .
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 1 სამეწარმეო სწავლება და ქალთა მეწარმეობა 
 2  გაკოტრება და მეორე შესაძლებლობა  
  SME-ისთვის
 3  მარეგულირებელი გარემო SME-ის   
  პოლიტიკის განვითარებისთვის 
 4  სამეწარმეო/საოპერაციო გარემო SME-ისთვის 
 5a  ხელშემწყობი მომსახურება SME-ისა და   
  დამწყები მეწარმეებისთვის
 5b  სახელმწიფო შესყიდვა 
 6  ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა SME-ისთვის 
 7  სტანდარტები და ტექნიკური რეგულაციები 
 8a  სამეწარმეო უნარები 
 8b  ინოვაციური პოლიტიკა SME-ისთვის  
 9  SME მწვანე ეკონომიკაში
 10 SME-ის ინტერნაციონალიზაცია 

სომხეთის SBA ქულები
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1999 წლიდან, აზერბაიჯანმა გააცნობიერა მცირე მეწარმეობის მნიშვნელობა და 
SME–ის ხელშეწყობის საჭიროება რეფორმებისა და დერეგულირების გზით. ამას 
შემდეგ, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა  ბიზნეს გარემო  და 2009 წელს, აზერბაიჯანი 
დასახელდა რეგიონის მთავარ რეფორმატორად მსოფლიო ბანკის მიერ, ბიზნესის 
კეთების  ათი მაჩვენებლიდან შვიდში დადებითი ცვლილების მიღწევით.

აზერბაიჯანს არ გააჩნია სტრატეგია SME-ის განვითარებისთვის, თუმცა, 
მეწარმეობის ელემენტები და კონკრეტული ღონისძიებები გათვალისწინებული 
იქნა ფართომასშტაბიან ეროვნულ სტრატეგიებში რეგიონალური განვითარებისა 
და სიღარიბის დაძლევის შესახებ, ასევე, შესაბამის სამოქმედო გეგმებში.

პრიორიტეტული ღონისძიებები
ინსიტუციონალური ჩარჩოს და შიდა სახელისუფლებო კოორდინაციის 
გაუმჯობესება, რათა გაიზარდოს სამეწარმეო განვითარების ღონისძიებების 
ეფექტურობა. ყურადღება უნდა გამახვილდეს ჰორიზონტალურ კოორდინაციაზე 
SME–ისთან დაკავშირებულ საკითხებში ჩართულ სამინისტროებსა და სააგენტოებს 
შორის, რათა უზრუნველყოფილი იქნას კავშირები არსებულ ინიციატივებს შორის 
და თავიდან იქნას არიდებული გადაფარვა. 

ხელშეწყობა დაფინანსების მიღებაში, კრედიტების შესახებ საინფორმაციო 
სისტემის მოცულობის, გავრცელების და ეფექტურობის გაუმჯობესებით. გირაოს 
ცენტრალური რეესტრის შექმნა გააუმჯობესებს გირაოს წყაროებს და შესაბამისად, 
გაზრდის SME–ისთვის საბანკო კრედიტების ხელმისაწვდომობის შესაძლებლობას. 

მეწარმეებისა და მცირე ბიზნესის პირდაპირი სახელმწიფო მხარდაჭერა, რათა 
უზრუნველყოფილ იქნას ახალი ბიზნეს იდეებისა და შესაძლებლობების 
სტიმულირება ეკონომიკის დივერსიფიკაციის მიზნით. მეწარმეობის განმარტება 
შესაძლოა დაიყოს უფრო მცირე კატეგორიებად ისე, რომ სხვადასხვა ზომის SME-ის 
მიმართ მიდგომა მიზანმიმართული იყოს მათი კონკრეტული მახასიათებლების, 
მოთხოვნებისა და გამოწვევების გათვალისწინებით.

აზერბაიჯანმა უნდა გააგრძელოს მისი მიმდინარე ძლიერი პოლიტიკური 
ძალისხმევა მუდმივი სამეწარმეო სწავლების ხელშესაწყობად და ასევე, 
უზრუნველყოს უნარების განვითარებაზე კონცენტრირება მცირე ბიზნესსა და ქალ 
მეწარმეთათვის. 

