
ზოგადი მეწარმეობის ტრენინგი

მიკრო და მცირე მეწარმეობის 
ხელშეწყობის პროგრამა



ბაზარზე 
არსებული 

შესაძლებლობები

ბიზნეს იდეის 
განხორციელების 

მიზანშეწონილობა

პროექტის 
მომგებიანობა

წვდომა 
ფინანსებზე

ბიზნეს გეგმის მიზანი



მოსამზადებელი სამუშაოები

გაიარეთ კონსულტაცია საჯარო რეესტრში/შემოსავლების სამსახურში და შეაფასეთ 
შერჩეული ორგანიზაციის ფორმასთან დაკავშირებულ საგადასახადო რეჟიმი

შეაფასეთ თქვენი 
იდეის ძლიერი და 
სუსტი მხარეები

1
შეაფასეთ 
ფინანსური 
შესაძლებლობები

2
შეარჩიეთ 
ორგანიზაციის 
ფორმა 

3

მოსამზადებელი სამუშაოები



მეწარმის რომელი სტატუსით გეგმავთ საქმიანობას?



მოსამზადებელი სამუშაოები
ბიზნესის რეგისტრაცია

ინდივიდუალური მეწარმე

ან

(მიკრო, მცირე, 
ფიქსირებული გადასახადის 

გადამხდელი)

იურიდიული პირი

(შპს, სს, კოოპერატივი, 
სხვა..)



სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმები 

მცირე ბიზნესის 
სტატუსის მქონე 
მეწარმე 
ფიზიკურ 
პირები

მიკრო ბიზნესის 
სტატუსის მქონე 
ფიზიკურ 
პირები

ფიქსირებული 
გადასახადის 
გადამხდელის 
სტატუსის მქონე 
პირები



ბიზნესგეგმა



ბიზნესგეგმის კომპონენტები

მთავარი იდეა რესურსები       მენეჯმენტი წარმოება          მარკეტინგი ბიუჯეტი



მთავარი იდეა

• განმარტეთ რაში მდგომარეობს თქვენი ბიზნესის 
მთავარი იდეა, რა იქნება თქვენი ბიზნესის მთავარი 
დანიშნულება

• აღწერეთ პროექტის განხორციელების ძირითადი 
ელემენტები, რომელიც მოიცავს თქვენი პროექტის 
მნიშვნელოვან ასპექტებს

• მიუთითეთ ბიზნეს გეგმით გათვალისწინებული 
საქმიანობის განხორციელების დეტალური 
ადგილმდებარეობა

• მოკლედ განმარტეთ რა უპირატესობები გააჩნია 
შერჩეულ მდებარეობას



პროდუქტი ან 
მომსახურება

კონკურენტული 
უპირატესობა

პროდუქტი და მომსახურება



პროდუქტი/მომსახურება

• ჩამოაყალიბეთ რა სახის პროდუქტის წარმოება ან 
სერვისის მიწოდება ხდება პროექტის ფარგლებში

• გამოყავით თქვენი პროდუქციის/სერვისის 
განსაკუთრებული ნიშან-თვისებები, რომლებიც 
გამოარჩევს მას კონკურენტებისგან

• თუ იგეგმება წარმოებული პროდუქტის შეფუთვა, 
აღწერეთ შესაფუთი მასალა და შეფუთვის სახეობა, 
დასაფასოებელი მოცულობა

• აღწერეთ საწარმოო პროდუქტის / მომსახურების 
რაოდენობა, ერთეულის თვითღირებულება და 
გასაყიდი (სარეალიზაციო) ფასი).



