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გამოსცადე ახალი შესაძლებლობები !



ჩვენი გამოცდილება

ორწლიანი გამოცდილება ლიზინგში

• ყოველდღიურად უმჯობესდება მომხმარებელთან ურთიერთობის გამოცდილება
• 150 მდე მომხმარებელი 
• შეხვედრები კოოპერატივებთან და ფერმერებთან
• გვაქვს კოოპერატიბვების დაფინასების გამოცდილება როგორც ლიზინგით ასევე სესხებით

თანამშრომლობა აგრო პროექტებთან: 

• სოფლის განვითრების სააგენტო - შეღავათიანი აგროლიზინგის კომპონენტი
• საგრანტო კონკურსები  სოფლის მეურნეობის მხარდასაჭერად



შეღავათიანი აგროლიზინგი 
სოფლის განვითარების სააგენტოს (RDA) მხარდაჭერით

შეღავათიანი აგროლიზინგი:

• ახალი, ან იმპორტირებული მეორადი სასოფლო სამეურნეო 
საწარმოების მანქანა-დანადგარების დასაფინანსებლად.

• 20,000-დან 1,500,000 ლარის ჩათვლით.

შეღავათიანი აგროლიზინგი მექანიზაცია:

• ახალი სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის ან აგრეგატების შესაძენად.

• 7,000-დან   75,000/ 1,500,000 ლარის ჩათვლით.
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მიზნები

• აქტიურ ეკონომიკაში ჩართული მიკრო და მცირე მეწარმეების  ფინანსური მხარდაჭერა
• ფერმერების და მეწარმეების გნვითარების მიზნების მხარდაჭერა 
• ძირითადი საშუალებების დასაფინანსების მიზნით წვდომა ალტერნატიულ ფინანსებზე
• მომხმარებლისთვის  მორგებული პროდუქტის შეთავზება



ლიზინგის დინამიკა საქართველოში და ევროპაში
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რა არის ლიზინგი

• ალტერნატოული ფინანსური ინსტრუმენტი

• დაფინანსება უზრუნველყოფის მოთხოვნის გარეშე 

• აქტივით სარგებლობა  საკუთრეობის უფლების გარეშე იჯარა გამოსყიდვის 
პირობით 

• ლიზინგს გააჩნია გადახდის გრაფიკი

• გამოსყიდვა დათქმულ ვაში ლზინგის შენატანის საფუძველზე



ლიზინგის გამოწვევები

• პროდუქტის დაბალი ცნობადობა (საკუთრება -სარგებლობა)
• ფრემერებს უჭირთ თანამონაწილეობის თანხების მობილიზება
• სეზონური გრაფიკებთან ადაპტირება
• ლიზინგის აქტივის  საექსპლუატაციო ნორმების დარღვევები
• დღგ-ს გადამხდელად დარეგისტრერებისადმი თავშეკავება
• ლიზინგით შესაძენი აქტივების სადაზღვეო პირობების მიმღებლობა
• აქტივებზე გაცემული საგარანტიო სქემების მართვა



როდის ვაფინანსებთ აქტივების შეძენას ლიზინგით

• შეძენილი მოწყობილობა ან ტექნიკა ხელს უწყობს  ახალი 

შემოსავალის გენერირებას

• დაგეგმილია საოპერაციო ხარჯების შემცირება

• დაგეგმილია დანაკარგების შემცირება

• დაგეგმილია ბიზნეს უწყვეტობის ან სტაბილურობის მიღწევა

• საკანონმდებლო მოთხოვნების დაფარვა (DCFTA, HACCP certification )

• დროებითი პროექტების შესრულება

https://haccpmentor.com/haccp-certification/

http://www.dcfta.gov.ge/en/home

https://haccpmentor.com/haccp-certification/
http://www.dcfta.gov.ge/en/home


მეკარტოფილეობის  
პერსპექტივები

• მეკარტოფილეობის განვითარების  
პოტენციალი

• მექანიზაციის გაუმჯობესება 
• შრომითი დანახარჯების შემცირება
• წარმოების  შენახვასა და 

გადამუშავების ინფრასტრუქტურის 
განვითრება

• შეფუთვისა და დისტრიბუციის 
გაუმჯობესება

• საექსპორტო პოტენციალი



რატომ ლიზინგი

• დაფინანსება დამატებითი უზრუნველყოფის გარეშე
• დაფინასება ლიზინგის ეფექტზე დაყრდნობით
• ძირიტადი საშუალების შეძენა არა სესხსი ლიმიტის ათვისების გარეშე, რაც იწვევს მის 

დაზოგვას სხვა საჭიროებებისთვის
• ეფექტურია საგრანტო კომპონენტებთან თანამშრომლობის შემთხვევაში   

თანადაფიანსების თანხების მოზიდვის მიზნით
• შესაძენი აქტივის შერჩევისა და მოწოდების მიზნით დამატებითი მხარის ჩართულობა
• რისკების შემცირება ახალ პროექტებში და  დაყვანა მხოლოდ თანამონაწილობის 

თანხამდე



ლიზინგის პირობები

• ფინანსდება შესაძენი აქტივის მაქსიმუმ 80%
• ჩვენი დაფინანსების თანხა შეადგენს მინ 5000 დან 100000 ლარამდე დღგს გარეშე
• განაკვეთი 19% დან ლარში
• ვადა 60 თვემდე
• უზრუნველყოფა მხოლოდ შესაძენი მოწყობილობები
• გადაწყვეტილების მიღება 3 საათიდან 2 დღემდე
• შესაძენი აქტივი შერჩეულია უშუალოდ ფერემერის მიერ



ძირითადი ამოცანები

• იაფი დაფინასების  მოზიდვა რათა საბოლოო მომხმარებელს გაუაფდეს პროდუქტი
• ლზინგის პროდუქტის ცნობადობის გაზრდა ფერმერებში და აგრო კოოპერატივებში
• ასევე ლიზინგის საგნის მომწოდებელებისთვის გამოცდულების შექმნა
აღნიშნულის ფარგლებში ვთანამშრომლობთ ფინექსკოპთან, პირველ ეტაპზე სიტუაციის 
მოკვლევის მიზნით განხორციელდა შეხვედრები დაკავშირებულ პირებთან   



მადლობა ყურადღებისთვის!



Thanks a lot for your attention!
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