 

ძირითადი ფაქტები 
აზერბაიჯანში SME სექტორის 
შესახებ (2010)

SME-სი წილი ბიზნესში: აქტიური 
კომპანიების  93.8%

SME-ის წილი დასაქმებაში:  5.9%*

SME-ის წილი მთლიან შიდა 
პროდუქტში (მშპ):  1.7%*

*მონაცემები დასაქმებისა და მშპ–ს შესახებ არ 
შეიცავს ინდივიდუალურ მეწარმეებს.
წყარო: აზერბაიჯანის რესპუბლიკის 
სტატისტიკური კომიტეტი, აზერბაიჯანში 
“მცირე და საშუალო კომპანიების” 
ოფიციალური განმარტების შესაბამისად.
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 1 სამეწარმეო სწავლება და ქალთა მეწარმეობა 
 2  გაკოტრება და მეორე შესაძლებლობა  
  SME-ისთვის
 3  მარეგულირებელი გარემო SME-ის   
  პოლიტიკის განვითარებისთვის 
 4  სამეწარმეო/საოპერაციო გარემო SME-ისთვის 
 5a  ხელშემწყობი მომსახურება SME-ისა და   
  დამწყები მეწარმეებისთვის
 5b  სახელმწიფო შესყიდვა 
 6  ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა SME-ისთვის 
 7  სტანდარტები და ტექნიკური რეგულაციები 
 8a  სამეწარმეო უნარები 
 8b  ინოვაციური პოლიტიკა SME-ისთვის  
 9  SME მწვანე ეკონომიკაში
 10 SME-ის ინტერნაციონალიზაცია 
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ბელორუსის მთავრობა სულ უფრო და უფრო მეტად უჭერს მხარს კერძო 
სექტორის მონაწილეობას ეკონომიკაში და ატარებს ღონისძიებებს SME-
ის მხარდამჭერი პოლიტიკის გასავითარებლად. სახელმწიფო მხარდამჭერი 
ღონისძიებები და 2011 წლის განცხადება მეწარმეობის წლად, წარმოადგენს 
სახელმწიფო პოლიტიკის მნიშვნელოვან ცვლილებას უფრო კრეატიული, 
ინოვაციური და მეწარმე საზოგადოების განვითარების მიმართ.

ბელორუსმა განახორციელა ინოვაციური სტრატეგია, რომელიც მოიცავს SME–ის  
მხარდამჭერ მომსახურებებს, რომელთა მიწოდებას ახორციელებს მთელი რიგი 
ინოვაციური და ტექნოლოგიური ცენტრები.  

SME-ის განვითარებას აფერხებს ეკონომიკური ლიბერალიზაციის ნელი ტემპი.  
მიუხედავად იმისა, რომ ბელორუსი მეორე უმსხვილესი ეკონომიკის მქონე ქვეყანაა 
აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში, SME სექტორი ჯერ კიდევ სუსტად არის 
განვითარებული  

პრიორიტეტული ღონისძიებები
ერთიანი წესების და პირობების შექმნა SME–ისთვის და უფრო ფართომასშტაბიანი 
ეკონომიკურ ლიბერალიზაციისას განხორციელება, კერძო მეწარმეობისათვის 
ახალი ბიზნეს შესაძლებლობების შექმნის მიზნით. 

ინსტიტუციონალური ჩარჩოს განვითარება SME-ის მხარდასაჭერად, მაგალითად, 
SME-ის პოლიტიკის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სააგენტოს დაფუძნებით, 
რომელსაც მიენიჭება შესაბამისი მანდატი და გამოეყოფა სათანადო დაფინანსება.

ბიზნეს საზოგადოების ჩართვა ახალი პოლიტიკის და ბიზნესთნ დაკავშირებული 
კანონმდებლობის შემუშავებაში. 

კონკრეტული ღონისძიებების განხორციელება, მეწარმეობის, როგორც ძირითადი 
კომპეტენციის, გასავითარებლად, როგორიცაა სამეწარმეო სწავლება  ფორმალურ 
და არაფორმალურ განათლებაში; სამეწარმეო უნარების განვითარებისთვის 
პირობების შექმნა და ასევე, ქალი მეწარმეების ხელშეწყობა.  

