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Starting a Business in Georgia 

  
 
Georgian transcript: 
 
რუსო: შენი აზრით საქართველოში ბიზნესის აწყობა ძნელი არის? 
 
ნიკა: ჩემი აზრით საქართველოში ბიზნესის აწყობა, მე ვფიქრობ რომ სხვა ქვეყნებზე 
ადვილი არის, იმიტომ რომ , ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რომ პატარა ქვეყანა არის. 
ანუ ამას თავისი მინუსებიც ააქ და თავისი უპირატესობებიც. უპირატესობები ის 
არის რომ ბაზარი პატარა არის და ბევრად ნაკლები რესურსი გჭირდება რომ ამ 
ბაზარზე იმუშაო. მაგრამ მინუსები ის არის რომ, მოგების ზღვარიც ძალიან დაბლა 
არის, იმიტომ რომ  პატარა ქვეყანა არის. თუმცა აწყობა შეიძლება ბიზნესის კი 
შეიზლება, უბრალოდ მთავარია გაითავისო შენ სპეციფიკა აქაური ბაზრის და 
გაითავისო ბიზნესის წარმართვის გზები, აქ  საქართველოში, იმიტომ რომ ჩემი 
აზრით ცოტა განსხავავდება სხვა ყვეყნებისგან, ისევ და ისევ მენტალიტეტიდან და 
კულტურიდან გამომდინარე ალბათ. იმიტომ რომ საქართველოში ნებისმიერი 
ურთიერთობები და ნებისმიერი საკითხები წყდება ადამიანური ურთიერთობის 
დონეზე , იქნება ეს ბიზნესსაკითხები თუ ნებისმიერი სხვა.  
 
რუსო: და ეხლა ახალი რეფორმების შედეგად შენი აზრით უფრო გაადვილდა და 
დიდი მნიშვნელობა ქონდა ამ რეფორმებს?  დიდი ცვლილება შეიტანა ბიზნესის 
წამოწყებაში და ასე შემდგ.  
 
ნიკა: იცი რა არი? კი, ალბათ კი, იმიტომ რომ რეალურად რეფორმები ყოველთვის 
საჭირო არის თან განსაკუთრებით  ჭკვიანი... ჭკვიანურად გატარებული რეფორმები. 
ეხლა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე ვფიქრობ რომ  ტექნიკურად გააადვილა და 
გაამარტივა ბიზნესის წარმართვა საქართველოში ამ ყველაფერმა, ამ რეფორმებმა ხო? 
იმიტომ რომ ყველაფერი... ინფორმაცია ადვილად ხელმისაწვდომი არის, 
დოკუმენტაცია უფრო ადვილად მოსამზადებელი არის და ანუ მაგ მხრივ კი 
გამარტივდა.  
 
 
English translation: 
 
Ruso: Do you think it is hard to start a business in Georgia? 
 
Nika: I think it is easier to start a business in Georgia in comparison to other countries, due to a 
simple reason that it is a small country. This has its own plusses and minuses. Plusses are that 
since the market is small a few resources are sufficient to work on it. But minuses are that, since 
the market is so small the limit of profit is also low. Nevertheless, you can do business here; you 
just need to understand the specifics of this market and the ways of doing business here in 



Georgia, because I think they are different from the ones in other countries, again due to our 
mentality and culture. Because, in Georgia any relations and any subjects, whether business or 
other, are solved on personal level. 
 
Ruso: And do you think it became easier after the new reforms, were they significant? Were big 
changes made in terms of starting business and etc.? 
 
Nika: You know what? Yes, probably yes, because reforms are always needed and especially the 
smart… ones conducted in a smart way. In this particular case, I think technically the process of 
doing business in Georgia became easier. Because everything… information became readily 
available, documents are easier to process and in these terms yes it became easier.  
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