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წინასიტყვაობა
ევროპის მცირე ბიზნესის აქტის (SBA) ქვეყნების პროფილი წარმოადგენს უფრო დიდი
პუბლიკაციის, „მსს პოლიტიკის ინდექსი: აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები 2020“,
ამონარიდს. იგი გვაწვდის ყოვლისმომცველინფორმაციას აღმოსავლეთპარტნიორობის (EaP) ექვს
ქვეყანაში (სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელარუსი, საქართველო, მოლდოვას რესპუბლიკა და უკრაინა)
მცირე ბიზნესის აქტის ათი პრინციპის დანერგვის შესახებ, ამასთან, ხაზს უსვამს
გაუმჯობესების შესაძლებლობებს, წარმოაჩენს ქვეყნების წინაშე ჯერ ისევ არსებულ
პრობლემებსა და, ამავდროულად, გვთავაზობს მათი გადაჭრისთვის საჭირო, რეკომენდირებული
პოლიტიკის ინსტრუმენტებს.
ეს პროფილი გვთავაზობს საქართველოს ეკონომიკური კონტექსტის, ბიზნეს გარემოს
ტენდენციებისა და მსს სექტორის მიმოხილვას. შემდეგ ახდენს საანგარიშო პერიოდში მცირე
ბიზნესის აქტის ხუთი ძირითადი სტრატეგიული მიმართულების კონტექსტში მიღწეული პროგრესის
შეფასებას და, ბოლოს, გვაძლევს მიზნობრივი პოლიტიკის რეკომენდაციებს მსს-ებისთვის უფრო
კეთილსაიმედო ბიზნეს გარემოს შესაქმნელად.
კვლევები შესრულდა ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD)
და პარტნიორი ინსტიტუტების მიერ 2016 წელს შემუშავებული „მსს პოლიტიკის ინდექსის“
მეთოდოლოგიის შესაბამისად. 2020 წლის რედაქცია სცდება მცირე ბიზნესის აქტის ფარგლებში
განსახილველარეალს და ეხმაურება სხვა შესაბამის პირველი რიგის საკითხებს, რომლებიც
აფერხებს მსს-ების განვითარების პროცესს (მათ შორის, ისეთ საკითხებს, როგორიცაა
კონკურენცია, ხელშეკრულების რეალიზაციის უზრუნველყოფა, დავების გადაჭრის ალტერნატიული
გზები და ბიზნეს ეთიკა), პარალელურად, აფართოებს ძირითადი პოლიტიკის ფარგლებში
განსახილველი საკითხების არეალს. თითოეული კომპონენტის მიხედვითქულის მინიჭება ხდება
ექვსივე ქვეყნის მთავრობების მიერ შესრულებული თვითშეფასებისა და OECD-ისა და მისი
პარტნიორი ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული დამოუკიდებელი შეფასების საფუძველზე.
შეფასება ითვალისწინებდა ადგილობრივი ექსპერტების ჯგუფიდან მიღებულსაწყის მონაცემებს.
აღნიშნულმა ჯგუფმა მოაგროვა ინფორმაცია და შეკრიბა მონაცემები, ასევე შეხვდა და
გაესაუბრა მთავარ დაინტერესებულმხარეებსა და კერძო სექტორის წარმომადგენლებს.
მსს შეფასება არის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD),
რეკონსტრუქციისა და განვითარების ევროპული ბანკისა (EBRD) და ევროპის განათლების ფონდის
(ETF) ერთობლივი ძალისხმევის შედეგი, განხორციელებული ევროკავშირის ფინასური
მხარდაჭერითEUR4Business ინიციატივის ფარგლებში.
ამ ანგარიშის მომზადება შესაძლებელი გახდა ეკატერინა მიქაბაძისა და ცისნამი საბაძის
(საქართველო) მიერ გაწეული შრომის შედეგად. ეს ადამიანები არიან SBA კოორდინატორები
საქართველოში, რომლებიც გვეხმარებოდნენ მონაცემთა შეგროვებასა და გადამოწმებაში და
უძღვებოდნენ მათი ქვეყნის მონაწილეობის პროცესს პროექტის ყველა ეტაპზე.
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თა ვ ი 10. საქართველო: მცირე ბიზნესის აქტის ქვეყნის პროფილი

ისედაც უკვე მძლავრი პოზიციიდან, საქართველომ შემდგომი პროგრესი განიცადა 2016 წლის
შემდეგ, მიზნობრივი ინიციატივების საფუძველზე მცირე და საშუალო მეწარმეობის
განვითარების უფრო სტრატეგიული მეთოდის დამტკიცების გზით. მცირე და საშუალო ბიზნესის
განვითარების 2016-2020 წწ. სტრატეგიისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმების მიღებამ,
სამეწარმეო სწავლებისა და ქალთა მეწარმეობის მიმართულებით გადადგმულმა ნაბიჯებმა ,
ბიზნესის რეგისტრაციის გამარტივების უწყვეტმა პროცესმა და ელექტრონული სახელმწიფო
სერვისების ზრდის დინამიკამ მკვეთრადგააუმჯობესა მსს-ების სამეწარმეო პირობები.
მიიწევს რა წინ - და პარალელურად ცდილობს ხელი ჩასჭიდოს „ევროკავშირთან ღრმა და
ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის“ საფუძველზე გახსნილყველა შესაძლებლობას საქართველოს მთავრობამ პრიორიტეტულამოცანადუნდა დაისახოს ყველა ზომის საწარმოთათვის
თამაშის თანაბარი პირობების შექმნა და უზრუნველყოს სახელშეკრულებოვალდებულებების უკეთ
შესრულება და კონკურენციის შესახებ კანონის ეფექტური აღსრულება . ამასთან ერთად,
გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება ექსპორტზე მომუშავე მსს-ებისთვის დახმარების გაწევის
მხარდაჭერის გაძლიერებას (მათ შორის, მიზნობრივი დაფინანსების ინსტრუმენტებით) - რაც
ხელს შეუწყობს პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებსა და ადგილობრივ ბიზნესს შორის კავშირების
გაფართოებას, პილოტური პროექტების მიღმა ,
მნიშვნელოვანი პირდაპირი უცხოური
ინვესტიციების შემდგომი მოზიდვისა და საქართველოს მსს-ების კონკურენტუნარიანობის
გაზრდის მიზნით.
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ძირითადი დასკვნები
გრაფიკი. 10.1. მსს პოლიტიკის ინდექსი ქულები, საქართველო
ქვეყნის ქულები კომპონენტების მიხედვით, 2020 – 2016 წწ. შედარება

ცხრილი. 10.1. მსს პოლიტიკის ინდექსი ქულები, საქართველო

A
B
C
D

E

GEO 2020
(2016 წწ.

GEO
2020

GEO
2016

EaP
საშ.
2020

მეთოდოლოგია)

ინსტიტუციონალური და სამართლებრივი ჩარჩო
სამეწარმეო პირობები
გაკოტრება და მეორე შანსი
სამეწარმეო სწავლება / ქალთა მეწარმეობა
მცირე და საშუალო მეწარმეობის უნარები

4.20

3.48

3.74

4.20

4.36

4.33

3.92

4.52

3.03

2.94

2.85

3.20

4.24

2.70

3.58

n.a.

4.14

3.00

3.36

n.a.

ფინანსებზე წვდომა

4.02

3.76

3.57

4.07

სახელმწიფო შესყიდვები
ნორმები და სტანდარტები
ინტერნაციონალიზაცია
ბიზნესის განვითარების სამსახურები

4.26

4.04

3.49

4.26

4.56

4.22

3.43

4.09

3.76

3.60

2.96

3.99

4.39

3.69

3.53

4.39

ინოვაციის პოლიტიკა
მწვანე ეკონომიკა

3.27

2.70

2.92

3.25

3.05

2.48

2.77

3.05

სტრატეგიული
მიმართულება

კომპონენტი
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ცხრილი. 10.2. 2016 წ. მსს პოლიტიკის განხორციელების პროგრესი, პრიორიტეტული რეფორმები საქართველო
2016 წ. მსს პოლიტიკის ინდექსში აღწერილი პრიორიტეტული
რეფორმები

დღეის მდგომარეობითგანხორციერებული ძირითადი რეფორმები

სტრატეგიული მიმართულება A – საჭიროებებზე ორიენტირებული მთავრობა
მსს პოლიტიკის საკითხებზე უწყებათაშორისი კოორდინაციისა და
საზოგადოებრივი და კერძო კონსულტაციის (PPC) სტრუქტურული
ჩარჩოს შემუშავება, 2016-2020 წწ. მსს-ების განვითარების
სტრატეგიაზე დაყრდნობით
მსს-ს, ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისი, ერთიანი
განმარტების შემოღება
გრანტების შესახებ კანონში არსებული შეზღუდვების საკითხის
მოგვარება, მსს-ების მიზნობრივი მხარდაჭერისთვის

მსს-ების განვითარების 2020 წ. სტრატეგია და შესაბამისი
სამოქმედო გეგმები მიღებულია
კერძო სექტორის განვითარების საკონსულტაციო საბჭოშექმნილია
მსს-ს ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისი განმარტება
შემოღებულია
საკანონმდებლო ცვლილება, მსს-ებისთვის გრანტების გაცემის
უზრუნველყოფის მიზნით, განხორციელებულია

სტრატეგიული მიმართულება B – სამეწარმეო ადამიანური კაპიტალი
ეროვნული სამეწარმეო კომპეტენციის ჩარჩოს შემუშავება, ფართო
უნარების განვითარების ფონზე
ქალთა სამეწარმეო კომისიი შექმნა
„აწარმოე
საქართველოში“
პროგრამის
შესაძლებლობების
გაძლიერება მსს-ების ბიზნეს უნარების ანალიზისთვის

პროფესიულსაგანმანათლებლო დაწესებულებებთან შეთანხმებულია
სამეწარმეო სწავლების სამოქმედო გეგმა და განსაზღვრულია
მთავარი მიმართულებები
ქალთა მეწარმეობის განვითარების ქვესაბჭო შექმნილია
დარგობრივი უნარების შეფასების ინსტიტუციონალური ჩარჩო
შემუშავებულია

სტრატეგიული მიმართულება C – ფინასებზე წვდომა
საკანონმდებლო ცვლილება, რის საფუძველზეც დაცული კრედიტორები
შეძლებენ გირაოს ობიექტის დაყადაღებას რეორგანიზაციის
შემდეგ

მოძრავი
აქტივების
ონლაინ
შესაძლებლობის გაუმჯობესება

რეჟიმში

რეგისტრაციის

გაფართოვდა საკრედიტო ინფორმაცია, მათ შორის გაიზარდა
კრედიტორთა უფლებები, ამაღლდა მოძრავი აქტივების საკადასტრო
და სარეგისტრაციო ინფორმაციაზე წვდომის ხარისხი და
გაფართოვდა საკრედიტოსაინფორმაციობიუროს მოქმედების არეალი
ბასელIII- ის მოთხოვნები მიღებულია, რაც ხელს უწყობს საბანკო
სექტორის ზედამხედველობის გაძლიერებას
დამტკიცებულია სახელმწიფო სტრატეგია ფინასური განათლების
შესახებ
მსს-ებისთვის დაწესდა IFRS-თან შესაბამისობის სავალდებულო
დაცვის მოთხოვნა

სტრატეგიული მიმართულება D – ბაზრებზე წვდომა
ექსპორტიორი მსს-ებისთვის მიზნობრივი დახმარების გაზრდა
„აწარმოე საქართველოში“ პროგრამის ხელშეწყობითდა ექსპორტის
დაკრედიტების მექანიზმის ფორმირება, ვაჭრობის დაფინანსების
განვითარების მიზნით
საქართველოს ინფრასტრუქტურული ხარისხის გაუმჯობესება DCFTAის სამოქმედო გეგმის შესაბამისად
სახელმწიფო შესყიდვებში მსს-ების უფრო აქტიური მონაწილეობის
ხელშეწყობა

ევროკავშირის დაფინანსებით და GIZ-თან თანამშრომლობით
შეიქმნა ოთხი კლასტერი
ტურიზმის სექტორში ადგილობრივი მსს-ების უცხოურკომპანიებთან
(MNEs) დაკავშირების „აწარმოე საქართველოში“ პროგრამის
პილოტური პროექტი
ქვეყნის მასშტაბით გაიხსნა DCFTA სხვადასხვა სახის
საინფორმაციო ცენტრები,
სადაც ტარდება
ტრენინგები
ევროკავშირის სტანდარტების შემოღების საკითხებზე
მსს-ებისთვის
შემუშავებული
სპეციალური
მეთოდური
სახელმძღვანელო და ტრენინგები, სახელმწიფო შესყიდვებთან
დაკავშირებულ
სამართლებრივ
ჩარჩოსა
და,
ასევე,
ელექტროშესყიდვების სისტემის ახალი სერვისების საკითხებზე

სტრატეგიული მიმართულება E – ინოვაციები და ბიზნესის მხარდაჭერა
„ინოვაციების სახელმწიფოსტრატეგია 2020“ -ის განხორციელება
არსებული სქემების დახვეწა კერძობიზნესის განვითარების
სერვისებით(BDS) სარგებლობის პოპულარიზაციის მიზნით

ინოვაციების სტრატეგია 2025 ელის დამტკიცებას მთავრობის მიერ
BDS უზრუნველყოფა საუკეთესოპრაქტიკაზე დაყრდნობითსერვისების აუთსორსინგი კერძო პროვაიდერებზე / ან
თანადაფინასების სქემის საფუძველზე
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კონტექსტი
ეკონომიკური სურათი და რეფორმების პრიორიტეტები
საქართველოს ეკონომიკური ზრდა ბოლოპერიოდში, შთამბეჭდავი თუარა, სტაბილური აშკარადიყო.
ორწლიანი შენელებული ზრდის ტემპის შემდეგ, რეგიონალური მასშტაბით ზრდის კლების ფონზე,
რეალურმა მშპ-მ მატება დაიწყო2017-18 წლებში და მიაღწია 4.8-4.7%-ს, გაუმჯობესებულგარემო
პირობებში ვაჭრობის, მშენებლობისა და ტრანსპორტის სექტორების ლიდერობით. საქონლის
ექსპორტი მკვეთრად გაიზარდა (29.5% 2017 წელს და შემდეგ 22.7% 2018 წელს), გაზრდილი
მოთხოვნის შედეგად რუსეთიდან, ევროკავშირიდან, ჩინეთიდან და შეერთებული შტატებიდან,
ამავდროულად, მომსახურების ექსპორტი გაიზარდა 20%, ძირითადადტურიზმის სექტორის ხარჯზე
(World Bank, 2019[1]). 2018 წელს, საერთაშორისო ტურისტული ვიზიტები, წინა წელთან შედარებით,
გაიზარდა 9.8%-ით, 8.7 მილიონი ვიზიტორი, ხოლო ტურიზმის შემოსავლები 21.5% -ით, 1 მილიარდ
აშშ დოლარამდე - ძირითადად, მთავრობის მხრიდან სექტორის მხარდაჭერის, სტუმრების მიღების
და მგზავრთა გადაყვანის გაზრდილი შესაძლობლობისა და ბევრ რეგიონში გაუმჯობესებული
საგზაო ინფრასტრუქტურის წყალობით(The Economist Intelligence Unit, 2019[2]; GNTA, 2018[3]).
ამ ყველაფერთან ერთად, 2014 წელს DCFTA– ს დროებითი ამოქმედების შემდეგ, შეიმჩნევა
ევროკავშირში საქართველოს ექსპორტის მუდმივი ზრდა. 2014-18 წლების განმავლობაში,
ევროკავშირის ბაზრებზე ექსპორტის მთლიანი მოცულობა გაიზარდა 17% -ით, რაც შეადგენს 2018
წლის ექსპორტიის 21.7% -ს. ევროკავშირის ქვეყნებიდან იმპორტი გაიზარდა 10% -ით, რაც 2018
წლის მთლიანი იმპორტის 29% -ს შეადგენს (ITC, 2019[4]). საერთოჯამში, 2009 წლიდან მოყოლებული,
საქართველოს მშპ-ს ზრდის ტემპი ყველაზე უფროშთამბეჭდავია აღმოსავლეთპარტნიორობის ექვს
ქვეყანას შორის, შესაბამისად, მისი ეკონომიკა შეგვიძლია, მივიჩნიოთ რეგიონში ყველაზე
მედეგუნარიან ეკონომიკად.
ამჟამადსაქართველო სარგებლობს თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმითმსოფლიო მოსახლეობის ერთ
მესამედთან - დამოუკიდებელი სახელმწიფოების თანამეგობრობაში, თურქეთში, ევროკავშირში,
ევროკავშირის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციაში, ჩინეთსა და ჰონგ კონგში. თუმცა უნდა
აღინიშნოს, რომ საქართველოს საქონლის საექსპორტო პოტენციალი შეზღუდულია მისი დაბალი
ხარისხისა და ნაკლებად დივერსიფიცირებული საექსპორტო ბაზის გამო. სოფლის მეურნეობის
სექტორში, ნახმარი მანქანები, რეექსპორტი და საბაზო ლითონები უცხოური გაყიდვების დიდ
ნაწილს შეადგენს. საწარმოო სექტორის მცირე ზომა შეზღუდავს შესაძლებლობებს ექსპორტის
მასშტაბის გასაფართოებლად. თუ არ გავითვალისწინებთსოფლის მეურნეობის სექტორს, საგარეო
ვაჭრობაში დიდი წვლილი შეაქვს მეორად ავტომობილებს, რეექსპორტსა და ლითონის ნაწარმს.
წარმოების სექტორის მცირე ზომა ზღუდავს მისი საექსპორტო მასშტაბის გაფართოების
შესაძლებლობას
მიუხედავად ძალიან დაბალი შემოდინებისა 2018 წელს, საქართველომ მშპ-სთან მიმართებაში
2009-18 წლებში მოიზიდა იმაზე მეტი წმინდა უცხოური პირდაპირი ინვესტიცია (FDI), ვიდრე სხვა
რომელიმე EaP ქვეყანამ.1 თუმცა, გლობალურ ღირებულებათა ჯაჭვებში ინტეგრაცია კვლავ
შეფერხებულია პროფესიული მომზადების დაბალი დონისა და შეზღუდული - თუმცა მზარდი რეგიონალური ურთიერთკავშირების გამო. სიღარიბისა და უმუშევრობის მაღალი დონე, სოფლის
მოსახლეობის დიდი წილი (2017 წელს 41.8%) (The Economist Intelligence Unit, 2019[2]) და
მასშტაბური ჩრდილოვანი ეკონომიკა (სსფ-ს გამოთვლით მშპ-ს 64.9% 2015 წელს)2 სერიოზულ
ბარიერებს უქმნის ეკონომიკური ზრდის პროცესს (Medina and Schneider, 2018[5]).
2017 წლის დასაწყისში მთავრობამ სსფ-თან ხელი მოაწერა სამ წლიან 285 მილიონი აშშ დოლარის
ფინანსურ დახმარებას, რომელიც მიზნად ისახავს ქვეყნის სახელმწიფო ფინანსების
სტრუქტურისა და მდგრადობის გაუმჯობესებას. რეფორმების პროგრამა ამჟამადმიმდინარეობს,
მათ შორისაა ახალი კანონი გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ და განათლების
სისტემის კომპლექსური რეფორმა (The Economist Intelligence Unit, 2019[2]). 2016 წელს
საქართველომ, ასევე, აამოქმედა დე-დოლარიზაციის ფართომასშტაბიანი პოლიტიკა, რომელიც
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მიზნად ისახავდა ეკონომიკის მაღალი დოლარიზაციით გამოწვეული რისკების შემსუბუქებას;
ახლა მცირე სესხები მხოლოდადგილობრივ ვალუტაში გაიცემა.
ცხრილი 10.3. საქართველო: ძირითადი მაკროეკონომიკური ინდიკატორები, 2013-18
2013

2014

2015

2016

2017

2018

მშპ-ს ზრდა*

პროც. წინა წელთან
მიმართებაში (y-o-y)

3.4

4.6

2.9

2.8

4.8

4.7

ინფლაცია**

ინდიკატორი

საზომი ერთეული

პროც. საშუალო

-0.5

3.1

4.0

2.1

6.0

2.6

სახელმწიფო ბიუჯეტი 1**

პროც. მშპ-სთან

-1.4

-1.9

-1.3

-1.6

-0.5

-0.9

მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი*

პროც. მშპ-სთან

-5.9

-10.8

-12.6

-13.1

-8.8

-7.7

საქონლისა და მომსახურების ექსპორტი *

პროც. მშპ-სთან

44.7

42.9

44.7

43.6

50.3

55.1

საქონლისა და მომსახურების იმპორტი*
წმინდა უცხოური პირდაპირი ინვესტიციები
(FDI) *

პროც. მშპ-სთან

57.6

60.5

62.3

59.3

62.2

66.7

პროც. მშპ-სთან

6.4

11.0

11.9

10.9

12.1

7.3

სახელმწიფო ვალი**

პროც. მშპ-სთან

34.7

35.6

41.4

44.4

45.1

44.9

კერძოსექტორზე გაცემული საშინაოსესხი*

პროც. მშპ-სთან

43.3

48.9

54.6

61.9

62.5

68.0

16.9

14.6

14.1

14.0

13.9

14.1

16.1

16.5

14.0

14.4

15.1

16.2

უმუშევრობა 2*
ნომინალური მშპ *

მთელი აქტიური
მოსახლეობის
პროცენტი
აშშდმლრდ

1 მთავრობის

წმინდა კრედიტები/სესხები.
საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) მოდელირებული მონაცემები.
წყარო: *მსოფლიო ბანკი (2019[1]), მსოფლიო განვითარების ინდიკატორები; **IMF (2019[6]), მსოფლიო
ეკონომიკის პერსპექტივები, ორივე წყაროზე წვდომა შესაძლებელი გახდა 2019 წ. დეკემბერში
2 შრომის

სამეწარმეოგარემოს ცვლილების დინამიკა
საქართველოკარგი პოზიცია უკავია საერთაშორისორეიტინგში, შევიდა რა უკვე მსოფლიობანკის
ბიზნესის კეთების რეიტინგის შესახებ ანგარიშის (Doing Business) საუკეთესო ათეულში. 2016
წლის შემდეგ ქვეყანამ 17 პოზიციითწაიწია წინ და 2020 წლის მონაცემითმე -7 ადგილზეა 190
ქვეყანას შორის. ის არის მსოფლიოს პირველ ათეულში ბიზნესის დაწყების კუთხით (მე-2),
ქონების რეგისტრაციის კუთხით(მე-5) და მინორიტარული ინვესტორების დაცვის კუთხით(მე-7).
საქართველომ მნიშვნელოვნადგააუმჯობესა თავისი პოზიცია, 2008 წლის შემდეგ მთლიანობაში
42 ინსტიტუციონალური და სამართლებრივი რეფორმის განხორციელებით(World Bank, 2019[7]).
Heritage Foundation- ის „ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის“ 2019 წლის კვლევის მიხედვით,
საქართველო მე – 16 – ე ადგილზეა მსოფლიოს 180 ქვეყანას შორის, ხოლო მე –8 ადგილზე ევროპის
44 ქვეყანას შორის, სასამართლო სისტემის ეფექტურობის ვარდნისა და მთავრობის
კეთილსინდისიერების კომპონენტში დაბალი ქულის ფონზე, ამავდროულად, დიდი წინსვლა
ფიქსირდება მონეტარული თავისუფლების კომპონენტში. (Heritage Foundation, 2019[8]).
ფრეიზერის ინსტიტუტის "მსოფლიოეკონომიკური თავისუფლების" 2018 წლის ანგარიშის მიხედვით
(Gwartney et al., 2018[9]) საქართველო შესულია პირველათეულში და უკავია მე-7 პოზიცია 162
ქვეყანას შორის.
საქართველოს ეკონომიკური ზრდის ტემპი და მედეგობა, ბოლო ათწლეულის პერიოდში
განვითარებული
არასახარბიელო მოვლენების
ფონზე,
იმაზე
მეტყველებს,
რომ
განხორციელებულმა რეფორმებმა უკვე გამოიღო ნაყოფი, რაც აისახება გაუმჯობესებულ
ეკონომიკურ მაჩვენებლებში. თუმცა, მიუხედავად სოლიდური ეკონომიკური ზრდისა, პროცესი
კვლავ არაშთამბეჭდავია და ის აშკარად გამოხატული ბარიერები, რომლებიც ხელს უშლის
საქართველოს ეკონომიკის ზრდის პროცეს იმაზე მიუთითებს, რომ ეს მაჩვენებლები არაა
სრულყოფილი. ამდენად, ბოლო მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის (WEF) გლობალური კონკურენციის
ინდექსის რეიტინგით(World Economic Forum, 2019[10]) საქართველოს მიენიჭა 74-ე პოზიცია 141
ქვეყანას შორის. მიუხედავად იმისა, რომ WEF რეიტინგი ადასტურებს საქართველოს მაღალ
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ევროპის განათლების ფონდი, ევროკავშირი, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია 2020

10  10. საქართველო: მცირე ბიზნესის აქტის ქვეყნის პროფილი
შედეგებს მრავალი კომპონენტის კუთხით (როგორიცაა, ინსტიტუციები, საინფორმაციოსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიები, ბიზნესის დინამიკა და პროდუქციის ბაზრის რეგულირება), იგი
ასევე მიუთითებს შესაძლო სერიოზულხარვეზებზე ისეთსაკითხებთან მიმართებაში, როგორიცაა
კვალიფიკაციის არსებული დონე, სამუშაო ძალის შიდა მობილურობა, ინფრასტრუქტურა, საბაზრო
კონკურენცია და ფინანსური სისტემა - მათ შორის მსს-ების დაფინანსება, რის მიხედვითაც
ქვეყანა 83-ე პოზიციაზეა.
წარმატებული რეფორმების სინერგიის გათვალისწინებით, ამ და სხვა გამოწვევების მოგვარება
არა მხოლოდ საკუთარი შესაძლებლობების შემცირებაში შეამცირებს ბარიერებს: ეს ასევე
გაზრდის ანაზღაურებას იმ მრავალი რეფორმიდან, რომელიც საქართველომ უკვე მიიღო.

