
2019 წელს საქართველომ
საზღვაო სტრატეგიის

დოკუმენტის შემუშავება
დაიწყო. აღნიშნული

დოკუმენტის შექმნისათვის
ევროკავშირის მიერ გამოიყო

200,000 ევრო. 
ევროკავშირის ექსპერტებმა
აქტიური თანამშრომლობის

შედეგად, საზღვაო
სტრატეგიის დოკუმენტზე

მუშაობა 2020 წელს
დაასრულეს. ამ ეტაპზე UNDP

ექსპერტის მიერ,
მიმდინარეობს,

მომზადებული დოკუმენტის
გადაწყობა ეროვნული
კანონმდებლობის

შესაბამისად.

საზღვაო
სტრატეგია

პროექტი მიზნად ისახავს
საპორტო სექტორში
ციფრული სერვისების

დანერგვას და შემოსული
გემების გათავისუფლებას

ბიუროკრატიული
დაბრკოლებებისგან.

 პროექტის დაინტერესებულ
მხარეებთან

თანამშრომლობის შედეგად,
კომპანიამ წარმოადგინა

დოკუმენტი - „საჭიროებების
კვლევა“.  ამ ეტაპზე,

მიმდინარეობს დონორების
მოძიება, პროექტის მეორე
ეტაპისთვის, რომელიც
გულისხმობს soft-ის

შექმნას.

ერთი  ფანჯრის
პრინციპი

2018 წელს საერთაშორისო
საზღვაო ორგანიზაციასა და
ევროპის რეკონსტრუქციისა
და განვითარების ბანკს
შორის გაფორმებილი

მემორანდუმის საფუძველზე
სააგენტომ მწვანე

ნავსადგურების კონცეფციის
დანერგვის მიზნით საგრანტო
განაცხადით მიმართა IMO-ს

(USD 200 000). KSP-მა
გამოხატა საქართველოს
მხარდაჭერის სრუვილი და

2021 წლის სექტემბრის
ბოლოს უნდა წარადგინონ
ნავსადგურებში მწვანე

კონცეფციის დანერგვისთვის
საჭირო გზები.

საზღვაო
პოლიტიკა

საზღვაო
ტრანსპორტის
სააგენტო
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ფოთის  საზღვაო-საწვრთნელი
ცენტრი

ცენტრს გააჩნია მეზღვაურთა მაღალკვალიფიციური რიგითი და
დამხმარე შემადგენლობის წვრთნის პირობები;
მეთევზე-მეზღვაურთა ლაბორატორია აღჭურვილია თანამედროვე
მეთევზის სიმულატორით;
APM ტერმინალის მხარდაჭერით სასწავლებელს გააჩნია ამწის
სიმულატორი, რომლის ანალოგი დღესდღეობით საქართველოში

არ არსებობს.

2019 წელს, საქართველოს პრემიერ მინისტრის ინიციატივით, ფოთში
საზღვაო სასწავლებლის მშენებლობა დაიწყო, რომელიც 2020 წლის

27 ოქტომბერს გაიხსნა. 

სასწავლებელი გათვლილია 1000 სტუდენტსა და 250 პროფესორ-
მასწავლებელსა და ადმინისტრაციული პერსონალზე. 

პროექტისთვის 6 მილიონი ლარი გამოიყო და ის ქვეყნის
ლოგისტიკურ ინტერესებს მოემსახურება, ასევე უზრუნველყოფს

მეთევზე-მეზღვაურთა და გემის რიგითი და დამხმარე შემადგელობის

მაღაკვალიფიციურ წვრთნებს.

მოგების გადასახადის
განაკვეთი 5%-მდე
შემცირდება

თავისუფლდებიან

დივიდენდისა და
საშემოსავლო

გადასახადებისგან

თუ ქონება გამიზნულია, ან
გამოიყენება

საქართველოს მთავრობის
დადგენილებით

ნებადართული

საქმიანობისთვის,
საერთაშორისო კომპანია
თავისუფლდება ქონების
(გარდა მიწისა)
გადასახადისგან

ახალი საგადასახადო
შეღავათები ქვეყანას
შესაძლებლობას მისცემს
მინიმალური

დანახარჯარებით საზღვაო
ინდუსტრიის სრულიად ახალი

მიმართულება შექმნას და
ძირითადი და დამხმარე
საზღვაო სერვისები
განავითაროს.
"საერთაშორისო სტატუსის“
მქონე ქართული და უცხოური
კომპანიები ისარგებლებენ

შეღავათებით ქონების,
მოგების, დივიდენდებსა და
საშემოსავლო

გადასახადებზე: 

საგადასახადო
შეღავათები



მეზღვაურთა დასაქმების
ხელშეწყობა

ამუშავდა ცხელი ხაზი, რომელიც 24 საათის
განმავლობაში ემსახურება მომხმარებლებს და
აწვდის საჭირო ინფორმაციასა თუ რეკომენდაციას;
მეზღვაურების სერტიფიკატების ვადის
გაგრძელების მიზნით გამოიცა სააგენტოს
დირექტორის 2 ბრძანება და შესაბამისი
ინფორმაცია ცირკულარის სახით მიეწოდა
საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციას.

2020 წელს, მსოფლიო პანდემიის პირობებში, მაშინ,
როცა მსოფლიო მასშტაბით, შეჩერებული იყო
მეზღვაურთა როტაციის პროცესი, საზღვაო
ტრასნპორტის სააგენტომ, საგარეო საქმეთა
სამინისტროსთან თანამშრომლობის შედეგად, და
კერძო კომპანიების ჩართულობით, უზრუნველყო 10
ჩარტერული რეისი მეზღვაურთა გემზე
გასამგზავრებლად და სამშობლოში დასაბრუნებლად.
ასევე:

სააგენტოს და საგარეო საქმეთა სამინისტროს მუდმივი
თანამშრომლობის შედეგად, დღეს უკვე მსოფლიოს 53
საზღვაო სახელმწიფო, მათ შორის 19 ევროკავშირის
წევრი აღიარებს ქართველი მეზღვაურების
კომპეტენციის დამდასტურებელ სერტიფიკატებს

საზღვაო სფეროში თევზჭერის მიმართულების
განვითარებისათვის ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროს, საზღვაო ტრანსპორტს
სააგენტოსა და სააგენტოს „აწარმოე
საქართველოში“ ერთობლივი მუშაობის შედეგად
პროგრამას „აწარმოე საქართველოში“
თევზჭერის მიმართულება დაემატა. 

პროგრამის ხელშეწყობით თევზმჭერი ფლოტი
მნიშვნელოვნად განახლდა და ახალ სამუშაო
ადგილები შეიქმნა.

ახალი გემებით მეთევზეები წლიური თევზჭერის
კვოტის მაქსიმალურ ათვისებას შეძლებენ.

პროექტის ფარგლებში 9 გემის განახლება/აშენების
პროექტი დამუშავდა და დამტკიცდა

საზღვაო თევზჭერის
ხელშეწყობა


