
ინვესტორთა საბჭოს მე-13 სხდომა 

22 ივნისი 2020  

 

მონაწილე წევრები : 

• გიორგი გახარია, პრემიერ მინისტრი, ინვესტორთა საბჭოს თავმჯდომარე 

• თეა  წულუკიანი, ციცე-პრემიერი, იუსტიციის  მინისტრი 

• ივანე მაჭავარიანი, ფინანსთა მინისტრი 

• ნათია თურნავა, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი  

• ლევან დავითაშვილი, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი 

• 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 

• მაიქელ ქოუგილი, პრეზიდენტი, ამერიკის სავაჭრო პალატა საქართველოში 

• სამსონ ფხაკაძე, თავმჯდომარე, საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია 

• გიორგი პერტაია, პრეზიდენტი, საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 

• გიორგი კაჭარავა, აღმასრულებელი დირექტორი, ევროკავშირ-საქართველოს ბიზნეს საბჭო 

• საშა ტერნესი, საბჭოს თავმჯდომარე, გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანება 

• ოსმან თურანი, პრეზიდენტი, ქართველ და თურქ ბიზნესმენთა ასოციაცია 

• მიხეილ დაუშვილი, ბიზნესომბუდსმენი 

• გიორგი ჩერქეზიშვილი, ინვესტორთა საბჭოს სამდივნოს ხელმძღვანელი 

მოწვეული სტუმრები: 

• მიხეილ ხიდურელი, სააგენტოს „აწარმოე საქართველოში“ ხელმძღვანელი 

• ჯორჯ უელტონი, აღმასრულებელი დირექტორი, 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 

• ევგენი ნაჯდოვი, სამხრეთ კავკასიაში მსოფლიო ბანკის მთავარი ეკონომისტი 

• ელენ ვიკმანი, კარგი მმართველობის ფონდი საქართველოს ხელმძღვანელი, ბრიტანეთის 

საელჩო საქართველოში 

• გივი ჭანუყვაძე, კარგი მმართველობის ფონდი საქართველოს ეკონომიკური პროექტების 

მენეჯერი, ბრიტანეთის საელჩო საქართველოში 

• ბექა ლილუაშვილი, პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი 

• ლორეტა მარტიკიანი, კომუნიკაციები, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი 

• ჰესტერ კოუტანში, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი 

• კრისტინ ჰეიგდორნი, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი 

• გიორგი ჯუღელი, იურიდიული ექსპერტი, ინვესტორთა  საბჭოს სამდივნო 

• გიორგი ლომიძე, ბიზნესანალიტიკოსი, ინვესტორთა საბჭოს სამდივნო 

 

 

 

 



დღის წესრიგი 

 
1. პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას შესავალი მიმართვა 

 

2. 2020 წლის 22 აპრილის ინვესტორთა საბჭოს სხდომაზე მიღებული 

გადაწყვეტილებების პროგრესი 

მომხსენებელი: გიორგი ჩერქეზიშვილი, ინვესტორთა საბჭოს სამდივნო  

 

3. ინვესტორთა საბჭოს რეკომენდაციები მთავრობის საინვესტიციო სტრატეგიისთვის 

 

3.1. მიწის კანონი და რეგულაციები სოფლის მეურნეობაში პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციების მხარდასაჭერად 

მომხსენებელი: ჯორჯ უელტონი, ამერიკის  სავაჭრო პალატა 

 

3.2. სასამართლოს რეფორმა 

მომხსენებელი: გიორგი ჯუღელი, ინვესტორთა  საბჭოს სამდივნო 

 

3.3. კაპიტალის ბაზრების განვითარება 

მომხსენებელი: გიორგი ჯუღელი, ინვესტორთა  საბჭოს სამდივნო 

 

3.4. ენერგეტიკა, ტრანსპორტი და ინფრასტრუქტურა 

მომხსენებელი: კატარინა ბიორლინ ჰანსენი, ევროპის რეკონსტრუქციისა და 

განვითარების ბანკი 

 

3.5. მრეწველობა 

მომხსენებლები:  

• გიორგი კაჭარავა, ევროკავშირ-საქართველოს ბიზნეს საბჭო 

• სამსონ ფხაკაძე, საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია 

 

3.6. განათლება 

მომხსენებელი: მაიქელ ქოუგილი, ამერიკის სავაჭრო პალატა საქართველოში 

 

4. მთავრობის წევრების საპასუხო გამოსვლები 

 

 

 


