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პერიოდი: 2013 წ. მარტი - 2018 წ. აგვისტო სიდიდე
ბანკების მიერ გაცემული კრედიტების მოცულობა (ლარი) 1,727,880,027

სააგენტოს თანადაფინანსების სიდიდე (ლარი) 219,718,018

ბანკების მიერ გაცემული კრედიტების რაოდენობა 32,348

უნიკალური ბენეფიციარების რაოდენობა 19,186
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გაცემული კრედიტი და სახელმწიფო თანადაფინანსება 

(მლნ. ლარი)

გაცემული კრედიტი კრედიტის პროცენტის სახელმწიფო თანადაფინანსება
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გადახდილი სახელმწიფო გადასახადები (მლნ. ლარი)

საწარმოთა მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტში გადახდილი გადასახადები 

გადახდილი გადასახადების ზრდა 2012 წელთან შედარებით (მიმდინარე წელს - 2012 წელი)

2013-2017 წლებში ბენეფიციართა მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტში ჯამურად 
გადახდილია 620.9 მლნ. ლარი.

2012 წელთან შედარებით 2013-2017 წლებში ბენეფიციართა მიერ სახელმწიფო 
ბიუჯეტში გადახდილია თითოეულ წელს საშუალოდ 26.8 მლნ. ლარით მეტი 

(ჯამურად - 133.8 მლნ. ლარით მეტი). 

1 ლარი სახელმწიფო თანადაფინანსებით გენერირებულია 0.61 ლარი 
გადასახადი. 

მონაცემი სულ გადამხდელად 

რეგისტრირებული

%

ბენეფიციართა რაოდენობა 19,186 13,010 68

გაცემული კრედიტის სიდიდე (ლარი) 1,727,880,027 1,571,570,903 91

კრედიტის საშუალო სიდიდე (ლარი) 90,059 120,797 -

სახელმწიფო თანადაფინანსება (ლარი) 219,718,018 207,418,906 94

შეღავათიანი აგროკრედიტი (2013 წ. მარტი - მიმდინარე)

კრედიტის სიდიდე: 7,000 – 5,000,000 ლარი კრედიტის პროცენტის თანადაფინანსება და ხანგრძლივობა: 11 %, 66 თვემდე)
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2017 წელს გადასახადის გადამხდელად 
რეგისტრირებული ბენეფიციარების ერთობლივი შემოსავალი 2.20-ჯერ 

აღემატება 2012 წლის სასოფლო-სამეურნეო საწარმოთა ერთობლივ 
შემოსავალს (120 %-იანი ზრდა)
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ბენეფიციართა ერთობლივი შემოსავალი (მლნ. ლარი)

ერთობლივი შემოსავალი ზრდა წინა წელთან შედარებით

შეღავათიანი აგროკრედიტი (2013 წ. მარტი - მიმდინარე)
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პერიოდი: 2013 წ. მარტი - 2018 წ. აგვისტო სიდიდე
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გაცემული კრედიტი და სახელმწიფო თანადაფინანსება 

(მლნ. ლარი)

გაცემული კრედიტი კრედიტის პროცენტის სახელმწიფო თანადაფინანსება

‘’შეღავათიანი აგროკრედიტის’’ ამუშავებიდან 2018 წ. აგვისტოს ჩათვლით 
შექმნილია 9,000-მდე სამუშაო ადგილი. 1 სამუშაო ადგილის შექმნაზე 

დახარჯულია დაახლ. 23,000 ლარი თანხა სახელმწიფო თანადაფინანსების 
სახით. 

დასაქმებულთა რაოდენობა რეალურად მეტია: მცირე საწარმოთა და 
პირველადი წარმოების შემთხვევაში ხშირად მეწარმე საკუთარ, ოჯახის 
წევრთა და დაქირავებულ (განსაკუთრებით - სეზონურ) პირთა ნაწილზე 

გაცემულ შრომის ანაზღაურებას დეკლარირებას არ უკეთებს. ნაწილობრივ ეს 
ეხება საშუალო საწარმოებს და გადამამუშავებელ საწარმოებსაც.
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სამუშაო ადგილები

საწარმოს ტიპი საწარმოთა 
რაოდენობა (2018 წ. 

