საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობის საკონსულტაციო საბჭოს
სხდომის ოქმი N8

20 დეკემბერი, 2018 წელი

1. კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობის საკონსულტაციო საბჭოს
სხდომის დღის წესრიგი

20 დეკემბერი, 2018

დღის წესრიგი
14:00 – 14:30 - რეგისტრაცია, ჩაი/ყავა
14:30 – 14:40 - შეხვედრის გახსნა/მისალმება

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე
ეკატერინე მიქაბაძე
14:40 - 15:00 პრეზენტაცია პროფესიული განათლების სფეროში მიმდინარე რეფორმის
თაობაზე

მარიკა ზაქარეიშვილი
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო,
პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტი

15:00 - 15:30 დისკუსია, კითხვები და პასუხები
15:30 - 15:45 პროფესიული განათლების დუალური საკონსულტაციო საბჭოს თაობაზე

გრიგოლ ბაიბურთი
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო
მოვალეობის შემსრულებელი

პალატის

აღმასრულებელი

დირექტორის

15:45 - 16:00 დისკუსია, კითხვები და პასუხები
16:00 -16:10 ინფორმაცია ქალთა მეწარმეობის ხელშემწყობი ქვესაბჭოს ფარგლებში
განხორციელებული საქმიანობის შესახებ

ნინო ელიზბარაშვილი
საქართველოს ასოციაცია „ქალი და ბიზნესის“ თავმჯდომარე

16:10 - 16:20 დისკუსია, კითხვები და პასუხები

16:20 – 17:00 დისკუსია თემაზე ,,კერძო სექტორის განვითარების შემაფერხებელი
ფაქტორები“

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

შექმნილი

16:20 – 16:30 ინფორმაცია საწარმოთა მიერ ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის
დადგენილ ვადებში დანერგვის საკითხის თაობაზე

დავით მჭედლიძე
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და
აუდიტის
ზედამხედველობის
სამსახური,
ბუღალტრული
აღრიცხვისა
და ანგარიშგების ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსი
16:30 – 16:45 დისკუსია დასმულ პრობლემატიკაზე
16:45 -17:00 - შეხვედრის შეჯამება და დახურვა

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე
ეკატერინე მიქაბაძე
17:00 – 17:30 – ლანჩი

2. კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობის საკონსულტაციო საბჭოს
მონაწილეთა სია
გვარი, სახელი


1

ეკატერინე მიქაბაძე

ორგანიზაცია


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



2

ცისნამი საბაძე

საქართველოს

ეკონომიკისა

და

მდგრადი

განვითარების

ეკონომიკისა

და

მდგრადი

განვითარების

ეკონომიკისა

და

მდგრადი

განვითარების

სამინისტრო


3

თეა ლოლაძე

საქართველოს
სამინისტრო



4

ნინო ბერიანიძე

საქართველოს
სამინისტრო



5

ფრიდონ

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

ასლანიკაშვილი


6

მარიკა ზაქარეიშვილი

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და
სპორტის სამინისტრო



7

კახა ლომაშვილი

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო



8

თორნიკე კაპანაძე

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო - ააიპ ,,სოფლის მეურნეობის პროექტების
მართვის სააგენტო“



9

ანი ვაშაყმაძე

სსიპ

,,საქართველოს

ინოვაციებისა

და

ტექნოლოგიების

სააგენტო“


10

მედეა აკოლაშვილი

კონკურენციის სააგენტო



11

პაატა შავიშვილი

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური



12

ლაშა ლაბაძე



საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია



13

ნანა ცერცვაძე



საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია



14

გრიგოლ ბაიბურთი



საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა



15

ნინო ელიზბარაშვილი 



16

ირმა ხვედელიანი



ასოციაცია ,,ქალი და ბიზნესი“
საქართველოს თხილის გადამამუშავებელთა და
ექსპორტიორთა ასოციაცია



17

დავით რუხაძე



ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი

18

ივა ჭყონია



დისტრიბუტორთა ასოციაცია

19

ლევან სილაგავა



საქართველოს მეწარმეთა ფედერაცია

20

ნინო ესაკია



EU4business

21

გიორგი სვანაძე



EU4business

22

მარიამ ქუჩულორია



ევროპის ბიზნეს ასოციაცია



23

სალომე ნატროშვილი



საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო



24

თინათინ გუჯაბიძე



საქართველოს ეროვნული ბანკი



25

იოსებ ნინიძე



საქართველოს ეროვნული ბანკი



26

დავით მჭედლიძე



ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობის სამსახური



27

ლელა ხუჭუა



ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობის სამსახური



28

გიორგი ჩიტაძე



საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

29

მარიამ პარუნაშვილი



EBA

30

მიხეილ ჭელიძე



მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაცია


31 

ანა მიქაძე-ჩიკვაიძე



ფერმერული წარმოების რძის პროდუქტების ხელშეწყობის
ფონდი

32 

იური ლებანიძე



33 

შალვა ალავერდაშვილი 

34 

ნიკოლოზ

საქართველოს მიკროსაფინანსო ასოციაცია
საქართველოს სასტუმროებისა და რესტორნების ფედერაცია



კომპანია ,,ნატახტარის“ კორპორატიული დირექტორი

ხუნძაკიშვილი
35 

ნინო ზამბახიძე



საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია



36 

ირაკლი გაჩეჩილაძე



IGroup




37 

დავით ოქროპირიძე




German Society for International Cooperation (GIZ)



3. სხდომაზე განხილული საკითხები


პრეზენტაცია პროფესიული განათლების სფეროში მიმდინარე რეფორმის თაობაზე;



პრეზენტაცია პროფესიული განათლების დუალური საკონსულტაციო საბჭოს თაობაზე;



ინფორმაციის წარმოდგენა ქალთა მეწარმეობის ხელშემწყობი ქვესაბჭოს ფარგლებში
განხორციელებული საქმიანობის შესახებ;



ინფორმაციის წარმოდგენა

საწარმოთა მიერ ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის

დადგენილ ვადებში დანერგვის საკითხის თაობაზე;


დისკუსია კერძო სექტორის განვითარების ცალკეული შემაფერხებელი ფაქტორების
შესახებ.

4. შემუშავებული რეკომენდაციები:
1. მომზადდეს წინადადებები კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობის საბჭოს
გაფართოების, მათ შორის საბჭოში მერიის წარმომადგენლის შეყვანის თაობაზე;
2. შრომის ბაზრის ანალიზის კუთხით სამომავლოდ განსახორციელებელ კვლევათა
თემატიკის შერჩევა განხორციელდეს კერძო სექტორის განვითარების საკონსულტაციო
საბჭოსთან კომუნიკაციის ფორმატში.

საბჭოს თავმჯდომარე

ეკატერინე მიქაბაძე

საბჭოს მდივანი

ცისნამი საბაძე

