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1. კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობის საკონსულტაციო საბჭოს 
სხდომის დღის წესრიგი 

29 მარტი, 2018 

 

09:45– 10:00   -   რეგისტრაცია 

10:00 – 10:10   -   შეხვედრის გახსნა / მისალმება  

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე  

ეკატერინე მიქაბაძე 

10:10–11:00 პრეზენტაცია თემაზე „უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის კვლევის თაობაზე“ 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ეკონომიკური პოლიტიკის 
დეპარტამენტის  უფროსი  

ცისნამი საბაძე 

11:00 – 11:30   კითხვა/პასუხი და მოსაზრებები 
 
11:30 – 11:45  ქალთა მეწარმეობის ხელშეწყობის ქვესაბჭოს მიზნებისა და ამოცანების 
თაობაზე 
 
„ქალი და ბიზნესი“  ასოციაციის თავმჯდომარე 

ნინო ელიზბარაშვილი 

11:45 -12.00 კითხვა/პასუხი და მოსაზრებები 

12:00 – 12:10  ინფორმაცია SME POLICY INDEX-თან მიმართებით OECD-სა და  „კერძო 
სექტორის განვითარების ხელშეწყობის საკონსულტაციო საბჭოს“ სამომავლო  
თანამშრომლობის თაობაზე  

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე  

ეკატერინე მიქაბაძე 

12:10 – 12:20 კითხვა/პასუხი და მოსაზრებები 

12:20 - 13:00 დისკუსია თემაზე „კერძო სექტორის განვითარების შემაფერხებელი 
ფაქტორები“ 

მოდერატორი კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობის საკონსულტაციო საბჭოს 
თავმჯდომარის მოადგილე ირმა ხვედელიანი 



13:00 -13:10  -  შეხვედრის შეჯამება და დახურვა 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე  

ეკატერინე მიქაბაძე 

13:10-14:00 - ლანჩი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობის საკონსულტაციო საბჭოს 
მონაწილეთა სია 

 გვარი, სახელი ორგანიზაცია 

 1 
 

 

ეკატერინე მიქაბაძე  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
სამინისტრო, მინისტრის მოადგილე, სხდომის თავმჯდომარე  

 2 ცისნამი საბაძე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
სამინისტრო  
 

 3 ნინო ბერიანიძე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო  

 4 გიორგი ჩიტაძე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
სამინისტრო 

 5 ფრიდონ 

ასლანიკაშვილი 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 

 6 მარიკა ზაქარეიშვილი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 

 7 გენადი ჯანგიძე საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 
სამინისტრო 

 8 თორნიკე კაპანაძე საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 
სამინისტრო ააიპ ,,სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის 
სააგენტო“ 

 9 რევაზ კაკულია   საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 
სამინისტრო 

 10 გიორგი კეჟერაშვილი  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 

 11 მადინა მაყაშვილი  საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, შემოსავლების სამსახური 

12 ნინო მიქანაძე  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
სამინისტროს  სსიპ  ,,საქართველოს სტანდარტებისა და 
მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო“ 

13 ოთარ ანთია  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
სამინისტროს სსიპ  ,,აწარმოე საქართველოში“ 

14 გოგიტა თოდრაძე  საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 

 15 ლაშა ლაბაძე  საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია 



 

3. სხდომაზე განხილული საკითხები 
 

• პრეზენტაცია უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის კვლევის თაობაზე; 
• ქალთა მეწარმეობის ხელშეწყობის ქვესაბჭოს მიზნებისა და ამოცანების შესახებ; 
• SME POLICY INDEX-თან მიმართებით, OECD-სა და  „კერძო სექტორის 

განვითარების ხელშეწყობის საკონსულტაციო საბჭოს“ სამომავლო  
თანამშრომლობის თაობაზე; 

 16 ნანა ცერცვაძე  საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია 

 17 გრიგოლ ბაიბურთი   საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 
 18 ნინო ელიზბარაშვილი  საქართველოს ასოციაცია ,,ქალი და ბიზნესი“ 

