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ექსპორტის ხელშემწყობი

რა უნდა 
ვიცოდეთ

ევროკავშირში პროდუქტის

ვებ-გვერდები



ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას უკავშირდება 

ქართველი მეწარმეების და, ზოგადად, ქვეყნის  ერთ-ერთი ყველაზე 

მნიშვნელოვანი მოლოდინი, რაც ევროკავშირში ქართული პროდუქტების  

ექსპორტის ზრდას  გულისხმობს. არა მხოლოდ საქართველოს მთავრობა 

დგამს გარკვეულ ნაბიჯებს ქართული პროდუქტის ევროკავშირში 

ექსპორტის წახალისებისათვის, არამედ, თავის მხრივ, ევროკავშირიც 

ახორციელებს სხვადასხვა პროგრამებს ამ მიმართულებით. 
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ვებ-გვერდები ექსპორტიორებისთვის

მიუხედავად დიდი ძალისხმევისა, ექსპორტის ზრდის მისაღწევად კიდევ ბევრი გამოწვევა არსებობს, მათ 

შორის არის ევროკავშირში შესაბამისი პარტნიორის მოძიების და პროდუქტის საექსპორტოდ მომზადების 

მიმართულებით არსებული გამოწვევები. 

სწორედ ამ გამოწვევების საპასუხოდ მომზადდა წინამდებარე ბუკლეტი, რომელშიც მოცემულია ინფორმა-

ცია იმ ვებ-გვერდების შესახებ, რომელთა გამოყენებაც შეუძლიათ მეწარმეებს ევროკავშირში პარტნიორის 

მოსაძებნად და პროდუქტის საექსპორტოდ მოსამზადებლად.   

  ევროპის მეწარმეთა ქსელი  – EEN

ევროპის მეწარმეთა ქსელი (Enterprise Europe Network – https://een.ec.europa.eu/) წარმოადგენს პლატფორ-

მას, რომელიც ემსახურება ევროკავშირისა და პარტნიორი ქვეყნების მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმო-

მადგენელთა შორის, კონკრეტული ბიზნეს-შემოთავაზებების საშუალებით, კავშირების დამყარებას. საქართ-

ველოში დაფუძნებულ კომპანიებს, EEN-ის მეშვეობით, შესაძლებლობა აქვთ, ევროკავშირის ტერიტორიაზე 

არსებულ საწარმოებს გაუზიარონ საკუთარი ბიზნეს-წინადადებები და მოიზიდონ შესაბამისი პარტნიორები.

EEN-ის ქსელი წარმოადგენს მსოფლიოში უდიდეს ბიზნესისა და ინოვაციების ხელშემწყობ ორგანოს, რო-

მელიც 60-ზე მეტ ქვეყანაში აერთიანებს 3 000 ექპერტს, 600-ზე მეტ პარტნიორულ ორგანიზაციას და მეწარ-

მეებს სთავაზობს მომსახურების ფართო სპექტრს, რომლის მიზანია კერძო სექტორის განვითარება და და-

საქმების ზრდა.

  ბიზნესის განვითარების ან გაფართოების მიზნით, EEN-ის მეშვეობით, კომპანიებს შეუძლიათ, მოიძიონ 

შესაბამისი საერთაშორისო პარტნიორები სხვადასხვა მიზნებისთვის, მაგალითად:

 მოიძიონ პარტნიორები ქსელის წევრ ქვეყნებში, მათ შორის ევროკავშირში, თავიანთი პროდუქციის 

წარმოების ან დისტრიბუციის მიზნით;

 პროდუქციის ხარისხის ამაღლებასა და კონკურენტუნარიანობის გაზრდისთვის ახალი ტექნოლოგიების 

მოსაძიებლად;

 კვლევასა და განვითარებაში თანამშრომლობის მიზნით.
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EEN-ის ბაზაში კომპანიების წინადადების განთავსება ხორციელდება 

ადგილობრივი წარმომადგენლობის მეშვეობით. საქართველოში 

EEN-ის წარმომადგენლები არიან:

 სსიპ „აწარმოე საქართველოში“;

 სსიპ „საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სა-

აგენტო“;

 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა.

ადგილობრივი წარმომადგენლები დაინტერესებულ კომ-

პანიებს ეხმარებიან:

 დაუკავშირდნენ ბიზნეს-პარტნიორებს ევროკავშირისა 

და სხვა ქვეყნებში;

 ქსელში განსათავსებელად ბიზნეს-წინადადებების ფორმის 

შევსებაში;

 ბიზნესისთვის რელევანტური ინფორმაციის მოძიებაში;

 სხვა ქვეყნებიდან ბიზნეს-წინადადებების მიღებაში. 

  განვითარებადი ქვეყნებიდან იმპორტის ხელშეწყობის 
  ჰოლანდიის ცენტრი – CBI

CBI (https://www.cbi.eu/) წარმოადგენს განვითარებადი ქვეყნებიდან იმპორტის წახა-

ლისების ცენტრს, რომელიც ეხმარება განვითარებად ქვეყნებს, მდგრადი ეკონომი-

კური განვითარების მიზნით, ევროპაში პროდუქტის ექსპორტის განხორციელებაში. 

ცენტრი შეიქმნა 1971 წელს, ის ჰოლანდიის მეწარმეობის სააგენტოს შემადგენლობაში 

შედის და ჰოლანდიის საგარეო საქმეთა სამინისტროსგან იღებს დაფინანსებას. 