გამოცდილება

განათლება უნარები პრაქტიკული

გამოცდილება



ფუნქცია-მოვალეობები და 

გამოცდილება

• დეტალურად აღწერეთ თქვენი ფუნქცია-მოვალეობები 
(ჩართულობა) ბიზნესში

• ჩამოაყალიბეთ რა უნარები (კვალიფიკაცია, 
პრაქტიკული გამოცდილება) გაგაჩნიათ დაგეგმილი 
ბიზნესის განსახორციელებლად

• გაითვალისწინეთ, რომ მიუთითოთ ფუნქცია -
მოვალეობების შესაბამისი კვალიფიკაცია და 
გამოცდილება



რესურსები
უძრავი ქონება

მოძრავი ქონება
არამატერიალური ქონება
ინტელექტუალური ქონება
საბრუნავი საშუალებები



საქმიანობაში გამოსაყენებელი 

არსებული ქონება

• წარმოადგინეთ ინფორმაცია არსებული ქონების შესახებ, 
რომელიც გამოყენებული იქნება ბიზნეს საქმიანობაში.

• უძრავი ქონების შემთხვევაში ადგილმდებარეობა, 
საკადასტრო კოდი, დანიშნულება, რამდენად შესაბამისია 
ფართი აღნიშნული საქმიანობისთვის (კვადრატულობა, 
მდგომარეობა). 

• მოძრავი ქონების შემთხვევაში მოდელი/დასახელება, 
გამოშვების წელი. თქვენი შეხედულებისამებრ მიუთითეთ 
თითოეული აქტივის სავარაუდო საბაზრო ღირებულება. 

• აღნიშნეთ თუ გაგაჩნიათ არამატერიალური ქონება (მაგალითად: 
კლიენტთა ბაზა, სპეციალური უფლებები და სხვა), 
ინტელექტუალური ქონება (პატენტი, სამარკო ნიშანი, 
კომპიუტერული პროგრამა, სასწავლო მასალები და სხვა); 

• მიუთითეთ ის საბრუნავი საშუალებები (მასალა, ნედლეული, 
მარაგები) რომლებიც უკვე გაგაჩნიათ მფლობელობაში (ასეთის 
არსებობის შემთხვევაში).



იჯარა

თუ იგეგმება ბიზნესისათვის საჭირო უძრავი ქონების იჯარით აღება (დაქირავება), წარმოადგინეთ მისი საკადასტრო ნომერი, 
მისამართი და ინფორმაცია მფლობელის შესახებ.

სააგენტოსთან ხელშეკრულების გაფორმებამდე წარმოსადგენი იქნება საიჯარო ხელშეკრულება რომლის მოქმედების ვადაც 
განისაზღვრება მეწარმე სუბიექტსა და სააგენტოს შორის ხელშეკრულების გაფორმებიდან არანაკლებ 1 (ერთი) წლით.



წარმოება/ოპერაციები



წარმოება/ოპერაციები

• დეტალურად აღწერეთ ბიზნეს გეგმით გათვალისწინებული 
პროდუქციის წარმოების ან/და მომსახურების მიწოდების სრული 
პროცესი, ნედლეულისა თუ მასალების შესყიდვიდან მზა 
პროდუქციის/მომსახურების მომხმარებლისთვის მიწოდებამდე

• აღწერეთ წარმოების ტექნოლოგია

• საჭიროების შემთხვევაში წარმოების ციკლის/პროცესის აღწერისას 
ყურადღება გაამახვილეთ წარმოების სეზონურობაზე (მაგ: 
ტურიზმთან დაკავშირებული სერვისების შემთხვევაში - ტურისტულ 
სეზონზე)

• პროცესის აღწერასთან ერთად ჩამოწერეთ 

• ძირითადი საშუალებები (შენობა, მიწა, სხვადასხვა სახის 
დანადგარი და სხვა) 

• საბრუნავი საშუალებები (ნედლეული, მასალები)

• საჭიროების შემთხვევაში მიუთითეთ ინფორმაცია 
ნედლეულის/მასალის/საბრუნავი საშუალებების, მომწოდებლების 
შესახებ და დაახასიათეთ აღნიშნული ნედლეული თუ მასალა



