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ჩატარებული ღონისძიებები

DWV-ის წევრების ონლაინ შეხვედრა
1-ელ

მაისს,
გერმანიის
ეკონომიკური
გაერთიანების
მიერ
ინიცირებულ ონლაინ შეხვედაში ორგანიზაციის 50-ზე მეტმა წევრმა
მიიღო მონაწილეობა. შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა, ბოლო
კვირების განმავლობაში, DWV-ის სამომავლო გეგმებისა და
აქტივობების შესახებ წევრების ინფორმირება.
შეხვედრა გახსნა, მმართველი საბჭოს თავმჯდომარემ, ბატონმა საშა
ტერნესმა, რომელმაც აღნიშნა წევრების აქტიური ჩართულობის
მნიშვნელობა ისეთი საკითხების განხილვაში, რომლებიც რამდენიმე
დღის წინ გამართულ ინვესტორთა საბჭოს შეხვედრაზე დადგა დღის
წესრიგში.

DWV-ის დირექტორმა, ბატონმა თომას კიმმესვენგერმა, მადლობა გადაუხადა წევრებს გაერთიანებისადმი გამოხატული
ნდობისთვის, რაც არსებულ ვითარებაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. მან ასევე ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ
ორგანიზაციის 180-ზე მეტ წევრთან მჭიდრო თანამშრომლობაზე მიანიშნებს, ბოლო კვირების განმავლობაში, თითოეულ
მათგანთან განხორციელებული ინდივიდუალური საუბარი და მზაობა ურთიერთმხარდაჭერისთვის.
კითხვა-პასუხის რეჟიმში, მონაწილეებს საშუალება ჰქონდათ, საკუთარი გამოცდილებები და სურვილები გერმანიის
ეკონომიკური გაერთიანების ხელმძღვანელობისთვის პირადად გაეზიარებინათ. დასასრულს, ბატონმა საშა ტერნესმა
კიდევ ერთხელ გაამახვილა ყურადღება იმ გარემოებაზე, რომ გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანება მჭიდრო
კომუნიკაციას შეინარჩუნებს თავის წევრებთან, რათა შეძლებისდაგვარად დაკმაყოფილდეს მათი მოთხოვნები და
არსებული ვითარებისთვის შესაბამისი კონცეფცია და გადაწვეტილებები შემუშავდეს.

BLC - ვებინარი: COVID-19: კრიზისის მართვის სამართლებრივი მექანიზმები
ექსკლუზიურად DWV-ის წევრებისთვის
6 მაისს, გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანებისა და BLC Law Officeის ორგანიზებით, ექსკლუზიურად წევრებისთვის, ჩატარდა ვებინარი
თემაზე
"COVID-19:
კრიზისის
მართვის
სამართლებრივი
მექანიზმები".
ვებინარს, რომელსაც ორგანიზაციის 30-ზე მეტი წევრი ესწრებოდა,
უძღვებოდა DWV-ის მმართველი საბჭოს წევრი და BLC Law Officeის პარტნიორი, ბატონი გიორგი ბათლიძე.
ვებინარის მიზანი იყო, DWV-ის წევრი კომპანიების ხელმძღვანელი
პირებისთვის COVID-19 კრიზისის მარეგულირებელი სპეციალური
წესების
გაცნობა.
აგრეთვე,
სახელშეკრულებო,
შრომითი
ურთიერთობისა და კორპორატიული მართვის სამართლებრივი
ასპექტების მიმოხილვა.
ვებინარის ბოლოს, კითხვა-პასუხის რეჟიმში, მონაწილეებს საშუალება ჰქონდათ, თავიანთი მოსაზრებების შესახებ
ესაუბრათ და სპიკერისთვის დამატებითი კითხვები დაესვათ.

DWV - ვებინარი ანტიკრიზისული გეგმა: როგორ დავიცვათ ბიზნესი კრიზისულ გარემოში?
14 მაისს გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანებისა (DWV) და Cteam
management consulting-ის ორგანიზებით ჩატარდა ვებინარი
თემაზე: „ანტიკრიზისული გეგმა: როგორ დავიცვათ ბიზნესი
კრიზისულ გარემოში?“
ვებინარს
უძღვებოდნენ
Cteam-ის ხელმძღვანელი,
ქარდავა და პროექტების მენეჯერი, ზაქრო ებელაშვილი.

