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დღის წესრიგი 

მონაწილეები: 
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 დიმიტრი ქუმსიშვილი, ფინანსთა მინისტრი 

 გიორგი გახარია, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი 

 ილია ელოშვილი, ენერგეტიკის მინისტრი 

 ზურაბ ალავიძე, ინფრასტრუქტურისა და რეგიონალური განვითარების მინისტრი 

 ლევან დავითაშვილი, სოფლის მეურნეობის მინისტრი 

 ზურაბ ძნელაშვილი, ბიზნეს ამბუდსმენი 

 მაიქელ ქოუგილი, ამერიკის სავაჭრო პალატის პრეზიდენტი 

 სამსონ ფხაკაძე, ვიცე პრეზიდენტი, საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია  

 ზვიად ჭუმბურიძე, ევროკავშირ-საქართველოს ბიზნეს საბჭო 

 ფადი ასლი, თავმჯდომარე, საერთაშორისო სავაჭრო პალატა 

 ბრუნო ბალვანერა, კავკასიის, მოლდოვასა და ბელორუსის დირექტორი, ევრობანკი  

 იან ვან ბილსენი, საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია, რეგიონალური მენეჯერი სამხრეთ 

კავკასიაში 

 მარიამ მეღვინეთუხუცესი, ინვესტორთა საბჭოს სამდივნოს უფროსი 
 

მოწვეული სტუმრები: 
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 ჩარლზ ფ. სეტენი, ეკონომიკური ოფიცერი, აშშ-ს საელჩო 

 ბენ ლუკოკი, რეგიონალური პორტფოლიოს ხელმძღვანელი, ბრიტანეთის საელჩო 

 სარა ვილიამსონი, ამერიკის სავაჭრო პალატის პირველი პრეზიდენტი 

 კრის შლუტერი, თავმჯდომარე, ევროკავშირ საქართველოს ბიზნეს საბჭო 

 ირაკლი ასლანიშვილი, აღმასრულებელი დირექტორი, საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია 

 ჯორჯ უელტონი, აღმასრულებელი დირექტორი, ამერიკის სავაჭრო პალატა 

 ზურაბ კაჭკაჭიშვილი, აღმასრულებელი დირექტორი, საერთაშორისო სავაჭრო პალატა 

 თამთა შერმადინი, საკონსულტაციო სერვისების უფროსი, PWC საქართველო 

 ბექა ინჯია, იურიდიული საბჭო, საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატა 

 ფრანცის დელაი, პრეზიდენტის ოფისის დირეცტორის მოადგილე, ევრობანკი 

 ოლეკსანდრ პავლუკი, უფროსი მრჩეველი, ევრობანკი 

 ლაზლო ჰავასი, დირექტორთა საბჭოს წევრი, ევრობანკი 

 ლორეტა მარტიკიანი, EBRD 

 გიორგი ჯუღელი, იურიდიული ექსპერტი, ინვესტორთა საბჭოს სამდივნო 



 ერეკლე კოკაია, ბიზნეს ანალიტიკოსი, ინვესტორთა საბჭოს სამდივნო  

   

 

დღის წესრიგი, 6 სექტემბერი 2017 

ინფორმაცია 2017 წლის 14 ივნისში ინვესტორთა საბჭოს სხდომაზე მიღებულ 

გადაწყვეტილებების პროგრესის შესახებ 

1. სასამართლო რეფორმა 

 

 მომხსენებელი: მარიამ მეღვინეთუხუცესი, ინვესტორთა საბჭოს 

სამდივნოს უფროსი 
 

2. კანონი მეწარმეთა შესახე 

 

 მომხსენებელი: გიორგი ჯუღელი, ინვესტორთა საბჭოს სამდივნოს 

იურიდიული ექსპერტი 
 

 

შემოთავაზებული განსახილველი საკითხები: 

საკანონმდებლო ცვლილებები სასოფლო-სამეურნეო მიწის მფლობელობის უფლებასთან 

დაკავშირებით 

 მომხსენებელი: მარიამ მეღვინეთუხუცესი, ინვესტორთა საბჭოს 

სამდივნოს უფროსი 
 

ინვესტორთა საბჭოს მომდევნო სხდომის თარიღისა და დღის წესრიგის დამტკიცება 

სხვადასხვა 