საქმიანობაში 
ჩართული 
პერსონალი

• რაოდენობა

• ფუნქცია-მოვალეობები



გაყიდვების სეზონურობა

• ხასიათდება თუ არა თქვენი პროდუქტის/მომსახურების გაყიდვების პროცესი სეზონურობით

• რომელია განსაკუთრებული (ყველაზე მომგებიანი) სეზონი თქვენი საქმიანობისთვის და რატომ. 
მოიყვანეთ არგუმენტები

• იმ შემთხვევაში თუ თქვენი პროდუქტის/მომსახურების გაყიდვების პროცესი არ ხასიათდება 
სეზონურობით, განმარტეთ მიზეზები



სამიზნე ბაზარი

• დაახასიათეთ თქვენი პროდუქტის/მომსახურების სავარაუდო მომხმარებელი, მიზნობრივი სეგმენტი

• მიუთითეთ მომხმარებელთა რაოდენობა, სქესი, ასაკი, მსყიდველუნარიანობა, ინტერესები, 
პროფესია/საქმიანობა და ა.შ

• უმეტესად ვინ იქნებიან ბიზნესის ძირითადი მომხმარებლები. მიუთითეთ იქნებიან ისინი კომპანიები, 
თუ ფიზიკური პირები

• ასევე აღნიშნეთ თუ როგორ აპირებთ პროდუქციის სამიზნე ბაზრისთვის მიწოდებას/შეთავაზებას

• სად უნდა განხორციელდეს რეალიზაცია/გაყიდვები, ჩამოთვალეთ კონკრეტული რეგიონები, 
სოფლები/ქალაქები



მიწოდება

პირდაპირი 
გაყიდვები

გაყიდვები სავაჭრო 
ქსელების 

გამოყენებით

დისტრიბუცია ელ. კომერცია



კონკურენცია

• განმარტეთ, თუ ვინ იქნება თქვენი უშუალო კონკურენტი

• შეადარეთ თქვენი პროდუქტის/მომსახურების ფასი, რაოდენობა და ხარისხი კონკურენტების 
პროდუქტის/მომსახურების ფასს, რაოდენობას და ხარისხს

• გამოყავით თქვენი პროდუქტის ან მომსახურების ის განმასხვავებელი ნიშნები, რომლებიც 
გამოგარჩევთ კონკურენტებისგან



თანამონაწილეობა

თანამონაწილეობის თანხით 
განსახორციელებელი 

აქტივობები

თანამონაწილეობის თანხის 
ათვისების და დაგეგმილი 

სამუშაოების შესრულების ვადა

გრანტი

გრანტის თანხით 
განსახორციელებელი 

აქტივობები

გრანტის თანხის ათვისების და 
დაგეგმილი სამუშაოების 

შესრულების ვადა

*თავდაპირველად იხარჯება თანამონაწილეობა, შემდეგ გრანტის თანხა



ბიუჯეტი

• თუ გრანტს პირველად მოიპოვებთ

• თანამონაწილეობის ბიუჯეტი (ბენეფიციარის წილი)  -

გრანტის თანხის მინიმუმ 20%

• მაღალმთიან რეგიონებში -10%.

• თუ აპლიკანტს, წინა წლებში უკვე მიღებული 

აქვს გრანტი

• თანამონაწილეობის თანხა - გრანტის თანხის 50%

• მაღალმთიან რეგიონებში - 25%

ძირითადი აქტივები უნდა იყოს მოთხოვნილი თანხის 

მინიმუმ 90%;



პროექტის ბიუჯეტი

ბიუჯეტის 

კატეგორია
დასახელება მახასიათებელი ერთეული

ერთეულის 

რაოდენობა

ერთეულის 

ღირებულება
სულ ღირებულება

ძირითადი 

საშუალება
საბრუნავი 

საშუალება

გრანტი

ბიუჯეტის 

კატეგორია
დასახელება მახასიათებელი ერთეული

ერთეულის 

რაოდენობა

ერთეულის 

ღირებულება
სულ ღირებულება

ძირითადი 

საშუალება
საბრუნავი 

საშუალება

თანამონაწილეობა



პროექტის ვადები

ფუნქციონირება

• გრანტის თანხის 
მიღებიდან რამდენ 
თვეში დაიწყებთ ბიზნეს 
საქმიანობას 
ფუნქციონირებას 

