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14 დეკემბერი, 2017 წელი 



 

1. კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობის საკონსულტაციო საბჭოს სხდომის 

დღის წესრიგი 

14 დეკემბერი, 2017 

13:50 – 14:00   -   რეგისტრაცია 

14:00 – 14:10   -   შეხვედრის გახსნა / მისალმება  

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე  

გენადი არველაძე 

14:10–14:40 პრეზენტაცია თემაზე „დაგროვებითი საპენსიო სისტემის შემოღების თაობაზე“ 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს კაპიტალის ბაზრის 
განვითარებისა და საპენსიო რეფორმის დეპარტამენტის  უფროსი  

გიორგი ჭიჭინაძე 

14:40 – 15:00   კითხვები და პასუხები 

 

15:00 – 15:30  “მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების სტრატეგიის 2018-2020 წლების 

სამოქმედო გეგმის პროექტის განხილვა“ 

 
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, ეკონომიკური პოლიტიკის 
დეპარტამენტის უფროსი 

ცისნამი საბაძე 

15:30 -15.45 კითხვები და პასუხები 

15.45 – 16:00 „ქალთა მეწარმეობის განვითარების მიზნით პლატფორმის შექმნის თაობაზე“ 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, ეკონომიკური პოლიტიკის 
დეპარტამენტის უფროსი 

ცისნამი საბაძე 

16:00 – 16:15 კითხვები და პასუხები 

16:15 -16:30 დისკუსია თემაზე „კერძო სექტორის განვითარების შემაფერხებელი 

ფაქტორები“ 

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



16:30  -16:45 კითხვები და პასუხები 

16:45 -17:00  -  შეხვედრის შეჯამება და დახურვა 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე  

გენადი არველაძე 

 

2.კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობის საკონსულტაციო საბჭოს 

მონაწილეთა სია 

 გვარი, სახელი ორგანიზაცია 

 1 

 

 

გენადი არველაძე  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 ნინო ბეჟიტაშვილი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო  

 5 გიორგი ჩიტაძე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 

 5 ფრიდონ ასლანიკაშვილი  საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო  

 6. თამარ სამხარაძე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 

 7 მარიკა ზაქარეიშვილი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 

 8 თორნიკე კაპანაძე  საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ააიპ ,,სოფლის 

მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“ 

 9 ლაშა ზივზივაძე  საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 

10 ავთანდილ კასრაძე  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სსიპ  ,,საქართველოს ინოვაციების და 

ტექნოლოგიების სააგენტო“ 

11 ნინო მიქანაძე  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს  სსიპ  ,,საქართველოს სტანდარტებისა და 

მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო“ 



 

 

 

 

 

 

12 ალექსანდრე ნასარიძე  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სსიპ  ,,აწარმოე საქართველოში“ 

 13 ოთარ ანთია  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სსიპ  ,,აწარმოე საქართველოში“ 

 14 ელენე ჩხაიძე  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სსიპ  ,,აწარმოე საქართველოში“ 

 15 ლაშა ლაბაძე  საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია 

 16 ნანა ცერცვაძე  საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია 

 17 გიორგი კეჟერაშვილი  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 

18 ირმა ხვედელიანი   საქართველოს თხილის გადამამუშავებელთა და ექსპორტიორთა 

ასოციაცია 

19 ნინო ზამბახიძე  საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია 

 20 შალვა ალავერდაშვილი   საქართველოს სასტუმროებისა და რესტორნების ფედერაცია 

 21 ნინო ელიზბარაშვილი  საქართველოს ასოციაცია ,,ქალი და ბიზნესი“ 

 22  კახა სოხაძე  სურსათის უვნებლობის სამსახური 

 23 ივა ჭყონია  დისტრიბუტორთა ასოციაცია 

24 ლევან სილაგავა  საქართველოს მწარმოებელთა ფედერაციის პრეზიდენტი 

 25  მარეხი მერაბიშვილი  საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი 

 26  პაატა ჟორჟოლიანი  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტრო 

 27 გიორგი ფიფია საქართველოს მეწარმეთა ფედერაცია 

 28 იური ლებანიძე  საქართველოს მიკროსაფინანსო ასოციაცია 

 29 ლაშა რიჟამაძე  დისტრიბუტორთა ასოციაცია  

 30 მიხეილ ჭელიძე  მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაცია 

 31 ირაკლი გაჩეჩილაძე  IGroup 



 

 

3. სხდომაზე განხილული საკითხები 

 დაგროვებითი საპენსიო სისტემის შემოღების თაობაზე 

 მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო 

გეგმის პროექტის განხილვა 

 ქალთა მეწარმეობის განვითარების მიზნით პლატფორმის შექმნის თაობაზე 

 კერძო სექტორის განვითარების ცალკეული შემაფერხებელი ფაქტორების თაობაზე 

 

 

4. შემუშავებული  რეკომენდაციები: 

 

 დაგროვებითი საპენსიო სისტემის რეფორმის   შესახებ კანონპროექტმა განსაზღვროს  

სახელმწიფო პენსიის ინდექსირების,  სახელმწიფო ფასიან ქაღალდებში ინვესტირებაზე 

ლიმიტის დადგენის და ასევე, საპენსიო აქტივების მართვაში აქტივების მმართველების 

ჩართულობის საკითხები.   

 

 მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო 

გეგმის პროექტმა, სავაჭრო-სამრეწველო პალატა განსაზღვროს განათლების 

სამინისტროს პარტნიორად პროფესიული განათლების საბჭოს/თემატურ ჯგუფებთან 

და არაფორმალურ განათლებაზე ხელმისაწვდომობის ზრდის საკითხებთან 

დაკავშირებით.  

 

 ქალთა მეწარმეობის განვითარების მიზნით პლატფორმის შექმნასთან დაკავშირებით,   

ქვესაბჭოს შესაძლო წევრთა განსაზღვრა და  ქვესაბჭოს საქმიანობის თაობაზე ხედვის 

შემუშავება.        

  

 

საბჭოს თავმჯდომარე                                    გენადი არველაძე 

 



საბჭოს მდივანი                                                ცისნამი საბაძე 