 19 ირმა ხვედელიანი   საქართველოს თხილის გადამამუშავებელთა და ექსპორტიორთა 
ასოციაცია 

20 შალვა ალავერდაშვილი  საქართველოს სასტუმროებისა და რესტორნების ფედერაცია 
 

21 მარეხი მერაბიშვილი  საქართველოს ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი 

 22 კახა სოხაძე  სურსათის უვნებლობის სამსახური 

 23 ივა ჭყონია   დისტრიბუტორთა ასოციაცია 

 24  ლევან სილაგავა  საქართველოს მწარმოებელთა ფედერაციის პრეზიდენტი 

 25  ვახტანგ ჭარაია   საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაცია 

 26 გიორგი ფიფია საქართველოს მეწარმეთა ფედერაცია 

27 ნინო ესაკია  ევროკავშირის პროექტი ‘’EU4Business” 

 28  მარიამ ქუჩულორია  European Business Association   

 29  დავით ივანიძე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტრო 

 30 გოჩა გოგუაძე ICF, Private Sector Assistance Group 

 31 ნათია გორგაძე  CCIIR 

 32 დავით ოქროპირიძე  GIZ, Private Sector Development and TVET in South Caucasus, “SME 
Development and DCFTA in Georgia” 

 33 Philipp Steinheim  GIZ, Private Sector Development and TVET in South Caucasus, “SME 
Development and DCFTA in Georgia”  

 34 Anjelika Rieck  GIZ, Private Sector Development and TVET in South Caucasus, “SME 
Development and DCFTA in Georgia” 

 35 Dominik Papenheim  ევროკავშირის წარმომადგენლობა 

 36 ნინო ყოჩიშვილი  ევროკავშირის წარმომადგენლობა 



• კერძო სექტორის განვითარების ცალკეული შემაფერხებელი ფაქტორების შესახებ. 
 

 

4. შემუშავებული  რეკომენდაციები: 

 
• უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის კვლევასთან დაკავშირებით, სხდომის მონაწილეებს 

ეთხოვათ 1 კვირის ვადაში წარმოედგინათ მოსაზრებები/შემოთავაზებები 
აღნიშნული  კვლევის შემდგომ  რა სახის დამატებითი კვლევების ჩატარება 
იქნებოდა მიზანშეწონილი; 

 
• მეწარმე ქალთა შესახებ სტატისტიკური ინფორმაციის შემდგომი გაუმჯობესების 

თაობაზე რეკომენდაციების შესამუშავებლად  თემის ცალკე ფორმატში განხილვა 
შესაბამისი პირების მონაწილეობით; 
 

• RIA-ს სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით დაგეგმილი აქტივობებისა და 
შემუშავებული ნორმატიული აქტების პროექტების განხილვა კერძო სექტორის 
განვითარების ხელშეწყობის საკონსულტაციო საბჭოს  მომდევნო სხდომაზე. 
 

• საბჭოს სხდომებს შორის  კერძო სექტორის წარმომადგენლების თანამშრომლობის 
გააქტიურება საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილესთან - ირმა ხვედელიანთან,  კერძო 
სექტორის იდეების, შემოთავაზებების, პრობლემური საკითხების 
იდენტიფიცირების, გენერირების და მომდევნო სხდომაზე მათი განხილვის 
მიზნით.   
 
 

 

 

საბჭოს თავმჯდომარე                                    ეკატერინე მიქაბაძე 

 

საბჭოს მდივანი                                                ცისნამი საბაძე 


	11:45 -12.00 კითხვა/პასუხი და მოსაზრებები
	12:00 – 12:10  ინფორმაცია SME POLICY INDEX-თან მიმართებით OECD-სა და  „კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობის საკონსულტაციო საბჭოს“ სამომავლო  თანამშრომლობის თაობაზე
	12:10 – 12:20 კითხვა/პასუხი და მოსაზრებები
	12:20 - 13:00 დისკუსია თემაზე „კერძო სექტორის განვითარების შემაფერხებელი ფაქტორები“