მსს სექტორი
მსს პოლიტიკის ინსტიტუციონალური და სამართლებრივი ჩარჩო რამდენადმე შეიცვალა
საქართველოში 2016 წელს. კერძოდ, მიღებულიქნა მსს-ების განვითარების სტრატეგია 20162020, რომელშიც გამოკვეთილია მეწარმეობის განვითარების მნიშვნელოვან სფეროებში
განსახორციელებელი 33 პრიორიტეტული აქტივობა, მათ შორის, საკანონმდებლო ბაზის,
ინსტიტუციონალური და სამართლებრივი ჩარჩოსა და სამეწარმეო გარემოს დახვეწა, ასევე,
ფინანსებზე წვდომის შესაძლებლობის გაზრდა, სამეწარმეო უნარების განვითარება,
ინტერნაციონალიზაციის გაფართოება და ინოვაციური საქმიანობის მხარდაჭერა.
რამდენიმე
დაინტერესებული მხარე
მონაწილეობს მსს პოლიტიკის რეფორმების
განხორციელებაში, რომელთაგან ყველაზე თვალსაჩინო როლს ასრულებს მეწარმეობის
განვითარების სააგენტო Enterprise Georgia და საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების
სააგენტო(GITA). ორივე სააგენტოშედის ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს
დაქვემდებარებაში.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა (საქსტატმა) 2017 წელს შეასწორა მსს
განმარტება, ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად და საერთაშორისო ფორმატში
შედარებადობის გამარტივების მიზნით. ახალი ქართული განმარტება ითვალისწინებს დაწეულ
ზღვარს, როგორც დასაქმებულთა რაოდენობის, ასევე კომპანიის მთლიანი ბრუნვის კუთხით.3
ცხრილი. 10.4. მსს-ების დეფინიცია საქართველოში

თანამშრომელთა რიცხვი
ბრუნვა

მცირე

საშუალო

≤ 50 თანამშრომელი

≤ 250 თანამშრომელი

≤ GEL 12 მლნ
(EUR 3.6 მლნ)

≤ GEL 60 მლნ
(EUR 19.5 მლნ)

შენიშვნა : ვალუტის გაცვლის კურსი - 2019 წ. ოქტომბერი (https://www1.oanda.com/lang/it/currency/converter/).
წყარო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი).

ბოლოს მიღებული ახალი განმარტებებისა და მეთოდოლოგიის თანახმად, 2017 წელს საქართველოში
ყველა კომპანიის 99.7% იყო მსს. 2018 წელს მსს-ებმა შეადგინეს ბიზნესსექტორში დასაქმების
64% და დამატებული ღირებულების 61% (სურათი 10.2). ახალმა განსაზღვრებამ საშუალება მისცა
მთავრობას, მიეღო უფრო რეალისტური ინფორმაცია საქართველოს ეკონომიკაში კომპანიების
წონის შესახებ.

მსს პოლიტიკის ინდექსი: აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები 2020 © ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი,
ევროპის განათლების ფონდი, ევროკავშირი, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია 2020
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გრაფიკი. 10.2. ბიზნესის დემოგრაფიული ინდიკატორები საქართველოში, კომპანიის. სიდიდის
მიხედვით, 2018 წ. ან ბოლოდროინდელი მონაცემები

შენიშვნა : ინფორმაცია საწ. რიცხვის შესახებ არის 2017 წლის, ინფორმაცია დასაქმებაში წვლილისა და
დამატ. ღირ. შესახებ - 2018 წლის.
წყარო: საქართველოს სახელმწიფოსტატისტიკის კომიტეტი (GeoStat).

მსს-ები უფრო კონცენტრირებულია მცირე-დამატებული-ღირებულების სექტორებში (გრაფიკი.

10.3. მსს-ების სექტორული განაწილება საქართველოში, 2017 წ.
), როგორიცაა ვაჭრობა (მათშორის, ავტომობილების რემონტი), წარმოება და მშენებლობა, რომელთა
ბიზნეს სექტორში დასაქმების წილი 2017 წელს შესაბამისადიყო39%, 20% და 20%.

მსს პოლიტიკის ინდექსი: აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები 2020 © ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი,
ევროპის განათლების ფონდი, ევროკავშირი, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია 2020

12  10. საქართველო: მცირე ბიზნესის აქტის ქვეყნის პროფილი
გრაფიკი. 10.3. მსს-ების სექტორული განაწილება საქართველოში, 2017 წ.

შენიშვნა : სექტორები მოიცავს სექცია B-დან სექცია N-მდე, სექტორი S95, სექტორი K-ს გამოკლებით
(საშუამავლო ფინანსური სერვისები) ISIC rev. 4.
„სხვა“ მოიცავს ხელოვნებასა და რეკრეაციას; განათლებას; ჯანდაცვას; ელექტროენერგიასა და
წყალმომარაგებას; სამთომომპოვებელმრეწველობას; ფინანსურ მომსახურებას.
წყარო: OECD გათვლები ეფუძნება საქართველოს სტატისტიკის ეროვნილი სამსახურის (საქსტატის)
მონაცემებს.

SBA შეფასება სტრატეგიული მიმართულებების მიხედვით

თანაბარი თამაშის წესების სტრატეგიული მიმართულება
კონკურენცია
კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონი სამართლებრივი ჩარჩო
აშკარა დ
არასაკმარისადაა განვითარებული. კერძოდ, იგი არ ითვალისწინებს საჭირო საგამოძიებო,
სანქცირებისა და სამართლებრივი დაცვის იმ ინსტრუმენტებს, რომლებიც აღიარებულია
საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკაში. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ძირითადი
სამართლებრივი დებულებები აკრძალულხელშეკრულებებთან, ბიზნეს ეთიკის დაუცველობასა და
კომპანიების შერწყმის კონტროლთან მიმართებაში, საქართველოს კონკურენციის სააგენტო
(GCA) ვერ ახდენს მანდატითდაკისრებული საქმიანობის ეფექტურადგანხორციელებას. GCA არ
აქვს არაგეგმიური ინსპექტირების განხორციელების უფლებამოსილება ადგილებზე (ე.წ.
„ალიონის რეიდები“), მოიპოვოს ინფორმაცია კომპანიების გაერთიანების გასაანალიზებლად, ან
დააკისროს ფინანსური ჯარიმები შერწყმის შემთხვევებში. იგი მოკლებულია უფლებამოსილებას,
მოითხოვოს ზარალის ანაზღაურება ან დაეთანხმოს აღბულ ვალდებულებებს კომპანიების
გაერთიანების ან გაუერთიანებლობის შემთხვევებში. ეს იწვევს აღსრულების ხარისხის
დაქვეითებას. საქართველოს კონკურენციის სააგენტომ 2016-2018 წწ განიხილა კომპანიების
გაერთიანების მხოლოდშვიდი შემთხვევა და ჩაატარა ანტიმონოპოლური სამართალდარღვევის 15
გამოძიება, ამავე პერიოდში სომხეთში ჩატარებულ65 ანალოგიურ გამოძიებასთან შედარებით.
მსს პოლიტიკის ინდექსი: აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები 2020 © ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი,
ევროპის განათლების ფონდი, ევროკავშირი, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია 2020
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სხვა ფაქტორები, რომლებიც ხელს უშლის კონკურენციას საქართველოს ბაზრებზე, მოიცავს
ეკონომიკურ სექტორებს, რომლებიც პირდაპირ ამოღებულია კონკურენციის შესახებ კანონის
მოქმედების არეალიდან (მაგ. ფასიანი ქაღალდების ბაზარი, შრომითი და ინტელექტუალური
საკუთრების ურთიერთობები, რომლებზეც ვრცელდება გარკვეული გამონაკლისი პირობები) და
სექტორები, რომლებიც ექვემდებარებიან კონკურენციის შესახებ კანონს, თუმცა მათზე არ
ვრცელდება საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს უფლებამოსილება (მაგ. ენერგო სისტემა,
საბანკო სექტორი და ტელეკომუნიკაცია). გარდა ამისა, ხშირად ხდება გრძელვადიანი
შეღავათიანი პროექტების გაცემა კონკურენციის გარეშე. ეკონომიკის სიდიდე და სტრუქტურა
ასევე გავლენას ახდენს კონკურენციაზე, რადგან პატარა ბაზარზე, სადაც მოთამაშეთა ნაკლები
რიცხვია წარმოდგენილი, დომინირების თავიდან აცილება ხშირად უფრო რთულია: მსოფლიო
ეკონომიკური ფორუმის ანგარიშში „გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი 2019“
აღნიშნულია, რომ, მაშინ როცა საქართველოს საქარეო პოზიცია საკმაოდ ღიაა, იგი დაბალი
ქულებით ფასდება საშინაო ბაზრებზე დომინირების ზრდის სპექტის მიხედვითკერძოდ,
მომსახურების სექტორში არსებული კონკურენციის კუთხით(World Economic Forum, 2019[10]).
მეორე მხრივ, საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს გააჩნია დადებითი შედეგები, რომლებიც
უზრუნველყოფს მოლოდინს, რომ ეს სტრუქტურა ეფექტურად და პასუხისმგებლობით გამოიყენებს
სათანადო ინსტრუმენტებს, მათი არსებობის შემთხვევაში. შეზღუდული უფლებამოსილების
მიუხედავად, საქართველოს კონკურენციის სააგენტო ძალიან აქტიურად ეწევა კონკურენციის
მხარდამჭერ საქმიანობას. სააგენტო რეგულარულად ატარებს ტრენინგებს, სემინარებსა და
კონფერენციებს ყველა სამიზნე ჯგუფისთვის (კერძო სექტორის, საჯარო მოხელეების, მედიის,
იურისტებისა და მოსამართლეების ჩათვლით) და ახორციელებს ბაზრის კვლევებს. იგი ასევე,
აქტიურად წარმოადგენს შენიშვნებს კანონპროექტებისა და რეგულაციების შესახებ,
კონკურენციაზე გაუმართლებელი შეზღუდვების შემცირების ან გაუქმების მიზნით, ხოლო მისი
სააღსრულებო მოქმედება მიმართულია სახელმწიფო მოთამაშეებისკენ, როდესაც ისინი ჩადიან
კონკურენციის შესახებ კანონის დარღვევას. ეს ყველაფერი, განსაკუთრებით, სარგებლობას
მოუტანს მსს-ებს, რომლებიც დიდადარიან დამოკიდებული ისეთბიზნეს გარემოზე, სადაც დაცულია
თანაბარ პირობებში თამაშისა და ღია ბაზრის წესები. იურიდიულ წრეებში, საქართველოს
კონკურენციის სააგენტო, ყველა აღნიშნულგამოძიებით საქმესთან მიმართებაში, ცნობილია,
როგორც სამართლიანი, გამჭვირვალე და პროგნოზირებადი მოთამაშე, რომელიც მკაცრად იცავს
კანონის უზენაესობას.
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გრაფიკი. 10.4. კონკურენციის პოლიტიკა საქართველოში
პოლიტიკის ოფიციალურადდამტკიცებული კრიტერიუმების პროცენტული მაჩვენებელი, 2019 წლის ივნისის
მდგომარეობით

შენიშვნა : ზემოთ მოყვანილი გრაფიკი ეხება კონკურენციის პოლიტიკის კრიტერიუმების პროცენტულ
რაოდენობას, რომელიც ოფიციალურადიქნა მიღებული სამართლებრის ჩარჩოში. იგი თანაბარ წონას ანიჭებს
ყველა კრიტერიუმს. ეს არ ასახავს ფაქტიურ სააღსრულებო საქმიანობას ფარდობითი ან რაოდენობრივი
თვალსაზრისით, ან დაკმაყოფილებული და დაუკმაყოფილებელი კრიტერიუმების ფარდობითმაჩვენებელს.
წყარო: SBA კითხვარი, ინტერვიუები საქართველოს კონკურენციის სააგენტოსა და ბიზნეს ასოციაციებთან.

კონკურენციის კანონში შესატანი ცვლილებები ეხება ზემოთ აღწერილრამდენიმე პრობლემას.
მოსალოდნელი ცვლილებები მოიცავს სააგენტოს დამოუკიდებელი, არჩეული საბჭოს ფორმირებას,
კომპანიების შერწყმის კონტროლის წესებისა და პროცედურების გაუმჯობესებას და
რეგულირებული სექტორების მიმართ კონკურენციის კანონის გამოყენებას. გარდა ამისა,
რეფორმა, სავარაუდოდ, გაითვალისწინებს სააგენტოს გამოძიებითი უფლებამოსილების
გაფართოებას. ასევე, მოსალოდნელია, რომ საქართველოს კონკურენციის სააგენტო ოფიციალურად
გახდეს აღმასრულებელი ორგანო ანტიდდემპინგურ და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის
შესახებ ახალი კანონებთან მიმართებაში. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონში
შეტანილი ცვლილებებითგათვალისწინებულია, რომ დავების მოგვარების საბჭოს თანამშრომლები
დაექვემდებარებიან საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს.
ეფექტური აღსრულება მოითხოვს საიმედო ინსტრუმენტებსა და პროცედურებს. ინსტრუმენტების
თვალსაზრისით,
ეფექტური არაგეგმიური ინსპექტირება უმნიშვნელოვანესია უკანონო
კარტელების გამოსავლენად. კარტელური შეთანხმებები არ შეიძლება გაფორმდეს პარალელური
ეთიკისა ან სხვა არაპირდაპირი მტკიცებულებების საფუძველზე; ისინი მოითხოვს კომუნიკაციის
ან შეთანხმების პირდაპირ მტკიცებულებას. ისეთ ქვეყანაში, როგორიც საქართველოა, სადაც
ეკონომიკა არ არის მასშტაბური და სადაც რამდენიმე მოთამაშე დომინირებს მრავალსექტორში,
კარტელურ გარიგებებთან დაკავშირებული სერიოზული პრობლემებია მოსალოდნელი. ეს იწვევს
ფასების ზრდას მომხმარებლისთვის, ვისაც საქონელსა და მომსახურებისთვის 10-20% -ითმეტის
გადახდა მოუწევთ. რამდენადაც კარტელების სამიზნე ხშირად სახელმწიფო შესყიდვებია,
მსს პოლიტიკის ინდექსი: აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები 2020 © ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი,
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გადასახადის გადამხდელისთვის საჯარო სერვისებიც ძალიან ძვირდება. საქართველოს
კონკურენციის სააგენტოს მიერუფლებამოსილების ბოროტადგამოყენების პოტენციური საფრთხე,
როგორც ჩანს, რეალურ საფუძველს მოკლებულია და ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა იმართებოდეს როგორც სხვა იურისდიქციებში - შესაბამისი ზედამხედველობისა და დაცვის მექანიზმებით.
სხვა საგამოძიებო საშუალებები, როგორიცაა გაფრთხილება კომპანიების გაერთიანების
თაობაზე და ინფორმაციის გამოთხოვა, უნდა იყოს აღსრულებადი, საჭიროების შემთხვევაში
სანქციების დაკისრებითშეუსრულებლობისთვის. ყველა სააღსრულებო ინსტრუმენტს წაადგებოდა
მეტი მოქნილობა და, საჭიროებისამებრ, მეტი სააღსრულებო პერიოდი. ამჟამად, გამოძიება არ
შეიძლება გაგრძელდეს სამ თვეზე მეტ ხანს (მნიშვნელოვანი და რთული შემთხვევებისთვის, ეს
ვადა შეიძლება, გაგრძელდეს 10 თვით); საერთაშორისო სტანდარტებითს ეს ვადა ძალიან მცირეა.
საჭიროების შემთხვევაში, გამოძიების გახანგრძლივებული ვადები უკეთ უზრუნველყოფდა
სააღსრულებო საქმეების წარმართვას საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკაზე დაყრდნობით.
ეფექტური აღსრულება მოითხოვს მაღალკვალიფიციურ აღმსრულებლებს, რომლებიც იმოქმედებენ
ისეთინსტიტუციურ გარემოში, რომელიც უზრუნველყოფს დამოუკიდებლობას პოლიტიკური თუკერძო
დაინტერესებული მხარეების ჩარევისგან. საქართველოს კონკურენციია სააგენტომ უნდა
დაიმკვიდროს რეპუტაცია მიუკერძოებელი და ნეიტრალური აღმსრულებლისა, რომელიც იბრძვის
კონკურენციის შეზღუდვების წინააღმდეგ სახელმწიფო თუ კერძო
სექტორის მხრიდან.
მაღალკვალიფიციური იურისტებისა და ეკონომისტების მოსაზიდად და შესანარჩუნებლად,
ხელფასები მნიშვნელოვნად უნდა გაიზარდოს, სააგენტოს მთლიან ბიუჯეტთან ერთად, IT და
საოფისე ტექნიკის დაფინანსების ჩათვლით.
პასუხისმგებლობების გაფართოება - არა მხოლოდ კონკურენციის აღსრულების, არამედ
სახელმწიფო შესყიდვების, ანტიდემპინგისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კუთხით ქმნის კონკურენციის დაცვის მანდატის შესუსტების საფრთხეს. საჭირო იქნება ამ დამატებითი
ამოცანების შესასრულებლად ადეკვატური კადრების, დაფინანსებისა და ტრენინგების
უზრუნველყოფა. კონკურენციის სააგენტოს არ გააჩნია უფლებამოსილება. თავის
შეხედულებისამებრ გადაწყვიტოს და საბოლო ჯამში მოხსნას დღის წესრიგიდან შემოსული
საჩივრები, მათი შესაბამისობისა და სააგენტოს სააღსრულებოპრიორიტეტების საფუძველზე. ეს
საქმიანობა იკავებს რესურსს, რომლის გამოყენება უფრო რაციონალურადაა შესაძლებელი.

კონტრაქტის პირობების შესრულება და დავის მოგვარების ალტერნატიული გზები
2015 წლიდან, საქართველოწინ მიიწევს Doing Business– ის კონტრაქტის პირობების შესრულების
უზრუნველყოფის ინდიკატორით და 2020 წელს უკავია მეთორმეტე პოზიცია (შედარებით 23-ე
პოზიციისა 2015 წელს), აჩვენებს რა მთლიანი სასამართლო პროცესის მნიშვნელოვან
ხარისხობრივ გაუმჯობესებას. (World Bank, 2019[7]). ეს გაუმჯობესება ასახავს მნიშვნელოვან
ძალისხმევას სასამართლო სისტემის რეფორმის საქმეში, რაც კონკრეტულად, სხვათა შორის,
მოიცავს სასამართლოს ავტომატიზაციას, საქმეების ელექტრონული შედგენითა და პროცესის
ელექტრონული მომსახურებით, რომელიც წარმატებით მუშაობს მთელ სასამართლო სისტემაში
(სასამართლო მომსახურების გადასახადის გადახდა ელექტრონული ფორმითგათვალისწინებულია
რეფორმის შემდგომ ეტაპზე). ამასთან, Doing Business-ის შედეგები ფრთხილად უნდა იქნას
განხილული, რადგან WEF-ის გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსის 2018 წლის
მონაცემები (World Economic Forum, 2018[11]) გამოხატავს დიდ შეშფოთებას სასამართლო
ხელისუფლების დამოუკიდებლობასა და სასამართლოპროცესების ეფექტურობასტან მიმართებაში.4
მოსამართლეთათვის საქმეების გადაცემის ავტომატიზირებული რანდომიზაციის წესი დაინერგა
2018 წელს და მოიცავს ყველა სასამართლოს, ხოლო მცირე სარჩელებისთვის სპეციალიზებული
პროცედურაა გათვალისწინებული. კონტრაქტის პირობების შესრულების გამჭვირვალობისა და
პროგნოზირებადობის უზრუნველსაყოფად, საქართველოს მთავრობამ შექმნა მონაცემთა
ცენტრალიზებული ბაზა ყველა ინსტანციის სასამართლო გადაწყვეტილების გამოქვეყნების
მიზნით. სისტემა მოქმედებს 2019 წლის ივნისიდან. გარდა ამისა, 2018 წლის განმავლობაში,
USAID– სა და GIZ პროექტის ფარგლებში, „კანონის უზენაესობის ხელშეწყობა საქართველოში“,
მსს პოლიტიკის ინდექსი: აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები 2020 © ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი,
ევროპის განათლების ფონდი, ევროკავშირი, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია 2020
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საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა სკოლამ (HSoJ) ჩაატარა ტრენინგების პირველი რაუნდი
კომერციული სამართალში 39 მოსამართლისათვის. მეორე რაუნდი გაიმართა 2019 წლის აგვისტოში.
მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი პროგრესი, მთავრობამ უნდა უზრუნველყოს
რეგულარული ტრენინგები საერთო სასამართლო სისტემის ყველა მოსამართლისთვის, ვინც
განიხილავს კომერციულ დავებს, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ქვეყანაში დავის პროცესის
ხარისხი და თითოეული მოსამართლის ცოდნის და გამოცდილების მარალი დონე.
საქართველომ გააუმჯობესა საკუთრების უფლების დაცვა ბოლორამდენიმე წლის განმავლობაში და
2015 წლიდან 10 პოზიციით წაიწია წინ 48-ე პოზიციამდე 2019 წელს „გლობალური
კონკურენტუნარიანობის“ ანგარიშის საკუთრების უფლების დაცვის ინდექსით (World
Economic Forum, 2019[10]). 2014 წლის სექტემბერში DCFTA– ს დროებითi ამოქმედების შემდეგ,
საქართველომ განახორციელა ცვლილებების სერია
IPR– ს კანონმდებლობაში, DCFTA– ს
მოთხოვნების შესასრულებლად. ინტელექტუალური საკუთრების უფლების (IPR) განაცხადების
ელექტრონული შევსების სისტემა ხელმისაწვდომი გახდა და IPR უფლებების დარღვევა ამჟამად
დასჯადია როგორც სამოქალაქო, ისე სისხლის სამართლის კოდექსებით. მიუხედავადიმისა, რომ
საქართველოში არ არსებობს IPR საკითხებზე სპეციალიზებული სასამართლო, არიან
მოსამართლეები IP სამართლის ვიწრო სპეციალიზაციით, რომლებიც განიხილავენ IPR- სთან
დაკავშირებულ საქმეებს თბილისის საქალაქო სასამართლოსა და თბილისის სააპელაციო
სასამართლოში. ამრიგად, საქართველოში IP- სთან დაკავშირებულყველა დავას განიხილავენ
კვალიფიციური მოსამართლეები ამ ორ სასამართლოში. ამ თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანია, რომ
მოსამართლეებს ჰქონდეთადეკვატური დატვირთვა, რათა შეძლონ IPR დავების მოგვარების მაღალი
დონის უზრუნველყოფა. როდესაც საქმე ეხება მოსამართლეთა ტრენინგებს IP საკითხებში,
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლა (HSoJ) აცხადებს, რომ იგი უზრუნველყოფს აღნიშნული
სახის ტრენინგების ჩატარებას - მაგალითად, 2018 წელს, „კომერციული სამართლის
განვითარების პროგრამასთან“ (CLDP) თანამშრომლობით26 მოსამართლეს ჩაუტარდა IP ტრენინგი,
რაც გაგრძელდება 2019 წელს. გარდა ამისა, ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო
ორგანიზაციის (WIPO) მხარდაჭერით, ქართული IP სააგენტო „საქპატენტი“ დაინტერესებულ
პირებს სთავაზობს ტრენინგებსა და სემინარებს, უზრუნველყოფს ონლაინ კურსებს და ატარებს
IPR–თან დაკავშირებულ შესაძლებლობების გაძლიერების ღონისძიებებს. ამავდროულად,
სახელმწიფოს მხრიდან მეტის გაკეთებაა შესაძლებელიიმის უზრუნველსაყოფად, რომ IPR დავები
გადაწყდეს მაღალდონეზე, აღსრულების პროცესის სწორადწარმართვით.
საქართველოში დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული გზებია (ADR) არბიტრაჟი, შუამდგომლობა
და შეთანხმება. თუმცა, ADR– ს შედარებითდაბალი ხარჯებისა (შუამდგომლობის შემთხვევაში
მოთხოვნილი თანხის 1%, სტანდარტული სასამართლო პროცედურის 3%-თან შედარებით) და
მთავრობის მიერ მისი მხარდაჭერის მიუხედავად (სპეციალური საინფორმაციო კამპანიები,
რომელიც მიმართულია ყველა მხარის თანხმობაზე დაფუძნებული საქმის მოგვარების
რეკლამირებისკენ), ამ მექანიზმებს იშვიათადიყენებს ბიზნესი. ქვეყანას უკეთშეეძლო ADR–
ს არსებული სტიმულების (მათ შორის ფინანსური) გამოყენება, ბიზნესის მიერ ADR– ის უფრო
ინტენსიურად გამოყენების წახალისების მიზნით. ბიზნეს წრეებში ADR კულტურის
დამკვიდრების გზაზე პირველი ნაბიჯები შეიძლება იყოს ტრენინგების, პრაქტიკული
სემინარებისა და მრგვალი მაგიდების ორგანიზება კერძო სექტორისთვის, მსს-ებზე
განსაკუთრებული აქცენტის გაკეთებით.
დაბოლოს, 2011 წელს, მეწარმეთა ინტერესების დაცვის მიზნითბიზნესომბუდსმენის სამსახურის
შემოღებამ, დიდად შეუწყო ხელი კერძო და სახელმწიფო სტრუქტურებს შორის უთანხმოებების
მოგვარების პროცესს და გააძლიერა მსს-ების საკუთრების უფლებების დაცვა საჯარო
მოხელეების ერთპიროვნული გადაწყვეტილებებისგან. 2017 წელს ბიზნესმა ონლაინ პორტალის
საშუალებითშეიტანა 257 საჩივარი, ხოლო ომბუდსმენმა საქმეების საფუძველზე მოამზადა 63
მოხსენება და რეკომენდაცია, ასევე, გამართა 479 შეხვედრა ბიზნესის წარმომადგენლებთან.
მომდევნო საფეხურზე მთავრობას შეუძლია, გააძლიეროს ბიზნეს ომბუდსმენის მხარდაჭერა,
მაგალითად, კანონპროექტის მიღებით(მომზადდა 2018 წელს), რომელიც ითვალისწინებს ბიზნეს
ომბუდსმენის amicus curiae5 ფუნქციის გაფართოებას. ეს საშუალებას მისცემდა ომბუდსმენს,
მსს პოლიტიკის ინდექსი: აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები 2020 © ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი,
ევროპის განათლების ფონდი, ევროკავშირი, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია 2020
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წარედგინა რეკომენდაციები სასამართლოში ან დაენიშნა ადვოკატი, რომელიც დაეხმარებოდა
ბიზნესის წარმომადგენლებს ადმინისტრაციული დავების გადაწყვეტის საქმეში.