ძირითადი ფაქტები 
ბელორუსში SME სექტორის 
შესახებ (2010)

SME-ის წილი ბიზნესში: აქტიური 
კომპანიების 97.2%

SME-ის წილი დასაქმებაში: 28.1%

SME-ის წილი მთლიან შიდა 
პროდუქტში (მშპ):  20%

წყარო: Belstat, ბელორუსში “მცირე და 
საშუალო კომპანიების” ოფიციალური 
განმარტების შესაბამისად.
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 1 სამეწარმეო სწავლება და ქალთა მეწარმეობა 
 2  გაკოტრება და მეორე შესაძლებლობა  
  SME-ისთვის
 3  მარეგულირებელი გარემო SME-ის   
  პოლიტიკის განვითარებისთვის 
 4  სამეწარმეო/საოპერაციო გარემო SME-ისთვის 
 5a  ხელშემწყობი მომსახურება SME-ისა და   
  დამწყები მეწარმეებისთვის
 5b  სახელმწიფო შესყიდვა 
 6  ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა SME-ისთვის 
 7  სტანდარტები და ტექნიკური რეგულაციები 
 8a  სამეწარმეო უნარები 
 8b  ინოვაციური პოლიტიკა SME-ისთვის  
 9  SME მწვანე ეკონომიკაში
 10 SME-ის ინტერნაციონალიზაცია 

ბელორუსის SBA ქულები
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საქართველომ გააუმჯობესა ბიზნეს გარემო ყველა სახის საწარმოსთვის (მათ 
შორის SME-ისთვის) ადმინისტრაციული რეგულაციების გამარტივებით, 
საგადასახადო ტვირთის შემცირებით და კორუფციასთან ბრძოლით, ასევე, 
თავისუფალი ვაჭრობის უზრუნველყოფით, პრივატიზაციის კამპანიების 
ხელშეწყობით და საპარტნიორო პლატფორმის ამოქმედებით ეროვნული მუდმივი 
სამეწარმეო სწავლების კონცეფციის შემუშავების მიზნით. ანტიკორუფციული 
ღონისძიებები მიჩნეულია რეფორმის პოლიტიკის ერთ–ერთ ყველაზე 
წარმატებულ ნაწილად.

საქართველოს SBA შეფასებაში მაღალი ქულები აქვს პასუხისმგებლიანი 
ადმინისტრაციის შექმნის და ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კუთხით. არსებობს 
ქალთა მეწარმეობის   განვითარების ხელშემწყობი პოლიტიკა.

დამწყებ ბიზნესის და SME-ის თრეინინგების შესახებ მონაცემთა ნაკლებობა  
აფერხებს საქართველოს შესრულების მაჩვენებელს ამ ინიკატორებში. 

პრიორიტეტული ღონისძიებები
უფრო მეტად სტრატეგიული მიდგომის ჩამოყალიბება SME–ის 
განვითარებისათვის,  მომავალი განვითარებისთვის სტრატეგიული 
მიმართულებებისა და ამოცანების განსაზღვრით, SME-ის საჭიროებების 
გათვალისწინებით ეკონომიკის ისეთ მნიშვნელოვან სექტორებში, როგორებიცაა 
აგრობიზნესი, მსუბუქი მრეწველობა და ტურიზმი.
 
რეგულირების ზეგავლენის შეფასების სისტემატურად განხორციელება, 
რათა შეფასდეს მარეგულირებელი ცვლილებების დადებითი ან უარყოფითი 
ზეგავლენა SME სექტორზე. საჯარო-კერძო კონსულტაციების შემდგომი 
გაფართოება უზრუნველყოფს როგორც სახელმწიფო ადმინისტრაციის, ისე, კერძო 
სექტორის სარგებელს. 

მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის უცხოეთის ბაზრის მოთხოვნებსა და 
ექსპორტის შესაძლებლობებზე ინფორმაციის მიწოდება და საკონსულტაციო 
მომსახურებების და ინოვაციური მხარდაჭერის სქემების შეთავაზება აქტიური 
ღონისძიებების მეშვეობით. ეროვნული ხარისხის ინფრასტრუქტურის განვითრება 
თრეინინგ პროვაიდერებისთვის,  საქართველოს SME–ის კონკურენტუნარიანობის 
ასამაღლებლად.

