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გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანება
რუსთაველის გამზ. 24, 0108 თბილისი

თომას კიმმესვენგერი
+995 32 220 5767

thomas.kimmeswenger@dwv.ge 

DWV-სა და GTAI-ს ერთობლივი,
გერმანულენოვანი პუბლიკაციის მე-3 გამოცემა

საქართველო მომავლის ბაზარი;
ბიზნესის შესაძლებლობები და პარამეტრები

ივლისი  2020N7

ოფიციალური
წარმომადგენლობა
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თანამშრომლობა

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/ge/
https://georgien.ahk.de/fileadmin/AHK_Georgien/Publikationen/GTAI_DWV_Gemeinschaftspublikation_2020.pdf
https://georgien.ahk.de/fileadmin/AHK_Georgien/Publikationen/GTAI_DWV_Gemeinschaftspublikation_2020.pdf
https://georgien.ahk.de/fileadmin/AHK_Georgien/Publikationen/GTAI_DWV_Gemeinschaftspublikation_2020.pdf


15 ივლისს, სასტუმრო Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace-ის ტერასაზე გაიმართა  DWV-ს ტრადიციული get together
ღონისძიება.
გერმანიის ეკონომიკურმა გაერთიანებამ სიამოვნებით უმასპინძლა წევრი კომპანიების წარმომადგენლებს.
ღონისძიება გაიმართა ღია ცის ქვეშ, გრილისა და დიჯეის თახლებით. სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ,
ესარგებლათ სპეციალური შეთავაზებებით. DWV მადლობას უხდის სტუმრებს მობრძანებისთვის და იმედოვნებს, რომ
აგვისტოშიც შეხვდება მათ.

მიმდინარე წლის 8 ივლისს გაიმართა გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების წევრთა გენერალური ასამბლეა.
არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, წლევანდელი ასამბლეა ონლაინ ფორმატში ჩატარდა. ღონისძიების
მონაწილეებმა შეაჯამეს 2019 წელი და განიხილეს 2020 წელს დაგეგმილი სიახლეები და ცვლილებები.
გენერალური ასამბლეის ფარგლებში გაიმართა, აგრეთვე, მმართველი საბჭოს მორიგი არჩევნები. მმართველი საბჭოს
წევრებად ხელახლა, 3 წლის ვადით არჩეულ იქნენ: ბატონი დოქტ. საშა ტერნესი (BlueOrchard) და ბატონი გიორგი
ბათლიძე (BLC). 
მმართველი საბჭოს ახალ წევრებად კი არჩეულ იქნენ ბატონი სანდრო ბახსოლიანი (Insta LLC) და ბატონი დოქტ.
ოლივერ პაჩი (HeidelbergCement Caucasus).
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DWV-ს get together ღონისძიება სასტუმრო Sheraton-ში

ჩატარებული ღონისძიებები

DWV-ს წევრთა გენერალური ასამბლეა

Rustaveli Ave. 24, 0108 Tbilisi. Tel.: +995322 2205767; info@dwv.ge 

დაგეგმილი ღონისძიებები

get together სასტუმრო "მუზეუმში" -
სპეციალური მენიუ მხოლოდ DWV-ს

სტუმრებისთვის

თარიღი: 19.08.2020
ღონისძიების დასაწყისი: 18:00 

გაიგეთ მეტი

DWV-ტრენინგი: IFRS 16 - იჯარა

თარიღი: 13.08.2020
ღონისძიების დასაწყისი: 14:00
ღონისძიების დასაწყისი: 18:00
გაიგეთ მეტი

https://www.facebook.com/dwv.ge/
https://www.linkedin.com/company/dwvge
https://dwv.ge/
https://www.facebook.com/events/291127065437111/
https://www.facebook.com/events/283144592771102/


> პროკრედიტ ბანკმა სათაო ოფისის სახურავზე მზის ელექტროსადგური მოაწყო.

> საქართველოს ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტში სტუდენტებისთვის სოციალური სივრცე მოეწყო

> აჭარა ჯგუფი ფონდ "ერთიანობას" საშუალებით პანდემიით დაზარალებულ ოჯახებს ეხმარება

> ორიენტ ლოჯიკის ორგანიზებით პარტნიორი ორგანიზაციებისთვის Summer Days ჩატარდა

> დიომ პერგოლას ადგილობრივი წარმოება დაიწყო

> Jorbenadze & Gatserelia Counselors-მა გამოაქვეყნა ბლოგი "ალგორითმებით მართული ბიზნესი და
ვირტუალური კონკურენცია" 

> Nexia TA-ს "სერტიფიცირებულ ნაფიც ბუღალტერთა ასოციაციამ" აკრედიტებული დამსაქმებელის სტატუსი 
მიანიჭა

> თიბისი FTSE4Good-ის მდგრადი ინვესტირების გლობალური ინდექსის წევრი გახდა

> Jorbenadze & Gatserelia Counselors-მა გამოაქვეყნა ბლოგი "მემკვიდრეობის მიღება არასრულწლოვნის მიერ"

> Galt & Taggart-მა ახალი კვლევა "რეგიონის ობლიგაციების ბაზრის მიმოხილვა" გამოაქვეყნა

> Majorel Georgia-მ ახალი ფილიალი ქუთაისის შემდეგ ბათუმში გახსნა

> პროკრედიტ ბანკმა კლიენტებს ახალი სერვისი - ვიდეო იდენტიფიკაცია შესთავაზა

> ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) საქართველოს ბანკს $100
მილიონამდე სესხით უზრუნველყოფს. EBRD-ის ცნობით, თანხა გამოყოფილია COVID-19-ის
პანდემიის ეკონომიკური გავლენის საპასუხოდ, ადგილობრივი კერძო ბიზნესის დაკრედიტების
მიზნით.