ბიზნეს ეთიკა
2015 წელს მიღებული, საქართველოს ანტიკორუფციული სტრატეგია ეხება კერძო სექტორში
კორუფციის პრევენციის საკითხს და წარმოადგენს მთავარ სტრატეგიულდოკუმენტს, რომელიც
საფუძვლად უდევს კორპორატიული ეთიკის პოლიტიკის შემუშავებისა და განხორციელების
პროცესს. მთავრობის მიერ შემუშავებული ანტიკორუფციული სტრატეგიის 2019-2020 წლების
სამოქმედო გეგმა, კონსულტაციისთვის გაზიარებული იქნა სახელმწიფო და კერძო
დაინტერესებული მხარეებისთვის. იმისდა მიუხედავად, რომ წინა 2017-2018 წლის სამოქმედო
გეგმა ითვალისწინებდა კორპორატიულ ეთიკასთან დაკავშირებული რისკების შესწავლას,
მთავრობამ არჩაატარა ასეთი კვლევა მითითებულპერიოდში. ამავდროულად, „ფულის გათეთრებისა
და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის სტრატეგია“ (2014) გარკვეულწილად
შეიცავს კერძო სექტორში კორუფციის რისკების ანალიზს, რაც შეიძლება გამოყენებული იქნეს
კორპორატიული ეთიკის რისკების შეფასებისას. მთავრობას შეუძლია, განახორციელოს
კორუფციის რისკების კვლევა, სპეციალური აქცენტითმსს-ებთან დაკავშირებულრისკებზე, კერძო
სექტორთან აქტიური თანამშრომლობით, რასაც აკეთებს კიდეც.
საქართველომ გადადგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები კერძო სექტორში კორუფციის პრევენციის
სამართლებრივი ჩარჩოს გასაუმჯობესებლად, მათშორის, სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების
სფეროს პოლიტიკის პრიორიტეტებში კორუფციულუ დანაშაულისთვის იურიდიული პირების
პასუხისმგებლობის დაყენებით(ACN, OECD, 2019[12]). „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა
და აუდიტის შესახებ“ 2016 წლის კანონის შესაბამისად, საქართველოში ყველა კომპანია
ვალდებულია, გაასაჯაროოს ფინანსური ანგარიშები, ხოლო ბიზნესის რეგისტრაციის შესახებ
ინფორმაცია ხელმისაწვდომია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს NAPR– ის ვებსაიტზე.
(https://napr.gov.ge). ინფორმაცია იურიდიული პირების ბენეფიციარი მფლობელების შესახებ
შეგიძლიათ მიიღოთ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის
სამსახურის პორტალის მეშვეობით SARAS (www.reportal.ge), რომელიც მოიცავს ყველა
კომპანიის, მსს-ების, ფინანსურ ანგარიშგებას. 2019 წლიდან NAPR და SARAS კოორდინაციას
უწევენ ძალისხმევას, SARAS პორტალის NAPR ბიზნეს რეესტრთან დაკავშირების მიზნით, რათა
შესაძლებელი იყოს კომპანიის სრულყოფილინფორმაციაზე უფრო მარტივის და მოსახერხებელი
წვდომა ერთადგილზე. იმ დროს, როცა აღნიშნული ძალისხმევა იმსახურებს შექებას, მთავრობამ
ასევე უნდა უზრუნველყოს იურიდიული პირების პასუხისმგებლობის ეფექტური აღსრულების
მექანიზმი, საბოლოო ბენეფიციარის შესახებ ინფორმაციის გაუმჟღავნებლობის ან ყალბი
ინფორმაციის გამჟღავნების შემთხვევაში.
საქართველოში ბიზნესს შეუძლია კორუფციის შესახებ განაცხადოს ახლადშექმნილკორპორატიულ
საინფორმაციოპორტალზე (www.mkhileba.gov.ge რომლის ლინკი შეტანილია ყველა სამთავრობო
უწყების ვებსაიტებში. ამავე დროს, მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო სექტორში
კორპორატიული ინფორმატორების დაცვის იურიდიული გარანტიები განმტკიცებულია,6 კერძო
სექტორში კორუფციის თაობაზე ინფორმაციის მიმწოდებელთა დაცვა კანონით სათანადოდ არაა
დაცული გათვალისწინებული, რის მოგვარებაზეც უნდა იზრუნოს მთავრობამ. ამასთან,
მნიშვნელოვნადგაიზარდა საქართველოს ბიზნეს ომბუდსმენის (BO) როლი, კორპორატიული ეთიკის
მხარდასაჭერი ღონისძიებების ორგანიზების საქმეში და ახლა უკვე ბიზნეს ომბუდსმენს
შეუძლია, აქტიური მონაწილეობა მიიღოს კორპორატიული ეთიკის ღონისძიებათა დაგეგმვისა და
შემუშავების პროცესში, „2019-2020 წლების ანტიკორუფციულსამოქმედო გეგმის ფარგლებში
(ACN, OECD, 2019[12]). უფრომეტიც, ბიზნეს ომბუდსმენმა ბიზნესისთვის შეიმუშავა ელექტრონული
კომუნიკაციის პლატფორმა, რომელიც უზრუნველყოფს ბიზნესომბუდსმენთან წვდომასა და
კორუფციულქცევასთან დაკავშირებული შემთხვევების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას.
საქართველომ მნიშვნელოვანი ძალისხმევა გასწია ბიზნესისთვის ხელმისაწვდომი, კორუფციის
პრევენციის მექანიზმების შესახებ ცნობიერების ამაღლებისა (საჯარო სამსახურის ბიუროს,
კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოების, იუსტიციის სამინისტროს მიერ
მსს პოლიტიკის ინდექსი: აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები 2020 © ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი,
ევროპის განათლების ფონდი, ევროკავშირი, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია 2020

18  10. საქართველო: მცირე ბიზნესის აქტის ქვეყნის პროფილი
ორგანიზებული სემინარები და შეხვედრები) და კომპანიების წახალისების მიზნით, დანერგონ
კორპორატიული ეთიკის პრაქტიკა. ამასთანავე, შესაძლებელია შემდგომი ნაბიჯების გადადგმა
კომპანიების მიერ, განსაკუთრებით მსს-ების მიერ, ეთიკის კოდექსის შემოღებისა და მისი
დაცვის მექანიზმების დანერგვის კუთხით, მათშორის ფინანსური სტიმულირების შემოღება (მაგ.
გადასახადების შემცირება ან შეღავათები სესხის აღებისას) და არასაფინანსოღონისძიებები,
რომლებიც ხელს შეუწყობს ეთიკის ინიციატივებში ჩართულ კომპანიებს და აამაღლებს
ცნობიერებას იმ უპირატესობებზე, რაც მოაქვს ბიზნეს ეთიკის დაცვის მექანიზმების
გამოყენებას. გარდა ამისა, მთავრობას და ბიზნეს ასოციაციებს შეუძლია, ჩაერთონ კოლექტიური
ეთიკის აქტივობაში, მაგალითად, ეთიკის პაქტის ინიცირებით ერთ ან რამდენიმე ბისზნეს
სექტორთან.

სტრატეგიული მიმართულება A – საჭიროებებზე ორიენტირებული მთავრობა
მსს პოლიტიკის ინსტიტუციონალური და სამართლებრივი ჩარჩო
საქართველომ მნიშვნელოვანი პროგრესი განიცადა ამ პოლიტიკის კომპონენტში და უკვე
ჩამოაყალიბა მსს პოლიტიკის კარგად სტრუქტურირებული და მოწინავე ინსტიტუციონალური და
სამართლებრივი ჩარჩო. 2016 წელს განხორციელებული SBA- ს ბოლო შეფასების შემდეგ,
საქართველომ დაამტკიცა და ამჟამად ახორციელებს მსს-ების განვითარების პირველ
მრავალწლიან სტრატეგიას, ასევე აამოქმედა ორი საკვანძო საჯარო სააგენტო, ერთი, რომელიც
პასუხისმგებელია მსს-ების მხარდაჭერაზე და მეორე, რომელსაც ევალება ინოვაციებისა და
ტექნოლოგიური განვითარების ხელშეწყობა.
2016-2020 წლებში მსს-ების განვითარების სტრატეგიაზე მუშაობის პროცესს უძღვება
საკოორდინაციოკომიტეტი, რომელსაც ხელმძღვანელობს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო (MoESD), დარგობრივი სამინისტრო, რომელიც პასუხისმგებელია მსს პოლიტიკაზე.
სტრატეგიის შემუშავებით უარი ეთქვა მსს-ების განვითარების საქართველოში მოქმედ
ტრადიციულ მეთოდს, რომელიც დიდ ყურადღებას უთმობდა ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესების
საკითხს, მაგრამ იყენებდა უფრო ნეიტრალურ სახელმწიფო პოლიტიკას მსს-ებთან მიმართებაში,
და აქცენტი გაკეთდა უფრო პროაქტიულ პოლიტიკაზე. სტრატეგია ჩამოყალიბებულია ხუთი
სტრატეგიული მიმართულების საფუძველზე (სამეწარმეო და ინსტიტუციონალური გარემოს
გაუმჯობესება; ფინანსებზე წვდომა; უნარების დახვეწა და სამეწარმეო კულტურის ამაღლების
ხელშეწყობა; ექსპორტის წახალისება და საწარმოთა ინტერნაციონალიზაცია; ინოვაციებისა და
სამეცნიერო კვლევებისა და ნაშრომების (R&D) მხარდაჭერა) და შეიცავს 33 პრიორიტეტული
აქტივობის ჩამონათვალს. დოკუმენტი ახდენს მთლიანობაში სამი რაოდენობრივი მიზნის
იდენტიფიცირებას, რაც ეხება მსს-ების ზრდას, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნასა და
მწარმოებლურობის გაზრდას.
OECD–ის ტექნიკური მხარდაჭერით, მთავრობამ შეიმუშავა მსს სტრატეგიის განხორციელების
შედეგებზე ორიენტირებული მონიტორინგის სისტემა, თითოეული სტრატეგიული მიმართულების
შესრულების ძირითადი ინდიკატორებისთვის. სტრატეგიის განხორციელებაში ჩართული
სახელმწიფო უწყებები და ინსტიტუტები რეგულარულადადგენენანგარიშს მიღწეული პროგრესის
შესახებ, ხოლო საქსტატს ევალება ანგარიშის მომზადება მთლიანად მიღწეულ შედეგებზე.
საქსტატის მიერ წარმოდგენილი ცხადყოფს იმას, რომ 2020 წლისთვის დასახული სამივე მიზანი
უკვე მიღწეულია 2018 წელს.
მსს პოლიტიკის განხორციელება მეტწილადდაეკისრა მცირე და საშუალობიზნესის განვითარების
სააგენტოს, Enterprise Georgia- ს, რომელიც დაარსდა 2014 წელს. სააგენტო სრულად
ფუნქციონირებს და მას მიენიჭა მნიშვნელოვანი ავტონომია. Enterprise Georgia გთავაზობთ
დამხმარე სერვისების სპექტრს და მართავს ქვეყნის მეწარმეობის განვითარების მთავარ
პროგრამას, „აწარმოე საქართველოში“, რომელიც მოიცავს პრიორიტეტული სექტორებისა და
აქტივობების ერთობლიობას. ინოვაციურ საწარმოებს შეუძლიათ, ისარგებლონ 2014 წელს
დაარსებული „საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს“ (GITA) მხარდაჭერით,
ხოლო სოფლის მეურნეობისა და აგრობიზნესის სექტორში მოქმედსაწარმოებს დახმარებისთვის
მსს პოლიტიკის ინდექსი: აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები 2020 © ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი,
ევროპის განათლების ფონდი, ევროკავშირი, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია 2020

10. საქართველო: მცირე ბიზნესის აქტის ქვეყნის პროფილი

 19

შეუძლიათ, მიმართონ „სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სააგენტოს“ (ARDA). ეს
ბოლო სააგენტო შეიქმნა 2019 წლის ივნისში, „სოფლის მეურნეობის კოოპერატივების
განვითარების სააგენტოს“, „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოსა“ და
„საქართველოს რეგიონალური ურთიერთობების დეპარტამენტის“ გაერთიანების შემდეგ. ამ
რეორგანიზაციის შედეგად ARDA- ს მანდატი გაფართოვდა და მას უკვე შეუძლია სხვადასხვა
პროგრამებისა და პროექტების საშუალებით, ხელი შეუწყოს როგორც სასოფლო-სამეურნეო, ისე არა
სასოფლო-სამეურნეო მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას, უზრუნველყოს მომსახურების
ხარისხობრივი და რაოდენობრივი გაუმჯობესება რეგიონალური და მუნიციპალური ცენტრების
მეშვეობითდა მიაწოდოს ინფორმაცია ფერმერებსა და სოფლის მეურნეობის სექტორში დასაქმებულ
მეწარმეებს.
2017 წელს, ასევე, შევიდა ცვლილებები „გრანტების შესახებ კანონში“, რამაც ზემოხსენებულ
სახელმწიფო უწყებებს მისცა შესაბამისი გადასახადებისგან გათავისუფლებული სახელმწიფო
გრანტების გაცემის უფლებამოსილება კერძო კომერციულპირებზე.
შედეგად მთავრობის გადამწყვეტი ძალისხმევისა, რომელიც მიმართულია ბიზნეს გარემოს
გაუმჯობესებისკენ, ადმინისტრაციული ტვირთის შემცირებისკენ, გამჭვირვალობის ხარისხის
ზრდისა და კორუფციასთან ბრძოლისკენ, არაფორმალური სექტორი საქართველოში შედარებით
უმნიშვნელო როლს ასრულებს და მისი წონა სავარაუდოდმშპ-ს 10 პროცენტზე დაბალია (ეროვნული
სტატისტიკის მიხედვით)7.
არსებული მარეგულირებელი გარემოს რეფორმის შედეგადმიღებული დადებითი შედეგების გარდა,
საქართველომ ასევე მნიშვნელოვანი პროგრესი განიცადა „რეგულირების ეფექტის ანალიზის“
(RIA) სისტემატური გამოყენების თვალსაზრისით. 2007 წელს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროში (MoESD) შეიქმნა RIA–ზე პასუხისმგებელი განყოფილება და
დღემდე უკვე განხორციელდა მრავალი პილოტური RIA პროექტი. 2019 წლის მარტიდან
სავალდებულოა RIA შესრულება ბიზნესთან დაკავშირებულ ნებისმიერ ახალ კანონთან
მიმართებაში. ამავდროულად, შემუშავების პროცესშია მსს-ებთან დაკავშირებული სპეციალური
RIA ტესტები.
რეგულარულად ტარდება სახელმწიფო დაკერძო სექტორებს შორის კონსულტაციები (PPC).
სახელმწიფო და კერძოინსტიტუტების მთელი წყება, მათშორის, ბიზნესომბუდსმენი, ინვესტორთა
საბჭო, კერძო სექტორის განვითარების მრჩეველთა საბჭო და DCFTA მრჩეველთა ჯგუფი
აქტიურადაა ჩართული სახელმწიფო დაკერძო სტრუქტურებს შორის დიალოგის გაღრმავების
საქმეში.

მსს-ების სამეწარმეო გარემო
წლების განმავლობაში, საქართველომ შეძლომაღალი სტანდარტების შესაბამისი სამართლებრივი
და სამეწარმეო გარემოს შექმნა, რომელმაც უკვე მოიპოვა მნიშვნელოვანი საერთაშორისო
აღიარება. ქვეყანამ ეს მოახერხა სისტემატური და უწყვეტი რეფორმების განხორციელებითა და
მრავალი ძლიერი და დამოუკიდებელი ინსტიტუტის თავდადებული ძალისხმევით. დღეისათვის
ქვეყანას აქვს EaP- ის რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე მოწინავე პლატფორმა ელექტრონული
მართვის მომსახურებისთვის.
2016 წლის დასაწყისში, საქართველო უკვე იყენებდა ელექტრონული მართვის მომსახურების
თანამედროვე პლატფორმას. E-Georgia სტრატეგიის (2014-2018) და მასთან დაკავშირებული
სამოქმედო გეგმების განხორციელებამ, „მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს“ ხელმძღვანელობით,
ხელი შეუწყო ელექტრონული მართვის სერვისების სპექტრის კიდევ უფრო გაფართოებას (500–მდე
ელექტრონული მომსახურება, ბიზნესის რეგისტრაციის, რეორგანიზაციისა და გაკოტრების
რეგისტრაციის ჩათვლით). ყველ მომსახურება ხელმისაწვდომია ერთი პორტალის მეშვეობით
(www.my.gov.ge). ელექტრონული მართვის მომსახურების პარალელურად, ქვეყნის მასშტაბით
განაწილებული საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრების სისტემა ხელს უწყობს
საწარმოებისა და კერძო მოქალაქეების წვდომას სამთავრობო სერვისებზე (იხ. გრაფა 10.1).
მთავრობა, ასევე, გამოირჩევა აქტიურობით ღია მონაცემთა ფრონტზე. შეიქმნა ერთიანი ღია
მსს პოლიტიკის ინდექსი: აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები 2020 © ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი,
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მონაცემთა პორტალი (www.data.gov.ge), სადაც რეგულარულად ქვეყნდება ფართო სპექტრის
ინფორმაცია მთავრობის საქმიანობის შესახებ. აქტუალურია პორტალის განახლების გეგმა,
რომელიც უფრო მოსახერხებელს გახდის მას და მოიყვანს ევროკავშირის სტანდარტებთან
შესაბამისობაში.
ძალიან პროაქტიული სამართლებრივი რეფორმის პოლიტიკის შედეგად, ბიზნეს ლიცენზიების
რაოდენობა შემცირდა 85% -ით დაშემოღებული იქნა ელექტრონული აუქციონი დარჩენილი
ლიცენზიების განაწილებისთვის, რაც მნიშვნელოვნადამცირებს კორუფციის შესაძლებლობას.
საქართველომ შეიმუშავა კომპანიების რეგისტრაციის ულტრათანამედროვე სისტემა და
დღეისათვის ქვეყანა 2020 წლის ბიზნესის კეთების ანგარიშის ბიზნესის დაწყების
ინდიკატორის მიხედვით მეორე ადგილზეა, ახალი ზელანდიის შემდეგ. შეზღუდული
პასუხისმგებლობის კომპანიის რეგისტრაცია მხოლოდერთპროცედურას საჭიროებს, რამდენადაც
მუშაობს ერთი ფანჯრის სისტემა, სადაც სრულდება ყველა საჭირო პროცედურა ახლადშექმნილი
კომპანიისთვის. ბიზნესის დაწყების მთელი პროცედურა სრულდება ერთ დღეში, ხოლო
მომსახურების ღირებულება შეადგენს ქვეყნის ერთსულმოსახლეზე შემოსავლის 2.1%-ს (World
Bank, 2019[7]).
გარდა ამისა, მცირე ზომის საწარმოებისთვის საქართველომ აამოქმედა მსუბუქი დაბეგვრის
რეჟიმი. მიკროსაწარმოები, რომელთაც წლიური შემოსავალი 30 000 ლარზე (~9,052 ევრო)
ნაკლებია, გათავისუფლებულია მოგების გადასახადისაგან, ხოლო მცირე საწარმოები, რომელთა
წლიური ბრუნვა არ აღემატება 500 000 ლარს (~150,870 ევრო), ექვემდებარება გადასახადის
გადახდას დასაბეგრი შემოსავლის 1%-ის ოდენობით. ”მცირე ბიზნესის” სტატუსი უქმდება, თუ
საწარმო ორი კალენდარულწლის პერიოდში აჩვენებს 500 000 ლარზე მეტ ბრუნვას. დამატებული
ღირებულების გადასახადის (დღგ) ზღვარი დაფიქსირდა 100 000 ლარზე (~30 174 ევრო), ხოლო
გადახდილი დღგ-ს ავტომატური დაბრუნების ახალი სისტემა ამოქმედდა 2019 წლის თებერვალში.
ყველა გადასახადის გადახდა ხდება ონლაინ რეჟიმში. 2020 წლის ბიზნესის კეთების ანგარიშის
თანახმად, საქართველოს შედარებით კარგი პოზიცია უკავია წლიური საგადასახადო
გადასახადების (5) და აქვს დღგ-ს დაბრუნების მაღალი ინდექსი (85.9 / 100), ხოლოსაგადასახადო
ვალდებულების შესრულებისთვის საჭირო დრო შეადგენს 216 საათს წელიწადში, რაც
შესაბამისობაშია AaP- ისქვეყნების საშუალო მაჩვენებელთან (World Bank, 2019[7]).
გრაფა 10.1. საქართველოს საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრი
საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრი (PSH) არის საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს
დაქვემდებარებაში მოქმედი, სამთავრობო სააგენტო, რომელიც ეწევა მრავალფეროვან
საზოგადოებრივ მომსახურებას ერთი ადგილიდან - მომსახურებათა შორისაა, „სამოქალაქო
რეესტრის სააგენტოს“, „საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს“, „ეროვნული არქივის“,
აღსრულების ეროვნული ბიუროსა“ და „საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის“ სერვისები. სულ
მოქმედებაშია საზოგადოებრივი მომსახურების 22 ცენტრი, რომლებიც ორიენტირებულია
სამმხრივი ამოცანის შესრულებაზე: მომხმარებლისთვის მაღალხარისხოვანი მომსახურების
გაწევა ერთი ფანჯრის პრინციპით; საჯარო სერვისების განვითარების ხელშეწყობა; და
მრავალფეროვანი და ინოვაციური მომსახურების შეთავაზება.
ყოველდღიურად 20 000-ზე მეტი მომხმარებელი სარგებლობს საზოგადოებრივი ცენტრის
მომსახურებით ქვეყნის მასშტაბით. თითოეული საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრი
დაყოფილია სამ სივრცედ, ესენია: თვითმომსახურების სივრცე, სწრაფი მომსახურების სივრცე და
გახანგრძლივებული მომსახურების სივრცე.


თვითმომსახურების სივრცე : ავტომატური სისტემების გამოყენებით, მომხმარებლები
იღებენ მრავალფეროვან მომსახურებას, როგორიცაა ქონების ან ბიზნესის
რეგისტრაციის ამონაწერები, პირადობის მოწმობების და პასპორტების ბიომეტრიული
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ფოტოსურათები, ბანკომატებიდან ფულის გამოტანა და დისტანციური გადახდების
განხორციელება გადახდის აპარატების საშუალებით.


სწრაფი



გახანგრძლივებული

მომსახურების სივრცე : განკუთვნილია მომსახურებისთვის, რომლის
განხორციელებას ესაჭიროება მაქსიმუმ ხუთი წუთი. მაგალითად, უკვე დამზადებული
პირადობის მოწმობებისა და პასპორტების, დაბადებისა და ქორწინების მოწმობების,
აპოსტილით დამოწმებული ან ლეგალიზებული დოკუმენტების, აგრეთვე, ქონების და
ბიზნესის რეგისტრაციის ამონაწერების გაცემა.
მომსახურების
სივრცე :
ეს
სივრცე
განკუთვნილია
მომსახურებებისთვის, რომლებიც მოითხოვს ხუთ წუთზე მეტ დროს, მაგალითად,
პასპორტისა დაპირადობის მოწმობის მიღებაზე, ქონებისა და ბიზნესის რეგისტრაციაზე,
ან არქივიდან დაბადების მოწმობის გამოტანაზე განცხადების შევსება.

მიუხედავად იმისა, რომ მომსახურების სივრცეების ამგვარი დაყოფა გარკვეულწილად
ემსახურება რიგების შემცირებას, რიგები, ასევე, რეგულირდება რიგის მართვის ელექტრონული
სისტემის საშუალებით. მიმართულების მაჩვენებელი თვალსაჩინობანერები, აგრეთვე, ეხმარება
მომხმარებლებს შენობაში გადასაადგილებლად. საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრები,
ამავდროულად, ყოველწლიურად აწარმოებენ გამოკითხვას მომსახურების ხარისხთან
დაკავშირებით.
წყარო: http://psh.gov.ge.

