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პროექტის შესახებ
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• “კაპიტალის ბაზრის მხარდაჭერის“ პროგრამა საქართველოში ხორციელდება ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD)
კაპიტალის ბაზრების განვითარების ჯგუფის მიერ;

• პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ, DIGITAL RE4M პროგრამის ფარგლებში;

• EBRD-ის მიერ დაქირავებული მთავარი კონტრაქტორია გალტ&თაგარტი, მის ქვეკონტრაქტორთან - BDO საქართველოსთან ერთად;

• პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს ადგილობრივი კაპიტალის ბაზრის განვითარებას საქართველოში, COVID-19 პანდემიის შემდგომ ეკონომიკის აღდგენის
გზაზე.
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პროექტის ფარგლებში შემუშავებული მეთოდოლოგია შედგება 3 ძირითადი ნაწილისგან:

I ფაზა - ბაზრის პოტენციალის კვლევა და არსებული ბარიერების იდენტიფიცირება

II ფაზა - კაპიტალის ბაზრის მხარდაჭერის მექანიზმის შემუშავება

III ფაზა - პროგრამის განხორციელება

პროექტის მეთოდოლოგია



I ფაზა - ბაზრის პოტენციალის კვლევა და არსებული ბარიერების 
იდენტიფიცირება 

ბაზრის კვლევა (desk-research)

 საქართველოში ბიზნეს სექტორების დეტალური ანალიზი
და მზარდი სექტორების დაიტენტიფიცირება სადაც
კაპიტალის ბაზრების განვითარების პერსპექტივა არსებობს

 იდენტიფიცირებულ სექტორებში კომპანიების ანალიზი
და არსებული პოტენციალის შეფასება;

 რეგიონის კაპიტალის ბაზრების ანალიზი და შედარება
ადგილობრივ ბაზართან

 განვითარების უფრო ზედა საფეხურზე მყოფი ქვეყნების
კაპიტალის ბაზრების ანალიზი - მათ მიერ გადადგმული
ნაბიჯების ანალიზი

ბაზრის მოთამაშეებთან გასაუბრება და 
პოტენციური ემიტენტების გამოკითხვა

 ინტერვიუები ბაზრის სხვადასხვა მოთამაშეებთან, მათ
შორის: საქართველოს ეროვნულ ბანკთან, ეკონომიკის
სამინისტროსთან, საფონდო ბირჟასთან და ა.შ.

 ინტერვიუები აქტიურ ინვესტორებთან ბაზარზე, IFI-
თან, იურიდიულ ფირმებთან და ა.შ.

 გამოკითხვა/კითხვარის დაგზავნა შერჩეულ
პოტენციურ ემიტენტებთან

• პირველი ფაზის ფარგლებში ჩატარდა ორი აქტივობა:



I ფაზა - შედეგები

ბაზრის კვლევა:

● საჯარო ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე, გუნდმა გამოავლინა, რომ ადგილობრივ ბაზარზე არის რამდენიმე ბიზნეს

სექტორი ზრდის პერსპექტივით, მაღალი მომგებიანობის მაჩვენებლებით და ბაზარზე დამკვიდრებული მსხვილი

მოთამაშეებით.

● ეს სექტორები აერთიანებს როგორც კაპიტალის ბაზარზე არსებულ ემიტენტებს, ასევე კომპანიებს, რომლებსაც აქვთ საკმარისი

ზომა და ადეკვატური ფინანსური მაჩვენებლები, იმისათვის რომ მოკლე ან საშუალო ვადიან პერსპექტივაში შევიდნენ

კაპიტალის ბაზარზე.

პირველი ფაზის ანგარიშის (Design Report) ნახვა შესაძლებელია კაპიტალის ბაზრის მხარდაჭერის პროგრამის Facebook გვერდზე

ბაზრის მონაწილეთა გამოკითხვა:

მოთხოვნის/ინვესტორთა მხარე

● ბაზარზე ლიკვიდურობის ნაკლებობა - მეორად ბაზარზე

გარიგებების სიმცირე

● მაკროეკონომიკური გარემო - რეგიონალური

არასტაბილურობა

● ადგილობრივი კომპანიების ნაკლები ცნობადობა,

ნაკლები გამჭირვალობა კომპანიების მხრიდან

● ბაზრის მცირე ზომა - ძირითადად საერთაშორისო

ინვესტორების მხრიდან

მიწოდების/ემიტენტების მხარე

● ინფორმაციის ნაკლებობა - კაპიტალის ბაზრის

ინსტრუმენტების, ემისიის პროცესის, რეგულაციების

შესახებ ნაკლები ინფორმაცია

● ემისიასთან დაკავშირებული ხარჯები

● ალტერნატიული დაფინანსების წყაროები - რომელიც

მარტივად ხელმისაწვდომია კომპანიებისათვის.

