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1. კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობის საკონსულტაციო საბჭოს 

სხდომის დღის წესრიგი 

28 აპრილი, 2017 

 

13:50 – 14:00   რეგისტრაცია 

14:00 -14:05    შეხვედრის გახსნა / მისალმება  

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე  

ნინო ჯავახაძე 

14:05-15:00 პრეზენტაცია თემაზე „სსიპ − აწარმოე საქართველოში: ახალი ხედვები და 

პერსპექტივები“ 

 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე 

გიორგი ჩერქეზიშვილი 

15:00 - 15:15 კითხვები და პასუხები 

15:15 - 15:30 დისკუსია თემაზე „კერძო სექტორის განვითარების შემაფერხებელი 

ფაქტორები“ 

მოდერატორი კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით შექმნილი 

საკონსულტაციო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე ირმა ხვედელიანი 

15:30  -15:45 კითხვები და პასუხები 

15:45 -16:00  - შეხვედრის შეჯამება და დახურვა 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე  

ნინო ჯავახაძე 

 

 

 

 



2.კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობის საკონსულტაციო საბჭოს 

მონაწილეთა სია 

 გვარი, სახელი ორგანიზაცია 

 1 

 

 

ნინო ჯავახაძე  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, 

მინისტრის მოადგილე, სხდომის თავმჯდომარე  

 2 გიორგი 

ჩერქეზიშვილი 

 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, 

მინისტრის მოადგილე 

 3 მარიანა მორგოშია  სსიპ ,,აწარმოე საქართველოში“ თავმჯდომარე 

 4 ცისნამი საბაძე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო  

 

 5 ნინო ბერიანიძე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო  

 6. ნინო ბეჟიტაშვილი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო  

 7 სოფიო ბერიძე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 

 8 გიორგი ჩიტაძე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 

 9 ფრიდონ 

ასლანიკაშვილი 

 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო  

10 ლაშა ზივზივაძე  საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 

 11 გიორგი კეჟერაშვილი  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

 12 გიორგი დიდიძე  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

 13 თეა ლევიძე  საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 

 14 გიორგი 

კინწურაშვილი 

 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს - 

სსიპ  საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო 

 15 მარიამ ლაშხი  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს - 

სსიპ  საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო 

16 მერი დაუშვილი საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, აღმასრულებელი 

დირექტორი 

17 გოგიტა თოდრაძე საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 

 18 ლაშა ლაბაძე  საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია 

 19 ნანა ცერცვაძე  საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია 



 

 

 

 

 

 

 

 

 20 ირმა ხვედელიანი   საქართველოს თხილის გადამამუშავებელთა და ექსპორტიორთა 

ასოციაცია 

 21 ნინო ზამბახიძე  საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია 

22 შალვა 

ალავერდაშვილი 

  საქართველოს სასტუმროებისა და რესტორნების ფედერაცია 

 23  მიხეილ ჭელიძე  საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაცია 

 24  იური ლებანიძე  საქართველოს მიკროსაფინანსო ასოციაცია 

 25 ქრისტინე 

მეფარიშვილი 

სსიპ „საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო” 

 26 ლევან სილაგავა  საქართველოს მწარმოებელთა ფედერაციის პრეზიდენტი 

 27 ადა ნარდაია ევროკავშირის წარმომადგენლობა 

28 Philipp Steinheim  GIZ, პროექტის ხელმძღვანელი, „მცირე და საშუალო ბიზნესის 

განვითარება და DCFTA საქართველოში“, გერმანიის საერთაშორისო 

თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) პროგრამა „კერძო სექტორის 

განვითარება სამხრეთ კავკასიაში“ 

29  დათო ოქროპირიძე  პროექტის ექსპერტი 

30 ივა ჭყონია   GDBA 

31 ლაშა რიჟამაძე  GDBA 

32  კახა სოხაძე  სურსათის უვნებლობის სამსახური 

33 მარიკა ზაქარეიშვილი  განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 

34 ჯაბა ბალახაშვილი  საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი 



3. სხდომაზე განხილული საკითხები: 

 

 სსიპ ,,აწარმოე საქართველოში“ - ახალი ხედვების და პერსპექტივების 

შესახებ; 

 ახალი ინსტიტუტის - კომერციული ატაშეს - შემოღების თაობაზე; 

 კერძო სექტორთან დაკავშირებული გარკვეული საკითხების შესახებ. 

 

4. შემუშავებული რეკომენდაცია: 

 

 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ,,აწარმოე საქართველოში“ 

მიერ დაგეგმილ ახალ სერვისებთან დაკავშირებით საინფორმაციო 

კამპანიის გაძლიერება მოსახლეობის ცნობადობის გაზრდის მიზნით. 

 

 

 

 

 