გაკოტრება და მეორე შანსი
2007 წლის „კანონი გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ კვლავაც ასრულებს
გადახდისუუნარობის საქმეების სამართლებრივი ჩარჩოს ფუნქციას საქართველოში. 2017 წლის
მდგომარეობით, კანონში შეტანილი ცვლილებების სერიის საფუძველზე გაუმჯობესდა
საქართველოს რეიტინგი 2020 წლის ბიზნესის კეთების ანგარიშის გადახდისუუნარობის
საკითხის გადაჭრის ინდიკატორით(64-ე პოზიცია, ნაცვლად122-ე პოზიციისა 2015 წელს) (World
Bank, 2019[7]). ცვლილებების შედეგად დაჩქარდა რეორგანიზაციისა და სალიკვიდაციო საქმის
წარმოება, გამყარდა დაცულდა დაუცველკრედიტორთა უფლებები (გადაწყვეტილების მიღების
პროცესში მონაწილეობის გააქტიურების გზით), დაინერგა გადახდისუუნარობის საქმის
წარმოების ელექტრონული სისტემა და მოწესრიგდა გაკოტრების საქმის მმართველთა დანიშვნის
პროცედურა.
თუმცა, გადახდისუუნარობის კანონმდებლობის კიდევ უფრო გაუმჯობესება შესაძლებელია,
საერთაშორისოსტანდარტებთან მიახლოებისა და იმ პრობლემების შემცირების მიზნით, რომლებიც
ხელს უშლის სამართლებრივი ჩარჩოს ეფექტურობას. მშვიდობიანი შეთანხმების მიღწევა ან
გამარტივებული სასამართლო საქმისწარმოება საშუალებას მისცემდა მსს-ებს, რომლებსაც
ზოგჯერ არ გააჩნიათძვირადღირებული გადახდისუუნარობის საქმის წარმოებაში ჩართვისთვის
საჭირო რესურსი, თავიდან აიცილონ მთელი აქტივების გაყიდვა გადახდისუუნარობის შიშით.
ამასთან, ახლად შემოღებული ელექტრონული სისტემა, რომელიც მოიცავს საქმესთან
დაკავშირებულყველა განჩინებას და, შესაბამისად, ზრდის პროცედურების გამჭვირვალობას, ჯერ
არ არის სრულადდანერგილი და რეალიზებული.
მთავრობა ამზადებს გაკოტრების პროცედურის ახალ საკანონმდებლო ჩარჩოს, საპროცესო
გამჭვირვალობის გაზრდის მიზნით, რითაც კრედიტორებს აძლევს თანხების დაბრუნებისა და
კლიენტებთან და მომწოდებლებთან თანამშრომლობის შენარჩუნების უკეთეს შესაძლებლობას,
ამავდროულად, ხელს უწყობს ფინანსებზე დაჩქარებულ და სტაბილურ წვდომას,
რესტრუქტურიზაციის პროცესის მხარდასაჭერად და გაკოტრებული მეწარმეების მიერ
კრედიტებზე უკეთესი წვდომის მიზნით, ბიზნესის ახლიდან დასაწყებად. დონორების (მაგ. GIZ ან
USAID) მხარდაჭერით ტარდება საინფორმაციო კამპანიები ბიზნესის წარმომადგენლების,
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ბიზნეს ასოციაციების და საკონსულტაციო კომპანიებს შორის ახალი კანონის მთავარი
სიახლეების შესახებ ინფორმაციის გასავრცელებლად.
ამავდროულად, მიუხედავად იმისა, რომ ხელმისაწვდომია რესტრუქტურიზაციის პროცედურა,
გადახდისუუნარობასთან დაკავშირებული საქმეების დიდი ნაწილი ითვალისწინებს
ლიკვიდაციას, რითაც ხაზი ესმევა საკრედიტოპრიორიტეტსა და პრევენციული ზომების სისუსტეს.
მართალია, წარუმატებლობის შიშითშეპყრობილმეწარმეებს შეუძლიათ, ისარგებლონ სახელმწიფო
და კერძო ორგანიზაციების მიერ შემოთავაზებული მომსახურებითგადახდიისუნარიანობის წინა
პერიოდში ან მოიძიონ ინფორმაცია ინტერნეტში ანდა ცხელი ხაზების საშუალებით, საქართველომ
მაინც უნდა შემოიღოს ადრეული გაფრთხილების ინსტიტუციონალური სისტემა, რითაც მუდმივ
რეჟიმში მოხდება
პრობლემების მქონე კომპანიების იდენტიფიცირება. გარდა ამისა,
მიუხედავად იმისა, რომ გაკოტრების შემდეგ მეწარმეებზე არ მოქმედებს რაიმე სახის
ეკონომიკური შეზღუდვა, ქვეყანამ უნდა განიხილოს ფართომასშტაბიანი საინფორმაციო
კამპანიის საფუძველზე შექმნილი სპეციალური პოლიტიკის სტრატეგიის განხორციელების
საკითხი, რათა გამარტივდეს მეორე შანსის მიცემის შესაძლებლობა იმ მეწარმეებისთვის, ვისაც
გააჩნია საქმის ხელახლა დაწყების სურვილი.

სტრატეგიული მიმართულება B – სამეწარმეოადამიანური კაპიტალი
ეს განყოფილება ყურადღებას ამახვილებს „ევროპის მცირე ბიზნესის აქტის“ ადამიანური
კაპიტალის კომპონენტებზე. იგი პირველრიგში იკვლევს, თუ როგორ განიხილავს განათლების
სისტემა მეწარმეობას, აკეთებს რა აქცენტს მეწარმეობაზე, როგორც უმთავრეს კვალიფიკაციაზე
- ფაქტორზე, რომელმაც საქართველო უნდა გაიყვანოს განვითარების უფრო ფართო გზაზე და
გახადოს ქვეყანა კონკურენტუნარიანი, ეკონომიუკრად მზარდი და უზრუნველყოფილი სამუშა ო
ადგილებით. შემდგომ ის განიხილავს ქალთა მეწარმეობის განვითარების საკითხს. ბოლოს იგი
განიხილავს პოლიტიკისა და მსს-ებისთვის ტრენინგების უზრუნველყოფის საკითხებს.

სამეწარმეო სწავლება
2016 წლის SBA შეფასების შემდეგ შეიქმნა სამეწარმეო სწავლების საკითხების შემსწავლელი
უწყებათაშორისი სამუშაოჯგუფი. ამ ჯგუფმა, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის
სამინისტროს ხელმძღვანელობით, შეძლოცნობიერების ამაღლება და უზრუნველყოდაინტერესებულ
მხარეთა შორის თანამშრომლობა მეწარმეობის უწყვეტ რეჟიმში სწავლების სფეროში. ამის
შემდეგ, საქართველოს სამეწარმეო სწავლების ენთუზიაზმი გააძლიერა „განათლებისა და
მეცნიერების ერთიანი სტრატეგიის (2017-2020)“ შემუშავებამ. სტრატეგია ითვალისწინებს
მეწარმეობის უწყვეტი სწავლების პერსპექტივას, რასაც ზურგს უმაგრებს „სამეწარმეო
სწავლების სამოქმედო გეგმა (2019-2020)“. მეწარმეობის ძირითადი უნარების შესწავლა
გათვალისწინებულია ეროვნული სასწავლო პროგრამის ფარგლებში (დაწყებითი, საბაზო და
საშუალო) და ხორციელდება სპეციალური სასკოლო საგნების დახმარებით.
სამეწარმეო უნარები ყველაზე
უკეთ ყალიბდება
პროფესიულ საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში (VET), სადაც ხელმისაწვდომია პედაგოგიური სწავლება და დამხმარე
მასალები. აღნიშნული ემსახურება დასაქმების პერსპექტივისა და კარიერული წინსვლის ფართო
მიზანს, რის განხორციელებაში სამეწარმეო უნარ-ჩვევები გადამწყვეტ როლს თამაშობს.
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების განვითარების პროცესი ითვალისწინებს
სამეწარმეო უნარებსა და „სამეწარმეო სკოლის“ პილოტურ პროექტს. საანგარიშო პერიოდში,
უმაღლესი განათლების სასწავლებლებში არ შეინიშნებოდა რაიმე მნიშვნელოვანი აქტივობა
მეწარმეობის მხარდაჭერის კუთხით, თუარგავითვალისწინებთცალკეულშემთხვევებს რამდენიმე
უნივერსიტეტში.
შეფასების შედეგად გამოიკვეთა ახალგაზრდების წახალისების შესანიშნავი არაფორმალური
სასწავლო ინიციატივები, საკუთარი შემოქმედებითი და სამეწარმეო პოტენციალის
განვითარების მიზნით. მაგალითისთვის, 2017 წლის Fablab–ის ინიციატივა, სადაც
ახალგაზრდები უშუალოდ მუშაობენ პროდუქტის დიზაინსა და მაკეტების მომზადებაზე,
მსს პოლიტიკის ინდექსი: აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები 2020 © ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი,
ევროპის განათლების ფონდი, ევროკავშირი, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია 2020
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პრაქტიკული ცოდნის შეძენის შესანიშნავი საშუალებაა და მეტყველებს პროფესიულსკოლებსა და
„საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს“ (GITA) შორის პარტნიორობის
მნიშვნელობაზე. მრავალ პროფესიულ კოლეჯში მოქმედი „სამეწარმეო კლუბები“, ასევე,
საშუალებას აძლევს ახალგაზრდებს უშუალოდ შეხვდნენ მეწარმეებს და პირველი წყაროდან
მიიღონ ინფორმაცია თვითდასაქმებისა და ბიზნესის წარმართვის შესაძლებლობებსა და
გამოწვევების შსახებ. ამასთან ერთად, გაუმჯობესებული თანამშრომლობა ზოგადად სკოლებს
შორის (პროფესიულდა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლები) მნიშვნელოვანი იქნება მრავალმხრივი
სამეწარმეო სწავლების გრძელვადიანი გეგმის შემუშავების პროცესში. ამასთან
დაკავშირებით, გასათვალისწინებელია პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში
მეწარმეობის მხარდაჭერის საკითხის განხილვისას შემუშავებული რეკომენდაციები სკოლებისა
და ბიზნესის თანამშრომლობაზე, მათ შორის კომერციულ და სამრეწველო დაწესებულებებში
მასწავლებლების მივლინებაზე (Livny et al., 2016[13]).
დაბოლოს, საგანმანათლებლო სისტემის მასშტაბით მეწარმეობის განვითარების პროცესის
მონიტორინგი უნდა გასცდეს სტანდარტულ, წლიური სასკოლო ანგარიშის ფორმატს. იმის
გათვალისწინებით, რომ სამეწარმეოსწავლება არის ახალი და განვითარებადი პოლიტიკის სფერო,
ფორმალური და არაფორმალური განათლების სისტემაში მისი დანერგვის გზების შესახებ
სიღრმისეული მსჯელობა არა მხოლოდხელს შეუწყობს სისტემატური განხილვისა და შეფასების
კულტურის დამკვიდრებასა და შესაძლებლობების გაძლიერებას, არამედ, მიღებული
გაკვეთილების საფუძველზე, კიდევაც უზრუნველყოფს პოლიტიკისა და პრაქტიკის გაუმჯობესების
უწყვეტპროცესს.
უწყებათშორისი სამუშაო ჯგუფის მოქმედების შემდეგი ეტაპი უნდა ეხებოდეს არაფორმალურ
სამეწარმეო სწავლებას და ყურადღება გამახვილდეს ახალგაზრდებისთვის კონკრეტული
სამეწარმეო გამოცდილების შეძენის შესაძლებლობების განვითარებაზე. ამ ჯგუფში Creative
Georgia–ს ჩართვა ასევე, დიდად შეუწყობდა ხელს შემოქმედებითი ეკონომიკიდან ცოდნის და
სამეწარმეო შესაძლებლობების ადგილობრივ სკოლებში, სასწავლო ცენტრებსა და
უნივერსიტეტებში გადატანის პროცესს.
სასწავლო პროგრამისთვის გათვალისწინებული უნდა იქნას არსებულ სასწავლო საგნებზე
დაფუძნებული ძირითადი სამეწარმეო უნარების გავრცობის ალტერნატიული შესაძლებლობები.
გამოყენებული უნდა იყოს „ევროპის სამეწარმეო კომპეტენციების ჩარჩო“-ს სამი მიმართულება.
ეს მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს მასწავლებლების გადამზადებასა და „მასწავლებელთა
პროფესიული განვითარების ცენტრის“ როლზე.
დაბოლოს, კონსტრუქციული დიალოგის საშუალებით, რომელშიც ჩართული იქნებიან უმაღლესი
საგანმანათლებლო საზოგადოების, სტუდენტური ორგანიზაციების, კერძო სექტორის,
განათლებისა და ეკონომიკის სამინისტროების წარმომადგენლები, მოძიებული უნდა იქნას
გზები, რომლებიც უზრუნველყოფს მეწარმეობის სწავლების უფრო თანმიმდევრულგანვითარება ს
ქვეყნის საუნივერსიტეტო ქსელში.

ქალთა მეწარმეობა
2016 წლის SBA შეფასების შემდეგ, ქალთა მეწარმეობისთვის პოლიტიკის მხარდაჭერა გაძლიერდა
„მსს განვითარების სტრატეგიისა“ (2016-2020) და სოფლის განვითარების სტრატეგიის (20172020) საფუძველზე. იმ დროს, როცა „გენდერული თანასწორობის უწყებათაშორისი კომისია“
უზრუნველყოფს ურთიერთკავშირს სხვადასხვა სამთავრობო სტრატეგიებს შორის, რომლებიც
ეისწავლის ქალთა სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას, „კერძო სექტორის განვითარების
საბჭოს“ ქალთა მეწარმეობის ქვე-კომიტეტი მიზნად ისახავს სამეწარმეო სფეროში კერძო
სექტორის განვითარების საბჭოს ფარგლებში, მიზნად ისახავს მეწარმეობაში გენდერული
უთანასწორობის აღმოფხვრას.
„კერძოსექტორის განვითარების საბჭოს“ მიერ ჩატარებული საბაზისოკვლევა მიუთითებს ქალთა
ბიზნესის სიჭარბეზე საცალო ვაჭრობის, სოციალური სერვისების, სურსათის გადამუშავებისა და
ტურიზმის სექტორებში, 40%-იანი მხარდაჭერის პროგრამების სახელმწიფოს მხრიდან
მსს პოლიტიკის ინდექსი: აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები 2020 © ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი,
ევროპის განათლების ფონდი, ევროკავშირი, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია 2020
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(Elizbarashvili, Samadashvili and Burchuladze, 2018[14]). ქალთა სტარტაპებისა და ბიზნესის ზრდის
საკითხებზე ტრენინგების ორგანიზებაში ლომის წილი აქვთ Enterprise Georgia– ს და GITA– ს.
თუმცა, ქალების ანგარიშზე მოდის სტარტაპების მხოლოდ31% (GEOstat, 2018[15]), საჭიროა მეტი
მხარდაჭერა, განსაკუთრებით მოშორებულ რეგიონებში. ქალთა ბიზნესის თითქმის 60%
მდებარეობს ქვეყნის ცხრა რეგიონის, ძირითადადსოფლის, ორრეგიონში (თბილისსა და იმერეთში)
(Elizbarashvili, Samadashvili and Burchuladze, 2018[14]).
ქალთა მეწარმეობის განვითარების პროცესში გენდერული სტერეოტიპები გასათვალისწინებელი
ფაქტორებია (Natsvlishvili, 2017[16]). აუცილებელია მთავრობისა და დაინტერესებული სამოქალაქო
ჯგუფების კოორდინირებული ძალისხმევა ქალთა მეწარმეობის პოტენციალის შესახებ
ცნობიერების ასამაღლებლადდა იმის გასააზრებლად, თურა როლის შესრულება შეუძლია მას ფართო
სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროცესში, მათშორის საჭიროა მასმედიის საშუალებით
როლური მოდელებისა და წარმატების ისტორიების პოპულარიზაცია (Elizbarashvili, Samadashvili
and Burchuladze, 2018[14]). ამ მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯია Enterprise Georgia–ს
ინიციატივა, ქალგანმცხადებლებისთვის პრეფერენციული რეჟიმის უზრუნველყოფა მისი მსსების მხარდაჭერის პროგრამის, „აწარმოე საქართველოში“, ფარგლებში.
რამდენადაც ამ შეფასებისთვის ქალთა მეწარმეობის შესახებ საბაზისომონაცემები ძირითადად
ხელმისაწვდომი იყო ერთჯერადი კვლევის პროექტის საფუძველზე, „კერძო სექტორის
განვითარების საბჭომ“, ფართოპოლიტიკის დაგეგმვისა და ანალიზის ხელშეწყობის მიზნით, უნდა
განიხილოს მონაცემთა დამუშავების ნორმატიული ჩარჩო სახელმწიფო დონეზე.
იმის გათვალისწინებით, რომ ქალთა მეწარმეობა იყოფა ურბანულდა სასოფლო მეწარმეობად,
ქალთა მეწარმეობის სამოქმედო გეგმა, რომელიც შემოთავაზებული იყო მსს სტრატეგიის
შუალედული შეფასებისას, (Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia,
2018[17]) უნდა გადაისინჯოს. სამოქმედო გეგმით თანაბარწონიანადუნდა იყოს განხილული
საჭიროებითგანპირობებული მეწარმეობა და მოგებაზე ორიენტირებული მეწარმოება და მათთვის
უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ტრენინგებსა და საკონსულტაციო მომსახურებაზე წვდომის
გაზრდილი შესაძლებლობა. ადგილობრივი არასამთავრობოორგანიზაციების ჩართულობა და მათთა ნ
თანამშრომლობა ხელს შეუწყობს ურთიერთობების გაფართოებას. მნიშვნელოვანი იქნება
კრიტერიუმები, რომელთა მიხედვითაც უნდა შეფასდეს პოლიტიკის განხორციელების პროცესი. ეს
მოითხოვს უფრო მჭიდრო თანამშრომლობას პოლიტიკის სფეროებს შორის, რომლებიც უკვე
განიხილავს ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების საკითხს, მათშორის - მსს-ების განვითარების
საკითხს, დასაქმების ხელშეწყობისა და სოფლებისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების
საკითხებს.

მცირე და საშუალომეწარმეობის უნარები
2016 წლის შეფასების შემდეგ, მსს სტრატეგიაში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო
ადამიანურ კაპიტალს. „კერძო სექტორის განვითარების საბჭო“ ზედამხედველობას უწევს
სტრატეგიით გათვალისწინებულ ყველა განვითარებას, თუმცა საბჭოს ჯერჯერობით არ
დაუფიქსირებია კონკრეტული პოზიცია მსს-ების ადამიანური რესურსის განვითარების
საკითხზე. შემდგომი განვითარება უფრო კოორდინირებული ძალისხმევა იყო პროფესიული
ინტელექტის ფორმირებისთვის. შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემას, რომელიც
თავდაპირველად შრომის სამინისტროში შედიოდა, ამჟამად მართავს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო. ამან უნდა გააუმჯობესოს კოორდინაციის ხარისხი მსს-ებისთვის
საჭირო უნარებსა და ხელმისაწვდომ ადამიანურ რესურს შორის. უწყებათშორისი სამუშაო ჯგუფი,
რომელსაც სათავეში უდგას სამინისტრო (და რომელშიც შედის Enterprise Georgia), იძლევა
რჩევებს სექტორული პროფესიული ინტელექტის საკითხებზე. 2018 წელს სამუშაო ჯგუფმა
კონკრეტულადგანიხილა ტურიზმისა და საგამომცემლო სექტორებისთვის საჭირო უნარ-ჩვევები.
მსს უნარების განხილვა სამშენებლო სექტორთან მიმართებაში დაგეგმილია 2019 წლისთვის.
Enterprise Georgia -მ შეიმუშავა „საექსპორტო მზადყოფნის“ ინსტრუმენტი, რომელიც მსს-ებს
აძლევს ინტერნაციონალიზაციი შესაძლებლობის შეფასების საშუალებას; იგი, ამავდროულად,
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იძლევა ტრენინგებისა და საკონსულტაციომომსახურების, ასევე, ექსპორტის მართვის კურსების
ორგანიზების რეკომენდაციას.
მართალია, Enterprise Georgia უზრუნველყოფს ტრენინგებსა და საკონსულტაციო მხარდაჭერას
სტარტაპებისა და მზარდი ბიზნესებისთვის (მაგ. ელექტრონული კომერცია, ციფრული მარკეტინგი,
კიბერუსაფრთხოება), GITA– ს პროგრამა „სტარტაპ საქართველო“ არის ინოვაციური სტარტაპების
დახმარების მთავარი რესურსი. მისი სერვისები მოიცავს ტრენინგების, კურატორული და
საკონსულტაციო მომსახურებათა ერთობლიობას, რომელიც ფინანსდება მიკრო გრანტების სქემით.
GITA ასევე უზრუნველყოფს ტრენინგს მსს-ების ციფრული შესაძლებლობების განვითარების
მიზნით, მათშორის - ტრენინგს ელექტრონული კომერციის თემაზე. ამასთან ერთად, „საქართველოს
ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის (GENIE) პროექტის ფარგლებში განისაზღვრა კარგი
პრაქტიკის რამდენიმე კრიტერიუმი, რომელსაც პროგრამა იყენებს ტრენინგის პროვაიდერების
მობილიზებისას, ხოლო განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
უზრუნველყოფს ზრდასრულთა სწავლების კურსებს, სპეციალურადადამიანურრესურსზე მოთხოვნის
თემაზე.
ცოდნასა და უნარ-ჩვევებთან დაკავშირებით, ბიზნესს ევროკავშირის ერთიან ბაზართან ვაჭრობა
ესაჭიროება, სავაჭრო-სამრეწველოპალატის მიერ, ევროკავშირის ხელშეწყობით, შეიქმნა DCFTAს ექვსი ცენტრი. ეს ცენტრები არა მხოლოდინფორმაციას აწვდიან ევროკავშირის რეგულაციებსა
და სტანდარტების შესახებ, არამედ ატარებენ ტრენინგებს და იძლევიან ინფორმაციას კარგი
პრაქტიკის შესახებ. დამატებით საგანმანათლებლო მომსახურებას უზრუნველყოფს
„საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის სააგენტო“. გარდა ამისა, თუმცა ჯერ კიდევ
შედარებით ახალია, Enterprise Georgia-ს მიერ შემოთავაზებული ონლაინ ტრენინგი
საერთაშორისო ვაჭრობის საფუძვლების შესახებ, მეტყველებს არსებული ტექნოლოგიების
შესაძლებლობაზე, გაზარდოს მსს-ების მიერ ტრენინგებზე წვდომის ხარისხი.
ზოგადი პროფესიული უნარების გასაძლიერებლად შემდეგი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება
სხვადასხვა სააგენტოს მიერ (განათლების, დასაქმების, მეწარმეობის განვითარების)
ჩატარებული ტრენინგების შესახებ მონაცემთა შეგროვება, რაც უზრუნველყოფს მსს-ების
ადამიანური რესურსის განვითრების მხარდამჭერი პოლიტიკის მონიტორინგისა და შეფასების
უფროკონსოლიდირებული პაკეტის შემუშავების საშუალებას.
დაბოლოს, საქართველო შერჩევითი სპეციალიზაციის განვითარების ადრეულეტაპზეა. ახლანდელი
წინადადებები შემმდეგია 1) შერჩევითი სპეციალიზაციის მეთოდების დაკავშირება საპილოტე
რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამასთან ან 2) ცალკე სტრატეგიის შემუშავება
შერჩეული საპილოტე რეგიონისთვის/რეგიონებისთვის, ოთხი რეგიონის განვითარების
ინიციატივებიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე; ორივე წინადადება მისაღებია.
შერჩევითი სპეციალიზაციის კურსით საქართველოს წინსვლის პარალელურად, მნიშვნელოვანია
ის, რომ პროფესიული სწავლებისა და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები
წარმოადგენდნებ რეგიონული განვითარების დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესის ერთიან
შემადგენელს.

სტრატეგიული მიმართულება C – ფინანსებზე წვდომა
2016 წლის შეფასების შემდეგ საქართველომ მიაღწია გარკვეულპროგრესს მსს-ების ფინანსებზე
წვდომის გამარტივების კუთხით. ბოლო წლების განმავლობაში ბანკების მხრიდან დაკრედიტების
მოცულობა გაიზარდა, ამასთანავე, ამოქმედდა სახელმწიფო დაფინანსების მხარდამჭერი
მრავალი პროგრამა, რომლებიც ეხმარება მსს-ებს ფინანსებზე წვდომაში. ამჟამადმიმდინარეობს
რეფორმები ლიზინგის და ფაქტორინგის გასავითარებლად, რაც, სავარაუდოდ, ხელს შეუწყობს
ფინანსური რესურსის ხელმისაწვდომობასა და მის გამოყენებას. საქართველომ ასევე მიაღწია
პროგრესს ფინანსური განათლების საკითხის მოგვარებაში, ამავდროულად, ფასს (IFRS)
სტანდარტების
სავალდებულო
შემოღება
მსს-ებისთვის,
სავარაუდოდ,
გაზრდის
გადახდისუნარიანობის ხარისხს იმ კომპანიებისა, რომლებიცშეასრულებენ აღნიშნულ
ვალდებულებას.
მსს პოლიტიკის ინდექსი: აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები 2020 © ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი,
ევროპის განათლების ფონდი, ევროკავშირი, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია 2020
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სამართლებრივი და მარეგულირებელი ჩარჩო
საქართველოში მსს-ების ფინანსებზე წვდომას ზურგს უმაგრებს კარგად განვითარებული
სამართლებრივი და მარეგულირებელი ჩარჩოს. მინიმალური კაპიტალის მოთხოვნის წესი
შეესაბამება ბაზელ III- ს, ამასთან, კრედიტორთა უფლებების დასაცავად მოქმედებს
ყოვლისმომცველი საკანონმდებლო ჩარჩო. განსაკუთრებითგამყარდა მინორიტარულაქციონერთა
უფლებები. გადახდისუუნარობის საქმისწაროების პროცესი, რომელიც შეიცვალა ბოლო შეფასების
შემდეგ, ახლა მოიცავს ავტომატურადრეორგანიზაციის რეჟიმში ყოფნის ვადის ზღვრებს.
მსესხებლების შესახებ საკრედიტო ინფორმაცია მეტწილად ხელმისაწვდომია, რაც ეხმარება,
განსაკუთრებით მცირე საწარმოებს, ადეკვატური საკრედიტო ისტორიის შექმნაში. მოქმედებს
უძრავი ქონების თანამედროვე კადასტრი, რომელიც მოიცავს საქართველოს მთელტერიტორიას.
საქართველო მსოფლიოში ერთ-ერთი პირველი ქვეყანაა, რომელმაც ქონების რეესტრი გადაიყვანა
ბლოკჩეინ პლატფორმაზე, რამაც ხელი შეუწყო უძრავი ქონების რეგისტრაციის გამჭვირვალობასა
და ეფექტურობას. ამასთან, მნიშვნელოვნადგაფართოვდა კერძოსაკრედიტოინფორმაციის ბიუროს
დაფარვის არეალი, ბოლო შეფასებისას საქართველოს მოსახლეობის 57% -დან 100% -მდე (World
Bank, 2019[7]); ახლა ის უკვე მოიცავს ინფორმაციას არასაბანკო ფინანსური ინსტიტუტების,
საცალო მოვაჭრეებისა და კომუნალური მომსახურების პროვაიდერების შესახებ.
კაპიტალის ბაზრის ფინანსებზე წვდომა ჯერ კიდევ ადრეულეტაპზეა. მიუხედავად იმისა, რომ
ხელისუფლებამ მისი განვითარება პრიორიტეტად დაისახა და რეფორმებიცაა დაგეგმილი, ეს
ბაზარი დღეისათვის არ არის მდგრადი და ვერ სთავაზობს საწარმოებს ფინანსების რეალურ
წყაროს.