დავით

ტრენინგის მიზანი იყო მონაწილეები საფუძვლიანად გაცნობოდნენ
ანტიკრიზისული დაგეგმვის ძირითად პრინციპებსა და კონცეფციებს,
სტრატეგიული რესტრუქტურიზაციისა და რეალობაზე მორგების
გზებს. ტრენინგის ფარგლებში მოხდა პრაქტიკული გამოცდილების
გაზიარება,
თუ
რა
მოდელები
და
მეთოდები
არსებობს
კორპორატიული კრიზისების გასამკლავებლად.
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წევრთა სიახლეები
> დიომ კრიზისულ პერიოდში ადაპტირება და გამოწვევის ღირსეული გამკლავება შეძლო .
> საქართველოს ბანკის მომხმარებლებს საბანკო მომსახურებების მიღება სელფის გადაღებით შეუძლიათ .
> სილქ როუდ ჯგუფმა IFU- სგან ტელეგრაფის შენობის მოსაწყობად 15 მილიონი ევრო მოიზიდა .
> თიბისი ბანკი მომხმარებლებს ციფრულ ბარათს სთავაზობს , რომელსაც სადებეტო ბარათის ფუნქციები აქვს .
> თეგეტა მოტორსი მხარს უჭერს ვირუსთან მებრძოლ „ პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის “ ექიმებს .
> Microsoft Office 365 E1 პაკეტი ბიზნესებს უფასოდ 6 თვის განმავლობაში Nexia TA - ისგან .
> საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაცია BlueOrchard - ისგან კრისტალმა 5 მილიონი აშშ დოლარი მოიზიდა .
> მეიჯერელმა ვირუსის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეებისთვის საქველმოქმედო კამპანია დაიწყო .
> ორიენტ ლოჯიკი თავის ფეისბუქის გვერდზე ლაივ საღამოების ციკლს მასპინძლობს .
> ჰაიდელბერგცემენტმა 200- ზე მეტ ოჯახს პირველადი მოხმარების სასურსათო პროდუქტები გადასცა .
> Grant Thornton - ის ექსპერტებმა გამოაქვეყნეს სტატია " მართვა გაურკვევლობის პერიოდში ".
ყველა სიახლე
წაიკითხეთ აქ

სხვა სიახლეები
ტურიზმის ამოქმედების ანტიკრიზისული გეგმა
მთავრობის გეგმა ასე გამოიყურება:
ტურიზმის სექტორში მომუშავე კომპანიებს საშემოსავლო გადასახადი წლის ბოლომდე გადაუვადდებათ;
მთავრობა სარესტორნე ბიზნესს ახალი სესხების მოზიდვის დროს, 90%-ს თანაუზრუნველყოფას გაუკეთებს;
ყველა სასტუმროს, რომლის წლიური ბრუნვაც 20 მილიონ ლარამდე იყო, მთავრობა დაუსუბსიდირებს საბანკო
სესხის პროცენტის 80%-ს სესხის პირველ 5 მილიონ ლარზე.

15 ივნისიდან საქართველოში ადგილობრივი ტურიზმი იხსნება,
1-ლი ივლისიდან კი ქვეყანა საერთაშორისო ტურისტებს მიიღებს.

სოფლის მეურნეობის ანტიკრიზისული გეგმა
გეგმა შემდეგნაირად გამოიყურება:
თითოეული ფერმერი, რომელსაც აქვს დარეგისტრირებული მიწა, 1 ჰექტარზე მიიღებს დახმარებას სახელმწიფოსგან
200 ლარის სუბსიდირებით.
ყველა ფერმერი ერთ ჰექტარზე მიიღებს 150 ლიტრ დიზელის საწვავს, რომელიც გარანტირებულად იქნება საბაზრო
ფასზე 1 ლარით იაფი.
ყველა ფერმერი საქართველოში (სულ 42 000), სრულად გათავისუფლდება საერიგაციო საფასურისგან 2020 წლის
ბოლომდე.
აგროწარმოების განვითარებისთვის საჭირო რესურსების (ტექნიკის შეძენა, სასათბურე მეურნეობების მოწყობამოდერნიზაცია, სარწყავი სისტემების შესყიდვა-მონტაჟი) სახელმწიფოს მიერ გრანტის სახით 50%-ით
დაფინანსდება.

