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3 ოქტომბერი, 2016 წელი 

 



1. კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობის საკონსულტაციო საბჭოს 
სხდომის დღის წესრიგი 

3 ოქტომბერი, 2016 

 

13:45 – 14:00   რეგისტრაცია 

14:00 -14:10    შეხვედრის გახსნა / მისალმება  

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე 
ნიკოლოზ გაგუა 

14:10-15:00 პრეზენტაცია თემაზე „საქართველოს საპენსიო რეფორმა: კერძო 
დაგროვებითი საპენსიო სისტემის შემოღების თაობაზე“ 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე 
ნიკოლოზ გაგუა 

15:00 - 15:15 კითხვები და პასუხები 

15:15 - 15:30 პრეზენტაცია თემაზე „საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა  
დეფინიციის შესაბამისობა საერთაშორისო სტანდარტებთან” 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის „საქსტატის“ თავმჯდომარის 
მოადგილე გოგიტა თოდრაძე 

15:30  -15:45 კითხვები და პასუხები 

15:45 -16:00  - დისკუსია თემაზე „კერძო სექტორის განვითარების შემაფერხებელი 
ფაქტორები“ 

მოდერატორი კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით შექმნილი 
საკონსულტაციო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე ირმა ხვედელიანი 

16:00 -16:15 კითხვები და პასუხები 

16:15-16:30 შეხვედრის შეჯამება და დახურვა 

 

 



2.კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობის საკონსულტაციო საბჭოს 
მონაწილეთა სია 

 გვარი, სახელი ორგანიზაცია 

1 ნიკოლოზ გაგუა  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო  

 2 ცისნამი საბაძე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო  
 

 3 ნინო ბერიანიძე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო  

 4 ნინო ბეჟიტაშვილი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო  

 5 ნინო ჯავახაძე  ეკონომიკური საბჭოს აპარატი  

  ფრიდონ 
ასლანიკაშვილი 

 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო  

 7 მერაბ ნარმანია  საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 

 8 გენადი ჯანგიძე  საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 

 9 გიორგი კეჯერაშვილი  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 
სამინისტრო 

10 გიორგი გამყრელიძე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტრო  

 11 თამარ ალადაშვილი  საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 

 12 მარიამ დახუნდარიძე  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს - 
სსიპ  საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო 

 13 ირინა მეზურნიშვილი  საქართველოს  ეკონომიკისა  და  მდგრადი  განვითარების  სამინისტროს  -  
სსიპ  მეწარმეობის  განვითარების სააგენტო 

 14 გოგიტა თოდრაძე საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 

 15 ლაშა ლაბაძე  საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია 

16 ნანა ცერცვაძე  საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია 

17 ნატო ჩიქოვანი  საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 

 18 ნინო 

ელიზბარაშვილი 

საქართველოს ასოციაცია „ქალი და ბიზნესი“  

 19 ირმა ხვედელიანი   საქართველოს თხილის გადამამუშავებელთა და ექსპორტიორთა 
ასოციაცია 

 20 ანა მიქაძე-ჩიკვაიძე  ფერმერული წარმოების რძის პროდუქტების ხელშეწყობის ფონდი 

 21 ნინო ზამბახიძე  საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია 

22 შალვა 

ალავერდაშვილი 

 საქართველოს სასტუმროებისა და რესტორნების ფედერაცია 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 23 ალექსანდრე 

პაპიაშვილი 

სსიპ „საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო 

 24 მადინა მაყაშვილი  საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - სსიპ შემოსავლების სამსახური 

 25 ირაკლი გაჩეჩილაძე  IGROUP 

 26 ლევან სილაგავა  საქართველოს მწარმოებელთა ფედერაცია 

 27 Philipp Steinheim  GIZ, პროექტის ხელმძღვანელი, „მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება 
და DCFTA საქართველოში“, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის 
საზოგადოების (GIZ) პროგრამა „კერძო სექტორის განვითარება სამხრეთ 
კავკასიაში“ 

28  დათო ოქროპირიძე  პროექტის ექსპერტი 

29 ნიკოლოზ 

ხუნძაკიშვილი 

 EFES Georgia 

30 ივა ჭყონია   GDBA 

31 ზურაბ ძნელაშვილი  საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის მოვალეობის შემსრულებელი 



3. სხდომაზე განხილული საკითხები 

• საპენსიო რეფორმის თაობაზე;  
• მცირე და საშუალო საწარმოთა ახალი დეფინიციის შესახებ შემოთავაზებული 

მიდგომების შესახებ;  
• კერძო სექტორის განვითარების ხელისშემშლელი ფაქტორების თაობაზე; 
• სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ. 

 
 
4. შემუშავებული რეკომენდაცია 
 

• მცირე და საშუალო საწარმოთა დეფინიციის განახლება, როგორც დასაქმებულთა 
რაოდენობის, ასევე, საწარმოთა ბრუნვის მიხედვით. 
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