ინვესტორთა საბჭოს სხდომა
3 თებერვალი, 2020
მთავრობის ადმინისტრაცია

მონაწილე წევრები :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

გიორგი გახარია, პრემიერ მინისტრი, ინვესტორთა საბჭოს თავმჯდომარე
მაია ცქიტიშვილი, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი
თეა წულუკიანი, იუსტიციის მინისტრი
ივანე მაჭავარიანი, ფინანსთა მინისტრი
ნათია თურნავა, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი
ლევან დავითაშვილი, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი
მიხეილ დაუშვილი, ბიზნესომბუდსმენი
მაიქელ ქოუგილი, პრეზიდენტი, ამერიკის სავაჭრო პალატა საქართველოში
სამსონ ფხაკაძე, თავმჯდომარე, საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია
ზვიად ჭუმბურიძე, გენერალური მდივანი, ევროკავშირ-საქართველოს ბიზნეს საბჭო
საშა ტერნესი, საბჭოს თავმჯდომარე, გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანება
ოსმან თურანი, პრეზიდენტი, ქართველ და თურქ ბიზნესმენთა ასოციაცია
კატარინა ბიორლინ ჰანსენი, კავკასიის რეგიონული დირექტორი, ევროპის
რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი
ჯასტინ მაქენზი სმიტი, ბრიტანეთის ელჩი საქართველოში
იან ვან ბილსენი, რეგიონალური მენეჯერი სამხრეთ კავკასიაში, საერთაშორისო საფინანსო
კორპორაცია
გიორგი ჩერქეზიშვილი, ინვესტორთა საბჭოს სამდივნოს ხელმძღვანელი

მოწვეული სტუმრები:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

სებასტიან მოლინეუსი, სამხრეთ კავკასიაში მსოფლიო ბანკის რეგიონული დირექტორი
ეკატერინე ტიკარაძე, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი
გიორგი კაჭარავა, აღმასრულებელი დირექტორი, ევროკავშირ-საქართველოს ბიზნეს საბჭო
სარა უილიამსონი, პირველი ვიცე-პრეზიდენტი, ამერიკის სავაჭრო პალატა
ლევან ვეფხვაძე, აღმასრულებელი დირექტორი, საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია
თომას კიმესვენგერი, აღმასრულებელი დირექტორი, გერმანიის ეკონომიკური
გაერთიანება
მუსტაფა თაბაქოღლუ, აღმასრულებელი საბჭოს წევრი, ქართველ და თურქ ბიზნესმენთა
ასოციაცია
მაგდა ბოლოთაშვილი, გენერალური დირექტორის მოადგილე, საქართველოს სავაჭროსამრეწველო პალატა
ელენ კიკმანი, კარგი მმართველობის ფონდი საქართველოს ხელმძღვანელი, ბრიტანეთის
საელჩო საქართველოში
გივი ჭანუყვაძე, კარგი მმართველობის ფონდი საქართველოს ეკონომიკური პროექტების
მენეჯერი, ბრიტანეთის საელჩო საქართველოში
მიხეილ ხიდურელი, სააგენტოს „აწარმოე საქართველოში“ ხელმძღვანელი
ბექა ლილუაშვილი, პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი
ლორეტა მარტიკიანი, კომუნიკაციები, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი
გიორგი ჯუღელი, იურიდიული ექსპერტი, ინვესტორთა საბჭოს სამდივნო
გიორგი ლომიძე, ბიზნესანალიტიკოსი, ინვესტორთა საბჭოს სამდივნო

დღის წესრიგი
3 თებერვალი, 2020
პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას შესავალი მიმართვა
2019 წლის 7 მაისის ინვესტორთა საბჭოს სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებების
პროგრესი
1.

ინვესტორთა საბჭოს სამდივნოს ახალი ხელმძღვანელის დანიშვნა
მომხსენებელი: კატარინა ბიორლინ ჰანსენი, ევროპის რეკონსტრუქციისა და
განვითარების ბანკი

2.

ინვესტორთა საბჭოში ახალი წევრების დამატება
მომხსენებელი: გიორგი ჩერქეზიშვილი, ინვესტორთა საბჭოს სამდივნო

3.

გადახდისუუნარობის რეფორმა
მომხსენებელი: გიორგი ჯუღელი, ინვესტორთა საბჭოს სამდივნო

4.

ახალი კანონი საინვესტიციო ფონდების შესახებ
მომხსენებელი: გიორგი ჯუღელი, ინვესტორთა საბჭოს სამდივნო

შემოთავაზებული ახალი საკითხები
1.

ინვესტორთა საბჭოს სამუშაო გეგმა 2020 - 2021
მომხსენებელი: გიორგი ჩერქეზიშვილი, ინვესტორთა საბჭოს სამდივნო

2.

სამშენებლო ნებართვები
მომხსენებელი: საშა ტერნესი, გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანება

3.

შრომის ახალი კანონმდებლობა
მომხსენებელი: მაიქელ ქოუგილი, ამერიკის სავაჭრო პალატა საქართველოში

4.

სავალდებულო GMP სტანდარტიზაცია 2022
მომხსენებელი: ზვიად ჭუმბურიძე, ევროკავშირ-საქართველოს ბიზნეს საბჭო

მთავრობის წევრების მოსაზრებები
1. ივანე მაჭავარიანი, ფინანსთა მინისტრი
2. მაია ცქიტიშვილი, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი
3. ნათია თურნავა, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი
4. თეა წულუკიანი, იუსტიციის მინისტრი

სხვადასხვა
1.

მრგვალი მაგიდა - ქართული ბიზნესი და რეფორმები 2020 - 2024
მომხსენებელი: ზვიად ჭუმბურიძე, ევროკავშირ-საქართველოს ბიზნეს საბჭო

2.

ბიზნესთან დაკავშირებული რეგულაციების შემუშავებისას ბიზნესის
ინტერესების მეტად გათვალისწინება
მომხსენებელი: სამსონ ფხაკაძე, საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია

3.

ინვესტორთა საბჭოს შემდეგი სხდომის თარიღის დამტკიცება

