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დღის წესრიგი

მონაწილეები:

 გიორგი კვირიკაშვილი, თავმჯდომარე, პრემიერ-მინისტრი
 დიმიტრი ქუმსიშვილი, ვიცეპრემიერი, ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების მინისტრი

 კახაბერ კალაძე, ვიცეპრემიერი, ენერგეტიკისა და ბუნებრივი
რესურსების მინისტრი

 ნოდარ ხადური, ფინანსთა მინისტრი
 ოთარ დანელია, სოფლის მეურნეობის მინისტრი
 ნადარ ჯავახიშვილი, ინფრასტრუქტურისა და რეგიონალური
განვითარების მინისტრი

 გიორგი გახარია, ბიზნეს ომბუცმენი
 სარა უილიამსონი, ამერიკის სავაჭრო პალატის პრეზიდენტი
 გიორგი ჭირაქაძე, პრეზიდენტი, საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია
 ნინო ჩიქოვანი, პრეზიდენტი, საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო
პალატა

 ზვიად ჭუმბურიძე, ევროკავშირ-საქართველოს ბიზნეს საბჭო
 ალექსი ალექსიშვილი, ვიცე თავმჯდომარე, საერთაშორისო სავაჭრო
პალატა

 ბრუნო ბალვანერა, კავკასიის, მოლდოვას და ბელორუსის
დირექტორი, ევრობანკი

 იან ვან ბილსენი, საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია,
რეგიონალური მენეჯერი სამხრეთ კავკასიაში

 აზიის განვითარების ბანკი
 მარიამ მეღვინეთუხუცესი, ინვესტორთა საბჭოს სამდივნოს უფროსი

მოწვეული სტუმრები:

 გიორგი თაბუაშვილი, ფინანსთა მინისტრის პირველი მოადგილე
 ქეთი ბოჭორიშვილი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
მინისტრის მოადგილე

 გიორგი პერტაია, საინვესტიციო სააგენტოს ხელმძღვანელი
 მერსი ტემბონი, მსოფლიო ბანკის მისია
 ალექსანრა ჰოლ ჰოლი, ბრიტანეთის ელჩი საქართველოში
 ერიკ ლივნი, პრეზიდენტი ISET, საერთაშორისო სავაჭრო პალატის
ეკონომიკური კომიტეტის თავმჯდომარე

 უმით აიდოღანი, გურთიადის დირექტორთა საბჭოს წევრი
 მილო სტევანოვიჩი, პროექტის ხელმძღვანელი, მმართველობა
განვითარებისთვის



 ელგუჯა მელაძე, პრეზიდენტი, საქართველოს დამსაქმებელთა
ასოციაცია

 ლორეტა მარტიკიანი, ევრობანკი
 ჯორჯ უელტონი, აღმასრულებელი დირექტორი, ამერიკის სავაჭრო
პალატა

 ირაკლი ასლანიშვილი, აღმასრულებელი დირექტორი,
საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია

მისასალმებელი სიტყვა:

მარიამ მეღვინეთუხუცესი, ინვესტორთა საბჭოს სამდივნოს უფროსი
პრემიერ-მინისტრი
ბრუნო ბალვანერა, კავკასიის, მოლდოვას და ბელორუსის დირექტორი,
ევრობანკი
ალექსანრა ჰოლ ჰოლი, ბრიტანეთის ელჩი საქართველოში

ინფორმაცია 2015 წლის 29 ოქტომბრის ინვესტორთა საბჭოს სხდომაზე
მიღებული გადაწყვეტილებების შესახებ

1. საკანონმდებლო ინიციატივა უზრუნველყოფის ღონისძიებებთან
დაკავშირებით;

 მომხსენებელი
სარა უილიამსონი, ამერიკის სავაჭრო პალატის პრეზიდენტი

2. მექანიზმის შემუშავება საკანონმდებლო ინიციატივების
საზოგადოებრივი განხილვისათვის.

 მომხსენებელი
მერსი ტემბონი, მსოფლიო ბანკის მისია

განსახილველი საკითხები:

1. საგადასახადო ადმინისტრირება: არსებული პრობლემების ანალიზი
და მათი გადაჭრის გზები.

 მომხსენებელი:
სარა უილიამსონი, ამერიკის სავაჭრო პალატა

შენიშვნები საგადასახადო რეფორმაზე, რომელიც მოიცავს ესტონური
მოდელის განხორციელებას

 გიორგი ჭირაქაძე, პრეზიდენტი, საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია



2. საქართველოს საინვესტიციო მიმზიდველობის ზრდის
ინიციატივები - დაუყოვნებლივი სამოქმედო გეგმა, როგორც
საქართველოს ცნობადობის გაზრდაზე, ასევე საქართველოში
ბიზნესის კეთების მიმზიდველობაზე

პრეზენტაცია

 მომხსენებლები:
მარიამ მეღვინეთუხუცესი, საბჭოს სამდივნოს უფროსი

ერიკ ლივნი, საერთაშორისო სავაჭრო პალატის სახელით

3. ძირითადი საშუალებების იმპორტის განთავისუფლება დღგ-სგან

 მომხსენებელი:
მარიამ მეღვინეთუხუცესი, საბჭოს სამდივნოს უფროსი

4. გადახდისუუნარობის რეფორმა

 მომხსენებელი:
მილო სტევანოვიჩი, პროექტის ხელმძღვანელი, მმართველობა
განვითარებისთვის

5. ინვესტორთა საბჭოს მომდევნო სხდომის თარიღის და დღის
წესრიგის დამტკიცება

 მომხსენებელი
მარიამ მეღვინეთუხუცესი, საბჭოს სამდივნოს უფროსი

განსახილველი საკითხები:

 სასამართლო სისტემის რეფორმა: არსებული სიტუაციის ანალიზი
და პრობლემის გადაჭრის გზების აღმოჩენა. კომერციული დავების
გადაწყვეტის ალტერნატული მექანიზმების ხელშეწყობა როგორც
სასამართლოს განტვირთვის საშუალება, და ა.შ

 ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული საგამოძიებო სამსახურის
რეფორმირება

 საქართველოს ბიზნეს სახლი


