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ოფიციალური
წარმომადგენლობა

თანამშრომლობა

იანვარი/თებერვალი 2022N 1/2

სიხარულით გაცნობებთ, რომ DWV-Get Together-ის
ღონისძიებები მარტიდან კვლავ განახლდება.

ყველა სახის ინფორმაციას შეიტყობთ ჩვენი ვებ-
გვერდისა და სოციალური ქსელების მეშვეობით.

თვალყური ადევნეთ ჩვენს სოციალურ ქსელებს
და შემოგვიერთდით ფეისბუქსა და ლინკდინზე!

კონტაქტი

https://www.facebook.com/dwv.ge/
https://www.linkedin.com/company/dwvge
https://dwv.ge/dienstleistungen/messe-frankfurt
https://dwv.ge/dienstleistungen/senior-experten-service-ses
https://dwv.ge/dienstleistungen/fruit-logistica-1
https://www.gtai.de/gtai-en
https://www.dihk.de/de
https://www.giz.de/de/html/index.html
https://dwv.ge/
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დაგეგმილი ღონისძიებები

გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანება (DWV)
და შვეიცარიული ფონდი BPN Georgia გიწვევთ

ტრენინგზე:
 

,,ბიო პროდუქტების წარმოება და რეალიზაცია"

ბიო მეურნეობა ბოლო წლებში სწრაფად ვითარდება მთელს მსოფლიოში, რაც ჯანსაღ
და მდგრად პროდუქტებზე მოთხოვნის ზრდითაა განპირობებული. კოვიდ პანდემიის
პირობებში ჯანსაღი ცხოვრებისადმი ცნობიერება კიდევ უფრო ამაღლდა.

ბიო მეურნეობა ბოლო წლებში სწრაფად ვითარდება მთელს მსოფლიოში, რაც ჯანსაღ და
მდგრად პროდუქტებზე მოთხოვნის ზრდითაა განპირობებული. კოვიდ პანდემიის პირობებში
ჯანსაღი ცხოვრებისადმი ცნობიერება კიდევ უფრო ამაღლდა.

სემინარის მიზანი:  როგორ შეუძლიათ მეწარმეებს ამ სიტუაციით სარგებლობა? რა
მოთხოვნებს უყენებენ ბიო მწარმოებლებს პროდუქტების მოყვანასთან, გადამუშავებასა და
რეალიზაციასთან დაკავშირებით? როგორ ხდება საერთაშორისო სერტიფიცირების მოპოვება?
რა საკანონმდებლო მოთხოვნები და კონტროლი არსებობს ამ მიმართულებით? რას უნდა
მივაქციოთ ყურადღება ბიოლოგიური პროდუქტის რეალიზაციის და მარკეტინგის დროს. რა
წესები და რეგულაციები არსებობს ბიოლოგიური პროდუქტების ექსპორტზე გასატანად?
სემინარის ფარგლებში ამ კითხვებზე უპასუხებს ბიო ექსპერტი შვეიცარიიდან დანიელ ბერჩი.

მიზნობრივი აუდიტორია: მეწარმეები და ფერმერები, რომლებიც ან უკვე საქმიანობენ ბიო
მეურნეობის მიმართულებით, ან სამომავლოდ გეგმავენ და ყველა სხვა დაინტერესებული

პროფესიის მქონე ადამიანი.

სამუშაო ენა: გერმანული ქართველი თარჯიმნის თანხლებით. კითხვების დასმის

შესაძლებელია ინგლისურ ენაზეც.