აგვისტო)

დასაქმებულთა 
რაოდენობა (2018 წ. 

აგვისტო)
პირველადი საწარმო 11,737 9,169 
გადამამუშავებელი საწარმო 493 5,560 
ინფრასტრუქტურული საწარმო 635 2,780 
ტექნიკა და იმპლემენტი 145 574 

სულ 13,010 18,083

შეღავათიანი აგროკრედიტი (2013 წ. მარტი - მიმდინარე)

კრედიტის სიდიდე: 7,000 – 5,000,000 ლარი კრედიტის პროცენტის თანადაფინანსება და ხანგრძლივობა: 11 %, 66 თვემდე)
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(მლნ. ლარი)
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მონაცემი სულ გადამხდელად 

რეგისტრირებული

%

ბენეფიციართა რაოდენობა 19,186 13,010 68

გაცემული კრედიტის სიდიდე (ლარი) 1,727,880,027 1,571,570,903 91

კრედიტის საშუალო სიდიდე (ლარი) 90,059 120,797 -

სახელმწიფო თანადაფინანსება (ლარი) 219,718,018 207,418,906 94

კომერციული ბანკების მიერ რეზიდენტ იურიდიულ და ფიზიკურ 

პირებზე  გაცემული კრედიტები (1,000 ლარი) (წყარო: სებ)

2013 წლის მარტიდან 2018 წლის ოქტომბრამდე მთლიანი საკრედიტო 
პორტფელი გაზრდილია 193 %-ით, ხოლო სოფლის მეურნეობის, 
მეტყევეობის და თევზჭერის დარგებში გაცემული კრედიტების 

პორტფელი გაზრდილია 602 %-ით.

თარიღი საკრედიტო

პორტფელი

(ათასი ლარი)

სოფლის მეურნეობა, 

მეტყევეობა, თევზჭერა: 

გაცემული სესხების

პორტფელი (ათასი ლარი)

წილი სრულ 

საკრედიტო 

პორტფელში 

(%)
01/01/2011 5,946,310 47,219 0.79 

01/01/2012 7,449,543 59,868 0.80 

01/01/2013 8,372,207 59,206 0.71 

01/03/2013 8,333,833 56,533 0.68

01/01/2014 10,115,168 153,711 1.52

01/01/2015 12,478,505 281,454 2.26

01/01/2016 15,509,651 312,677 2.02

01/01/2017 18,512,300 377,293 2.04

01/01/2018 21,761,898 393,783 1.81

01/10/2018 24,422,290 397,072 1.63



შეღავათიანი აგროკრედიტი (2013 წ. მარტი - მიმდინარე)
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(მლნ. ლარი)

გაცემული კრედიტი კრედიტის პროცენტის სახელმწიფო თანადაფინანსება

ყურძნის შესყიდვა, 312 , 

18%

მესაქონლეობა, 276 , 16%

ღვინის 

წარმოება, 

125 , 7%

მეცხვარეობა, 94 , 5%

მებაღეობა, 87 , 5%მევენახეობა, 85 , 5%

სასათბურე მეურნეობა, 77 , 

5%

მეფრინველეობა, 60 , 3%

მარცვლეულის 

წარმოება, 50 , 3%

სხვა დარგები, 562 , 33%

გაცემული კრედიტები დარგების მიხედვით (მლნ. ლარი და %)

მონაცემი სულ გადამხდელად 

რეგისტრირებული

%

ბენეფიციართა რაოდენობა 19,186 13,010 68
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კრედიტის საშუალო სიდიდე (ლარი) 90,059 120,797 -

სახელმწიფო თანადაფინანსება (ლარი) 219,718,018 207,418,906 94


