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დღის  წესრიგი  
 
 

 

მონაწილეები: 

 გიორგი კვირიკაშვილი, თავმჯდომარე, პრემიერ-მინისტრი 

 დიმიტრი ქუმსიშვილი, ფინანსთა მინისტრი 

 გიორგი გახარია, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი 

 კახა კალაძე, ენერგეტიკის მინისტრი 

 ზურაბ ალავიძე, ინფრასტრუქტურისა და რეგიონალური 

განვითარების მინისტრი 

 ლევან დავითაშვილი, სოფლის მეურნეობის მინისტრი 

 ზურაბ ძნელაშვილი, ბიზნეს ომბუცმენი 

 მაიკლ ქოვგილი, ამერიკის სავაჭრო პალატის პრეზიდენტი 

 სამსონ ფხაკაძე, ვიცე პრეზიდენტი, საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია 

 ნინო ჩიქოვანი, პრეზიდენტი, საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო 

პალატა 

 ზვიად ჭუმბურიძე, ევროკავშირ-საქართველოს ბიზნეს საბჭო 

 ფადი ასლი, თავმჯდომარე, საერთაშორისო სავაჭრო პალატა 

 ბრუნო ბალვანერა, კავკასიის, მოლდოვას და ბელორუსის დირექტორი, 

ევრობანკი 

 იან ვან ბილსენი, საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია, 

რეგიონალური მენეჯერი სამხრეთ კავკასიაში 

 იესიმ ელჰან კაიალარი, აზიის განვითარების ბანკი 

 მარიამ მეღვინეთუხუცესი, ინვესტორთა საბჭოს სამდივნოს უფროსი 
 

 

მოწვეული  სტუმრები : 

 თეა წულუკიანი, იუსტიციის მინისტრი 

 ნინო გვენეტაძე, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე 

 ჯასტინ მაკინზი სმიტი, ბრიტანეთის ელჩი საქართველოში 

 სარა უილიამსონი, ვიცე პრეზიდენტი, ამერიკის სავაჭრო პალატა 

 გიორგი თაბუაშვილი, ფინანსთა მინისტრის პირველი მოადგილე 

 ჯორჯ უელტონი, აღმასრულებელი დირექტორი, ამერიკის სავაჭრო 

 ირაკლი ასლანიშვილი, აღმასრულებელი დირექტორი, საქართველოს 

ბიზნეს ასოციაცია 

 ზურაბ კაჭკაჭიშვილი - აღმასრულებელი დირექტორი, საერთაშორისო 

სავაჭრო პალატა 

 თამთა შერმადინი, საკონსულტაციო მომსახურების ხელმძღვანელი, 
PWC 

 ნატა ბერუაშვილი, ხელმძღვანელი, G4G  

 ბექა ინჯია, საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატა, იურისტი 

 მარიამ დოლიძე - ეკონომისტი - მსოფლიო ბანკი 

 გიორგი ჯუღელი, იურიდიული ექსპერტი, ინვესტორთა საბჭოს 

სამდივნო 

 ერეკლე კოკაია - ბიზნეს ანალიტიკოსი, ინვესტორთა საბჭოს სამდივნო 



 ინფორმაცია  2017 წლის ივნისის  ინვესტორთა  საბჭოს  სხდომაზე  

 მიღებული  გადაწყვეტილებების  პროგრესის  შესახებ  
 

 

1. საგადასაადო ადმინისტრირება: 

 

 მომხსენებელი: მარიამ მეღვინეთუხუცესი, ინვესტორთა საბჭოს 

სამდივნოს უფროსი 

 

2. სასამართლო რეფორმა 

 

 კომერციული სასამართლოების ინიციატივა, მომხსენებელი:  

მარიამ მეღვინეთუხუცესი - ინვესტორთა საბჭოს სამდივნოს უფროსი 

 

 სასამართლო რეფორმის სტრატეგიის მიმოხილვა, 

მომხსენებელი: ევროკავშირის დელეგაციის 

წარმომადგენელი 

 

3. სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიებებთან დაკავშირებული 

საკანონმდებლო ცვლილებები: 

 

 მომხსენებელი: გიორგი ჯუღელი - ინვესტორთა საბჭოს იურიდიული 

ექსპერტი 

 

 

შემოთავაზებული განსახილველი საკითხები: 

 

რეკომენდაციები ტურიზმის ბიუჯეტის თაობაზე 

    მომხსენებელი: მარიამ მეღვინეთუხუცესი, ინვესტორთა საბჭოს 

სამდივნოს უფროსი 
 

საპენსიო რეფორმა 

    მომხსენებელი: ნინო ჯავახაძე, ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების მინისტრის მოადგილე   

 

კანონი მეწარმეთა შესახებ 

    მომხსენებელი: გიორგი ჯუღელი, ინვესტორთა საბჭოს სამდივნოს 

იურიდიული ექსპერტი  

 

კანონი გადახდისუუნარობის შესახებ 

    მომხსენებელი: იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენელი    
 

 

ინვესტორთა საბჭოს მომდევნო სხდომის თარიღისა და დღის წესრიგის 

დამტკიცება 

 

სხვადასხვა 