სემინარს გაუძღვება: დანიელ ბერჩი
დანიელ ბერჩი - პროფესიით მეურნე და აგრონომი. დაიბადა შვეიცარიაში, ემენტალის

მხარეში. გაიზარდა ბიო მეურნის ოჯახში და ბავშვობიდანვე ეცნობოდა ბიო წარმოების
მეთოდებს. ის მრავალი წელია მუშაობს სოფლის მეურნეობის ექსპერტად შვეიცარიაში,
გერმანიაში, ჩრდილოეთ კორეაში, რუსეთსა და რუმინეთში. 2011 - 2018 წლებში ის
ხელმძღვანელობდა შვეიცარიაში 7000 ბიო მეწარმისგან დაკომპლექტებულ კავშირს Bio
Suisse. დღეს ის ბიო მიმართულების დამოუკიდებელი ექსპერტი და ქოუჩია მრავალწლიანი

გამოცდილებით საკვები პროდუქტების და სოფლის მეურნეობის მართვის საკითხებში. 

სემინარის საფასური:  ყველა მონაწილისთვის 100 ლარი (დღგ-ს ჩათვლით).

რეგისტრაციისთვის გადადით ლინკზე

https://www.facebook.com/dwv.ge/
https://www.linkedin.com/company/dwvge
https://dwv.ge/
https://docs.google.com/forms/d/1WZz92tICYcCkkbDeecGJQm2SqxDF9sOGhgp_PSuH9SM/edit
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ჩატარებული ღონისძიებები

2022 წლის 2 თებერვალს, გერმანიის ეკონომიკური
გაერთიანების ორგანიზებით, სერგი ჯორბენაძესთან  
პარტნიორობით გაიმართა ღონისძიება DWV-Expert
Talk თემაზე „გამოხატვის თავისუფლება Facebook-სა
და YouTube-ზე“.

სერგი ჯორბენაძე ამჟამად გახლავთ ივანე
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ას.
პროფესორი, გრიგოლ რობაქიძის
უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი,
პარალელურად იგი ეწევა საადვოკატო
საქმიანობას და გახლავთ „ჯორბენაძე
გაწერელია ქაუნსელორსის“ მმართველი

პარტნიორი, გენერალური დირექტორი,
ადვოკატი. იგი ასევე არის „დავების
განმხვილველი ცენტრის“ არბიტრი, სადაც
მუშაობს კერძოსამართლებრივ (ბიზნეს)
დავებზე. პარალელურად იგი გახლავთ

საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის
მმართველი საბჭოს წევრი.

2021 წლის 30 სექტემბრიდან სერგი
ჯორბენაძე გახლავთ გადახდისუუნარობის
პრაქტიკოსი, გავლილი აქვს ავტორიზაცია
და იგი აღრიცხულია გადახდისუუნარობის
პრაქტიკოსთა ერთიან რეესტრში.

ორსაათიან ღონისძიებაში, სულ 43 ადამიანი
მონაწილეობდა. მონაწილეებს შორის იყვნენ
DWV-ს წევრი და არაწევრი კომპანიების
წარმომადგენლები. ღონისძიების ფარგლებში,
მიმოიხილეს თემის ირგვლივ არსებული

აქტუალური საკითხები, რომლებიც მოიცავდა
სხვადასხვა იურიდიული მაგალითების

განხილვას. ძირითადი ნაწილის დასრულების

შემდეგ, ფორმატმა გადაინაცვლა ინტერაქციულ
ნაწილში, სადაც მონაწილეებს კითხვის დასმისა
და საკუთარი გამოცდილების გაზიარების
საშუალება ჰქონდათ.  

https://www.facebook.com/dwv.ge/
https://www.linkedin.com/company/dwvge
https://dwv.ge/
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წევრთა სიახლეები