ცენტრის ხედვა მდგომარეობს იმაში, რომ ვაჭრობა წარმოადგენს ეკონომიკური 

ზრდისა და მოსახლეობის დასაქმებისათვის კარგ საშუალებას. განვითარებადი ქვეყ-
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ნების მცირე და საშუალო მეწარმეების დახმარებით, ცენტრი ხელს უწყობს ამ ქვეყნების გლობალურ სავაჭ-

რო ჯაჭვში ინტეგრაციას. თუმცა, ცენტრი ექსპორტის წახალისებას მხოლოდ გაზრდილ რაოდენობაში არ 

ხედავს, არამედ ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობს პროდუქტის ხარისხს. 

		 რას	აკეთებს	CBI?

 დაინტერესებულ პირებს სთავაზობს სპეციალურ გადამზადების პროგრამებს ექსპორტის მიმართულე-

ბით, რათა მცირე და საშუალო მეწარმეებს განვითარებად ქვეყნებში ჰქონდეთ შესაბამისი ცოდნა ევრო-

პულ ბაზარზე ექსპორტის განხორციელებისათვის;

 აწვდის ტექნიკურ დახმარებას განვითარებად ქვეყნებში ბიზნესის ხელ-

შემწყობ ორგანიზაციებს;

 ამზადებს ბაზრის ინფორმაციას ევროპაში პოტენციურ საექს-

პორტო სექტორებზე;

 აქტიურად რთავს იმპორტიორებს საკუთარი პროგრამე-

ბის შემუშავებასა და განხორციელებაში. 

  ცენტრი ამჟამად მუშაობს 25-ზე მეტ სექტორზე 35 

სხვადასხვა ქვეყანაში. აღნიშნულ 35 ქვეყანაში შე-

დის საქართველოც. ცენტრი ყველაზე აქტიური შემ-

დეგ 3 სექტორსა და 14 ქვესექტორშია: 

  სოფლის მეურნეობა, მეთევზეობა და სატყეო მეურნეობა:

 სანელებლები და მწვანილი

 ყავა

 კაკაო

 ბუნებრივი ინგრედიენტები კოსმეტიკისთვის

 ბუნებრივი ინგრედიენტები ჯანმრთელობის პროდუქტებისათვის

 ბუნებრივი კვების დანამატები
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 ხილი და ბოსტნეული

 დამუშავებული ხილი და ბოსტნეული და საკვები თხილი

 თევზი და ზღვის პროდუქტები

 მარცვლეული.

  სამომხმარებლო პროდუქტები:

  ტანსაცმელი

  სახლის დეკორაციები და ქსოვილები.

  მომსახურების სფერო:

  ტურიზმი

  აუთსორსინგი.

  ვაჭრობის ხელშეწყობის პანელი 
  (Trade HelpDesk)

მოქნილი საძიებო სისტემის მეშვეობით (http://trade.

ec.europa.eu/tradehelp/), ევროკავშირის ქვეყნებში პრო-

დუქციის ექსპორტით დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ, 

ინფორმაცია მიიღონ კონკრეტულ სასაქონლო პოზიციაზე ევ-

როკავშირის მიერ დაწესებული სპეციფიკური მოთხოვნების და გადასა-

ხადების შესახებ.

ინფორმაციის მაძიებელმა შესაბამის ველში უნდა მიუთითოს სასაქონლო კოდი, წარმოშობის ქვეყანა – 

საქართველო (Georgia) და ის ქვეყანა, სადაც სურს განახორციელოს ექსპორტი.  აღნიშნული მითითებების 

შემდეგ ვებ-გვერდზე გამოვა ინფორმაცია კონკრეტულ სასაქონლო პოზიციაზე ევროკავშირის კონკრე-

ტული წევრი სახელმწიფოს შიდა გადასახადების (დღგ, აქციზი), სპეციფიკური მოთხოვნების (ლიცენზია, 

ნებართვა და ა.შ,) და წარმოშობის წესების შესახებ.
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პროექტს ახორციელებს კონრად ადენაუერის ფონდი ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან და 

ასოციაცია ათინათთან თანამშრომლობით.

The project is implemented by the Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Economic Policy Research Center (EPRC) 

and Association Atinati.

„წინამდებარე პუბლიკაცია შექმნილია ევროკავშირის დახმარებით. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია 

ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი (EPRC) და არა კონრად ადენაუერის ფონდი საქართველოში ან 

მისი პარტნიორი ორგანიზაციები, პუბლიკაციის შინაარსის ევროკავშირის პოზიციად აღქმა დაუშვებელია“. 

“This publication has been produced with the assistance of the European Union. Its contents are the sole 

responsibility of the Economic Policy Research Center (EPRC) and not the Konrad Adenauer Stiftung or its 

partners and can in no way be taken to reflect the views of the European Union”.
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ევროკავშირში 
პროდუქტის 
ექსპორტის 

ხელშემწყობი 
ვებ-გვერდები

სამოქალაქო	საზოგადოება	–
მცირე	და	საშუალო	ბიზნესის	და	ევროკავშირთან	თავისუფალი	ვაჭრობის	

მხარდასაჭერად

მისამართი: თბილისი, ფალიაშვილის ქუჩა 85 
ტელ: 032 220 73 05

ელ. ფოსტა: iguruli@eprc.ge

DCFTA მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის / DCFTA for SMEs