> გერმანიის მთავრობის მხარდაჭერით მარნეულში დევნილი ოჯახებისთვის დასახლება
შენდება. 31 სახლი იმ დევნილ ოჯახებს გადაეცემათ, რომლებიც მრავალი წელია ავარიულ
შენობაში ცხოვრობენ.გარდა მარნეულისა, მთელი საქართველოს მასშტაბით, დევნილი ოჯახების
საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე, დამატებით, 122 სახლი აშენდება. დევნილ ოჯახებს
შემოსავლის წყაროს გაჩენის მიზნით, გრანტებიც გადაეცემათ.

> საქართველო აფართოებს სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის პროგრამებს და და ყურძნის,
თხილის და ჩაის გადამამუშავებელ წარმოებებს დახმარების ეფექტურ პაკეტს სთავაზობს.
პარალელურად ხორციელდება ცვლილებები პროგრამის „დანერგე მომავალი“ ფარგლებში, რაც
სეტყვის საწინააღმდეგო და სარწყავი სისტემების მოწყობის თანადაფინანსებას გულისხმობს.

> გერმანია საქართველოს 170 მლნ ევროს სესხსა და 28,5 მლნ ევროს გრანტს გამოუყოფს.
თანხა ურბანული განვითარებას, ტურისტული ინფრასტრუქტური მოწყობას, ენერგოეფექტურობას
და გარემოს დაცვის ღონისძიებებს მოხმარდება.

> გერმანიამ გააუქმა ქვეყანაში შესვლის შეზღუდვები საქართველოსთვის.
> საცურაო აუზები და სპორტდარბაზები გაიხსნა, ღია ცის ქვეშ ღონისძიებების ჩატარება ისევ
შესაძლებელია
> საქართველომ უპირობოდ გაუხსნა საზღვრები გერმანიის, საფრანგეთის, ლატვიის, ლიეტუვასა
და ესტონეთის მოქალაქეებს.
> რეგულარული ფრენების აღდგენა 1 სექტემბერამდე გადავადდა

3

წევრთა სიახლეები

სხვა სიახლეები

ყველა სიახლე
წაიკითხეთ აქ

Rustaveli Ave. 24, 0108 Tbilisi. Tel.: +995322 2205767; info@dwv.ge 

COVID-19 UPDATE

https://www.facebook.com/dwv.ge/
https://www.linkedin.com/company/dwvge
https://dwv.ge/ge/%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90/%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://dwv.ge/
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River Side Hotel
Right Bank and Mari Brosse Turn, 

Tbilisi 0108
+(995 32) 224 22 44

info@riverside.ge
www.riverside.ge

ცისფერი დელუქსი
საუზმით და
ექსკლუზიური
ვახშმით "Tiffany"
ვერანდაზე

300 ლარად

ჩვენი მკითხველებისთვის

-10% სრულ მენიუზე

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


აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტსა (თბილისი, საქართველო)  და
ფრესენიუსის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტს (კიოლნი,
გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა) შორის დადებული ხელშეკრულების
საფუძველზე, 2020 წლიდან ამოქმედდა ორწლიანი ერთობლივი სამაგისტრო
პროგრამა „ციფრულ მენეჯმენტში“ (სწავლების ენა - ინგლისური). 

ხელშეკრულების პირობების თანახმად, პირველ წელს  სტუდენტები ისწავლიან
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტში, სადაც ქართველ  ლექტორებთან
ერთად სასწავლო პროცესს გაუძღვებიან  გერმანელი ლექტორები და
სპეციალისტები, მეორე წელს სტუდენტები სწავლას გააგრძელებენ
ფრესენიუსის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტში, სადაც სწავლის
დასრულებისა და დიპლომის დაცვის შემდეგ მიენიჭებათ მაგისტრის ხარისხი. 

სამაგისტრო სასწავლო პროგრამა სალექციო  კურსებთან ერთად
ითვალისწინებს შესაბამისი პროფილით პრაქტიკული ცოდნისა და უნარების
მიღებას „ციფრულ მეწარმეობაში“, „ინოვაციებში“, „მენეჯმენტში“,
„მარკეტინგში“ და „ფინანსებში“. 

შესაბამისი პროფილის კომპანიების სპეციალისტებს, რომლებსაც
შესაძლებლობა ექნებათ კონსულტაციები გაუწიონ „ციფრული მენეჯმენტის“
პროგრამაში მონაწილე მაგისტრანტებს, გაუფორმდებათ შრომითი
ხელშეკრულებები, როგორც პრაქტიკის ხელმძღვანელებს. ხოლო
კომპანიებთან დაიდება ხელშეკრულებები თანამშრომლობის თაობაზე.

სამაგისტრო  პროგრამა „ციფრულ მენეჯმენტში“ საქართველოში, ასევე
სამხრეთ კავკასიაში პირველად ხორციელდება  და იმედი გვაქვს გერმანიის
ეკონომიკური გაერთიანების წევრ კომპანიებთან თანამშრომლობით
შესაძლებელი გახდება ქვეყანაში ბიზნესის განვითარებისთვის საჭირო 
 თანამედროვე სპეციალობით  კვალიფიციური კადრების მომზადება.

დაინტერესების შემთხვევაში მიმართეთ ბატონ შალვა მაჭავარიანს:
s.machavariani@eeu.edu.ge
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https://dwv.ge/
https://www.facebook.com/dwv.ge/
https://www.linkedin.com/company/dwvge

