
ინვესტორთა საბჭოს მე-15 სხდომა 

27 მაისი 2021 

 

მონაწილე წევრები : 

• ირაკლი ღარიბაშვილი, პრემიერ-მინისტრი, ინვესტორთა საბჭოს თავმჯდომარე 

• ლაშა ხუციშვილი, ფინანსთა მინისტრი 

• ნათია თურნავა, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი  

• ირაკლი ქარსელაძე, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი 

• რატი ბრეგაძე, იუსტიციის  მინისტრი 

• ლევან დავითაშვილი, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი 

• კატარინა ბიორლინ ჰანსენი, კავკასიის რეგიონული დირექტორი, ევროპის 

რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი 

• მარკ კლეიტონი, დიდი ბრიტანეთის ელჩი საქართველოში 

• თეა გიგიბერია, წარმომადგენელი საქართველოში, საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია 

• სარა უილიამსონი, პრეზიდენტი, ამერიკის სავაჭრო პალატა საქართველოში 

• სამსონ ფხაკაძე, თავმჯდომარე, საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია 

• ზვიად ჭუმბურიძე, გენერალური მდივანი, ევროკავშირი-საქართველოს  ბიზნეს საბჭო 

• ნინო სუქნიძე, ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 

• ხატია ბუხრაშვილი, გენერალური მდივანი, საერთაშორისო სავაჭრო პალატა საქართველო 

• საშა ტერნესი, საბჭოს თავმჯდომარე, გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანება 

• მუსტაფა თაბაქოღლუ, აღმასრულებელი საბჭოს წევრი, ქართველ და თურქ ბიზნესმენთა 

ასოციაცია 

• ნინო კვეტენაძე, ბიზნესომბუდსმენის მოვალეობის შემსრულებელი 

• გიორგი ჩერქეზიშვილი, ინვესტორთა საბჭოს სამდივნოს ხელმძღვანელი 

მოწვეული სტუმრები: 

• სებასტიან მოლინეუსი, სამხრეთ კავკასიაში მსოფლიო ბანკის რეგიონული დირექტორი 

• მიხეილ ხიდურელი, სააგენტოს „აწარმოე საქართველოში“ ხელმძღვანელი 

• ვაზილ ჰუდაკი, პრემიერ-მინისტრის სპეციალური მრჩეველი უცხოური ინვესტიციების 

მიმართულებით 

• ჯორჯ უელტონი, აღმასრულებელი დირექტორი, ამერიკის  სავაჭრო პალატა 

• ლევან ვეფხვაძე, აღმასრულებელი დირექტორი, საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია 

• გიორგი კაჭარავა, აღმასრულებელი დირექტორი, ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნეს 

საბჭო 

• თომას კიმესვენგერი, აღმასრულებელი დირექტორი, გერმანიის ეკონომიკური 

გაერთიანება 

• ელენ ვიკმანი, კარგი მმართველობის ფონდი საქართველოს ხელმძღვანელი, ბრიტანეთის 

საელჩო საქართველოში 

• გივი ჭანუყვაძე, კარგი მმართველობის ფონდი საქართველოს ეკონომიკური პროექტების 

მენეჯერი, ბრიტანეთის საელჩო საქართველოში 

• ლორეტა მარტიკიანი, კომუნიკაციები, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი 

• ნიკოლა ლიპარი, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი 

• გიორგი ჯუღელი, იურიდიული ექსპერტი, ინვესტორთა  საბჭოს სამდივნო 

• გიორგი ლომიძე, ბიზნესანალიტიკოსი, ინვესტორთა საბჭოს სამდივნო 

• თამარ მაისურაძე, კომუნიკაციების და ოფისის მენეჯერი, ინვესტორთა საბჭოს სამდივნო 

 

 

 



 

დღის წესრიგი 

 
1. პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის შესავალი მიმართვა 

 

2. საქართველოში დიდი ბრიტანეთის ელჩის, მარკ კლეიტონის მისასალმებელი სიტყვა 

 

3. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის, კავკასიის რეგიონული 

დირექტორის, კატარინა ბიორლინ ჰანსენის მისასალმებელი სიტყვა 

 

4. ინვესტორთა საბჭოს სამდივნოს საქმიანობის ანგარიში 

მომხსენებელი: გიორგი ჩერქეზიშვილი, ინვესტორთა საბჭოს სამდივნო  

 

5. დისკუსია 

მოდერატორი ჯორჯ უელტონი, ამერიკის  სავაჭრო პალატა 

 

ა) ინვესტიციებისთვის ხელსაყრელი სამართლებრივი გარემოს მნიშვნელობა და 

სასამართლო სისტემის როლი  

კომენტარები: სამსონ ფხაკაძე, საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია 

      სარა უილიამსონი, ამერიკის სავაჭრო პალატა საქართველოში 

 

ბ) COVID-19-ის პანდემიასთან დაკავშირებული კრიზისის მართვასთან და ეკონომიკის 

გახსნასთან დაკავშირებული დისკუსია 

კომენტარები: ზვიად ჭუმბურიძე, ევროკავშირი-საქართველოს  ბიზნეს საბჭო 

 

გ) კითხვა-პასუხი 

 

 

 