ეროვნული მუდმივი სამეწარმეო სწავლების სტრატეგიის ხელშეწყობა, არსებული 
პროგრესის საფუძველზე სწავლების და სამეწარმეო კულტურის განვითრება. 
სისტემატიური მიდგომის შემუშავება მცირე ბიზნესისათვის საჭირო უნარების 
შესაბამისი და უფრო ეფექტიანი თრეინინგის ბაზრის განვითარებისათვის. 

ძირითადი ფაქტები 
საქართველოში SME 
სექტორის შესახებ (2010)

SME-ის წილი ბიზნესში: აქტიური 
კომპანიების 96%

SME-ის წილი დასაქმებაში: 43.6%

SME-ის წილი დამატებულ 
ღირებულებაში: 19.3%

წყარო: GeoStat, საქართველოში “მცირე 
და საშუალო კომპანიების” ოფიციალური 
განმარტების შესაბამისად.
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 1 სამეწარმეო სწავლება და ქალთა მეწარმეობა 
 2  გაკოტრება და მეორე შესაძლებლობა  
  SME-ისთვის
 3  მარეგულირებელი გარემო SME-ის   
  პოლიტიკის განვითარებისთვის 
 4  სამეწარმეო/საოპერაციო გარემო SME-ისთვის 
 5a  ხელშემწყობი მომსახურება SME-ისა და   
  დამწყები მეწარმეებისთვის
 5b  სახელმწიფო შესყიდვა 
 6  ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა SME-ისთვის 
 7  სტანდარტები და ტექნიკური რეგულაციები 
 8a  სამეწარმეო უნარები 
 8b  ინოვაციური პოლიტიკა SME-ისთვის  
 9  SME მწვანე ეკონომიკაში
 10 SME-ის ინტერნაციონალიზაცია 

საქართველოს SBA ქულები
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SME პოლიტიკამ მოლდოვას რესპუბლიკაში აჩვენა მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება 
კომპანიის რეგისტრაციის პროცედურების და ელ-მმართველობის კუთხით.  
მარეგულირებელი გარემო გამარტივდა საკანონმდებლო ღონისძიებების 
რამდენიმე ეტაპის მეშვეობით, რითაც უზრუნველყოფილი იქნა მოძველებული ან 
ზედმეტი კანონმდებლობის ამოღება.

2012-2020 წლებისთვის SME-ის განვითარების ახალი სტრატეგიის შემუშავება 
ამჟამად ბოლო ეტაპზეა. ახალი სტრატეგია მოიცავს სამეწარმეო სწავლებაში 
დაინტერესებულ მხარეებს, თუმცა, საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება ვერ ხერხდება 
საგანამანათლებლო ქსელების სისუსტის და საინფორმაციო წყაროების ნაკლები 
ხელმისაწვდომობის გამო.

მაშინ, როცა  მიმდინარეობს მარეგულირებელი გარემოს რეფორმები, არსებული 
ბიზნესების მოთხოვნების დაკმაყოფილება კვლავ მნიშვნელოვან საკითხად 
რჩება. ბიზნესის მხარდაჭერა და ინფორმაცია ფრაგმენტირებულია და SME–ის 
ხელმისაწვდომობა  საკონსულტაციო და ბიზნესის დაგეგმვის მომსახურებებთან 
ნაკლებია.  

პრიორიტეტული ღონისძიებები
სამეწარმეო კულტურის ფართოდ გავრცელების ხელშეწყობა ეფექტური 
საგანმანათლებლო და თრეინინგ კურსებით, რათა შენარჩუნებულ იქნას 
SME პოლიტიკის წარმატება გრძელვადიან პერსპექტივაში და მიმდინარე 
თანამშრომლობა მთავრობას, აკადემიურ და კერძო სექტორებს შორის.

გამჭვირვალობის, კორპორატიული მმართველობის და კონკურენციის 
გაუმჯობესება და საბანკო სექტორის შემდგომი დახვეწა ასევე, მაკროეკონომიკური 
სტაბილურობის უზრუნველყოფა, რათა ხელი შეეწყოს SME–ის ფინანსებზე 
ხელმისაწვდომობის მდგრადობას. 

SME-ის საექსპორტო შესაძლებლობებისადმი უფრო მიზანმიმართული მიდგომის 
განვითრება ისეთი მომსახურების საშუალებით, როგორებიცაა ინფორმაციები, 
კონტაქტები, კავშირები  და მხარდამჭერი რესურსები.
 
