
საქართველო  

ინვესტორთა საბჭოს სხდომა 

21 მარტი 2018 წელი 
 

 
 

 მონაწილე წევრები: 
 

x გიორგი კვირიკაშვილი, პრემიერ-მინისტრი, ინვესტორთა საბჭოს თავმჯდომარე 
x დიმიტრი ქუმსიშვილი, პირველი ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი 
x მამუკა ბახტაძე, ფინანსთა მინისტრი 
x  ლევან დავითაშვილი, სოფლის  მეურნეობის  მინისტრი 
x  ზურაბ ალავიძე, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი 
x ირაკლი ლექვინაძე, ბიზნეს ომბუდსმენი 
x მაიქელ ქოუგილი, პრეზიდენტი, ამერიკის სავაჭრო პალატა 
x ირაკლი ასლანიშვილი, აღმასრულებელი დირექტორი, საქართველოს ბიზნეს  ასოციაცია 
x ნინო ჩიქოვანი, პრეზიდენტი, საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 
x ზვიად  ჭუმბურიძე,     პრეზიდენტი, ევროკავშირ-საქართველოს  ბიზნეს საბჭო 
x ფადი  ასლი, თავმჯდომარე, საერთაშორისო  სავაჭრო პალატა 
x იან ვან ბილსენი, რეგიონალური დირექტორი კაკვასიაში, საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია 
x ბრუნო  ბალვანერა, კავკასიის, მოლდოვასა  და ბელორუსის  დირექტორი, ევრობანკი 
x მარიამ მეღვინეთუხუცესი, ინვესტორთა  საბჭოს სამდივნოს  უფროსი 

 
 

მოწვეული  სტუმრები: 
 

x კატარინა მატერნოვა, ევროკომისიის ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში 
გენერალური დირექტორატის ხელმძღვანელის მოადგილე 

x ოლაფ ზიმელკა, აღმოსავლეთ ევროპის, კავკასიისა და ცენტრალური აზიის დირექტორი, KFW 
x თეა  წულუკიანი, იუსტიციის  მინისტრი 
x ნინო გვენეტაძე, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე 
x გიორგი მიქაუტაძე, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი 
x იანოშ ჰერმანი, ევროკავშირის დელეგაციის ხელმძღვანელი 
x ჯასტინ მაკინზი სმიტი, ბრიტანეთის ელჩი საქართველოში 
x მატიე ბუსკე, საქართველოს და მოლდოვის წარმომადგენლობის უფროსი, ევროკომისიის სამეზობლო 

პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში გენერალური დირექტორატი 
x ვინსენტ რეი, თანამშრომლობის ხელმძღვანელი, ევროკავშირის დელეგაცია საქართველოში 
x ოზან სევიმლი, ქვეყნის პროგრამების კოორდინატორი, მსოფლიო ბანკი 
x გიორგი ჩოგოვაძე, საქართველოს ეროვნული ტურიზმის ადმინისტრაციის თავმჯდომარე 
x ჟან-ფრედერიკ პოლსენი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის უფროსი მრჩეველი 
x  დეივიდ ლი, გენერალური დირექტორი, ევროპული ბიზნეს ასოციაცია 
x გიორგი კაჭარავა, პროექტების დირექტორი, ევროკავშირ-საქართველოს ბიზნეს საბჭო 
x ჯორჯ უელტონი, აღმასრულებელი დირექტორი, ამერიკის  სავაჭრო პალატა 
x ზურაბ  კაჭკაჭიშვილი, აღმასრულებელი დირექტორი, საერთაშორისო სავაჭრო  პალატა 
x ბექა  ინჯია, იურიდიული  ექსპერტი, საქართველოს  სავაჭრო  სამრეწველო  პალატა       
x ლორეტა მარტიკიანი, კომუნიკაციები, ევრობანკი 
x გიორგი  ჯუღელი, იურიდიული ექსპერტი, ინვესტორთა  საბჭოს სამდივნო 
x ერეკლე  კოკაია, ბიზნეს ანალიტიკოსი, ინვესტორთა  საბჭოს სამდივნო 
x ზურაბ ძნელაშვილი, ბიზნესომბუდსმენის ოფისი 
x ნინი ცინცაძე, კომუნიკაციები, ევრობანკი 
x ეკატერინე მიქაბაძე, მინისტრის მოადგილე, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 

 



 დღის წესრიგი  
 
21 მარტი 2018 წელი 

 
 
პრემიერ-მინისტრის შესავალი  სიტყვა  
 
საქართველოში ევროკავშირის ინვესტიციების მხარდაჭერა ევროკავშირის საგარეო ინვესტიციების 
ახალი გეგმის მიხედვით და ევროკავშირის მიერ  სტრუქტურული ეკონომიკური რეფორმების 
მხარდაჭერა 
 

x მომხსენებელი: კატარინა მატერნოვა, ევროკომისიის ევროპული სამეზობლო 
პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში გენერალური დირექტორატის 
ხელმძღვანელის მოადგილე 

 
ინფორმაცია  2017 წლის 11 დეკემბრის ინვესტორთა საბჭოს სხდომაზე მიღებული 
გადაწყვეტილებების პროგრესის შესახებ 
 

 
1.   სასამართლო რეფორმა 

 
 იუსტიციის მინისტრის, ქ-ნ თეა წულუკიანის შესავალი  სიტყვა  

 
 

x მომხსენებელი: მარიამ მეღვინეთუხუცესი, ინვესტორთა საბჭოს სამდივნოს 
უფროსი 

 
2.   საპენსიო რეფორმა 
 
x მომხსენებელი: მარიამ მეღვინეთუხუცესი, ინვესტორთა საბჭოს სამდივნოს 

უფროსი 
 
3.   ორგანული კანონი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის  შესახებ 

 
 

x მომხსენებელი: გიორგი ჯუღელი, ინვესტორთა საბჭოს სამდივნოს იურიდიული 
ექსპერტი 

 
 

4.   ტურიზმის საბჭოს თანამშრომლობა ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტროსა და ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან 

 
x მომხსენებელი: მარიამ მეღვინეთუხუცესი, ინვესტორთა საბჭოს სამდივნოს უფროსი 

 
 
სხვადასხვა:  
 
საქართველოს მოქალაქეების დროებითი დასაქმება ევროკავშირში 
 

x მომხსენებელი: ზვიად  ჭუმბურიძე, პრეზიდენტი,  ევროკავშირ-საქართველოს ბიზნეს საბჭო 
 
ინვესტორთა საბჭოს მომდევნო სხდომის თარიღისა და დღის წესრიგის დამტკიცება  