მსს-ების საგარეოდაფინანსების წყაროები (საბანკო დაფინანსება ,
არასაბანკოდაფინანსება და ვენჩერული კაპიტალი)
სესხების მოცულობა მნიშვნელოვნადგაფართოვდა ბოლო წლებში, ხოლო ფინანსური შუამავლობის
მაჩვენებელი შედარებითმაღალია, რეგიონის ქვეყნებთან შედარებით, და უტოლდება მშპ-ს 62.5%.
(World Bank, 2018[18]). კრედიტის წლიური ზრდა 17% იყო (National Bank of Georgia, 2019[19]) 2018
წლის ბოლოს, საბანკო სექტორის ლიკვიდობა კი - საკმაოდ მაღალი. თუმცა, მსს-ების
დაკრედიტების გვერდითი ეფექტის იგნორირების გამო, მსს-ებზე გაცემული სესხების წილი
მთლიანი კერძო სექტორის დაფინანსებაში უცვლელი რჩება და შეადგენს დაახლოებით 40%,
მიუხედავად იმისა, რომ სესხის აღების პირობები გარკვეულწილად ხელსაყრელი გახდა.
საწარმოებისთვის საბრუნავი კაპიტალის ნაკლებობა კვლავ ერთ-ერთმთავარ პრობლემადრჩება,
რადგან მომწოდებლები ჩვეულებრივ ვალდებულნი არიან მიაწოდონ კომერციული კრედიტი თავიანთ
მსხვილმსხვილმყიდველებს და იქონიონ დებიტორული ანგარიშები თავიანთბალანსზე - რითაც
დაფინანსების პრობლემა ექმნება მსს-ებს, რომლებიც, როგორც წესი, განიცდიან ფულადი
სახსრების ნაკლებობას. 2016 წლის დეკემბერში საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა (NBG) მიიღო
ლარიზაციის კომპლექსური სამოქმედო გეგმა და შეუერთდა „EBRD-ის მსს-ების ადგილობრივ
ვალუტაში დაკრედიტების პროგრამას“, ადგილობრივ ვალუტაში ხელმისაწვდომ ფინანსებზე
წვდომის გაზრდის მიზნით. შედეგად, დოლარიზაციის დონე გარკვეულწილად შემცირდა, თუმცა
კვლავ მაღალ ნიშნულზეა, როგორც დეპოზიტებზე, ისე სესხებზე, და აღემატება 50%. ამან
შეიძლება, კონკრეტული პრობლემა შეუქმნას მსს-ებს, რომლებსაც, მსხვილ კომპანიებთან
შედარებით, სავარაუდოდ, ჰეჯირების ნაკლები შესაძლებლობა გააჩნიათ სავალუტო რისკის
წინაშე.
სახელმწიფო ფინანსური დახმარების პროგრამები ძირითადადხორციელდება Enterprise Georgia–
ს მეშვეობით, რომელიც გასცემს სესხებს შეღავათიანი საპროცენტო განაკვეთებით პირველ
რიგში რეგიონებში მდებარე საწარმოებზე, რომლებიც დასაქმებული არიან ტურისტულბიზნესში.
დაფინანსების სქემებმა, როგორიცაა „აწარმოე საქართველოში“, დიდი ინტერესი გამოიწვია.
მათი საშუალებით, 2014 წლიდან მოყოლებული, დაფინანა 400-ზე მეტი მსს, ამასთან, რეგულარულა დ
ხორციელდება მათი მონიტორინგი. გარდა ამისა, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო აფინანსებს სოფლის მეურნეობის სექტორში დასაქმებულსაწარმოებს. „ღრმა და
მსს პოლიტიკის ინდექსი: აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები 2020 © ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი,
ევროპის განათლების ფონდი, ევროკავშირი, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია 2020
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ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების“ (DCFTA) ფარგლებში,
ადგილობრივი საწარმოებისთვის ადგილობრივი ბანკების დახმარებით ხელმისაწვდომია
ევროკავშირის მიერმხარდაჭერილი საკრედიტოგარანტიის სქემები და სუბსიდირებული სესხები.
სახელმწიფო საგარანტიის ფონდის შექმნისთვის მზადება დასკვნით ეტაპზეა; თუ სწორადა ა
შემუშავებული, ამ ფონდმა შეიძლება, მნიშვნელოვნად გააფართოოს მცირე ბიზნესის წვდომა
ფინანსებზე, გათვალისწინებული რისკების შემცირების ფონზე.
არასაბანკოდაფინანსება შესაძლებელზე დაბალია. მოკროდაფინანსება ფართოდგამოიყენება და
შეადგენს მთლიანი ფინანსური სექტორის აქტივების დაახლოებით3.5%, მაგრამ იგი ძირითადად
გაიცემა კერძო პირებზე. თუმცა, არსებობს ბაზრის გაჯერების ნიშნები და მიკროსაფინანსო
ინსტიტუტები სულუფრო მეტადგანიხილავენ ბიზნესის დაფინანსების საკითხს. დღესდღეობით,
ლიზინგი და ფაქტორინგი დიდწილად განუვითარებელია. ზოგიერთი ბანკი მომხმარებელს
სთავაზობს ლიზინგს. ბოლო შეფასების შემდეგ ჩამოყალიბდა ლიზინგის ასოციაცია; თუმცა,
ფაქტიურად, ოპერაციები დღესდღეობით თითქმის დასარეგულირებელია და, საქართველოს
სამოქალაქო კოდექსში 2019 წლის ცვლილებების თანახმად, ეფექტური საპროცენტო
განაკვეთებისა და ლიზინგის ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული სხვა ფინანსური ხარჯების
ზედა ზღვრები მხოლოდახლახანს დამტკიცდა. ფაქტორინგისთვის ესაა მშპ-ს დაახლოებით0,1%,
ამასთან, ჯერ არ არის შემუშავებული სამართლებრივი ჩარჩო, რის გამოც ფაქტორინგის მთელს
ბაზარი რეგულირების გარეშეა. EBRD- ის მხარდაჭერით, საქართველო ამზადებს ლიზინგის
სამართლებრივი ჩარჩოს რეფორმას და ფაქტორინგის სპეციალურ კანონს, რაც ხელს შეუწყობს
ზედამხედველობის გაძლიერებას და მთელაღნიშნულსაქმიანობას მოაქცევს სათანადო ჩარჩოში.
ვენჩერული კაპიტალის განვითარება სულ ახალი დაწყებულია და ჯერ არ არსებობს
ინვესტიციების დაცვის ნორმატიული ბაზა. სახელმწიფო დახმარება ფოკუსირებულია
ინოვაციებზე ორიენტირებული ეკოსისტემის მშენებლობაზე, ხოლო GITA ინოვაციურ კომპანიებს
სთავაზობს ფინანსურ დახმარებას. 2015 წელს შეიქმნა ქრაუდფანდინგის პლატფორმა, ხოლო
ქრაუდფანდინგის მარეგულირებელი საკანონმდებლო ბაზა მომზადების პროცესშია. მომზადებული
კანონის დამტკიცების შემთხვევაში, ქრაუდფანდინგი შეიძლება, გახდეს მცირე სტარტაპების
დაფინანსების ეფექტური ინსტრუმენტი.

ფინანსური განათლება
მოსახლეობის ფართო ფენებსა და საწარმოთა შორის ფინანსური ცოდნის დონის ასამაღლებლად
მრავალი ინიციატივა იქნა წამოწყებული.
ბოლო შეფასების შემდეგ საკვანძო პროგრესია 2017 წელს სავალდებულო „მსს ფასს სტანდარტის“
შემოღება ყველა საწარმოსთვის, რომლის ბრუნვა აღემატება 2 მლნ ლარს (დაახლოებით630 000
ევრო) და/ან ბუღალტრული ბალანსი 1 მლნ ლარზე (დაახლოებით310 000 ევრო) მეტია და ჰყავს 10
თანამშრომელი; უფლებამოსილების მოთხოვნა 2019 წლის შემოდგომამდე ზემოაღნიშნული
შესაბამისობის ვალდებულების დანერგვა მოხდება ნაწილობრივ, მოსინჯვის მეთოდით. ფინანსთა
სამინისტროს ეგიდითა და საერთაშორისო დონორებთან კოორდინაციით, „ბუღალტრული აღრიცხვის,
ანგარიშგებისა და აუდიტის ზემხედველობის სამსახური“ (SARAS) უფასო ტრენინგს სთავაზობს
საწარმოებს, „მსს ფასს სტანდარტის“ საკითხების გასაცნობად. აღნიშნულ სტანდარტზე
უმტკივნეულოდ გადასვლის მიზნით, სახელმძღვანელო მითითებები გაეგზავნა კომერციულ
ბანკებს, აუდიტორებსა და უნივერსიტეტებს. მას შემდეგ, რაც საწარმოები მთლიანადგადავლენ
ახალი მოთხოვნების დაცვის რეჟიმში, სტანდარტიზებული ბუღალტრული საქმიანობის საფუძველზე
მოსალოდნელია კრედიტებზე წვდომის პროცესის გამარტივება, რამდენადაც ფინანსური
სერვისების პროვაიდერებს საშუალება ექნებათ, სწორად შეაფასონ მსესხებლის
გადახდისუნარიანობის ხარისხი.
საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა 2016 წელს ჩაატარა მოსახლეობის ფინანსური ცოდნის
შეფასება, რის შედეგადაც მოხდა „ფინანსური განათლების ეროვნული სტრატეგიის“ შემუშავება.
განხორციელების სამოქმედო გეგმა სულ ცოტა ხნის წინ დამტკიცდა, თუმცა სტრატეგია არ
კონკრეტულ აქცენტს არ აკეთებს მეწარმეობაზე. დამოუკიდებლად, საქართველოს ეროვნულმა
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ბანკმა მიკრო და მცირე მეწარმეებისთვის წამოიწყო ფინანსური განათლების პროგრამა,
რომელიც მოიცავს ინფორმაციას ბიზნესის დაფინანსების წყაროების, შესაბამისი ფინანსური
სერვისების, აგრეთვე მეთოდებსა და ინდიკატორების შესახებ, რომლებიც გამოიყენება
ბიზნესის შეფასებისთვის. 2018 წელს დაიწყო ტრენინგის პროგრამა, რომელიც, როგორც
მოსალოდნელია, მოიცავს 1000 მსს-ს წელიწადში. 2019 წლის მდგომარეობით, ფინანსური
განათლება ასევე შედის ეროვნული სკოლის სასწავლო გეგმაში.

სტრატეგიული მიმართულება D – ბაზრებზე წვდომა
სახელმწიფოშესყიდვები
ამჟამად სახელმწიფო შესყიდვები რეგულირდება 2005 წლის 20 აპრილს მიღებული „კანონით
სახელმწიფო შესყიდვების შესახე“ (PPL), რომელიც ძალაში შევიდა 2006 წლის 1 იანვარს და
რამდენჯერმე მოხდა მისი შესწორება (Government of Georgia, 2005[20]). ახლანდელი კანონის
დებულებები თანმიმდევრულად შეიცვლება სახელმწიფო შესყიდვებზე ევროკავშირის
დირექტივების შესრულების გრაფიკის შესაბამისადთან, როგორც ამას ითხოვს საქართველოს
ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება. ეს ითვალისწინებს ახალდებულებებს მსს-ების
მონაწილეობისთვის.
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო (SPA) არის მთავარი ინსტიტუტი სახელმწიფო დონეზე. მის
ფუნქციებში შედის რეგულირება (ახალი სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ახალი
კანონპროექტის შემუშავება და ადმინისტრაციული ბრძანებების გაცემა, მოქმედი კანონის
სრულყოფის მიზნით), მონიტორინგი, ტრენინგი, ცენტრალიზებული შესყიდვების მართვა,
ელექტრონული შესყიდვების სისტემის ოპერირება და საჩივრების განხილვა. საჩივრების შეტანა
შეიძლება ინტერნეტით, მცირე საფასურად, დაწყებული საქმე კი ჩერდება გადაწყვეტილების
მიღებამდე. ხელისუფლება მუშაობს საქმის განხილვის ფუნქციის დამოუკიდებლობის ხარისხის
ამაღლების საკითხზე, რათა იგი შეესაბამებოდეს საერთაშორისო სტანდარტებს.
სახელმწიფო შესყიდვების ბაზარზე მსს-ბის წვდომის ხელშეწყობის ღონისძიებები მოიცავს
კონტრაქტების ლოტებადდაყოფის შესაძლებლობას, შერჩევისა და გამარჯვებულის გამოვლენის
კრიტერიუმების პროპორციულობის მოთხოვნა, სწრაფი ანგარიშსწორების ვალდებულება,
სახელმძღვანელო მასალები მსს-ების მონაწილეობის შესახებ სახელმწიფო დამკვეთი
ორგანიზაციებისა და საწარმოთათვის, ტრენინგი დაინტერესებული საწარმოებისთვის 8, ახალი
ელექტრონული კატალოგი (www.emarket.spa.ge), რომელიც იძლევა ინფორმაციას მიწოდების
ბაზრის შესახებ და ელექტრონული შესყიდვების კომპლექსური სისტემას
(www.tenders.procurement.gov.ge).
მიუხედავად ნომინალური უპირატესობებისა და ელექტრონული შესყიდვების სისტემის აშკარა
სიმარტივისა (რომელიც ფართოდ გამოიყენება მცირე ღირებულების კონტრაქტების
შემთხვევაში9), მონაწილეობის საშუალო დაბალი მაჩვენებელი (2018 წელს 2.1%) მიუთითებს
იმაზე, რომ მსს-ები თავს ყოყმანობენ სახელმწიფო შესყიდვებში მანაწელეობის მიღებაზე.
წარუმატებელი პროცედურების10 დიდი წილი (27%) ძირითადად შედეგია არასრულად შევსებული
სატენდერო დოკუმენტაციისა ან შესასყიდი საგნის არასაკმარისი აღწერლობისა. თავის მხრივ,
ეს ასახავს სახელმწიფო შესყიდვების უნარ-ჩვევებისა და გამოცდილების ნაკლებობას მრავალ
მცირე სახელმწიფო დამკვეთორგანიზაციაში და არც თუ ისე იშვიათშემთხვევებში ტექნიკური
მახასიათებლების აღწერას ისე, რომ, სავაჭრო ნიშნის ან მსგავსი დასახელების მითითების
გარეშეც, აშკარადწარმოდგენილია კონკრეტული ფირმის სპეციფიკური პროდუქტი, რითაც ზიანი
ადგება კონკურენციას.
მონაცემთა ფართო სპექტრი, რომელიც მოიცავს შესყიდვის პროცედურის სრულ ციკლს,
ხელმისაწვდომია ელექტროშესყიდვების სისტემაში11 მაგრამ, მსს-ების მონაწილეობის შესახებ
ინფორმაციის ამოღება ჯერჯერობით გაძნელებულია. თუმცა, დიდი ბრიტანეთის საერთაშორისო
განვითარების დეპარტამენტის (DfID) და მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, SPA დგამს
მნიშვნელოვან ნაბიჯებს ამ ხარვეზის აღმოსაფხვრელად.
მსს პოლიტიკის ინდექსი: აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები 2020 © ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი,
ევროპის განათლების ფონდი, ევროკავშირი, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია 2020

10. საქართველო: მცირე ბიზნესის აქტის ქვეყნის პროფილი

 29

მიუხედავადიმისა, რომ 2016 წლიდან დღემდე მიღწეული პროგრესი ჯერ კიდევ არ არის ასახული
ამჟამადხელმისაწვდომ მონაცემებში, მსს-ების მენეჯმენტის, ტრენინგის და ბაზარზე წვდომის
გასაუმჯობესებლადმიღებული ბოლოდროინდელი ზომების შედეგები უკვე მალე უნდა გამოჩნდეს.
ასევე, სამართლებრივი და ინსტიტუციონალური კუთხით წინსვლამ, რაც აუცილებელია
ევროკავშირის სტანდარტებთან შესაბამისობისთვის, შეიძლება შემდგომი გაუმჯობესებები
დაგვანახოს მომდევნო წლებში. დღეისათვის, სახელმწიფო შესყიდვების ბაზარზე მსს-ების
მონაწილეობის დონის ამაღლების მიზნით, შეიძლება, გათვალისწინებულიიქნას შემდეგი
რეფორმები (თუმცა, ისინი, ასევე, მოიცავენ უფროზოგადი ხასიათის ზომებსაც):


სახელმწიფო შესყიდვების საქმეზე პასუხისმგებელი ოფიციალური პირების
გადამზადებისა და სტიმულირების საშუალებების მოძიება, რათა მათ სწორად
გამოყენების პრინციპები და პრაქტიკა ღია, სამართლიანი და კონკურენტული
შესყიდვებისათვის, განსაკუთრებული აქცენტის გაკეთებით მსს-ების მონაწილეობის
დონის ამაღლებაზე; და



სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ იინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობისა და მონაცემთა
ამონაწერის ამოღების შესაძლებლობის გაუმჯობესება, ფაქტებზე დაფუძნებული
პოლიტიკის შემუშავების, აგრეთვე არასახარბიელო პრაქტიკის, თაღლითობისა და
კორუფციის ნიშნების დაფიქსირების მიზნით, როგორც ზოგად, ისე მსს-ებთან
დაკავშირებულშემთხვევებში.

სტანდარტები და ტექნიკური რეგლამენტი
საქართველოს შეუძლია შეფასების მიმდინარე პერიოდში დაასახელოს სხვადასხვა სახის
მიღწევები, კერძოდ, „ვაჭრობაში ტექნიკური ბარიერების შესახებ (TBT) მსოფლიო სავაჭრო
ორგანიზაციის (WTO) შეთანხმებისა“ და „ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ღრმა და
ყოვლისმომცევლი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ (DCFTA) შეთანხმების“
იმპლემენტაცია - რაც, როგორც „ასოცირების ხელშეკრულების“ ნაწილი, ძალაში შევიდა 2016 წელს.
კიდევ ერთი დადებითი პრაქტიკის მაგალითია ევროკავშირის ქვეყნებში ექსპორტიორებისთვის
დადგენილი ერთი საკონტაქტო პირი: ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს
ვაჭრობის განვითარებისა და საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების დეპარტამენტი.
აღსანიშნავია ისიც, რომ საქართველომ, განსხვავებით EaP ქვეყნებისგან, შეძლო დადებითი
ანგარიშის წარმოდგენა მსს-ებისთვის რამდენიმე კონკრეტული ფინანსური მხარდაჭერის
ღონისძიებისა და ამ საქმიანობის მონიტორინგის თაობაზე.
როგორც „კომპანიონი სტანდარტიზაციის ორგანიზაცია“, „საქართველოს სტანდარტებისა და
მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო“ (GEOSTM) მჭიდროდ თანამშრომლობს ევროპულ
სტანდარტიზაციის ორგანიზაციებთან CEN-სა და CENELEC-თან, ტექნიკური აპროქსიმაციის
მისაღწევად და ევროკავშირსა და საქართველოს შორის სავაჭრო ურთიერთობაში ტექნიკური
ბარიერების აღმოსაფხვრელად. გარდა ამისა, GEOSTM- მა ხელი მოაწერა ურთიერთგაგების
მემორანდუმს „ევროპულსატელეკომუნიკაციო სტანდარტების ინსტიტუტთან“ (ETSI) 2018 წელს,
რათა გახდეს ETSI-ის სტანდარტიზაციის ეროვნული ორგანიზაცია და მისცეს საქართველოს
დაინტერესებულმხარეებს ETSI-ის სტანდარტიზაციის პროცესებში მონაწილეობის საშუალება.
ურთიერთგაგების კიდევ ერთი მემორანდუმი გაფორმდა „საერთაშორისო სტანდარტიზაციის
ორგანიზაციასთან“ ASTM International (ადრინდელი დასახელება - „ტესტირებისა და მასალების
ამერიკული საზოგადოება“).
საქართველო ასევე არის ISO-ს წევრ-კორესპოდენტი, დამკვირვებლის სტატუსითISO-ს ტექნიკურ
და პოლიტიკურ კრებებზე. თუმცა, ISO-ს „უფლებათა ახალი პროგრამის“ საფუძველზე, ქვეყანას
გააჩნია სპეციალური შესაძლებლობები გავლენა მოახდინოს ISO სტანდარტების შემუშავებაზე
შერჩეულ ტექნიკურ კომიტეტებში (TC). პროგრამის საფუძველზე, GEOSTM ხმის უფლებით
მონაწილეობს ხუთ პრიორიტეტულ ტექნიკურ კომიტეტში. ანალოგიურად, GEOSTM არის IECისასოცირებული წევრი და ხმის უფლებითმონაწილეობს IEC-ის შერჩეულტექნიკურ კომიტეტებში.
მსს პოლიტიკის ინდექსი: აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები 2020 © ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი,
ევროპის განათლების ფონდი, ევროკავშირი, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია 2020

30  10. საქართველო: მცირე ბიზნესის აქტის ქვეყნის პროფილი
სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტების ქართველი წევრების მხარდასაჭერად და მათთვის
საშუალების მისაცემად, მონაწილეობა მიიღონ სტანდარტიზაციის საერთაშორისეო შეკრებებზე,
განსაკუთრებით ISO შეხვედრებზე, გამოიყენება სხვადასხვა ინსტრუმენტები (მსს-ების,
არასამთავრობოორგანიზაციების ა. შ. წარმომადგენლები). იგულისხმება გარედან მხარდაჭერაც,
მაგალითად „გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაციდან (UNIDO). ISO-სთან
წარმატებული
თანამშრომლობის
გასაგრძელებლად,
საშუალოვადიან
პერიოდში
გასათვალისწინებელია ISO-ს სრულუფლებიანი წევრობა.
მეტროლოგიის დარგში, GEOSTM–მა ევროკავშირის დახმარებით მოახდინა
თავისი
ლაბორატორიების მოდერნიზაცია (მათ შორის, როგორც მისი ფიზიკური ინფრასტრუქტურის
განახლება, ისე მისი აღჭურვილობის ბაზის მნიშვნელოვანი განვითარება). ასევე, წარმატებით
იმუშავა პერსონალის შესაძლებლობების განვითარებაზე. შედეგად, დიაპაზონი და მასშტაბები
მეტროლოგიური მომსახურებისა,
რასაც GEOSTM
უზრუნველყოფს
დაინტერესებული
მხარეებისთვის (მაგ. ტესტირებისა და კალიბრაციის ლაბორატორიები, ფარმაცევტული
კომპანიები, კვების პროდუქტების გადამამუშავებელი კომპანიები, სამშენებლო სექტორი)
მნიშვნელოვნად გაიზარდა. საქართველომ შეინარჩუნა აღიარება ელექტრონულ საზომებში,
მასასა და ტემპერატურაში, და მნიშვნელოვნადგააფართოვა აღიარების არეალი ახალსფეროებში,
მაგ. ტენიანობა, მცირე მოცულობა, წნევა, სიგრძე და მაიონებელი გამოსხივება. საქართველოს
მეტროლოგიის სერვისებს იყენებენ აგრეთვე დაინტერესებული პირები, მაგ. კვების
პროდუქტების ტესტირების აკრედიტებული ლაბორატორიები მეზობელი ქვეყნებიდან. ყველაფერ
ამასთან ერთად, GEOSTM–ის წარმომადგენელი არის „ევროპა-აზიის მეტროლოგიის ეროვნული
ინსტიტუტების“ (COOMET) ერთ-ერთი ვიცე-პრეზიდენტი
„საქართველოს აკრედიტაციის ცენტრი“ (GAC) არის „აკრედიტაციის ევროპული თანამშრომლობის“
(EA) ასოცირებული წევრი, რომელმაც, ექსპერტთა შეფასებით, მიაღწია საერთაშორისოაღიარებას.
მიმდინარე შეფასების პერიოდის წარმატება მოიცავს სტანდარტებს ISO / IEC 17025, 17020,
17065, 17024 და ISO 15189.
მიმდინარე შეფასების პერიოდში საქართველომ მოახდინა აპროქსიმაცია ევროკავშირის არაერთ
ტექნიკურ რეგლამენტთან და პრიორიტეტულსექტორებში საქართველოს სტანდარტების თითქმის
25% უკვე ევროპული სტანდარტებია (EN).12 წინსვლის მნიშვნელოვანი ელემენტია ევროპული
სტანდარტების შემდგომი მიღება. საქართველოს შემუშავებული აქვს დეტალური გრაფიკი და
მოწოდებულია გადაჭრას ეს საკითხი.
საქართველომ გამოავლინა დიდი ინტერესი საერთაშორისო და ევროკავშირის სტანდარტებთა ნ
მიმართებაში, ასევე სტანდარტიზაციასთან დაკავშირებით. ამ კონტექსტში მნიშვნელოვანია
ქვეყნის მსს-ების მიერ სტანდარტიზაციის, როგორც სტრატეგიული ინსტრუმენის, გამოყენების
შესაძლებლობის გაზრდა. ამ ასპექტების მოსაგვარებლად, საქართველომ განახორციელა მრავალი
პერსპექტიული ცნობიერების ამაღლების ღონისძიება, რომელთა შემდგომი გაფართოება
შესაძლებელია. ბაზრის შესწავლის საკითხთან დაკავშირებით, საკანონმდებლო ნორმების
დაცვის რეგულარული შეფასება ასევე გასათვალისწინებელი საკითხია.