 

ძირითადი ფაქტები 
მოლდოვას რესპუბლიკის  
SME სექტორის შესახებ (2010)

SME-ის წილი ბიზნესში 97.7%

SME-ის წილი დასაქმებაში: 88.8%

SME-ის წილი მთლიან შიდა 
პროდუქტში (მშპ):  28.3%

წყარო: მოლდოვას რესპუბლიკის სტატისტიკის 
ეროვნული ბიურო, მოლდოვას რესპუბლიკის 
“მცირე და საშუალო კომპანიების” 
ოფიციალური განმარტების შესაბამისად.

მოლდოვას რესპუბლიკა
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 1 სამეწარმეო სწავლება და ქალთა მეწარმეობა 
 2  გაკოტრება და მეორე შესაძლებლობა  
  SME-ისთვის
 3  მარეგულირებელი გარემო SME-ის   
  პოლიტიკის განვითარებისთვის 
 4  სამეწარმეო/საოპერაციო გარემო SME-ისთვის 
 5a  ხელშემწყობი მომსახურება SME-ისა და   
  დამწყები მეწარმეებისთვის
 5b  სახელმწიფო შესყიდვა 
 6  ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა SME-ისთვის 
 7  სტანდარტები და ტექნიკური რეგულაციები 
 8a  სამეწარმეო უნარები 
 8b  ინოვაციური პოლიტიკა SME-ისთვის  
 9  SME მწვანე ეკონომიკაში
 10 SME-ის ინტერნაციონალიზაცია 

მოლდოვას რესპუბლიკის SBA ქულები
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ინსტიტუციონალური სტრუქტურა SME პოლიტიკისთვის უკრაინაში 
რესტრუქტურიზაციის პროცესშია, ახალი ინსტიტუტები მზად არიან საკუთარ 
თავზე აიღონ პასუხისმგებლობა SMEის პოლიტიკის განსახორციელებლად.

უკრაინის ვალდებულებამ SME-ის განვითარების მიმართ, განაპირობა გარკვეული 
დერეგულაცია და ადმინისტრაციული პროცედურების გამარტივება. თუმცა, 
საერთო ბიზნეს გარემო კვლავ აფერხებს კერძო სექტორის განვითარებას და SME-
ის ფუნქციონირებას,  არ არსებობს თანმიმდევრული მიდგომა SME პოლიტიკის 
შემუშავებასთან დაკავშირებით. 

უკრაინამ დადებითი ძალისხმევა განახორციელა მეწარმეობის ხელშესაწყობად 
სრული ზოგადი განათლების დამამთავრებელი კლასების სისტემაში და ხარისხის 
უზრუნველყოფის სფეროში, თრეინიგნისა და სამეწარმეო უნრების განვითარების 
მეშვეობით. 

პრიორიტეტული ღონისძიებები
SME-ის განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგიის მიღება, მათ შორის, უფრო 
ქმედუნარიანი სამართლებრივი გარემოს შექმნა. 

საჯარო-კერძო კონსულტაციების ეფექტურობის გაზრდა კერძო სექტორის 
და კერძოდ, SME-ის წარმომადგენლობის გაძლიერებით მარეგულირებელ 
გადაწყვეტილებებში.

სამეწარმეო უნარების შემდგომი განვითრება საგანმანათლებლო პროგრამის 
რეფორმების, მასწავლებელთა მომზადებაში ინოვაციური მიდგომების და 
ბიზნესთან თანამშრომლობის ახალი ფორმების შესაძლებლობების მეშვეობით. 

ინოვაციური პოლიტიკის სტრუქტურის კონსოლიდირება, რათა ხელი შეეწყოს 
ინიციატივებს ქვემოდან ზემოთ და უზრუნველყოფილ იქნას კავშირები კვლევის 
შედეგებსა და ბაზრის მოთხოვნებს შორის. 

ძირითადი ფაქტები უკრაინის  
SME სექტორის შესახებ (2010)*

SME წილი ბიზნესში 
მოსახლეობაში: აქტიური 
კომპანიების 99.4%

SME წილი დასაქმებაში: 58.1%* 

SME-ის წილი ბრუნვაში: 51.2%

* SME სექტორის განმარტება არ 
ითვალისწინებს ინდივიდუალურ 
მეწარმეებს. 