● რეგულაციები/ვალდებულებები საჯარო ფასიანი

ქაღალდის გამოშვებასთან დაკავშირებით



II ფაზა

პროექტის მეორე ფაზა ეფუძნება პირველ ფაზაში ჩატარებულ კვლევის შედეგებსა და იდენტიფიცირებულ კაპიტალის ბაზარზე
შესვლის ბარიერებზე და მოიცავს:

დამხმარე მექანიზმი

 კვლევის შედეგების შესაბამისად, შემუშავდა დამხმარე მექანიზმი, რომელიც მოიცავს:

 საგანმანათლებლო სქემას - იმ თემებთან დაკავშირებით, რაც კვლევის შედეგად
დადგინდა საჭიროდ; ჩატარდება ვებინარები და ტრეინინგები კომპანიებისთვის.

 თანადაფინანსების სქემას - შეირჩევა 10-მდე გამარჯვებული კომპანია, რომლებიც
მიიღებენ გრანტს 100-200 ათასი ლარის ფარგლებში, ემისიასთან დაკავშირებული
ხარჯების დაფინანსების მიზნით. გრანტის მიღება დამოკიდებული იქნება
კომპანიების მიერ ფასიანი ქაღალდების წარმატებით განთავსებაზე.

 კანდიდატების შერჩევის პირველადი კრიტერიუმები განისაზღვრა EBRD-ისთან,
ეროვნულ ბანკთან და სხვა მნიშვნელოვან ბაზრის მონაწილეებთან კონსულტანციების
შედეგად

კომპანიების შერჩევა

 იქმნება ვებ-გვერდი: www.cms.org.ge სადაც დარეგისტრირდებიან პროექტში
მონაწილეობის მსურველი კომპანიები

 მოხდება კანდიდატების შერჩევა წინასწარ შედგენილი კრიტერიუმების მიხედვით

 ჩატარდება შერჩეული კანდიდატების დეტალური ანალიზი (ფინანსური და
არაფინანსური მხარე)

 ჩატარდება შერჩეული კომპანიების დაფინანსების საჭიროებების დეტალური ანალიზი

 პროგრამის მონაწილეების გამოვლენა - შერჩევის კომიტეტის მიერ

http://www.cms.org.ge/


რეგისტრაციის პროცესი ვებ-გვერდზე

ეტაპი 1: პირველადი გადარჩევა ეტაპი 2: ინფორმაცია

პირველი ეტაპის ფარგლებში 
შერჩეული კანდიდატები საიტზე 
ტვირთავენ შემდეგ ინფორმაციას:
• კომპანიის სახელი და ს.კ. ;
• საკონტაქტო პირის 

მონაცემები;
• 2020 წლის აუდირებული ფინ. 

ანგარიშგება;
• 2021 წლის აუდირებული ან 

მმართველობითი ფინ. 
ანგარიშგება;

• ექსელის ფაილი 2019 და 2020 
წლების აუდირებული ფინ. 
ანგარიშგებებით და 2021 წლის 
აუდირებული ან 
მმართველობითი ფინ. 
ანგარიშგებით.

*თუ კომპანია აკმაყოფილებს გადარჩევის პირობებს ის გადადის დიაგნოსტიკის ეტაპზე;

პირველადი გადარჩევა ხდება 
ავტომატურად კანდიდატების 
მიერ წარმოდგენილ 
ინფორმაციაზე დაყრდნობით 
შემდეგი შერჩევის 
კრიტერიუმებით:
• გამოსაშვები ფასიანი ქაღალდის 

მოცულობა - მინიმუმ $5 მ. ან ₾ 
10 მ.;

• კომპანიის შემოსავალი -
მინიმუმ ₾10 მ. (2020 ან 2021 
წლის მდგომარეობით);

• დადებითი EBITDA ბოლო 3 
წლიდან 2-ში მაინც;

• კომპანიის საოპერაციო 
ისტორია - მინიმუმ 3 წელი;

• აუდირებული ფინ. ანგარიშგება  
- მინიმუმ უკანასკნელ 2 წელზე 
(2019 და 2020);