ელემენტ კონსტრაქსენ
 

,,ელემენტ კონსტრაქშენმა“ ,, ვაინ კახეთის“ ქარხნის
მშენებლობა დაასრულა. კომპანიების წარმომადგენლებმა
,,ბიემჯის“ მაღალტექნოლოგიური საწარმო გააცნეს და
სამომავლო თანამშრომლობაზეც ისაუბრეს.
,, ჩვენი მთავარი მოთხოვნა იყო მშენებლობის სისწრაფე და
ხარისხი. ამ კომპანიის პროფესიონალებით
დაკომპლექტებულმა გუნდმა დაწყებიდან, დაახლოებით, 4
თვეში ჩაგვაბარა ასეთი თანამედროვე და მაღალი წარმადობის
ღვინის საწარმო. მომავალში ჩვენ გვაქვს დიდი გეგმები –
,,ელემენტ კონსტრაქშენის” დახმარებით, ამავე ტერიტორიაზე,
ვაპირებთ სპირტის ქარხნის და სასტუმროს მშენებლობას“, –
განაცხადა ,,ვაინ კახეთის“ დირექტორმა ლევან ზილფიმიანმა.
აღსანიშნავია, რომ სამშენებლო კომპანიას ეკუთვნის პროექტის
კონსტრუქციული გადაწყვეტაც.

სილქნეტი

2022 წლის 31 იანვარს, სილქნეტმა, როგორც საქართველოს წამყვანმა
სატელეკომუნიკაციო ოპერატორმა, 300 000 000 აშშ დოლარის 5-წლიანი ობლიგაციების
წარმატებით გამოშვების შესახებ გამოაცხადა.
2019 წლის პირველ ემისიასთან შედარებით, ახალი ევრობონდები 100 მლნ აშშ
დოლარით მეტი მოცულობით გამოვიდა, ხოლო საპროცენტო განაკვეთი 11-დან 8.375%-
მდე შემცირდა, რაც რეგიონის სხვა მსხვილი სატელეკომუნიკაციო კომპანიების,
“ვოდაფონ უკრაინასა” და “თურქ ტელეკომის” მაჩვენებლების დონეზეა და
კომპანიისთვის საინვესტიციო მიმზიდველობაზე მიუთითებს.
“სილქნეტის” ახალ ობლიგაციებში ინვესტირება ამერიკისა და ევროპის მაღალი
ხარისხის, ინსტიტუციურმა საინვესტიციო კომპანიებმა განახორციელეს. ასევე,
ობლიგაციები პირველად შევა JP Morgan-ის განვითარებადი ბაზრების CEMBI ინდექსში.
აღსანიშნავია ისიც, რომ მსოფლიო სარეიტინგო სააგენტო Moody’s-მა სილქნეტის
რეიტინგის პროგნოზი გააუმჯობესა.
მიუხედავად ბოლო ორი რთული წლისა, ეს ყველაფერი მიუთითებს იმაზე რომ კომპანია
და ასევე მთლიანობაში საქართველო კვლავ მიმზიდველ საინვესტიციო საშუალებად
რჩება.
გამოშვებული ობლიგაციებიდან მოზიდული სახსრებით მოხდება არსებული
ვალდებულებების რეფინანსირება და კომპანიის შემდგომი განვითარების
დაფინანსება. ობლიგაციების ემისიის ბუქრანერები ერთობლივად იყვნენ JP Morgan და
UBS, ასევე თანამმართველი იყო თიბისი კაპიტალი. Dentons სილქნეტის, ხოლო Latham &
Watkins და BGI Legal – თანამმართველების იურიდიული მრჩევლები იყვნენ. ამასთანავე
მოზიდული თანხებით სილქნეტი ქვეყანაში საუკეთესო სატელეკომუნიკაციო
სერვისების დანერგვისა და განვითარების გაგრძელებას აპირებს, რათა
მომხმარებლებს კიდევ უფრო მეტი სიახლე და ინოვაცია შესთავაზონ.

https://www.facebook.com/dwv.ge/
https://www.linkedin.com/company/dwvge
https://dwv.ge/
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საკანონმდებლო სიახლე