შემოსავლები

• რა არის პირველი 
შემოსავლის მიღების 
თარიღი



უძრავი ქონება

ხარჯების მიზნობრიობასთან დაკავშირებული 
ტერმინები

საბრუნავი 

საშუალებები

ძირითადი 

საშუალებები



ხარჯების მიზნობრიობა

გრანტის თანხით

ფინანსდება

•ძირითადი საშუალებები

•მის შეძენასთან დაკავშირებული 
ერთჯერადი ხარჯი

•კაპიტალური ხარჯები

•საბრუნავი საშუალებები - გრანტის 
10%

•მარკეტინგის ხარჯი - გრანტის 10%

განმარტება

•1 წელზე ხანგრძლივი გამოყენების 
ნივთები

•მაგ. დანადგარის 
ტრანსპორტირება/მონტაჟი

•შენობის რემონტი/აღჭურვა

•მასალის ხარჯი გრანტის თანხის 
10%-ით

•მარკეტინგის ხარჯი გრანტის თანხის 
10%-ით



ხარჯების მიზნობრიობა

თანამონაწილეობის თანხით

ფინანსდება

•ძირითადი საშუალებები

•საბრუნავი საშუალებები

განმარტება

•1 წელზე ხანგრძლივი გამოყენების 
ნივთები

•დანადგარის 
ტრანსპორტირება/მონტაჟი

•შენობის რემონტი/აღჭურვა

•მასალის ხარჯი

•მარკეტინგის ხარჯი



ხელფასები სესხი ტრანსპორტირება        დაზღვევა     კომუნალური

არ ფინანსდება

საოპერაციო/მიმდინარე ხარჯები



ხარჯვის 
დამადასტურებელი 
დოკუმენტი

გრანტის და თანამონაწილეობის თანხა უნდა 
დაიხარჯოს დოკუმენტურად დადასტურებულად



მაგალითი

პროდუქციის/მომსახურების 
მიწოდების დამადასტურებელი 
დოკუმენტებია

• სასაქონლო ზედნადები (RS.GE);

• საგადასახადო დოკუმენტი(RS.GE);

• ანგარიშ‐ფაქტურა (RS.GE);

• ინვოისი; მიღება‐ჩაბარების აქტი;

თანხის გადახდის და 
ზემოაღნიშნული დოკუმენტებით 
გაწეული ხარჯის ანაზღაურების 
დამადასტურებელი 
დოკუმენტებია

• სალაროს ქვითარი (იმავე ოდენობაზე);

• ბანკის გადარიცხვის ქვითარი (იმავე 
ოდენობაზე);

• კომერციული ბანკის სალარო (POS) 
ტერმინალის ქვითარი.

• ჩგდ ‐ ჩეკთან გათანაბრებული დოკუმენტი 
(იმავე ოდენობაზე);

• სალაროს შემოსავლის ორდერი (მხოლოდ 
ანგარიშ‐ფაქტურის გამოწერის 
შემთხვევაში)



შემოსავლების და ხარჯების ცხრილი

შემოსავალი = ფასი*რაოდენობა (გაყიდული 
პროდუქტის რაოდენობა ან გაწეული 
მომსახურება)

რეალიზებული პროდუქციის 
თვითღირებულება = 
• ერთეულ პროდუქტზე/მომსახურებაზე 

დახარჯული მასალების ღირებულება * 
გაყიდული პროდუქტის ან მომსახურების 
რაოდენობაზე

• თვის განმავლობაში 
წარმოებაში/მომსახურების გაწევისას 
გაწეული მასალების ხარჯი ჯამურად