• კომპანიის სრული კაპიტალი  -
მინიმუმ ₾500,000;

• შემდეგი სექტორის მონაწილე 
კომპანიები გამოირიცხებიან 
პროექტში მონაწილეობიდან: 
ალკოჰოლი (ღვინისა და ლუდის 
გამოკლებით); თამბაქო; 
იარაღის წარმოება; აზარტული 
თამაშები;

დეტალური დიაგნოსტიკა

ეტაპი 1 : დიაგნოსტიკა ეტაპი 2 : საბოლოო შერჩევა

კომპანიის მიერ წარმოდგენილ 
ინფორმაციაზე დაყრდნობით 
დიაგნოსტიკის გუნდი ატარებს:
• ფინანსური პროფილის 

ანალიზს;
• ბიზნეს პროფილის ანალიზს;
• ამოწმებს შესაბამისობას 

მარეგულირებელ 
მოთხოვნებთან;

• აფასებს კორპორატიულ 
მმართველობას;

• აფასებს წარმატებული 
განთავსების პოტენციალს. 

• დიაგნოსტიკის გუნდის მიერ 
წარდგენილ ანალიზზე 
დაყრდნობით შერჩევის 
კომიტეტი არჩევს 
გამარჯვებულ კანდიდატებს;

• ქვეყნდება გამარჯვებული 
კანდიდატებისა და 
მოლოდინის სიაში მყოფი 
კომპანიების სია;

1 თვე 2 თვე

დეტალური დიაგნოსტიკის 
შერჩევის პრიორიტეტებია:
1. ლარის პირველადი 

ობლიგაციების და Equity
ემისიები; ESG მიზნობრიობის 
ფასიანი ქაღალდები;

2. უცხოური ვალუტის 
ობლიგაციების პირველადი 
ემისიები;

3. ლარის ობლიგაციების არა-
პირველადი ემისიები

4. ყველა სხვა ემისია

II ფაზის ვადები

დიაგნოსტიკას ატარებს
დიაგნოსტიკის გუნდი

არჩევანს აკეთებს
შერჩევის კომიტეტი



გუნდების შემადგენლობები

დიაგნოსტიკის გუნდი:

● შედგება Galt & Taggart-ის საკონსულტაციო გუნდის თანამშრომლებისგან და BDO Consulting-ის თანამშრომლებისგან.

შერჩევის კომიტეტი:

● შედგება მესამე მხარის დარგის (პროექტის ორგანიზატორთაგან დამოუკიდებელი) ექსპერტებისგან:

● გიორგი ჩერქეზიშვილი - ინვესტორთა საბჭოს მდივანი;

● გიორგი გურგენიძე - კაპიტალის ბაზრის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი, ეკონომიკის სამინისტრო;

● გიორგი ფარესიშვილი - დირექტორი, საქართველოს საფონდო ბირჟა;

● გიორგი ისაკაძე - მთავარი რედაქტორი, Forbes Georgia;

● გოგა მელიქიძე - უფროსი საინვესტიციო ოფიცერი, საპენსიო ფონდი;

● ლევან ვერძეული - უფროსი საინვესტიციო ოფიცრის მოადგილე, საპენსიო ფონდი;

● ელიზაბეთ დავითაშვილი - უფროსი ბანკირი, EBRD;

● ალექსანდრე ერგეშიძე - ფინანსური სტაბილურობის დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს ეროვნული ბანკი;
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პროექტის ბოლო ეტაპი მოიცავს პროგრამის და შექმნილი წამახალისებელი მექანიზმის დანერგვას:

 პროექტის ფარგლებში ჩატარდება ე.წ.
Bootcamp-ები, რომლებიც მომართული იქნება
მონაწილე კომპანიებისთვის კაპიტალის
ბაზრების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებაზე.

 საგანმანათლებლო აქტივობების მიზანია
კომპანიებს დაეხმაროს კაპიტალის ბაზარზე
გასასვლელად მომზადებაში.

საგანმანათლებლო აქტივობები

 კაპიტალის ბაზრების წვდომაში კომპანიების
ხელშეწყობა;

 ემისიის პროცესში ჩართულობა;

მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელება

III ფაზა - პროგრამის განხორციელება



დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვმართეთ:

E-mail: CMS@gt.ge
FB page: www.facebook.com/CapitalMarketSupport

გმადლობთ ყურადღებისთვის

mailto:CMS@gt.ge
http://www.facebook.com/CapitalMarketSupport