დეპოზიტების დაზღვევის ყოველთვიურ საფასურს (პრემიას) კომერციული ბანკები
დეპოზიტების დაზღვევის სახელმწიფო სააგენტოს უხდიან. ლარის ანგარიშისთვის
ყოველთვიური პრემია დეპოზიტის – 0.067%, ხოლო უცხოური ვალუტის ანგარიშისთვის კი
პრემია 0.1%-ის ტოლია.
იმ შემთხვევაში, თუკი დეპოზიტორს რამდენიმე ანგარიში აქვს (მათ შორის ეროვნულ და
უცხოურ ვალუტაში), მისი ანგარიშები ჯამდება და ასანაზღაურებელი თანხის მაქსიმალური
ოდენობა 15 000 ლარი იქნება.
შეგახსენებთ, რომ „კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის
შესაბამისად, ნებისმიერი კომერციული ბანკის მიმართ ლიკვიდაციის, გადახდისუუნარობის ან
გაკოტრების პროცესის დაწყების შემთხვევაში, დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო 20
კალენდარული დღის ვადაში უზრუნველყოფს დეპოზიტორების კუთვნილი თანხების
ანაზღაურებას დადგენილი ზღვრის ფარგლებში.

2022 წლის 1 იანვრიდან ცვლილება შევიდა საქართველოს კანონში
,,დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ’’, რომლის მიხედვითაც
იურიდიული პირების საბანკო დეპოზიტები დეპოზიტების დაზღვევის
სახელმწიფო სააგენტოს მიერ იქნება დაზღვეული. ცვლილების
შედეგად, 15,000 ლარის მოცულობით იურიდიული პირების დეპოზიტები
სახელმწიფო სააგენტოს მიერ იქნება გარანტირებული.

საქართველოში მოქმედი დეპოზიტების დაზღვევის სისტემით აქამდე დაზღვეული იყო
მხოლოდ რეზიდენტი და არარეზიდენტი ფიზიკური პირების ყველა ტიპის დეპოზიტები.
ვინაიდან საქართველოში მოქმედი ყველა კომერციული ბანკი დეპოზიტების დაზღვევის
სისტემის წევრია, დაზღვევა ეხება საქართველოში მოქმედ ნებისმიერ ბანკში არსებულ
დეპოზიტებს. დაზღვევის ლიმიტი ამ დროისთვის 15 000 ლარია ნებისმიერ ვალუტაში
დაზღვეული დეპოზიტისთვის. დაზღვევას არ ექვემდებარება მხოლოდ ის დეპოზიტები,
რომელზე წვდომის უფლებაც დეპოზიტორს შეზღუდული აქვს საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილ შემთხვევებში (მათ შორის ყადაღა, სესხის უზრუნველყოფის
საგარანტიო თანხები და სხვა).

2022 წლის 1-ელი იანვრიდან ძალაში შევიდა ადგილობრივი
მწარმოებლებისთვის GMP-სერტიფიკატზე გადასვლის
აუცილებლობა. შესაბამისად იმის გამო, რომ თანაბარ პირობებში
ყოფილიყვნენ ადგილობრივი კომპანიები და იმპორტიორები,
მთავრობა აპირებს პარლამენტს მიმართოს დაჩქარებული წესით
განიხილონ „წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“
კანონის შესაბამისი ცვლილებები.
ასევე, GMP-ის სტანდარტის დოკუმენტის, სავალდებულო წესით
წარდგენის ეტაპობრიობასა და პირობებს მთავრობა 2022 წლის
მარტამდე განსაზღვრავს. ცვლილების მიზანია, უზრუნველყოფილი
იყოს თანაბარი მიდგომები ფარმაცევტული პროდუქტის
მწარმოებლებს, საბითუმო რეალიზატორებსა და იმპორტიორებს
შორის.

DWV აკვირდება კანონპროექტის განხილვის მიმდინარეობას და მისი
ამოქმედებისთანავე გაცნობებთ იურიდიული სიახლის სახით.

https://dwv.ge/
https://www.facebook.com/dwv.ge/
https://www.linkedin.com/company/dwvge
https://www.matsne.gov.ge/document/view/29836?publication=26
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 საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა

ფინანსური ორგანიზაციების მიერ კრედიტის
ამოღებასთან დაკავშირებული ეთიკის

კოდექსი და ფინანსური ორგანიზაციების

მიერ მომსახურების გაწევისას

მომხმარებელთა უფლებების დაცვის წესის
ცვლილებები დაამტკიცა.