მსს-ების ინტერნაციონალიზაცია
საქართველოს ექსპორტი 2014 წელს ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების (DCFTA
დებულებების ჩათვლით) ხელმოწერის შემდეგ 26%-ით გაიზარდა. 2017 წელს მსს-ების
მონაწილეობა ექსპორტში შეადგინა საექსპორტო ღირებულების 60%, რაც ყველაზე მაღალი
მაჩვენებელია EaP ქვეყნებს შორის, რომლებსაც ხელი მიუწვდებათამგვარმონაცემზე. 2020 წლის
მსოფლიო ბანკის Doing Business-ის თანახმად, საქართველო საზღვარგარეთის ქვეყნებთან
ვაჭრობის მხრივ 45-ე ადგილზეა, ჩამოქვეითდა 33-ე პოზიციიდა, რომელიც ეკავა 2015 წელს
(World Bank, 2019[7]). 2017 წლის OECD-ს სავაჭროპროცედურების გამარტივების ინდიკატორების
საფუძველზე, საქართველო მოწინავეა EaP ქვეყნებს შორის, შეესაბამება რა მისი შესრულების
ეფექტურობა OECD საშუალო მაჩვენებელს შეფასებული სფეროების უმრავლესობის მიხედვით,
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ზოგიერთი პრობლემებით ისეთ სფეროში, როგორიცაა გარე სასაზღვრო სააგენტოსთან
თანამშრომლობა და წინასწარი საბაჟო გადაწყვეტილებები (OECD, 2017[21]).
გრაფიკი. 10.5. OECD ვაჭრობის ხელშეწყობის ინდიკატორები, საქართველო, 2017

შენიშვნა : ინდიკატორები განთავსებულია 0-დან 2-მდე სიდიდეში, სადაც 2 აღნიშნავს საუკეთესომიღწევად
მაჩვენებელს.
წყარო: OECD, ვაჭრობის ხელშეწყობის ინდიკატორების მონაცემთა ბაზა, https://oe.cd/tfi.

მსს-ების ინტერნაციონალიზაციის დონის ამაღლება არის საქართველოს „2016-2020 წწ. მსს
განვითარების სტრატეგიის“ ხუთიდან ერთ-ერთი სტრატეგიული ამოცანა. Enterprise Georgia არის
მთავარი
ორგანიზაცია,
რომელიც
პასუხისმგებელია
საქართველოში
ექსპორტის
პოპულარიზაციისა და ექსპორტის დამხმარე სერვისების უზრუნველყოფაზე. სააგენტო ხელს
უწყობს მსს-ების წარმომადგენლების მონაწილეობას სავაჭრო გამოფენებსა და სავაჭრო
მისიებში და, GITA-სა და საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატასთან თანამშრომლობით,
აწყობს ღონისძიებებს და გამოფენებს, რათა დაეხმაროს ქართულსაწარმოებს საერთაშორისო
სავაჭრო ურთიერთობების
დამყარებაში.
ვებგვერდი
"ივაჭრე
საქართველოსთან"
(www.tradewithgeorgia.com) გვთავაზობს ინფორმაციას ექსპორტზე ორიენტირებულქართულ
კომპანიებზე, უცხოელმყიდველებთან კავშირის დასამყარებლად. ევროკავშირის პროექტი „მზად
ვაჭრობისთვის“, რომელიც ITC–მ განახორციელა, ეხმარება აგრობიზნესის სექტორში მოქმედმსსებს საერთაშორისო კონკურენტუნარიანობის გაზრდაში. გარდა ამისა, ახლახან დაწყებული
რამდენიმე პროგრამა, როგორიცაა „ექსპორტის მზადყოფნის ტესტი“, რომელიც აფასებს
კომპანიების მარკეტინგულშესაძლებლობებსა და კომპეტენციებს, რომლებიც საჭიროა უცხოურ
ბაზრებზე წვდომისთვის, და ექსპორტის მენეჯმენტის კურსები, რომლებიც მიზნადისახავს მსსების საექსპორტო მზაობის გაძლიერებას, არის მნიშვნელოვანი ინიციატივები. თუმცა
აღნიშნიშნული პროგრამებითსარგებლობა ჯერჯერობითშეზღუდულია. შემდგომ ეტაპზე Enterprise
Georgia–ს შეუძლია, გაზარდოს ამ დამხმარე პროგრამების მასშტაბები და უზრუნველყოს მათი
სათანადო შეფასება.
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ადგილობრივი მსს-ების შესაძლებლობების გასაძლიერებლად, საქართველომ, GIZ– სთან
თანამშრომლობით, მხარი დაუჭირა კლასტერულ განვითარებას ავეჯის, ტანსაცმლის,
კინოფილმების წარმოებისა და საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT)
სექტორებში. გარდა ამისა, DfID–ის მხარდაჭერით, Enterprise Georgia–მ წამოიწყო საპილოტე
პროექტი, რომელიც ეხმარება ადგილობრივ მსს-ებს მსხვილ საწარმოებთან კომერციული
ურთიერთობის ჩამოყალიბების საქმეში, ტურიზმის სექტორში. თუმცა აქაც, მხარდმჭერი
პროგრამის მასშტაბები შეზღუდულია დაEnterprise Georgia-ს შეუძლია, განიხილოს პროგრამის
გაფართოების შესაძლებლობა, სხვა სექტორების ჩართვით.
მსს-ების ინტერნაციონალიზაციის შემდგომი მხარდაჭერის მიზნით, საქართველომ შეიძლება,
დაიწყოს მიზნობრივი ფინანსური დახმარების გაწევა (მაგ. სავაჭროდაზღვევა), მსს-ები ხშირად
საუბრობენ ფინანსებზე წვდომის პრობლემაზე, რომელიც მნიშვნელოვნად აფერხებს მათი
საექსპორტოშესაძლებლობის ზრდას. ამჟამადსაქართველოში არარის ხელმისაწვდომი ვაჭრობაზე
ორიენტირებული რაიმე მიზნობრივი ფინანსური ინსტრუმენტი.

სტრატეგიული მიმართულება E – ინოვაცია და ბიზნესის მხარდაჭერა
ბიზნესის განვითარების სერვისები
მსს-ების მხარდაჭერის პროგრამები, რომლებიც ხორციელდება სხვადასხვა სააგენტოს მიერ,
როგორებიცაა Enterprise Georgia, GITA ან საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველოპალატა, ეფუძნება
ბიზნესის განვითარების სერვისებს (BDS).
Enterprise Georgia არის საქართველოს მთავარი სახელმწიფო პროგრამის განმახორციელებელი
სააგენტო, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა ქვეპროგრამებს, როგორიცაა ინდუსტრიული
კომპონენტი, „ჰოსტ ინ ჯორგია“ ან მიკრო და მცირე ბიზნესის მხარდაჭერის კომპონენტი.
ქვეპროგრამები მოიცავს ფინანსურ დახმარებას და სავალდებულო ტექნიკური დახმარების
კომპონენტს, რაც ხელს უწყობს მეწარმეებს წვდომას ბიზნესის განვითარების სერვისებზე,
რომლებიც დაკავშირებულია ტექნოლოგიების დანერგვასთან, მენეჯმენტის საკითხებზე
ტრენინგებსა და კონსულტაციებთან, მწარმოებლობის ზრდის, გაყიდვებისა და მარკეტინგის,
ფინანსური აღრიცხვისა და ტექნიკური სტანდარტების დანერგვის საკითხებთან. კომპანიები
ახდენენ საკონსულტაციო/სასწავლოხარჯების 20% თანადაფინანსებას, ხოლოსახელმწიფოუხდის
10 000 ლარამდე (3 017 ევრო) ანაზღაურებას პირდაპირ BDS პროვაიდერებს. სახელმწიფო
დახმარების მოსაპოვებლად, კომპანიებმა უნდა წარმოადგინონ მიმდინარე ოპერაციების
წერილობითი ანალიზი, საკონსულტაციო მომსახურების საჭიროების დასაბუთებასთან ერთად,
პროექტის დეტალური აღწერილობა, სავარაუდო შედეგები და ინფორმაცია შერჩეული
კონსულტანტების კვალიფიკაციის შესახებ. შესაბამისად, BDS პროვაიდერების შერჩევისას მსსებს ეძლევათ სრული თავისუფლება, რაც წარმოადგენს საუკეთესო პრაქტიკას აღმოსავლეთ
პარტნიორობის ქვეყნებს შორის.
გარდა ზემოაღნიშნულისა, 2016 წელს, მთავრობამ წამოიწყო სტარტაპების ხელშეწყობის ახალი
პროგრამა: „სტარტაპ ჯორჯია“, რომელსაც ახორციელებს GITA. პროგრამა მოიცავს სოფლის
მეურნეობას, მომსახურებას, არა სასოფლო-სამეურნეო წარმოებას და საინფორმაციოსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს და მიზნადისახავს სტარტაპების განვითარების ხელშეწყობას
და მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, როგორც ფინანსური დახმარების გაწევის გზით,
ასევე ტრენინგებისა და საკონსულტაციო მომსახურებების საშუალებით. საქართველოს სავაჭროსამრეწველო პალატამ დააფუძნა DCFTA საინფორმაციო ცენტრები, რომლებიც დაინტერესებულ
პირებს ქვეყნის მასშტაბით და ევროკავშირისა და GIZ-ის მხარდაჭერით, სთავაზობენ
ტრენინგებს საექსპორტო ბაზრის სტანდარტების დანერგვის საკითხებზე. გარდა ამისა,
რამდენიმე პროგრამა ემსახურება მეწარმეების სპეციფიკურქვეჯგუფებს, მაგალითად, ერთ-ერთი
მათგანია „ახალგაზრდა მეწარმეების მხარდაჭერის პროგრამა“, რომელსაც ახორციელებს
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.
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ზოგიერთი პროგრამა - მაგალითად, „აწარმოე საქართველოში“, რომელსაც კოორდინაციას უწევს
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო და ახორციელებს Enterprise Georgia შემუშავებულია დაინტერესებულ მხარეებთან ინტენსიური ოფიციალური თუ არაფორმალური
კონსულტაციების შემდეგ; ამ კონკრეტული პროგრამისთვის ჩატარდა ბაზრის არაეფექტურობისა და
მსს-ების საჭიროებების საკითხების კვლევა. პროგრამის განხორციელების შესახებ
მონაცემები სისტემატურადგროვდება იმპლემენტატორი ორგანიზაციების მიერ და რეგულარულა დ
აისახება პროგრესის ანგარიშებში. GITA-ს და Enterprise Georgia-ს მიერ განხორციელებული
ზოგიერთ პროგრამა შეაფასეს დამოუკიდებელიმა აუდიტორებმა; სხვა პროგრამების შეფასება
ხდება დროდადრო, საჭიროებისამებრ. მთლიანობაში ყველა შესაბამისი სააგენტოდან მიღებული
დახმარების თვალსაზრისით, 2017 წელს თითქმის 60 000 მსს-მ ისარგებლა მთავრობის მიერ
მხარდაჭერილი ბიზნესის განვითარების სერვისებით. გარდა ამისა, სამი ტექნოპარკი,
ინოვაციური ბიზნეს იდეების განვითარებისა და კომერციალიზაციის მიზნით, სთავაზობს
დაინტერესებულპირებს საკუთარ სივრცესა და ტექნიკურ საშუალებებს, ასევე - სწავლებასა და
სტაჟირებას.
მთავრობასა და განსაკუთრებით Enterprise Georgia-ს შეეძლოთ, განეხილათ ერთიანი
საინფორმაციო პორტალის შექმნის საკითხი, რომელიც მოიცავდა ინფორმაციას პროგრამების
შემომთავაზებელი ყველა ინსტიტუტისა და სააგენტოს შესახებ; პორტალი შეიძლება, შეიცავდეს
BDS კომპონენტს და წარმოდგენილი იყოს მაღალხარისხიანი BDS პროვაიდერების ჩამონათვალი.
ასეთი ეროვნული ონლაინ პლატფორმა გაზრდის საერთო ცნობიერებას BDS-ს სესახებ და
უზრუნველყოფს აღიარებული, მაღალხარისხიანი BDS ბრენდის ფორმირებას, სახელმწიფო
პროგრამების პარალელურად. ციფრული ბიზნეს დიაგნოსტიკისა და თვითშეფასების
ინსტრუმენტებმა შეიძლება, უფრო ხელმისაწვდომი გახადონ პირველადი კონსულტაცია
(განსაკუთრებითრეგიონებში) და, პრობლემებსა და პრიორიტეტებზე ყურადღების გამახვილებით
ადრეულეტაპზე, უფრო აქტუალური გახადონ ბიზნესის განვითარების სერვისებითსარგებლობა.

მსს-ების ინოვაციური პოლიტიკა
მნიშვნელოვანი ნაბიჯების წყალობით, რომლებიც საქართველომ გადადგა ინოვაციებისთვის
პოლიტიკის გარემოს გაუმჯობესებისკენ, მათშორის მსს-ებისთვის შემუშავებული სპეციალური
აქტივობების ჩათვლით, ქვეყანა, SBA შეფასების ამ კომპონენტის მიხედვით, იმყოფება
საუკეთესო შემსრულებელთა შორის.
ინოვაცია, როგორც პოლიტიკის პრიორიტეტი, სულუფროთვალსაჩინოპოზიციას იკავებს მთავრობის
სტრატეგიებსა და პროგრამებში. „მსს განვითარების სტრატეგია 2016-2020“ ინოვაციების
საკითხს მსს-ებთან მიმართებაში განიხილავს ხუთ სტრატეგიულ მიმართულებას შორის ერთერთად, ხოლოსულახლადშემუშავებული „ინოვაციების სტრატეგია“ (მოქმედებებით2025 წლამდე)
შემუშავებულია USAID-ის მხარდაჭერით და ელოდება დამტკიცებას მთავრობის მიერ. გარდა
ამისა, ახალმა კანონმა „ინოვაციების შესახებ“ უფრო გასაგები გახადა ინოვაციების
დაფინანსების, ინფრასტრუქტურისა და კომერციალიზაციის სამართლებრივი ჩარჩო.
საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო (GITA) (იხ. გრაფა 10.2) და შოთა
რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი არის ორი მთავარი ორგანიზაცია, რომლებიც
პასუხისმგებელნი არიან ბიზნესის სექტორში ინოვაციების განვითარებასა და ფუნდამენტური
და გამოყენებითი კვლევების მხარდასაჭერად. კერძოდ, GITA ცენტრალურ როლს თამაშობს
ინოვაციური ინფრასტრუქტურის განვითარებაში: მსოფლიობანკის GENIE პროექტის მხარდაჭერით
(ხუთი წლის განმავლობაში 40 მილიონი ევრო) (World Bank, 2019[22]), საქართველომ უკვე დააარსა
28 „ფაბლაბი“ და სამი ტექნოპარკი, რომლებიც გვთავაზობენ სივრცესა და აღჭურვილობას
პროტოტიპების შესამუშავებლად(მაგ., 3D პრინტერები, ლაზერული საჭრელები). დამატებითGENIE
პროექტისა, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული მსოფლიო ბანკის პროექტი ეხმარება GITA-ს
ტექნოლოგიების გადაცემის ტესტირებაში, სტარტაპების დაფინანსების მზაობისა და
ინვესტორების კულტივაციის საკითხების გაუმჯობესებაში. 2019 წლის განმავლობაში, GITA
ასევე გეგმავს შექმნას ბიზნეს აქსელერატორთა ქსელი რვა უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით,
მსს პოლიტიკის ინდექსი: აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები 2020 © ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი,
ევროპის განათლების ფონდი, ევროკავშირი, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია 2020

34  10. საქართველო: მცირე ბიზნესის აქტის ქვეყნის პროფილი
რაც ემსახურება სტარტაპ კულტურისა და მეწარმეობის სწავლების დანერგვას აკადემიურ
ინსტიტუტებში.
გრაფა 10.2. საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო
საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო (GITA) დაფუძნდა 2014 წლის
თებერვალში, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს უფლებამოსილებით. მისი
მიზანია ინოვაციური ეკოსისტემის შექმნა ქვეყნის შიგნით, რათა ხელი შეუწყოს სტარტაპებისა
და სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების (R&D) განვითარებას, განსაკუთრებითსაინფორმაციოსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) სფეროში.
GITA ორიენტირებულია ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობაზე ახალი ტექნოლოგიების
შესაქმნელად, როგორიცაა ტექნოლოგიური პარკები, ინსტრუმენტული ლაბორატორიები,
„ფაბლაბები“, სამრეწველოლაბორატორიები და უნივერსიტეტების შიგნითინოვაციური ცენტრები,
რომლებიც ხელს უწყობს დიალოგს აკადემიურ და სამრეწველო დარგებს შორის. სააგენტო, ასევე,
უზრუნველყოფს სამართლებრივ ჩარჩოს ინოვაციებისთვის და ხელს უწყობს ცოდნისა და
ინოვაციების კომერციალიზაციის პროცესს.
ინტერნეტის სიჩქარისა და წვდომის გაუმჯობესების გეგმებთან ერთად, მათშორის საქართველოს
შორეული რეგიონების დაფარვის ჩათვლით, GITA მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს ინოვაციური
ბიზნესის განვითარებას, განსაკუთრებული ყურადღების გამახვილებით საერთაშორისო
ბაზრებზე. GITA- ს ბენეფიციარები, ფინანსური დახმარების გარდა, იღებენ დახმარებას და
გადიან ტრენინგებს ბიზნეს სხვადასხვა სფეროში. მიმდინარე ეტაპზე, პროდუქტებისა და
მომსახურების ფართო ასორტიმენტია შემოთავაზებული, როგორც მთავარი ინსტრუმენტები
სტაბილური სტარტაპ ეკოსისტემის გასავითარებლად. ესენია მცირე გრანტების პროგრამა,
“სტარტაპ მეგობრული”, Startup Beats, Boot Camp, საერთო სამუშაო სივრცე, „ინკუბატორი“,
„იდეების რეესტრი“, ტრენინგ პორტალი IT მხარდაჭერის სისტემა.
წყარო: https://gita.gov.ge/eng

ინოვაციების ფინანსური მხარდაჭერის თვალსაზრისით, "გრანტების შესახებ" საქართველოს
კანონში მნიშვნელოვანი ცვლილება უკვე შესაძლებელს ხდის, რომ მსს-ებიც იყვნენ სახელმწიფო
გრანტების ბენეფიციარები. ამის საფუძველზე, მთავრობამ შემოიღო ფინანსური
ინსტრუმენტების დივერსიფიცირებული ნაკრები, რითაც ხელი უნდა შეუწყოს ინოვაციებზე
ორიენტირებულსაწარმოებს:
„სტარტაპ პროგრამა“” უზრუნველყოფს თანადაფინანსებას
მაღალტექნოლოგიური ინდუსტრიების ახალი საწარმოებისთვის, ხოლო „ინოვაციების
თანადაფინანსების გრანტები“ ითვალისწინებს 40 000-დან 200 000 ევრომდე დაფინანსებას
ისეთი პროდუქტის, პროცესების ან სერვისების გასავითარებლად (ან არსებული პროდუქტის
ინოვაციური გამოყენებისთვის), რომლებიც წარმოადგენენ სიახლეს, ყოველ შემთხვევაში
საქართველოს ბაზარზე, ამასთან უპირატესობა ეძლევა პროექტებს, რომლებიც ითვალისწინებს
სერვისების საერთაშორისო ბაზარზე გატანას. საერთო ჯამში, ეს ინსტრუმენტები - რომლებიც
მოითხოვს ბენეფიციარის მხრიდან გარკვეული ფორმითთანადაფინანსებას - საკმაოდპოპულარული
აღმოჩნდა სამიზნე კომპანიებს შორის, რისი დამადასტურებელია GITA- ს მიერ ყოველწლიურად
რამდენიმე ასეული განაცხადის მიღება (Georgia's Innovation and Technology Agency, 2019[23]).
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს არ გააჩნია არა-ტექნოლოგიური ინოვაციების
ხელშემწყობი, სპეციალური პოლიტიკური ჩარჩო, მისი პოლიტიკის ინსტრუმენტები არ
გამორიცხავს მარკეტინგის და ორგანიზაციული ინოვაციების პროექტებს, როგორც სახელმწიფოს
მხრიდან ფინანსური მხარდაჭერის ბენეფიციარებს. პერსპექტივაში, მთავრობამ შეიძლება,
გაითვალისწინოს ინტერვენციის სამი მიმართულება: 1) მრავალი ფინანსური ინსტრუმენტის
ეკონომიკური გავლენის მონიტორინგი, განსაკუთრებით მსს სექტორზე; 2) კავშირების
გაღრმავება ბიზნესსა და სამეცნიერ-კვლევით ინფრასტრუქტურას შორის, განსაკუთრებით იმ
პროექტებისთვის, რომლებიც იღებენ ფინანსურ მხარდაჭერას რუსთაველის ფონდიდან; და 3)
მსს პოლიტიკის ინდექსი: აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები 2020 © ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი,
ევროპის განათლების ფონდი, ევროკავშირი, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია 2020
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მოთხოვნის სტიმულირების პოლიტიკის როლის გაზრდა ინოვაციური პროდუქტებისა და
მომსახურების სტიმულირებისთვის, მაგალითად, სახელმწიფო შესყიდვების სტანდარტების
განახლებით.

მწვანე ეკონომიკის პოლიტიკა მსს-ებისთვის
2016 წლიდან საქართველოში შემუშავდა რამდენიმე პოლიტიკა მსს-ების გამწვანებასთან
დაკავშირებით. აქ შედის „გარემოს დაცვის მოქმედებათა მესამე ეროვნული პროგრამის“ (NEAP)
(2017-2021), „საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგია – (20162020)“ და, გარკვეულწილად, „ნარჩენების მართვის სტრატეგია (2016-2030)“ და მასთან
დაკავშირებული სამოქმედო გეგმა. NEAP-ის მე-13 კომპონენტი მხარს უჭერს მწვანე
ეკონომიკაზე გადასვლას და, კონკრეტულად, ეხება მსს-ების გამწვანების საკითხს, რესურსების
ეფექტურობისა და სუფთა წარმოების ტექნიკის საშუალებით. მსს-ების განვითარების
სტრატეგიამ და სამოქმედო გეგმამ ხელი შეუწყო შემუშავებას სასწავლო სახელმძღვანელოსი,
რომელიც ეხება რესურსების ეფექტურობასა და სუფთა წარმოებას (RECP); RECP-ის საფუძველზე
საწარმოების შეფასებას, პრაქტიკული სემინარებისა და ტრენინგების ჩატარებას; და
ნაჩენების მართვის თემაზე ტრენინგის ორგანიზებას მსს-ების ხელმძღვანელი
თანამშრომლებისთვი. ბოლოს, „ნარჩენების მართვის სტრატეგიამ“ აამოქმედა „მწარმოებლის
გაფართოებული ვალდებულების სტრატეგია“. ყველა ეს მოვლენა მიუთითებს იმაზე, რომ
საქართველოს ეკონომიკურ პოლიტიკაში მსს-ების მწვანე ეკონომიკაზე გადაყვანას
მნიშვნელოვან როლი ენიჭება. ამასთან, უფრო მეტი ეფექტურობისთვის, საჭიროა დღემდე
განხორციელებული აქტივობების გაფართოება; ამავდროულად, გრძელვადიანი მდგრადობის
უზრუნველსაყოფად, საჭიროა აღნიშნული ღონისძიებების მხარდაჭერა უშუალოდ საბიუჯეტო
სახსრებით.
პოლიტიკის სხვა ცვლილებები, როგორიცაა ახალი „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი (2017),
ასევე მიუთითებს მსს-ების კონკრეტული შესაძლებლობებისა და რესურსების შეზღუდულობის
აღიარების მნიშვნელობაზე. კოდექსი ავალდებულებს საწარმოებს, იყოლიონ გარემოს დაცვის
მენეჯერები და, ასევე აწესებს ანგარიშის წარდგენის მოთხოვნას ნარჩენების მართვის
შესახებ, რაც, ცოტა არ იყოს გაუგებარია, ყველა საწარმოს ან კონკრეტული საწარმოების
შემთხვევაში, რომლებისთვისაც ეს, შეიძლება, დამატებითი დატვირთვა იყოს.
Enterprise Georgia, სააგენტო, რომელიც ეხმარება მსს-ებსა და მეწარმეებს საქართველოში
ბიზნესის წარმოების საქმეში, იქნება ეფექტური სააგენტო, რომლის საშუალებითაც შეიძლება
მწვანე ეკონომიკის მეთოდის პოპულარიზაცია და მისი უფრო მეტ მსს-მდე მიტანა. ეს შეიძლება
განხორციელდეს მწვანე ეკონომიკაზე პასუხისმგებლობის ფუნქციის ჩადების გზით მათი
აქტივობების პორტფელში, ან თანამშრომლობის გაზრდის გზით გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტროსთან და „გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრთან“.
ეს ასევე მისცემს მსს-ებს საშუალებას, დახმარების მისაღებადგამოიყენონ უფრო პირდაპირი,
ერთი ფანჯრის მეთოდი და, ამავდროულადგაზარდონ კონკურენტუნარიანობა, მწვანე პრაქტიკის
დანერგვით.

