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საქართველოს ეკონომიკის ცირკულარობის შეფასების პროექტის მეოთხე 

პლენარული შეხვედრა  

(მონაწილეები: სახელმწიფო უწყებები, საქართველოს მთავრობის საკოორდინაციო საბჭო, სბმკ 
„ორქისი“-ს სამუშაო ჯგუფი) 

პროექტი „საქართველოს ეკონომიკის ცირკულარობის შეფასება“ 

საქართველო, თბილისი, 0103, თელავის ქ. 20  

შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალასი, სააქტო დარბაზი „თეთნულდი“  

შეხვედრის დღის წესრიგი  

2022 წელი, 12 ივლისი, სამშაბათი 

10:00 – 10:30 რეგისტრაცია / დახვედრა, ყავა შეხვედრის მონაწილეები 

10:30 – 10:50 მისალმება და გახსნა 

დ-რი მარიამ ქიმერიძე – პროექტის 

„საქართველოს ეკონომიკის ცირკულარობის 

შეფასება“ მენეჯერი, საქართველოს ბუნების 

მკვლევართა კავშირის „ორქისი“ 

თავმჯდომარე 

აკად. სოლომონ პავლიაშვილი - 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის მინისტრის მოადგილე  

ბ-ნი ერიკ ილესი - შვედეთის 

საერთაშორისო განვითარების 

თანამშრომლობის სააგენტოს საქართველოს 

წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი/ ელჩის 

მოადგილე, შვედეთის საელჩო 

საქართველოში 

ქ-ნი მაია ბითაძე - საქართველოს 

პარლამენტის გარემოსა და ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის კომიტეტის 

თავმჯდომარე 

ბ-ნი დავით სონღულაშვილი- საქართველოს 

პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და 

ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის 

თავმჯდომარე 

10:50-11:10 

ცირკულარული ეკონომიკა - 

ცირკულარობის ხარვეზების 

თაობაზე შვედეთის 2022 წლის 

ანგარიში 

დ-რი დარიუშ ედვარდ პრასეკი - ჯგუფის 

ხელმძღვანელი, ცირკულარული 

ეკონომიკის საკითხებში საერთაშორისო 

კონსულტანტი, სბმკ „ორქისი“ 

11:10-11:30 საქართველოს ეკონომიკის დ-რი დარიუშ ედვარდ პრასეკი - ჯგუფის 
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ცირკულარობის შეფასება - 

მეთოდოლოგია და ძირითადი 

მიგნებები 

ხელმძღვანელი, ცირკულარული 

ეკონომიკის საკითხებში საერთაშორისო 

კონსულტანტი, სბმკ „ორქისი“ 

11:30-11:40 შეკითხვები/ განხილვა შეხვედრის მონაწილეები  

11:40-12:00 შესვენება შეხვედრის მონაწილეები 

12:00-13:00 

საქართველოს ეკონომიკის 

ცირკულარობის შეფასება: 

ეკონომიკის დარგების სკრინინგი, 

მოკლე აღწერა, პრიორიტეტებად 

დალაგება და კლასტერებად 

დაყოფა; რეკომენდაციები 

ცირკულარობის თაობაზე 

დ-რი მედგარ ჭელიძე - მდგრადი 

განვითარების საკითხების საკვანძო 

ადგილობრივი ექსპერტი, ჯგუფის 

ხელმძღვანელის მოადგილე, სბმკ „ორქისი“ 

13:00-13:10 შეკითხვები/ განხილვა შეხვედრის მონაწილეები 

13:10-14:30 

მრგვალი მაგიდა: 

– ცირკულარული ეკონომიკის 

ხედვა სინამდვილეში რას 

შეიძლება გულისხმობდეს? 

– თქვენი აზრით, რომელი სამი 

სფეროს გაუმჯობესებაა ყველაზე 

მნიშვნელოვანი? 

– განსაზღვრეთ მხედველობაში 

მისაღები ასპექტები (მაგ., 

კანონმდებლობა, დაფინანსება, 

კვლევა, კომერციალიზაცია, 

ტექნოლოგია და გაციფრება, 

ღირებულებათა ჯაჭვები, 

კომუნიკაცია და სხვა). 

– სად შეიძლება იყოს საქართველო 

ერთ წელიწადში / ხუთ 

წელიწადში/ 10 წელიწადში? 

– რამდენად დიდი მიზანი უნდა 

დავისახოთ? რამხელა ამბიცია 

გაგვაჩნია? 

– ეკონომიკური, სოციალური თუ 

ეკოლოგიური სარგებელის 

მიღება გვინდა და რა მასშტაბით? 

მოგვცემს ეს კონკურენტულ 

უპირატესობას, გაზრდის 

დასაქმების დონეს, 

უზრუნველყოფს ბუნებრივი 

რესურსების მდგრად მოხმარებას, 

შეამცირებს დაბინძურებას, 

გააუმჯობესებს ცხოვრების 

ხარისხს და ა.შ.? 

შეხვედრის მონაწილეები 

 

წარუძღვებიან: 

დ-რი დარიუშ ედვარდ პრასეკი - ჯგუფის 

ხელმძღვანელი, ცირკულარული 

ეკონომიკის საკითხებში საერთაშორისო 

კონსულტანტი, სბმკ „ორქისი“ 

დ-რი მედგარ ჭელიძე - მდგრადი 

განვითარების საკითხების საკვანძო 

ადგილობრივი ექსპერტი, ჯგუფის 

ხელმძღვანელის მოადგილე, სბმკ „ორქისი“ 

14:30-15:30 სადილი შეხვედრის მონაწილეები 



 

 
 

 