წყარო: Ukrstat, უკრაინის “მცირე და 
საშუალო კომპანიების” ოფიციალური 
განმარტების შესაბამისად. 

უკრაინა
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 1 სამეწარმეო სწავლება და ქალთა მეწარმეობა 
 2  გაკოტრება და მეორე შესაძლებლობა  
  SME-ისთვის
 3  მარეგულირებელი გარემო SME-ის   
  პოლიტიკის განვითარებისთვის 
 4  სამეწარმეო/საოპერაციო გარემო SME-ისთვის 
 5a  ხელშემწყობი მომსახურება SME-ისა და   
  დამწყები მეწარმეებისთვის
 5b  სახელმწიფო შესყიდვა 
 6  ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა SME-ისთვის 
 7  სტანდარტები და ტექნიკური რეგულაციები 
 8a  სამეწარმეო უნარები 
 8b  ინოვაციური პოლიტიკა SME-ისთვის  
 9  SME მწვანე ეკონომიკაში
 10 SME-ის ინტერნაციონალიზაცია 

უკრაინის SBA ქულები



მონაწილეები

ყველა ფოტო © Thinkstock

ეკონომიკური თანამშრომლობის და 
განვითარების ორგანიზაცია (OECD), ევრაზიის 
კონკურენტუნარიანობის პროგრამა 

OECD ევრაზიის კონკურენტუნარიანობის პროგრამა, 
რომელიც დაიწყო 2008 წელს, ხელს უწყობს ეკონომიკურ 
რეფორმებს და ბიზნესის კლიმატის გაუმჯობესებას 
მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისა და დასაქმების 
ხელშეწყობის მიზნით ორ რეგიონში: ცენტრალური 
აზია (ავღანეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთის რესპუბლიკა, 
მონღოლეთი, ტაჯიკეთი, თურქმენეთი და უზბეკეთი), 
და აღმოსავლეთ ევროპა და სამხრეთ კავკასია (სომხეთი, 
აზერბაიჯანი, ბელორუსია, საქართველო, მოლდოვას 
რესპუბლიკა და უკრაინა).
www.oecd.org/daf/psd/eurasia 

 

ევროპის კომისია 

ევროკომისიის ბიზნეს და სამრეწველო გენერალური 
დირექტორატი უზრუნველყოფს, და ევროკავშირის 
პოლიტიკის საშუალებით წვლილი შეაქვს 
და ხელს უწყობს ევროკავშირის საწარმოების 
კონკურენტუნარიანობას, სამუშაო ადგილების შექმნასა 
და ეკონომიკურ განვითარებას. 

იგი უმთავრეს როლს ასრულებს ევროპის 2020 წლის 
სტრატეგიის განხორციელებაში განვითარებისა და 
დასაქმების კუთხით. 
www.ec.europa.eu/enterprise 

 

ევროპული ტრეინინგის ფონდი

ევროპული ტრეინინგის ფონდის (ETF) განვითარებად 
ქვეყნებს ეხმარება ადამიანური რესურსების პოტენციალის 
გამოყენებაში განათლების სისტემოს რეფორმების, 
ტრეინინგის და შრომითი ბაზრის სისტემების მეშვეობით 
ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობების პოლიტიკის 
კონტექსტში.  
www.etf.europa.eu 

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების 
ბანკი (EBRD)

EBRD წარმოადგენს საერთაშორისო საფინანსო 
ინსტიტუტს, რომელიც ხელს უწყობს ცენტრალური 
ევროპის პროექტების განხორციელებას ცენტრალურ 
აზიაში. ბანკის ინვესტიცია უპირველეს ყოვლისა კერძო 
სექტორის იმ კლიენტებში ხორციელდება, რომელთა 
მოთხოვნებს სრულად ვერ აკმაყოფილებს ბაზარი, რითაც 
იგი ხელს უწყობს ღია და დემოკრატიული ეკონომიკაში 
გადასვლას. 
www.ebrd.com
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მოვალეობის შემსრულებელი
antonio.somma@oecd.org
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ქ–ნი ვანესა ვალეე
კომუნიკაციის მენეჯერი
vanessa.vallee@oecd.org

ევროკავშირის ფინანსური 
დახმარებით