საერთო მოგება = შემოსავალს - რპთ

სულ ხარჯები = ხელფასები+იჯარა და 
კომუნალურები+სხვა ხარჯები

მოგება დაბეგვრამდე = საერთო მოგება -
სულ ხარჯები

კატეგორია 1 2 … 11 12

შემოსავალი

რეალიზებული 
პროდუქციის 
თვითღირებულება

საერთო მოგება

ხელფასები

იჯარა და კომუნალურები

სხვა ხარჯები

სულ ხარჯები

მოგება დაგებვრამდე



შემოსავლების და ხარჯების 1-ლი 
თვე

შემოსავლები

• რა არის პირველი შემოსავლის 
მიღების თარიღი

• ეს თარიღი განისაზღვრება 
შემოსავლების და ხარჯების 
ცხრილის პირველ თვედ

მაგალითი

• ბიზნესი ფუნქციონირებას 
დაიწყებს ოქტომბერში, ხოლო 
პირველ შემოსავალს მიიღებს 
დეკემბერში

• შემოსავლების და ხარჯების 
ცხრილში 1 თვე იქნება 
დეკემბერი



გამარჯვების შემთხვევაში ხელშეკრულების 
გასაფორმებლად წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

• ბიზნესის განხორციელების ადგილის საკუთრების უფლების დამადასტურებელი 
ამონაწერი (განახლებული, 2022 წლის მდგომარეობით) საჯარო რეესტრიდან ან
• ბიზნესის განხორციელების ადგილის დროებით სარგებლობის ფორმებით მიღების 

დამადასტურებელი ხელშეკრულება, რომლის მოქმედების ვადაც განისაზღვრება 
არანაკლებ 1 (ერთი) წლით. 

• გადასახადის გადამხდელ ფიზიკურ პირად/ინდივიდუალურ მეწარმედ რეგისტრაციის 
დამადასტურებელი დოკუმენტი

• ცნობა/ამონაწერი კომერციული ბანკიდან გადასახადის გადამხდელი ფიზიკური 
პირის/ინდივიდუალური მეწარმის ანგარიშზე თანამონაწილეობის თანხის არსებობის 
შესახებ.

• ანგარიშის რეკვიზიტები, რომელზეც უნდა მოხდეს გრანტის თანხის ჩარიცხვა.
• ცნობა კომერციული ბანკიდან, იმის თაობაზე, რომ მეწარმე სუბიექტს აღნიშნულ 

კომერციულ ბანკში არ გააჩნია ვადაგადაცილებული დავალიანება.
• ამონაწერი მოვალეთა რეესტრიდან.



გ ა ი თ ვ ა ლ ი ს წ ი ნ ე თ

ბიზნესგეგმის შევსებისას აუცილებლად გახსოვდეთ, რომ 
საბოლოოდ განაცხადი უნდა გამოაგზავნოთ (გაგზავნის 

ღილაკზე დაჭერით). სხვა შემთხვევაში თქვენი განაცხადი 
მიღებულად არ ჩაითვლება



ელექტრონული კომერცია

• ელექტრონული კომერცია არის საქონლის (ან მომსახურების) ყიდვა-გაყიდვა 
ინტერნეტში.

• ელექტრონული კომერციის ისტორია 1994 წლის 11 აგვისტოდან იწყება. მთავარი 
პიონერი კი იყო ამერიკაში მცხოვრები პირი, რომელმაც ვებ-გვერდ NetMarket-ის 
გამოყენებით თავის მეგობარს CD მიჰყიდა. სწორედ ეს იყო პირველი ”უსაფრთხო 
ონლაინ შენაძენი”, ან ელექტრონული კომერციის გარიგება



1995 1998 1999



მარკეტინგი წარმოება რეკლამა ვაჭრობა ლოგისტიკა ფინანსები

ტრადიციული ვაჭრობისგან განსხვავებით, ელექტრონული 
კომერცია მთელი რიგი ღონისძიებების უწყვეტი კომპლექსია