მსს პოლიტიკის ინდექსი: აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები 2020 © ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი,
ევროპის განათლების ფონდი, ევროკავშირი, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია 2020

36  10. საქართველო: მცირე ბიზნესის აქტის ქვეყნის პროფილი

სექტორული ანალიზი: მსს-ების პერსპექტივები აგრობიზნესის სექტორში
საქართველოში
აგრობიზნესის სექტორი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს საქართველოს ეკონომიკაში. პირველადი
სოფლის მეურნეობის სექტორი წილი მშპ-ში 2018 წელს იყო 7.7% -ს და დასაქმების 39% -ს 2018
წელს(GEOstat, 2019[24]). სურსათის გადამუშავება უმსხვილესი საწარმოო სეგმენტია, რაც 2017
წელს საქართველოს წარმოების სექტორში დამატებული ღირებულების 48% -ს შეადგენს. 2015
წელს ყველაზე მაღალი საექსპორტო პროდუქტები იყოთხილი (29%), ღვინო (16%), წყალი (14%),
ალკოჰოლური სასმელები (11 %) და ცოცხალი საქონელი (7%).
OECD-მა ფოკუს ჯგუფის შეხვედრა გამართა საქართველოს აგრობიზნესის სექტორის
წარმომადგენლებთან 2019 წლის მაისში. შეხვედრამ უზრუნველყო პლატფორმა, სადაც განიხილეს
სექტორში მოქმედი მსს-ების წინაშე მდგარი ზოგიერთი მთავარი წინააღმდეგობა:


მსს-ებს უჭირს ფინანსებზე წვდომა, მკაცრი რეგულაციების და საგირავნო მოთხოვნების
გამო. მსს-ების დაფინანსების სპეციალური ინსტრუმენტების დეფიციტი (მაგ. ვაჭრობის
დაფინანსება ექსპორტზე ორიენტირებული მსს-ებისთვის) ასევე მოითხოვს შემდგომ
ყურადღებას.



განუვითარებელი ღირებულების ქსელები და ინფრასტრუქტურული ხარვეზები ზღუდავს
ბაზრებზე შეღწევასა და მსს-ების პროდუქტულობას აგრობიზნესის სექტორში. სარწყავი
და სადრენაჟო სისტემები ხშირად საბჭოთა პერიოდის დროინდელია, ამიტომ შემდგომი
ინვესტიციებია საჭიროა სამაცივრე, სატრანსპორტო და სასაწყობო ინფრასტრუქტურის
შესაქმნელად.



საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები ძალიან
დანაწევრებულია (მეურნეობის საშუალო ზომა 1.3 ჰა, ხოლო მეურნეობათა 98.4% ზომით5
ჰექტარზე ნაკლებია). მიუხედავად იმისა, რომ ბოლოდროინდელმა რეფორმებმა
მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა მიწის რეგისტრაციის სისტემა, საქართველოს სასოფლოსამეურნეო მიწის მნიშვნელოვანი წილი დაურეგისტრირებელი რჩება. ეს გარემოება
ამცირებს სასოფლო-სამეურნეო მიწებზე ინვესტიციის ინტერესს და ხელს უშლის მცირე
ზომის მეწარმეებს, გაზარდონ წარმოება და ისარგებლონ მასშტაბური ეკონომიკის
უპირატესობით.



ფერმერებს
უჭირთ მიწოდების
ჯაჭვის
კავშირების
დამყარება
მსხვილ
საკვებგადამამუშავებელ და საცალო საწარმოებთან და გრძელვადიანი სავაჭრო
ურთიერთობების დამყარების ნაცვლად, ირჩევენ საცალო ბაზრობებზე ვაჭრობას. ეს
აიხსნება ფასეულობათა ჯაჭვში მოქმედი პირების მხრიდან ნდობის ნაკლებობით,
ხელშეკრულებების აღსრულების მარეგულირებელი ჩარჩოების ხარვეზებითდა მსს-ების
უუნარობით, უზრუნველყონ მაღალხარისხიანი პროდუქციის სტაბილური მიწოდება.



მსს-ებს ხშირადარ გააჩნიათევროკავშირისა და სხვა საერთაშორისო რეგულაციებისა
და ხარისხის სტანდარტების დასაკმაყოფილებლადსაჭირო უნარები და რესურსი.

საქართველოს აგრობიზნესის სექტორის ზრდისა და სტაბილური განვითარებისთვის შემდგომი
ყურადღებაა საჭიროპოლიტიკის საკითხებზე. პირველრიგში, მთავრობამ უნდა იფიქროს მსს-ების
მიზნობრივი დაფინანსების გაზრდასა და მათთვის სატრენინგო პროგრამების უზრუნველყოფაზე.
ინვესტიციების მოსაზიდად, როგორც უცხოური, ისე საშინაო წყაროებიდან, მნიშვნელოვანია
მიწის საკუთრებასთან და სასოფლო-სამეურნეო მიწების დანაწევრებულობის საკითხების
მოგვარება. ასევე, საჭიროა დამატებითი ინვესტიციები, რომ მოხდეს სოფლადინფრასტრუქტურული
ხარვეზების აღმოფხვრა და მსს-ებს მიეცეთბაზრებზე გასვლის საშუალება. დაბოლოს, მთავრობას
შეუძლია, გააძლიეროს ხელშეკრულებების შესრულების უზრუნველყოფის სისტემა და ხელი შეუწყოს
ფერმერების მიერ ბიზნეს კავშირების დამყარებას გადამამუშავებელდა საცალო ვაჭრობის
ქსელებთან, რაც უზრუნველყოფს საწარმოების პროდუქტულობის სტაბილურ ამაღლებას, ახალი
ტექნოლოგიების დანერგვასა და გაუმჯობესებულხარისხს.
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შემდგომი ნაბიჯები
საქართველომ 2016 წლის შემდგომ პერიოდში კვლავ დადებით შედეგებს მიაღწია, მცირე და
საშუალო მეწარმეობისადმი უფრო სტრატეგიული მიგომის შემუშავების საფუძველზე. სისტემის
შემდგომი გაძლიერების მიზნით, მთავრობას შეუძლია, გაითვალისწინოს შემდეგი ზომები:


მიუხედავადიმისა, რომ საქართველომ მიაღწია მნიშვნელოვან პროგრესს მსს-ებისთვის
ხელსაყრელი ბიზნეს გარემოს შექმნის საქმეში, მას კვლავაც შეუძლია, გადადგას
ნაბიჯები წინ და უზრუნველყოს თანაბარ პირობებში თამაშის წესები ყველა
კომპანიისთვის. შესაბამისად ქართული ეკონომიკა ისარგებლებს გაძლიერებული
კონკურენციის პირობებით და ეფექტურად გაუმკლავდება კარტელურ გარიგებებს,
ანტიკონკურენტულგაერთიანებებსა და მართლსაწინააღმდეგო ქცევას ბაზარზე. გარდა
ამისა, საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს (GCA) უნდა მიენიჭოს არაგეგმიური
ინსპექტირების უფლებამოსილება, უკანონო კარტელური გარიგებების გამოსავლენადდა
უნდა ჰქონდეს გამთენიისების ეფექტიანი უფლებამოსილება, არალეგალური კარტელის
გამოსავლენად და მეტი მოქნილობა, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის
ინსტრუმენტების, მათშორის, გახანგრძლივებული სააღსრულებლოვადის გამოყენებისას.
მაღალკვალიფიციური იურისტებისა და ეკონომისტების მოზიდვისა და მათი
შენარჩუნების მიზნით, უნდა გადაისინჯოს GCA-ს ბიუჯეტი და მნიშვნელოვნად
გაიზარდოს მისი თანამშრომლების ხელფასები. ამასთან ერთად, საწარმოების
გაერთიანების შესახებ შეტყობინებებისა და გამოთხოვნილი ინფორმაციის მიწოდება
უნდა იყოს სავალდებულო, საჭიროებისამებრ სანქციების დაკისრებითშეუდრულებლობის
შემთხვევაში. როდესაც საქმე ეხება ხელშეკრულების იძულების წესით შესრულებას,
Doing Business 2020-ის შთამბეჭდავი შედეგების მიუხედავად (World Bank, 2019[7]),
საქართველომ უნდა განაგრძოს მუშაობა დავების მოგვარების სისტემის ხარისხის
გაუმჯობესების საკითხზე, იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მოსამართლეები, რომლებიც
იხილავენ კომერციულდავებს, კარგადარიან მომზადებული და აქვთადეკვატური სამუშაო
დატვირთვა. ამასთან, ცნობიერების ამაღლება მსს-ებისთვის დავების ალტერნატიული
მოგვარების (ADR) ინსტრუმენტის ხელმისაწვდომობაზე და სარგებლიანობაზე და
სტიმულირების მექანიზმის გათვალისწინება ADR-ის ფართო გამოყენებისთვის
კომერციული დავების მოსაგვარებლად, მნიშვნელოვანი ნაბიჯი შეიძლება, იყოს ADR
კულტურის დასამკვიდრებლადსაქართველოს ბიზნეს წრეებში. გარდა ამისა, საქართველომ
გადადგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები ანტიკორუფციული საკანონმდებლო ბაზის
გამტკიცებისკენ და შესაბამისი მექანიზმების ამოქმედებისკენ კორუფციის
პრევენციის
(კორპორატიულ ინფორმატორთა პლატფორმა, ბენეფიციარ მფლობელთა
ინფორმაცია) და სისხლის სამართლებრივი დევნის კუხით(იურიდიული პირების სისხლის
სამართლის პასუხისმგებლობა კორუფციის საქმეზე). ამავდროულად, საჭიროა შემდგომი
ძალისხმევა მსს-ებში კორპორატიული ეთიკის დამკვიდრების ხელშეწყობისთვის,
ანტიკორუფციული პოლიტიკის შემუშავებისას ბიზნეს ეთიკასთან დაკავშირებული
რისკების ანალიზის ჩატარებისა და მსს-ების ცნობადობის ამაღლების გზით იმ
სარგებელზე, რომელიც შედეგადმოჰყვება ბიზნეს ეთიკის პრაქტიკის დანერგვას.



მიუხედავად იმისა, რომ ახლახანს განხორციელდა ცვლილებები „გადახდისუუნარობის
საქმისწარმოების შესახებ” კანონში, კვლავაც შესაძლებელია ამ კანონის დახვეწა ისე,
რომ მიუახლოვდეს საერთაშორისო სტანდარტების დონეს. ამასთან, შესაძლებელი უნდა
იყოს დავების მშვიდობიანი გზით მოგვარება ან მათი გადაწყვეტა გამარტივებული
სასამართლო პროცედურებით, რათა მსს-ებმა შეძლონ მთელი აქტივების გაყიდვის
თავიდან არიდება, გადახდისუუნარობის შიშით. ახლად დანერგილი ელექტრონული
სისტემა, რომელიც, სავარაუდოდ, გაზრდის პროცედურების გამჭვირვალობას, ჯერჯერობით
სრულადარ არის გამოყენებული. ამასთან, მიუხედავადიმისა, რომ გადახდისუუნარობის
საქმისწარმოების წინა სერვისები და ინსტრუმენტები უკვე ხელმისაწვდომია მსსებისთვის, საქართველომ დანერგოს ინსტიტუციონალური ადრეული გაფრთხილების
სისტემა, რათა შესაძლებელი იყოს პრობლემატური კომპანიების იდენტიფიცირება
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მუდმივ რეჟიმში. ასევე, აუცილებელია, ფართომასშტაბიან საინფორმაციო კამპანიის
საფუძველზე შემუშავდეს სპეციალური სტრატეგია, რომელიც მეორე შანსს შეუქმნის იმ
მეწარმეებს, ვისაც გააჩნია საქმის ხელახლა დაწყების სურვილი.


რაც შეეხება სამეწარმეო ადამიანური კაპიტალის სფეროში წინსვლას, მეწარმეობის
სწავლებისას, როდესაც საგანთან დაკავშირებული სპეციფიკური მიდგომებიდან
გადავდივართ„სამეწარმეო კომპეტენციების ჩარჩოზე“, გათვალისწინებული უნდა იყოს
საგნებშორისი
განვითარების
ვარიანტები,
განსაკუთრებული
ყურადღების
გამახვილებით კონკრეტული სამეწარმეო გამოცდილების ინტეგრირებით სასკოლო
სწავლებასთან. ასევე, კერძო სექტორთან და დაინტერესებულსამოქალაქო ჯგუფებთან
თანამშრომლობით, საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა განიხილოს უნივერსიტეტის როლის
გაზრდის საკითხი რეგიონალური განვითარების საქმეში, როგორც უფროფართოჭკვიანური
სპეციალიზაციის ნაწილი.
ქალთა მეწარმეობის სტრატეგიული განვითარება მოითხოვს უფრო სრულყოფილ
ინფორმაციას ქალების წვლილის შესახებ ეკონომიკაში. ამ თვალსაზრისით, „კერძო
სექტორის განვითარების საბჭომ“ უნდა გაითვალისწინოს უფრო მეტი მონაცემისა და
ანალიზი, პოლიტიკის გაუმჯობესების, მონიტორინგისა და შეფასებისთვის. გარდა
ამისა, იმის გათვალისწინებით, რომ ქალთა სტარტაპების ლომის წილი თავმოყრილია
ქვეყნის ცხრა რეგიონიდან ორ რეგიონში, ქალთა მეწარმეობის ხელშეწყობა უნდა იყოს
ფართო რეგიონალური განვითარების გეგმის მთავარი კომპონენტი.
რაც შეეხება მსს-ების უნარების საკითხს, საჭიროა ტრენინგების ორგანიზება,
განსაკუთრებითცენტრიდან დაშორებულრეგიონებში. ეს უნდა განახორციელოს Enterprise
Georgia-მ სწავლების ონლაინ კურსის ორგანიზებით.



ბოლო წლებში მსს-ების ფინანსებზე წვდომის საკითხი რამდენადმე გაუმჯობესდა
საქართველოში, მაგრამ დოლარიზაციის დონე, საქართველოს ეროვნული ბანკის
ძალისხმევის მიუხედავად კვლავ, საკმაოდ მაღალია. მთავრობამ მომავალშიც უნდა
გააგრძელოს დე-დოლარიზაციის სამოქმედო გეგმის განხორციელება, მათ შორის
მსესხებლებს შორის სავალუტო რისკების შესახებ ცნობიერების ამაღლების გზით,
ასევე, ფასიანი ქაღალდების ადგილობრივი ბაზრის განვითარებითა და ინვესტორთა
ბაზის შექმნით, ადგილობრივ ვალუტაში გამოშვებული გრძელვადიანი ობლიგაციებისა და
სხვა ფინანსური აქტივების ხელშეწყობის მიზნით. ლიზინგის და ფაქტორინგის შესახებ
რეფორმირებული სამართლებრივი ჩარჩოს მიღება, რასაც თან უნდა ახლდეს ცნობიერების
ამაღლების
კამპანია,
გადამწყვეტი
იქნება
ფინანსებზე
წვდომის
დივერსიფიკაციისთვის და ფინანსური მომსახურების გაფართოებისთვის საშუალო და
გრძელვადიან პერიოდშის. ფინანსური ლიზინგის შესახებ ახალი კანონმდებლობა ხელს
შეუწყობს სალიზინგო სერვისების განვითარებას, ამ ინდუსტრიის სტაბილურობის
გარანტიისა და ლიზინგის ოპერაციების სამართლებრივი უზრუნველყოფის გაზრდით.
ფაქტორინგის სამართლებრივი ჩარჩოს ამოქმედება ხელს შეუწყობს მსს-ების ფულადი
სახსრების მოძრაობას და დაეხმარება მეწარმეებს, უკეთ შეაფასონ და სავაჭრო
ურთიერთობა დაამყარონ ვაჭრობაზე სერიოზულ კლიენტებთან. შემდგომი ძალისხმევა,
მიმართული „ქრაუდფანდის“ სამართლებრივი ჩარჩოს შემოღებისთვის კიდევ უფრო
დაეხმარება სტარტაპების დაფინანსების სტიმულირების საქმეს.



მსს-ების წვდომას ბაზარზე კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს, პირველ რიგში, მათი
მონაწილეობის ხელშეწყობა სახელმწიფო შესყიდვებში. ამ თვალსაზრისით,
მნიშვნელოვანია კონტრაქტების მართვის საკითხებზე ტრენინგების ორგანიზება
დამკვეთი ორგანიზაციებისთვის, აშკარად სუსტი ინსტიტუციონალური შესაძლებლობის
გასაძლიერებლად. მეტი შეიძლება გაკეთდეს აგრეთვე მსს-ების მათთვის სფეციფიკური
შესყიდვების შესახებ მონაცემების მოგროვების კუთხით, მონაცემებზე წვდომისა და
ამონაწერის მიღების პარამეტრების გაუმჯობესებით. სტანდარტებთან და ტექნიკურ
რეგლამენტებთან დაკაშირებით, საქართველომ უნდა დააჩქაროს ევროპული სტანდარტების
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დანერგვის ტემპი. ბაზრის მეთვალყურეობა, ასევე, უნდა გაძლიერდეს კანონმდებლობის
განხორციელების რეგულარული შეფასებით. იმისათვის, რომ გააგრძელოს მსს-ების
ინტერნაციონალიზაციის წახალისება, საქართველომ უნდა გაზარდოს არსებული
ექსპორტის წახალისების პროგრამების მასშტაბები და უზრუნველყოს მათი სათანადო
შეფასება. გარდა ამისა, მთავრობა უნდა გაუმკლავდეს მსს-ების ფინანსურ სახსრებზე
შეზღუდული წვდომის პრობლემას მიზნობრივი ფინანსური დახმარების შემოღებით,
როგორიცაა სავაჭრო დაზღვევა და საექსპორტო სამუშაო კაპიტალი.


მიუხედავად იმისა, რომ ამ მხრივ საქართველოს კარგი შედეგები აქვს, კიდევ უფრო
მეტის გაკეთება შეიძლება ინოვაციისა და ბიზნესის მხარდაჭერის მიმართულებით.
მართალია ბიზნესის განვითარების სერვისები (BDS) კარგად ფუნქციონირებს
ქვეყანაში, მთავრობას შეუძლი, ხელი შეუწყოს მათ შემდგომ განვითარებას, ერთიანი
საინფორმაციო პორტალის შექმნით, ეროვნული ონლაინ პლატფორმის ფორმატში, BDS
ხელმისაწვდომობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით. მრავალი ნაბიჯი
გადაიდგა ინოვაციებისთვის პოლიტიკური გარემოს გასაუმჯობესებლად. ახლა მთავრობამ
უნდა გაამახვილოს ყურადღება დანერგილი მრავალი ფინანსური ინსტრუმენტის
ეკონომიკური ეფექტის მონიტორინგზე, სამეცნიერო-სამრეწველო ურთიერთკავშირის
არხების განვითარებაზე, ბიზნესსა და სამეცნიერო-კვლევითინფრასტრუქტურას შორის
კავშირების გაძლიერების გზით, მოთხოვნის სტიმულირების პოლიტიკის როლის
ამაღლებაზე, ინოვაციური პროდუქტისა და სერვისების სტიმულირებისთვის, მაგალითად,
სახელმწიფო შესყიდვების სტანდარტების განახლებით. განხორციელდა რამდენიმე
მოქმედება მსს-ების მწვანე ეკონომიკაზე გადაყვანის მიმართულებითსაქართველოში;
თუმცა, ეს ყველაფერი უფრო ეფექტურად შეიძლება, განხორციელდეს საბიუჯეტო
სახსრებით, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მათი მდგრადობა გრძელვადიან პერიოდში. მსსების მწვანე ეკონომიკაზე გადაყვანის ვალდებულების ჩადება Enterprise Georgia-ს
აქტივობების პორტფელში აამაღლებს მსს-ების ცნობიერებას მწვანე ეკონომიკის
პრაქტიკის დანერგვის სარგებლიანობაზე. ცნობიერების ამაღლებაზე ასევე დადებითად
იმოქმედებს მსს-ების მზარდოთანამშრომლობა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტროსთან და „გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განმანათლების ცენტრთან“.

დასკვნა
ცხრილი 10.5. საქართველო: პოლიტიკის რეფორმების გეგმა

თანაბარი თამაშის პირობების უზრუნველყოფა ყველა საწარმოსთვის


GCA– ს უზრუნველყოფა გამოძიებისა და სანქცირების სათანადო ინსტრუმენტებით, მათ შორის არაგეგმიური ინსპექტირების
ჩატარების უფლებამოსილებით



GCA– ს ბიუჯეტის გაზრდა, რათა შესაძლებელი იყოს მაღალკვალიფიციური კადრების დაქირავება



ელექტრონული სასამართლოსისტემის ხარვეზების აღმოსაფხვრელადდა მისი ეფექტურობის შესაფასებლადმონიტორინგის მექანიზმის
შემოღება



უზრუნველყოფა იმისი, რომ მოსამართლეებს, რომლებიც იხილავენ ინტელექტუალურ საკუთრებასთან (IP) დაკავშირებულ დავებს,
ჩაუტარდეთრეგულარული ტრენინგი IP სამართალში და ჰქონდეთადეკვატური სამუშაოდატვირთვა, რათა უზრუნველყონ მაღალი ხარისხის
ინტელექტუალურ საკუთრებაზე უფლებასთან (IPR) დაკავშირებული დავების გადაწყვეტა
ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებების შემუშავება და ჩატარება, მსს-ების მიერ კომერციული დავების გადაწყვეტისას დავების
ალტერნატიული გადაცყვეტის( ADR) გამოყენების ხელშეწყობის მიზნით(ტრენინგი, პრაქტიკული სემინარები და მრგვალი მაგიდები
კერძოსექტორის წარმომადგენლებისთვის, განსაკუთრებული აქცენტითმსს-ებზე)





საქართველოს ბიზნეს ომბუდსმენისთვის (BO) amicus curiae ფუნქციის მინიჭების ხელშეწყობა, რაც შესაძლებლობას მისცემს
ბიზნესომბუდსმენს, წარუდგინოს რეკომენდაციები სასამართლოში ან დაუნიშნოს ადვოკატი ბიზნესის წარმომადგენლებს,
ადმინისტრაციული დავების გადაწყვეტისას .