კოდექსით მოწესრიგდა სესხის ამოღების პროცესში ფინანსური ორგანიზაციის მიერ
მომხმარებლის მიმართ შესასრულებელი ვალდებულებები, რაც შემდეგ მნიშვნელოვან

საკითხებს მოიცავს:

განისაზღვრა მომხმარებლისთვის სწორი ინფორმაციის მიწოდების, ეთიკური და ზნეობრივი
ნორმების დაცვის, საქმიანი და ზრდილობიანი ფორმით კომუნიკაციის ვალდებულება.
კერძოდ, მომხმარებელთან და საკონტაქტო პირებთან ურთიერთობისას ფინანსურმა

ორგანიზაციამ აღნიშნულ პირს არ უნდა მიაწოდოს შეცდომაში შემყვანი ან/და არასწორი
ინფორმაცია. მიწოდებული, მიუწოდებელი ან/და არასრულად მიწოდებული ინფორმაცია
აღნიშნულ პირს არ უნდა უბიძგებდეს ისეთი გადაწყვეტილების მიღებისაკენ, რომელსაც იგი
არ მიიღებდა უტყუარი, სწორი და სრული ინფორაციის ფლობის პირობებში; დადგინდა
მომხმარებლებთან და საკონტაქტო პირებთან დაკავშირების წესი, რაც, მათ შორის, მოიცავს
კომუნიკაციის ფორმას, დროსა და მისაწოდებელი ან/და მოსაძიებელი ინფორმაციის
ჩამონათვალს. კერძოდ, საკონტაქტო პირთან დაკავშირება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ

მოქმედი/აქტიური ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, ხოლო

დაკავშირებულ მესამე პირებთან დაკავშირება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ მსესხებლის

ადგილმდებარეობის დადგენის მიზნით. შესაბამისად, მომხმარებლის ვალდებულების

შესახებ ინფორმაციის მესამე პირისთვის მიწოდება დაუშვებელია.

https://dwv.ge/
https://www.facebook.com/dwv.ge/
https://www.linkedin.com/company/dwvge
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ანგარიში ბიომეურნეობების შესახებ 2021

გერმანიის ეკონომიკურმა გაერთიანებამ (DWV) გადათარგმნა საქართველოს
2021 წლის ანგარიში ბიო-მეურნეობების შესახებ. დრეზდენში დაფუძნებული
ასოციაცია ‘ეკოკონექტი’, 2011 წლიდან აქვეყნებს ქვეყნების ანგარიშებს ბიო
მეურნეობებისა და ეკოლოგიური ბაზრის შესახებ ცენტრალურ და აღმოსავლეთ
ევროპაში. ანგარიშების მიზანია აღწეროს ბიო-პროდუქტებზე არსებული
მოთხოვნა და მიწოდება, განვითარების შესაძლებლობები და კავშირები
გერმანიის ბიო ბაზართან.

დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ ეწვიოთ ბმულს

https://dwv.ge/
https://www.facebook.com/dwv.ge/
https://www.linkedin.com/company/dwvge
https://dwv.ge/wp-content/uploads/2022/01/biomeurneoba-khveqnebis-angarishi-sakharthvelo-EkoConnect-2021.pdf
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კანონი ,,მეწარმეთა შესახებ’’

2022 წლის 1 იანვრიდან, ძალაში შევიდა მეწარმეთა შესახებ ახალი კანონი. 1994 წელს

მიღებული  კანონი მოძველებული იყო და ძირითადად ვერ პასუხობდა ბიზნესის
ინტერესებს, შესაბამისად, მასში ცვლილებების შეტანა გახდა საჭირო. თუმცა, მისი
შედარებით დაჩქარებული ტემპით შემუშავება ევროკავშირსა და საქართველოს შორის
გაფორმებული ასოცირების შეთანხმებისა და ასოცირების დღის წესრიგის

მოთხოვნებიდანაც გამომდინარეობდა. 

საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე, ,,გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანება’’
წარმოგიდგენთ ახალი კანონის მიმოხილვას. ვფიქრობთ, მიმოხილვა საინტერესო იქნება
საზოგადოების ფართო სპექტრისთვის, მათ შორის უკვე დარეგისტრირებული

სუბიექტების ან იმ პირებისთვის რომლებიც ეხლა აპირებენ ბიზნესის დარეგისტრირებას.

https://dwv.ge/
https://www.facebook.com/dwv.ge/
https://www.linkedin.com/company/dwvge
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მენეჯერთა გადამზადების პროგრამა – Manager Training Progrmame of
the Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action: Fit for Partnership

2022
 
 

იწყება აპლიკაციების მიღება მენეჯერთა გადამზადების პროგრამაში მონაწილეობის

მისაღებად. მონაწილეობის სურვილის შემთხვევაში, გთხოვთ, შევსებული სააპლიკაციო

დოკუმენტები, არაუგვიანეს 2022 წლის 25 თებერვლისა, გააგზავნოთ ქვემოთ მითითებულ
ელ. ფოსტის მისამართზე.

გთხოვთ, გაუზიაროთ ეს ინფორმაცია დაინტერესებულ პირებს თქვენი კომპანიის
ფარგლებში და მის გარეთ.

პროგრამის შესახებ:

სააგენტო “აწარმოე საქართველოში”, გერმანიის ეკონომიკისა და ენერგეტიკის
სამინისტროსთან თანამშრომლობით და GIZ-ის მხარდაჭერით გეგმავს მენეჯერთა
გადამზადების პროგრამას, რომლის მიზანია საერთაშორისო ვაჭრობის შესაძლებლობების

განვითარება მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის, რაც განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს
საქართველო ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების კონტექსტში, რომელიც

თავის მხრივ, მოიცავს შეთანხმებას ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო
სივრცის შესახებ. აღნიშნული უნიკალურ შანსს აძლევს ადგილობრივ მეწარმეებს
წარმოებული პროდუქტი ყოველგვარი შეზღუდვების გარეშე გაიტანონ ევროკავშირის 500
მილიონიან ბაზარზე. მონაწილეებს საშუალება მიეცემათ დაამყარონ კონტაქტი გერმანულ
კომპანიებთან და გამართონ შეხვედრები.

პროგრამით დაინტერესებულმა პირებს, შეუძლიათ იხილონ პროგრამის საინფორმაციო
ბროშურა და სააპლიკაციო დოკუმენტები ბმულზე 

გთხოვთ, შევსებული სააპლიკაციო დოკუმენტები მოგვაწოდოთ, არაუგვიანეს 2022 წლის 25
თებერვლისა. შევსებული საპლიკაციო დოკუმენტები და პასპორტის ასლი გადმოაგზავენთ
მეილზე: apply_mtp@enterprise.gov.ge (თემა: Fit for Partnership – სახელი და გვარი).

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ სააგენტოს მომსახურების
ცენტრს ნომერზე: 1525.

პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ვებ-გვერდზე

https://dwv.ge/
https://www.facebook.com/dwv.ge/
https://www.linkedin.com/company/dwvge
https://dwv.ge/01-data-protection-mp-bmwi_en_2022/
https://dwv.ge/01-data-protection-mp-bmwi_en_2022/
mailto:apply_mtp@enterprise.gov.ge
https://managerprogramm.de/en/business-with-germany/
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აჭარა ჯგუფი ჩვენი მკითხველებისთვის

რუმს ყაზბეგი რუმს კოხტა

https://dwv.ge/
https://www.facebook.com/dwv.ge/
https://www.linkedin.com/company/dwvge

