


2აწარმოე საქართველოში



3

359
საწარმო სამუშაო ადგილი

აწარმოე საქართველოში - ინდუსტრიული კომპონენტი

13020



4ინდუსტრიული მიმართულება: 2019

2014-2019

დამტკიცებული სესხის მოცულობა (მლნ ₾)

ჯამური ინვესტიციის მოცულობა (მლნ ₾)

4 9 5 . 5

გაცემული სუბსიდია (მლნ ₾) 5 8 . 7

7 8 3 . 2

ჯამური სტატისტიკა

65

85

პროექტების
რაოდენობა

2019

2018
125

148

+31%

2019

2018

+19%

ჯამური
ინვესტიცია
(მლნ. ₾)



5

136
სასტუმრო სამუშაო ადგილი

აწარმოე საქართველოში - სასტუმრო ინდუსტრია

3330



6სასტუმრო ინდუსტრია: 2019

40

59

პროექტების
რაოდენობა

2019

2018
102

140

+48%

2019

2018

+38%

ჯამური
ინვესტიცია
(მლნ. ₾)

2014-2019

დამტკიცებული სესხის მოცულობა (მლნ ₾)

ჯამური ინვესტიციის მოცულობა (მლნ ₾)

1 7 7

გაცემული სუბსიდია (მლნ ₾) 1 4

3 5 1

ჯამური სტატისტიკა

ახალი სასტუმრო ოთახების რაოდენობა 3 , 8 5 0



7ჩვენი ბენეფიციარები - ინტერაქტიული რუკა

სრული განახლებული 
ინფორმაცია
ბენეფიციარებზე

ინფორმაცია 
დასაქმებასა
და ინვესტიციაზე

სექტორული ფილტრები 
და პროდუქციის 
ჩამონათვალი



8ეკონომიკური ეფექტი

ინვესტიცია

1 ₾
სუბსიდია



9ეკონომიკური ეფექტი

ბიუჯეტში შეტანილი
გადასახადი

1 ₾
სუბსიდია



10ეკონომიკური ეფექტი

მშპ

1 ₾
სუბსიდია



11მეწარმეობა: ახალი პროგრამები

აწარმოე უკეთესი მომავლისთვის

14
პროექტი

o ბენეფიციარების რაოდენობა - 49

o გაცემული გრანტი - 285,800 ₾

მცირე სასტუმროების ხელშეწყობა

o გაცემული სუბსიდია - 614,100₾

177
დაფინანსებული 

სასტუმრო



12„გადაიღე საქართველოში“

31
მხარდაჭერილი პროექტი

1 გაცემული ლარით მოხდა 

8.6₾ოდენობის 

კვალიფიციური ინვესტიციის 
მობილიზება

~ 17 400 
დროებითი სამუშაო ადგილი

95.4 მლნ ₾
კვალიფიციური ინვესტიციის 
მოცულობა

8

13

პროექტების რაოდენობა

2018 2019

24.8

55.7

კვალიფიციური ხარჯი (მლნ ₾)

2018 2019

+63%

+125%



13ახალი მიმართულებები: 2020

ტურისტული 
სერვისების ინდუსტრია

თევზჭერა
ინდუსტრიული მიმართულება

o სესხის მინიმალური 

მოცულობა - 200 000 ₾

o სესხის მაქსიმალური 

მოცულობა - 3 000 000 ₾

o სესხის მინიმალური 

მოცულობა - 150 000 ₾

o სესხის მაქსიმალური 

მოცულობა - 5 000 000 ₾

ბალნეოლოგიური 
კურორტების ინდუსტრია

სააგენტოს პროგრამების მთავარი სამიზნე: 
მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა

o სესხის მინიმალური 

მოცულობა - 150 000 ₾

o სესხის მაქსიმალური 

მოცულობა - 5 000 000 ₾



14მიკრო და მცირე მეწარმეობა: 2020

საგრანტო კომპონენტის პირობები

გრანტის მაქსიმალური

მოცულობა - 20 000 ₾

თანამონაწილეობის თანხა 

o ახალი ბენეფიციარის შემთხვევაში - 20%
o მაღალმთიან რეგიონებში - 10%

დაფინანსების სფეროები

o ტურისტული სერვისები

o ტურისტული განთავსების ობიექტები

o ტურიზმთან დაკავშირებული 

წარმოება

o სოფლის მეურნეობის მეორადი 

პროდუქტების წარმოება

6, 212
პროექტი



15ექსპორტის ხელშეწყობა: 2019

16 
საერთაშორისო 

გამოფენა

120 
მონაწილე 
კომპანია

65
გადამზადებული 

ექსპორტის მენეჯერი

საკვები და სასმელი

სათამაშოები და ავეჯი

ჩინეთის იმპორტ ექსპო

ტანსაცმელი და აქსესუარები



16ექსპორტის ხელშეწყობა: 2020

15 ღონისძიება 

150 მონაწილე კომპანია 

საერთაშორისო 
ღონისძიებების ორგანიზება 
და თანადაფინანსება

კომპანიების შერჩევის 
კრიტერიუმების და 
თანადაფინანსების მექამიზმი

3 სასერტიფიკატო კურსი

75 გადამზადებული მენეჯერი

ექსპორტის მენეჯერთა 
სასერტიფიკატო კურსი

სავაჭრო პლატფორმის განვითარება

www.tradewithgeorgia.com



17ინვესტიციების ხელშეწყობა: 2019

ინვესტიციების მოზიდვის სტრატეგია 2020-2021 საინვესტიციო მიმართულების შედეგები

ახალი 
საინვესტიციო 

პროექტი

მლნ აშშ 
დოლარის 

საინვესტიციო
მოცულობა

ახალ სამუშაო 
ადგილი

IT/BUSINESS PROCESS 

OUTSOURCING (BPO) 

ენერგეტიკალოგისტიკა

სასტუმროები და 

უძრავი ქონება

ტანსაცმელის და 

ფეხსაცმელი

ავტო და 

თვითმფრინავების 

ნაწილები

ელექტრონული 

მოწყობილობების 

ნაწილები (EMS)



18საიმიჯო სარეკლამო კამპანია

11

Georgia – A Pleasure 

Doing Business

სატელევიზიო და ციფრული 
კამპანია

2019 წლის ნოემბერი -
დეკემბერი

სამიზნე ბაზრები:  
ევროპის ქვეყნები, ახლო 
აღმოსავლეთი და აზია



19ინვესტიციების ხელშეწყობა: 2020

ე.წ. Location 

adviser 

კონსულტანტებთან 

ურთიერთობა

სექტორულ 

რეიტინგებში 

საქართველოს 

შეყვანა და/ან 

პოზიციების 

გაუმჯობესება

საინვესტიციო 

სექტორული 

კვლევები, 

13 პროექტი და 

11 გზამკვლევი

CRM ბაზის 

დანერგვა

3500-მდე 

კომპანიის 

შესწავლა და 450 

სამიზნე 

კომპანიის 

შერჩევა

20-მდე roadshow 

და ღონისძიება 

პოტენციურ 

ინვესტორ 

კომპანიებთან 

შესახვედრად

საინვესტიციო 
პროექტები

o 7-10 მსხვილი 
o 16-20 საშუალო$ 225 მილიონი ინვესტიცია

3 500 ახალი სამუშაო ადგილისტრატეგიის 
მიზანი 2020-
2021 წლებში 



20ანალიზი და შეფასება

დაგეგმვა
სტრატეგიული დაგეგმვა და გაზომვადი 
მიზნების ჩამოყალიბება

დაკვირვება
პროგრამების სამიზნე მაჩვენებლების შესრულების 
რეგულარული შეფასება და რეკომენდაციების 
შემუშავება

შეფასება პროგრამების ეფექტიანობის შეფასება

ანგარიში საქმიანობის ანგარიშების მომზადება



21ჩვენი პარტნიორები