რა უპირატესობები აქვს eCommerce ბიზნესს

• ხელმისაწვდომობა და მოხერხებულობა: ფიზიკური რითეილისგან განსხვავებით, 
მომხმარებელს შეუძლია მოხერხებულად ათვალიეროს, შეარჩიოს, შეადაროს, 
გადადოს რამდენიმე დღით პროდუქტი საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე; 
მომხმარებელს შეუძლია ეს ყველაფერი გააკეთოს დროში შეუზღუდავად, მისთვის 
მისაღებ დროსა და სივრცეში მაღაზიის სამუშაო საათებისა და გადაადგილების 
დისკომფორტის გარეშე

• გლობალური დაფარვა: თუ ფიზიკური მაღაზია კონკრეტულ ლოკაციაზე ყიდის 
პროდუქტს, ონლაინ მაღაზიის დაფარვის გეოგრაფიული არეალი შეუზღუდავია და 
დაუბრკოლებლად ზრდის თავისი ბრენდის ცნობადობას. 

• ხარჯების შემცირება: საოპერაციო ხარჯების დაზოგვა თანამშრომლების 
დაქირავების, დასაწყობების, მომხმარებელთა მომსახურების ხარჯების არქონის 
გამო. 



რა უპირატესობები აქვს eCommerce ბიზნესს

• სავაჭრო თანხის გარანტირებული მიღება: ნავაჭრი პირდაპირ საბანკო ანგარიშზე ხვდება, 
რომლის გამოყენებაც გამყიდველს მაშინვე შეუძლია ბიზნეს ბარათის საშუალებით

• საკუთარი პროდუქციისა და სერვისების უფრო თვალსაჩინოდ წარმოდგენის შესაძლებლობა: 
პროდუქციის მონაცემების დეტალიზებული აღწერა და უპირატესობების თვალსაჩინოდ 
დანახვა

• ონლაინ მარკეტინგი და გაყიდვების გაზრდა

• საბანკო ისტორიის შექმნა: ანგარიშზე ბრუნვა საბანკო სესხის მისაღებად ყველაზე მისაღები 
არგუმენტია



რისკები და გამოწვევები

• მომხმარებელთან ნაკლები კონტაქტი: ვინაიდან ინტერაქტიულობა და 
გადაწყვეტილების მიღება მომხმარებელს ციფრულად უწევს, რთულდება 
მომხმარებლის ქცევის, სურვილებისა და წუხილების შეფასება საუკეთესო 
სერვისის მისაწოდებლად. 

• ტექნიკური სირთულეები: ვებ გვერდის ტექნიკური შეფერხებები, გატეხვა, 
ხელმიუწვდომლობა ხელს უშლის გაყიდვებს და ნეგატიურ კვალს ტოვებს ონლაინ 
გამყიდველის ბრენდზე

• მომხმარებელს არ შეუძლია დატესტვა: ონლაინ მყიდველი მოკლებულია შესაძენი 
პროდუქტის დატესტვას, უფრო მეტად ეს ეხება ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის, თავის 
მოვლის პროდუქტებს, რომელსაც მომხმარებელი ვერ მოირგებს ფიზიკურად

• მოცდის დრო: ფიზიკური მაღაზიის მყიდველი შენაძენით ტოვებს მაღაზიას, მაშინ 
როცა ონლაინ შეძენილ პროდუქტს მომხმარებელი მოთმინებით უნდა დაელოდოს



საქართველოს მაგალითი

საქართველო არც ისე გვიან ჩაერთო ელექტორნულ კოემრციაში. 2002 წელს გამოჩნდა mymarket.ge ბაზარზე.
დღესდღეობით, მცირე ბიზნესისდიდი ნაწილი წარმატებით სარგებლობს გაყიდვების ამ არხით 



ბიზნესის გაციფრულებით თქვენ 
შეძლებთ უფრო მეტ ქვეყანას და 
მომხმარებლებს აჩვენოთ თქვენი 
მომსახურება ან პროდუქტი

თანამედროვე სამყაროში ციფრულ ვაჭრობაზე მოთხოვნა სულ უფრო და 
უფრო იზრდება



მადლობა