სამშენებლო სექტორის ანტიკრიზისული გეგმა
დეველოპერული სექტორისთვის განკუთვნილი მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმა მოიცავს შემდეგ პუნქტებს:
სახელმწიფო მოახდენს იპოთეკური სესხის საპროცენტო განაკვეთის 4%-ის სუბსიდირებას, სესხის აღებიდან 5 წლის
განმავლობაში. სუბსიდია გაიცემა არაუმეტეს 200,000-ლარიან სესხებზე.
სახელმწიფო გასცემს იპოთეკური სესხის გარანტიას სესხის (არაუმეტეს 200,000 ლარი) 20%-ის ოდენობით, სესხის
აღებიდან 5 წლის განმავლობაში. გარანტია გავრცელდება სესხებზე, სადაც თანამონაწილეობა შეადგენს
არანაკლებ 10%-სა.
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ორივე შეღავათი შეეხება მხოლოდ მათ, ვინც მიმდინარე წლის 1 ივნისიდან
იპოთეკურ სესხს ახლად-აშენებული ბინის შესაძენად. გარდა ამისა,

2021 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში აიღებს

სახელმწიფო დააზღვევს მიმდინარე მშენებლობებს. კერძოდ, ახალი პროგრამის ფარგლებში, სახელმწიფო გასცემს
შესყიდვის გარანტიას, პროექტით გათვალისწინებული საცხოვრებელი ფართის არაუმეტეს 30%-ზე, გარანტიის
გაცემიდან 3 წლის განმავლობაში. ამ პროგრამის ფარგლებში, ბინების ნაწილი გადაეცემა დევნილებს.
სახელმწიფო ასევე აპირებს, განახორციელოს 150 მილიონი ლარის ღირებულების 1,800-მდე მშენებარე ბინის
შესყიდვას მიმდინარე წლის 1 მაისიდან 2021 წლამდე პერიოდში.

საგრანტო პროგრამა სოფლად ბიზნესის განვითარების დასახმარებლად
საქართველოს სოფლის დასახმარებლად, ევროკავშირი (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP), იწყებენ 9
მილიონი ლარის ღირებულების საგრანტო პროგრამას, რომელიც სოფლად არაფერმერული ბიზნესის განვითარებას,
მდგრადი სამუშაო ადგილების შექმნას, ბუნებრივი რესურსების მდგრად მართვას და კლიმატის ცვლილების
შერბილებას შეუწყობს ხელს.
პროგრამის პირველ ეტაპზე განაცხადები მიმდინარე წლის 1 აგვისტომდე მიიღება.პროგრამა განხორციელდება 8
მუნიციპალიტეტში - ახალქალაქში, ბორჯომში, დედოფლისწყაროში, თეთრიწყაროში, ლაგოდეხში, ქედაში, ხულოსა და
ყაზბეგში. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაინტერესებულმა პირებმა მიმართონ სოფლისა და სოფლის მეურნეობის
განვითარების სააგენტოს.

საქართველოდან პირბადეების ექსპორტი იგეგმება
როგორც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ნათია თურნავა აღნიშნავს, COVID-19-ის პანდემიის
დაწყებისას, საქართველო პირბადეების იმპორტიორი ქვეყანა იყო. ამჟამად კი, „ადგილობრივი ბაზარი იმდენად
გაჯერდა კარგი ხარისხის სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პირბადეებით, რომ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ
პირბადეების გატანა ექსპორტზეც დაიწყოს“.
მინისტრის თქმით, „ჩვენი თანადგომით სულ უფრო მეტი საწარმო უერთდება პირბადეების წარმოების ინიციატივას და
აწარმოებენ კომერციულ პირბადეებს არა მხოლოდ საქართველოს ბაზრისთვის, არამედ გარეთ გასატანად“.

ჩვენი მკითხველებისთვის
Biltmore Tbilisi Hotel-ის ბაღში
მდებარე Azura Bar-ის
შეთავაზება
შეუკვეთეთ სასურველი კერძი
და მიიღეთ ლუდი ან უალკოჰოლო სასმელი საჩუქრად;
შეუკვეთეთ დესერტი და მიიღეთ
ფინჯანი ყავა საჩუქრად.

The Biltmore Tbilisi Hotel, 29 Rustaveli Ave, Tbilisi, Georgia
+995322 72 72 72 / info.bhtg@biltmorecollection.com / millenniumhotels.com
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Rustaveli Ave. 24, 0108 Tbilisi. Tel.: +995322 2205767; info@dwv.ge

