
 

 

 

 

 

 

 

 

სახელი, გვარი: ............................................................ 

                                                       მუნიციპალიტეტი ..................................................... 

           თარიღი ...................................................................... 

 

ბიზნესის მხარდამჭერი მექანიზმები და სერვისები 

ტესტი 

 

1. რა რისკები აქვთ მოგების მიღების მსურველებს  (შემოხაზეთ ყველა სწორი 

პასუხი)? 

a. მოთხოვნის რისკი -  გაყიდიან თუ არა მეტნაკლებად ერთნაირად ყოველთვის 

ბევრი წლის განმავლობაში; 

b. ტექნოლოგიური რისკი - მოუწევთ თუ არა გაანახლონ მექანიზმები და მათი 

ოპერირების უნარები;  

c. ოპერაციული რისკები - ცვლილებები სახელმწიფოს რეგულაციებში და 

დასაქმებულების რეგიულაციებში; 

d. ფინანსური რისკები - როგორიცაა ინფლაცია, სესხები, საპროცენტო განაკვეთები 

 

 

2. რა კრიტერიუმებით განისაზღვრება სამეწარმეო საქმიანობის სუბიექტების ზომა 

საქართველოში. 

a. წლიური მოგების მოცულობით 

b. წლიური ხარჯების მოცულობით 

c. კაპიტალის მოცულობით 

d. ბრუნვის მოცულობით და დასაქმებულთა რაოდენობით 

 

 

3. სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობის ირიბი ფორმები არ არის: 

a. კერძო სამართლის იურიდიული პირის წილებისა და აქციების ფლობა და მართვა 

b. მუნიციპალური ქონების მართვა 

c.  მუნიციპალური ქონების სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გაცემა ან 

პრივატიზება, მომსახურების ან საქონლის შესყიდვა და ა.შ.  

d. მოთხოვნა-მიწოდებისა და ბაზრის საჭიროებებზე ინფორმაციის მიწოდება. 

 



 

 

 

 

4. მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიების ძირითადი მიმართულება (შემოხაზეთ 

არასწორი პასუხი): 

a. ბიზნესის დაწყების (start-up) წახალისება,  

b. ახალი ბიზნესის მოზიდვა  

c. ურჩი გადამხდელების დაჯარიმება  

d. მუნიციპალიტეტში ინოვაციურობისა და მეწარმეობის გაზრდა 

 

 

5. თვითმმართველობის როლი ადგილობრივ ეკონომიკურ განვითარებაში 

(შემოხაზეთ არასწორი  პასუხი): 

a. სერვისებისა და ინფრასტრუქტურის მიწოდება 

b. დაინტერესებული მხარეების თანამშრომლობა 

c. პროდუქციის მოსახლეობისთვის მიწოდება ხელმისაწვდომ ფასებში 

d. ეკონომიკური განვითარებისა და დასაქმებისთვის მდგრადი გარემოს შექმნა 

 

 

6. რა ღონისძიებებს  ახორციელებს 2020-2022 წლის საპილოტე რეგიონების 

ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა (შემოხაზეთ ყველა  სწორი პასუხი): 

a. ახალი საწარმოების შექმნის, არსებული საწარმოების გაფართოების ან 

გადაიარაღების ხელშეწყობა; 

b. ადგილობრივი პროდუქციისა და მომსახურების ექსპორტის მხარდაჭერა და 

განვითარება; 

c. მოქმედი ადგილობრივი საწარმოების   ძირითად საშუალებების დასაფინანსებად 

აღებული სესხის  თანადაფინანსება; 

d. ადგილობრივი კომპანიების ინოვაციებისა და კვლევა-განვითარების მხარდაჭერა. 

 

 

7. საინვესტიციო ზონაში მუნიციპალიტეტი ინვესტორს სთავაზობს (შემოხაზეთ ყველა 

სწორი პასუხი): 

a. ადმინისტრაციული პროცედურების მოგვარებას 

b. ინფრასტრუქტურული სამუშაოების თანადაფინანსებას 

c. შეღავათიან საგადასახადო რეჟიმს 

d. კაპიტალის ქვეყნიდან თავისუფლად გატანის საშუალებას 

 

 

8. ბიზნესის ხელშემწყობი უბნების მიზანი (შემოხაზეთ არასწორი პასუხი): 

a. არსებული ქონების ღირებულების ზრდა 

b. ბიზნესის პირობების გაუმჯობესება 



 

 

 

c. საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესება 

d. ქველმოქმედების გაწევა 

 

 

9. საჯარო სექტორის კონტრიბუციის ძირითადი ნაწილია: შემოხაზეთ არასწორი 

პასუხი 

a. საჯარო ინტერესებიდან გამომდინარე საჭიროებათა განსაზღვრასაჭიროებათა 

განსაზღვრა 

b. მოსალოდნელი შედეგებისა და ხარისხის განჭვრეტა 

c. მონიტორინგი გაუწიოს მის მიერ განსაზღვრული საჭიროებების შესრულების 

პროცესს 

d. ინფრასტრუქტურული სერვისების შეძენა 

 

 

10. სოციალური საწარმო შესაძლოა იყოს, შემოხაზეთ არასწორი პასუხი 

a. რისკის ქვეშ მყოფი, მარგინალურიან დაბალ შემოსავლიანი მოსახლეობის 

დამსაქმებელი და დასაქმების ხელშემწყობი; 

b. მარგინალური მოსახლეობისთვის სერვისების მიმწოდებელი; 

c. ნაკლებად მომგებიან მდგომარეობაში მყოფი ჯგუფის მიერ წარმოებული 

პროდუქტის/სერვისის გამყიდველი; 

d. მარგინალური მოსახლეობის უფლებათა დამცველი 

 

 

 

მადლობას გიხდით თანამშრომლობისთვის! 