საწარმოთა ბიზნეს ეტიკეტის რისკების შესწავლა (აქცენტითმსს-ებზე და ბიზნეს ასოციაციებისა და სამოქალაქო საზოგადოების
აქტიური ჩართულობით), ანტიკორუფციული პოლიტიკის შემუშავების პროცესის შემადგენლობაში



ეფექტური მექანიზმის დანერგვა, საბოლოობენეფიციარის შესახებ ინფორმაციის სანდოობის დასადგენად
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არსებული სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის დებულებების ეფექტურად შესრულების უზრუნველყოფა, მოსამართლეთა და
ადვოკატთა შესაძლებლობების გაძლიერების გზითა და სასამართლო ორგანოებისთვის ეფექტური საგამოძიებო ინსტრუმენტების
მიწოდებითა და კორუფციული დანაშაულის გამოსაძიებლადგონივრული ვადის განსაზღვრით



მსს-ების ცნობიერების ამაღლება ბიზნეს ეთიკის სარგებლიანობის შესახებ პრაქტიკული სემინარების, ფორუმებისა და მრგვალი
მაგიდების მეშვეობით და სტიმულირების მექანიზმის შემოღება კომპანიებისთვის, რომლებიც მიიღებენ კორპორატიული ეთიკის
კოდექსს და შესაბამისობის ინსტრუმენტებს
ინსტიტუციონალურ-სამართლებრივი ჩარჩოსა და სამეწარმეო გარემოს გაუმჯობესება


მსს-ების განვითარების სტრატეგიის შემუშავება 2020 წლის შემდგომ პპერიოდისთვის, მთავრობათაშორისი და საჯარო-კერძო
კონსულტაციების გზით(PPC); ქვეყნის საშუალოვადიან სტრატეგიასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა და მოწინავე მონიტორინგისა
და პროექტის შეფასების მექანიზმების ხელშეწყობა



დარწმუნდით, რომ მსს-ების RIA ტესტირება სრულდება სისტემატურად, შედეგები განიხილება კერძო სექტორთან და მათი
გათვალისწინება სათანადოდხდება საკანონმდებლო და მარეგულირებელი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში



საგადასახადო ადმინისტრირების პროცედურების შემდგომი გაუმჯობესება, საგადასახადო კანონმდებლობის შესრულებისთვის
საჭიროდროის შემცირებით



განაგრძეთმსს-ებისთვის გადახდისუუნარობის სამართლებრივი ჩარჩოს გამარტივება დავის მშვიდობიანადგადაჭრის მეთოდითდა
გამარტივებული ან გადახდისუუნარობის შესახებ საქმისწარმოების წინასწარ მომზადებული პროცედურებით



დანერგეთადრეული გაფრთხილების სისტემა გადახდისუუნარობის გამოსავლენად



გაკოტრებული მეწარმეებისთვის კომპლექსური და პროაქტიული მეორე შანსის სტრატეგიის მიღება

უნარებისა და მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა






საგანზე ორიენტირებული მიდგომიდან უნდა მოხდეს გადასვლა ტრანსვერსალურ მეთოდზე, როდესაც საქმე ეხება „კომპეტენციების
ევროპული ჩარჩოს“ (EntreComp) შეტანას სასწავლო პროგრამაში (მომსახურების შეთავაზებამდე და მომსახურების გაწევის
პერიოდში)
„კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობის საკონსულტაციო საბჭომ უნდა განიხილოს სახელმწიფო დონეზე გაუმჯობესებული
მოკვლევის სამართლებრივი ჩარჩოს დადებითი მხარეები (მონაცემები, ანალიზი, მონიტორინგი და შეფასება) ქალთა
მეწარმეობისთვის
GITA– ს ონლაინ ტრენინგების განვითარება, მონაწილე მსს-ების წრის გაფართოების მიზნითცენტრიდან დაშორებულრეგიონებში

მსს-ების ფინანსებზე წვდომის ხელშეწყობა

დაფინანსების დივერსიფიკაციის ხელშეწყობა, რათა მცირე ზომის საწარმოებს ჰქონდეთ ფინანსებზე წვდომა. ეს უნდა
ითვალისწინებდეს ლიზინგისა და ფაქტორინგის სამართლებრივი და მარეგულირებელი ჩარჩოს რეფორმის დასრულებას და შემდგომ
„ქრაუდფანდინგის“ საკანონმდებლობაზის შემუშავებას


საერთაშორისო დონორებთან თანამშრომლობით, ძალისხმევის გაგრძელება ფინანსურ სექტორში დოლარიზაციის დონის შემცირების
მიზნით,

მსს-ების ბაზრებზე წვდომის ხელშეწყობა


Enterprise Georgia-ს მიერ უზრუნველყოფილი საექსპორტო მზაობისა და „მსს - პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
ურთიერთდაკავშირების“ პროგრამების არეალის გაფართოება და მათი სწორი შეფასების უზრუნველყოფა



ექსპორტიორი მსს-ებისთვის ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამების ამოქმედება



კანონების შესრულების რეგულარული შეფასების განხორციელება ტექნიკურ რეგლამენტებთან და მეტროლოგიისა და ბაზრის
ზედამხედველობის კანონმდებლობასთან მიმართებაში, კერძო სექტორის საჭიროებების გათვალისწინებით



დამკვეთი ორგანიზაციების ფართო კონკურენციის უზრუნველყობის შესაზლებლობების გაუმჯობესება, საკონკურსო დოკუმენტაციის
უკეთშედგენით, ნაკლები შემზღუდველი მახასიათებლებითა და, დაბალი ფასის გარდა, სხვა კრიტერიუმების გამოყენებით

მსს-ების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება

ერთიანი საინფორმაციო პორტალის შეიმუშავება, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას პროგრამების შემომთავაზებელყველა
ინსტიტუტსა და სააგენტოს შესახებ, მათშორის BDS კომპონენტის ჩათვლითდა მახალკვალიფიციური BDS პროვაიდერების
ჩამონათვალს

მრავალი გააქტიურებული ფინანსური ინსტრუმენტის ეკონომიკური ეფექტის მონიტორინგი ჩატარება, განსაკუთრებული აქცენტითმსსებზე

ბიზნესსა და სამეცნიერო-კვლევით ინფრასტრუქტურას შორის ურთიერთკავშირების გააძლიეროს, განსაკუთრებით რუსთაველის
ფონდიდან დაფინანსებული იმ პროექტების შემთხვევაში

მოთხოვნის სტიმულირების პოლიტიკის როლის გაზრდა, ინოვაციური პროდუქტებისა და მომსახურების სტიმულირების მიზნით,
მაგალითად, სახელმწიფო შესყიდვების სტანდარტების განახლებით


მსს-ებისთვის მწვანე პრაქტიკის განხორციელების შესახებ ინფორმაციის მიღების ერთიანი წვდომის ადგილის უზრუნველყოფა,
საუკეთესო შემთხვევაში მსს-ების განვითარებაზე პასუხისმგებელი ორგანოს მეშვეობით, როგორიცაა Enterprise Georgia



ისეთი პოლიტიკის შემუშავება, რომელიც დაეხმარება მსს-ებს მწვანე ეკონომიკის პრაქტიკის დანრგვაში, საბოლოო ჯამში მათი
კონკურენტუნარიანობის გაზრდის მიზნით
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შენიშვნები
1

აშშ დოლარში, ერთსულმოსახლეზე FDI საანგარიშო პერიოდში იყო მეორე პოზიციაზე მხოლოდაზერბაიჯანის შემდეგ EaP
ქვეყნებს შორის.
2

არაფორმალური სექტორის „ჯეოსტატის“ მიერ მოწოდებული დაბალი მაჩვენებელი (დაახლოებით მშპ-ს 10%) არ
შეესაბამება სსფმაჩვენებელს, რომლის მიხედვითსაქართველოუდიდეს ჩრდილოვან ეკონომიკებს შორისაა (მაჩვენებლით
მშპ-ს 64.9%). ასეთი შეუსაბამობა შესაძლოა, გამოწვეული იყოს სხვადასხვა მეთოდოლოგიის გამოყენებით. დამატებითი
ინფორმაცია იხილეთ(Medina and Schneider, 2018[5]).
3

„ჯეოსტატიის“ ადრინდელმსს ტერმინოლოგიით, „საშუალო ზომის“ საწარმოების თანამშრომელთა რაოდენობა შეადგენს
არაუმეტეს 100 დასაქმებულს, ხოლო წლიური ბრუნვა - არაუმეტეს 1.5 მლნ ლარი (~ EUR 500 000). „მცირე“ საწარმოების
თანამშრომელთა რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 20 დასაქმებულს, ხოლოწლიური ბრუნვა - არაუმეტეს 500 000 ლარი (~EUR
170 000).
4

საქართველოს რეიტინგია 3.3/7 ინდიკატორითსამართლებრივი ჩარჩოს ეფექტურობა დავების გადაწყვეტისას, ხოლო3.6/7
ინდიკატორითსასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობა .
5

amicus curiae, ანუ „სასამართლოს მეგობარი“, არის პირი, რომელიც არ წარმოადგენს საქმის მხარეს (და რომელსაც
გააჩნია, ან არ გააჩნია მხარესგან მინდობილობა) და ვინც ეხმარება სასამართლოს ინფორმაციით, პროფესიული ცოდნით
ან საქმის მასალებით, რომლებიც შემხებლობაშია საქმესთან; ინფორმაციის მიწოდება, როგორც წესი, ხდება მოკლე
წერილობითი ფორმით.
6

ცვლილება საქართველოს კანონში „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“,
„მამხილებელთა დაცვა“ (თავიV).
7

არაფორმალური სექტორის „ჯეოსტატის“ მიერ მოწოდებული დაბალი მაჩვენებელი (დაახლოებით მშპ-ს 10%) არ
შეესაბამება სსფმაჩვენებელს, რომლის მიხედვითსაქართველოუდიდეს ჩრდილოვან ეკონომიკებს შორისაა (მაჩვენებლით
მშპ-ს 64.9%). ასეთი შეუსაბამობა შესაძლოა, გამოწვეული იყოს სხვადასხვა მეთოდოლოგიის გამოყენებით. დამატებითი
ინფორმაცია იხილეთ(Medina and Schneider, 2018[5]).
8
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www.stats.spa.ge და www.opendata.spa.ge.
9

დამატებით, სახ. შესყიდვების სააგენტო (SPA) 2017 წლიდან დამოუკიდებლადაქვეყნებს მონაცემებს ვებგვერდებზე
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დამატებით, სახ. შესყიდვების სააგენტო (SPA) 2017 წლიდან დამოუკიდებლადაქვეყნებს მონაცემებს ვებგვერდებზე
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დანართი A. მცირე ბიზნესის აქტის შეფასების მეთოდოლოგია

1

დანართი A. მცირე ბიზნესის აქტის შეფასების მეთოდოლოგია

ქულების მეთოდი
მსს პოლიტიკის ინდექსი 2020 მოიცავს ქულებს კომპონენტებისა და ქვე-კომპონენტების დონეზე
და იყენებს ქულის მინიჭების ორ განსხვავებულ მეთოდს, შესაფასებელი კომპონენტიდა ნ
გამომდინარე: ერთი მეთოდი გამოიყენება ადამიანური კაპიტალის კომპონენტის შემთხვევაში
(სტრატეგიული მიმართულება B – სამეწარმეო ადამიანური კაპიტალი), ხოლო მეორე - სხვა
დანარჩენი კომპონენტებისთვის. სადაც შესაძლებელია (მაგ. ქვეყნის პროფილის დონეზე),
ინდექსი ასევე წარმოაჩენს 2020 წლის ქულებს 2016 წლის მეთოდოლოგიის შესაბამისად, რათა
შენარჩუნებული იყოს ქულების შედარების შესაძლებლობა, ახალი ქვეკომპონენტების
დამატებების გაუთვალისწინებლად, როგორც ქვემოთაა აღწერილი. შეფასების სტრუქტურისა და
პროცესის შესახებ უფრო დეტალური ინფორმაციის მოძიება შესაძლებელია თავში „პოლიტიკური
ჩარჩო, ანგარიშის სტრუქტურა და შეფასების პროცესი“.

ქულების მინიჭების მეთოდოლოგია
ყველა სხვა კომპონენტისთვის გამოყენებული იქნა ქვეყნის მთავრობებისა და დამოუკიდებელი
ექსპერტების მიერ შევსებული, დაახლოებით 500 შეკითხვისგან შემდგარი დეტალური
კითხვარები. ეს კითხვარები უზრუნველყოფს უფროზუსტი ინფორმაციის მოპოვებასა და ჯვარედინ
შემოწმებას, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ინფორმაცია ეხება პოლიტიკისა და
ღონისძიებების ფაქტობრივი განხორციელების საკითხს.
ისევე, როგორც 2016 წლის შეფასებისას, 2020 წლის კითხვარებიც მომზადდა კომპონენტებისა და
ქვეკომპონენტების მიხედვით. ქვეკომპონენტები დაიყო თემატურ ბლოკებად, შეკითხვების
საკუთარი კრებულით(ცხრილი. A.1). ეს თემატური ბლოკები, როგორც წესი, დაყოფილია პოლიტიკის
პროცესის სამ კომპონენტად ან საფეხურად (დიზაინი, განხორციელება, მონიტორინგი და
შეფასება), კონკრეტულ კომპონენტში ზოგიერთი გადახრით. ეს მიდგომა იძლევა პოლიტიკის
განვითარების უკეთესი მონიტორინგის საშუალებას და აძლიერებს პოლიტიკის რეკომენდაციებს,
ამავდროულად, უფრო დეტალურადგანიხილავს პოლიტიკის სისტემურ საკითხებს.

ბოლოდროინდელი ცვლილება სამეწარმეო ადამიანური კაპიტალის კომპონენტების
მეთოდოლოგიაში
ამ შეფასებისთვის მოხდა სამი ადამიანური კაპიტალის ქვემიმართულების - სამეწარმეო
სწავლება, ქალთა მეწარმეობა და სამეწარმეო უნარები - ჰარმონიზაცია დანაჩენ
კომპონენტებთან. თავიდან ამ კომპონენტების შეფასება ხდებოდა 5 დონიანი ხარისხობრივი
მაჩვენებლის გამოყენებით. კითხვარებზე გადასვლით - რომლებიც შედგენილია დიქოტომიური
(დიახ/არა), ალტერნატიული და ღია კითხვებით- მოხდა შეფასების მეთოდოლოგიის ჰარმონიზება
SBA-ის ყველა კომპონენტთან (სხვა კომპონენტები პირველად ამგვარად შეფასდა 2016 წელს).
ამდენად, აღნიშნული ცვლილების გამო, ადამიანური კაპიტალის კომპონენტების კუთხით2016 და
2020 წლების შეფასებებითმიღებული ქულების შედარება უნდა შესრულდეს ყურადღებით.
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2  დანართი A. მცირე ბიზნესის აქტის შეფასების მეთოდოლოგია
ცხრილი. A.1. თემატური ბლოკების ნიმუში ქვეკომპონენტისთვის „ინსტიტუციონალური ჩარჩო“
დიზაინი
არსებობს თუარა მსს-ების
მრავალწლიანი მოქმედი
სტრატეგია?

განხორციელება
მობილიზებულია თუარა
ბიუჯეტი სამოქმედო
გეგმისთვის?

მონიტორინგი და შეფასება
არსებობს თუარა მონიტორინგის რაიმე
მოქმედი მექანიზმი სტრატეგიის
განსახორციელებლად?

თითოეული კითხვარი მოიცავს ორი ტიპის კითხვებს: 1) მთავარი კითხვები შეფასების ქულის
დასადგენად; და 2) ღია კითხვები შემდგომი აღწერითი მტკიცებულების მისაღებად.1 თითოეული
მთავარი კითხვა (Q1, Q2, Q3, ა. შ.) კონკრეტულთემატურ ბლოკში ფასდება თანაბარი ქულით.
დიქოტომიური კითხვების შემთხვევაში პასუხი „დიახ“ ფასდება მაქსიმალური ქულით, ხოლო
პასუხი „არა“ იღებს ნულქულას. ალტერნატიული კითხვების შემთხვევაში ქულები პასუხის
სხვადასხვა ვარიანტისთვის მერყეობს ნულსა და მაქსიმალურ ქულას შორის, პოლიტიკის
შემუშავების მითითებული დონის მიხედვით.
მთავარი კითხვების შეფასება ხდება ინდივიდუალურად, ხოლო შემდეგ იკრიბება ქულები
თითოეული თემატური კომპონენტის ქულის მისაღებად. თავიდან ქულები მიიღება პროცენტული
ფორმით (0-100), ხოლო შემდეგ ხდება მათი გარდასახვა 1-5 ბალიან შკალაზე (ნახ. A.1). ამის
შემდეგ თემატური ბლოკების ქულები ჯამდება ქვემიმართულების ქულის მისაღებად, ექსპერტის
კონსულტაციის საფუძველზე თითოეული კომპონენტისთვის წონის მინიჭებით. ზოგადად, 35-45-20
პროცენტული სხვაობა განპირობებულია პოლიტიკის განხორციელების მნიშვნელობის
წარმოსაჩენად. შემდეგ ექსპერტების მიერ (პოლიტიკის თითოეული სფეროს შედარებითი
მნიშვნელობის საფუძველზე) განსაზღვრული წონების გამოყენებით ხდება ქვეკომპონენტების
შეკრება თითოეული კომპონენტისთვის ქულების სრული 1-5 დონის მისაღებად(იხ. ქვემოთ).
გრაფიკი. A.1. კითხვარის ქულებითშეფასება ქვეკომპონენტების დონეზე

2016 წლის
პოლიტიკის
პოლიტიკის
შეფასების

შემდეგ მოხდა შეფასების პროცესის რამდენიმე კომპონენტის შესწორება მსს
უფრო ფართო დიაპაზონის შეფასებისა (მაგ. მეორე შანსის უფლების გამოყენება,
ჩარჩო არატექნოლოგიური სიახლეებისა და სიახლეების გავრცელებისთვის) და
პროცესში პოტენციური განსხვავებულობის საკითხის მოგვარების მიზნით (მაგ.
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ვაჭრობის ხელშეწყობის მაჩვენებლები), ასევე მცირე რეორგანიზაციის ჩატარებისა და
ქვეკომპონენტების ოპტიმიზაციის მიზნით. ქვეკომპონენტების შეფასების პროცესი შესწორდა
ამ ცვლილებების შესაბამისად ისე, რომ, რაც შეიძლება კარგად ყოფილიყო შესაძლებელი 2016
წლის შეფასებასთან შედარება.
გარდა ამისა, მსს პოლიტიკის ინდექსი 2020 მოიცავს, 2016 წლის მეთოდოლოგიაზე დაფუძნებულ,
შეფასების ქულების დამატებით ნაკრებს იმისთვის, რომ განისაზღვროს პროგრესი, რომელსაც
მიაღწევდნენ ქვეყნები, შეფასების მოდელი რომ არშეცვლილიყო(ანუ, რომ არმომხდარიყოახალი
ქვეკომპონენტების დამატება). შეფასების ეს ქულები მოცემულია შესაბამისი ქვეყნების
პროფილებში და თავში „ზოგადი მიმოხილვა“. კომპონენტების ცვლილებების მიმოხილვა
მოცემულია ცხრილი. A.2.-ში
ცხრილი. A.2. SBA შეფასების ქვემიმართულებებში ცვლილებების მიმოხილვა
კომპონენტი

2016 წლის შეფასები შემდეგ ძალაში შესული ცვლილებები

გაკოტრება და მეორე
შანსი

დაემატა ქვეკომპონენტი გაკოტრების პრევენციის ღონისძიებები.

კომერციული საქმიანობის
პირობები

შემოღებული იქნა მსს-ების ბიზნესის ლიცენზირებისა და საგადასახადო
კანონმდებლობის დაცვის პროცედურების ქვეკომპონენტები. გაფართოვდა
ელექტრონული მმართველობის ქვეკომპონენტი ელექტრონული მმართველობის
სერვისების დანერგვის გათვალისწინებით.
გაფართოვდა ფინანსური განათლების ქვეკომპონენტი მსს-ების სტიმულირების
მიზნით, გააუმჯობესონ ფინანსური ანგარიშგების პროცესი და დაიცვან ფინასური
ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (IFRS). დამატებული იქნა OECD-ის მსსების დაფინანსების მონაცემთა ცხრილი, მსს-ების ფინასურ რესურსებზე წვდომის
შეფასების მთავარი ინდიკატორების გაფართოების მიზნით.
სრული კოორდინაცია და ზოგადი ღონისძიებები - რომლებიც ადრე წარმოადგენდა
მთავარ ელემენტს - ახლა ჩამოყალიბებულია ქვეკომპონენტად. არსებული სხვა
მთავარი ელემენტები მთლიანდგარდაიქმნა ახალქვეკომპონენტად, ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციით.
ინოვაციების საკანონმდებლო ბაზა გაფართოვდა არატექნოლოგიური ინოვაციების
პოლიტიკური ჩარჩოს ქვეკომპონენტით.
მსს-ების ინტერნაციონალიზაციის დონის უკეთგანსაზღვრის მიზნით, დამატებული
იქნა OECD-ს ინდიკატორების გამოყენებითვაჭრობის ხელშეწყობის ღონისძიებისა
და მსს-ების მიერ ელექტრონული კომერციის წარმოების ქვეკომპონენტები.

ფინანსურ რესურსებზე
წვდომა

სტანდარტები და
ტექნიკური რეგულაციები

ინოვაციური პოლიტიკა
ინტერნაციონალიზაცია

დამატებითი ინფორმაცია
2020 წ. მსს პოლიტიკის ინდექსს, ასევე, ჰქონდა შეფასების ოფიციალური მოდელის დამატებითი
საინფორმაციო და სტატისტიკური მონაცემებით შევსების მცდელობა. მართალია ეს არ აისახა
შეფასების პროცესზე (გარდა ინტერნაციონალიზაციის ქვეკომპონენტისა, ვაჭრობის
ხელშეწყობის OECD-ს ინდიკატორები), აღნიშნული ინფორმაცია გამოყენებული იქნა პოლიტიკის
დისკურსის მხარდასაჭერად დამატებითი მონაცემებით პოლიტიკის შედეგებსა და მსს იდეის
გააზრების შესახებ. შეკრებილი იქნა ორი ტიპის დამატებითი ინფორმაცია:


სტრუქტურული ბიზნეს-სტატისტიკა და ბიზნესის დემოგრაფიული მონაცემები
(ინფორმაცია საწარმოს გახსნის, დახურვისა და ბიზნესის წარმოების უნარის
შენარჩუნების მაჩვენებლის შესახებ) გამოთხოვილი იქნა ექვსი ქვეყნის სტატისტიკის
ეროვნული სამსახურებიდან, სტატისტიკურ მონაცემებთან ერთად, განხორციელებული
პოლიტიკის შედეგებზე, რომლებიც დაკავშირებულია SBA პოლიტიკის კომპონენტებთან EU
SBA-ის ფაქტობრივი მონაცემების საფუძველზე, რითაც ხდება ევროკავშირის ქვეყნების
შეფასება SBA პრინციპებზე დაყრდნობით. აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში
მონაცემთა შეგროვების ჯერ ისევ არსებული პროცედურული ხარვეზები და მონაცემთა
შეგროვების მეთოდოლოგიებთან შეუსაბამობა აფერხებს სატისისტიკური მონაცემების

მსს პოლიტიკის ინდექსი: აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები 2020 © ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი,
ევროპის განათლების ფონდი, ევროკავშირი, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია 2020

4  დანართი A. მცირე ბიზნესის აქტის შეფასების მეთოდოლოგია
შედარებას რეგიონალურ დონეზე. თუმცა, ბიზნესის სტრუქტურული და დემოგრაფიული
სტატისტიკური მონაცემები შესულია ქვეყნების პროფილში.


საერთაშორისო მონაცემთა ბაზიდან მიღებული ინფორმაცია (მაგ. მსოფლიო ბანკის
ბიზნესის კეთება , მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის გლობალური კონკურენტუნარიანობის
ინდექსი და საერთაშორისო გამჭვირვალობის კორუფციის აღქმის ინდექსი) ასევე,
მნიშვნელოვანი იყო საინფორმაციო ვაკუუმის შევსებისა და ერთიანი თამაშის წესების
კომპონენტის შეფასების პროცესში, კერძოდ, ხელშეკრულების პირობების შესრულების
უზრუნველყოფისა და დავების გადაჭრის, ასევე , ბიზნესის ეთიკის მიმართულებების
შეფასებისას.

ამასთან ერთად, ქვეყნის პროფილი მოიცავს დღემდე გატარებული ძირითადი რეფორმების
სიღრმისეულანალიზს, რომელშიც განხილულია 2016 წლის რეკომენდაციები, მსს სექტორის წინაშე
კვლავ არსებული მთავარი პრობლემები, ასევე, კონკრეტული რეკომენდაციები, რომლებიც უნდა
დაეხმაროს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს რეფორმების ჩატარებისა და მათი
მონიტორინგის საქმეში. პროფილებში არა მხოლოდ წარმოდგენილია SBA შეფასების შედეგები,
არამედგანხილულიცაა ფართო მაკროეკონიმიკური და სამეწარმეო გარემოსთან დაკავშირებული
პრობლემები, რომლებიც უარყოფითადმოქმედებს მსს-ების საქმიანობასა და მათმიერპოლიტიკის
შემუშავების პროცესზე და რომელთა პირდაპირი გამოვლინება SBA-ის სხვადასხვა
კომპონენტებით შესაძლოა, ვერ მოხერხდეს. გარდა ამისა, ქვეყნის პროფილის განყოფილება
„შემდგომი ნაბიჯები“ მოიცავს რეფორმების განხორციელების დეტალურ გეგმას, რომელშიც
აღწერილია თითოეული ქვეყნის მოკლე, საშუალო და გრძელვადიანი პოლიტიკის პრიორიტეტები.

შენიშვნები
1

მთავარი კითხვები მოიცავს: 1) დიქოტომიურ ანუ დიახ-არა კითხვებს (მაგ. „არსებობს თქვენს
ქვეყანაში მმს-ების ოფიციალური ტერმინი?“); და 2) ალტერნატიულ კითხვებს (მაგ. „არსებობს
მმს-ების მრავალწლიანი სტრატეგია?“, რომლებზეც შესაძლებელია სხვადასვა პასუხის გაცემა,
მაგ. „სტრატეგია შემუშავების პროცესშია“, „სტრატეგიის პროექტი არსებობს, მაგრამ ჯერ არ არის
დამტკიცებული მთავრობის მიერ“, „სტრატეგია არსებობს, დამტკიცებულია მთავრობის მიერ და
იმყოფება განხორციელების პროცესში“, ან „არ ხდება რაიმე სტრატეგიის შემუშავება“).
ორივე შემთხვევაში ქვეყნებს სთხოვენ, რომ წარმოადგინონ მტკიცებულება (წყარო და/ან
განმარტება) პასუხებზე. ღია კითხვები (მაგ. „რამდენია მსს პროექტის განმახორციელებელი
სააგენტოს ბიუჯეტი?“; “რამდენი ადამიანი მუშაობს ამ სააგენტოში?” ან „რამდენი სამინისტროა
წარმოდგენილი მმართველ საბჭოში?“) გამოიყენება მთავარ კითხვებზე გაცემული პასუხების
განმარტების მიზნით დამატებითი ინფორმაციის უზრუნველყოფით, თუმცა მათი უშუალო
შეფასება ქულებით არ ხდება.
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The SME Policy Index: Eastern Partner Countries 2020 – Assessing the Implementation of the Small Business
Act for Europe is a unique benchmarking tool to assess and monitor progress in the design and implementation
of SME policies against EU and international best practice. It is structured around the ten principles of the Small
Business Act for Europe (SBA), which provide a wide range of pro-enterprise measures to guide the design
and implementation of SME policies. This report marks the third edition in this series, following assessments
in 2012 and 2016. It provides a comprehensive overview of the state of play in the implementation of the ten
SBA principles, and monitors progress made since 2016. It also identifies remaining challenges affecting SMEs
in the Eastern Partnership (EaP) countries and provides recommendations to address them based on EU
and international good practice examples. The 2020 edition also features a novelty: An assessment of three new
dimensions going beyond core SME policy (competition, contract enforcement and business integrity) looking
at key structural reform priorities that are critical to establishing a level playing field for enterprises of all sizes
and ownership types.
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