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                  ცირკულარული ეკონომიკისადმი მიძღვნილი კონფერენცია 

ფინანსური სექტორის როლი ცირკულარულ ეკონომიკაზე გადასვლის დაჩქარებაში 

          

29 ივნისი, 2021 წ. 

 

                                                                   მონაწილეთა სია: 

 

 შვედეთის საელჩო და შვედეთის საერთაშორისო განვითარებისა და თანამშრომლობის        

 სააგენტო 

 

       პროექტის „დავიცვათ საქართველოს სისუფთავე“ პარტნიორი ორგანიზაციები 

                        საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირი „ორქისი“  

                        დავიცვათ საქართველოს სისუფთავე  

                        საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-    

                        საქართველო  

 

საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები: 

 გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 

                              მინისტრის მოადგილე -  ბ-ნი სოლომონ პავლიაშვილი 

                              მინისტრის მოადგილე -  ბ-ნი ოთარ შამუგია 

                       ნარჩენებისა  და ქიმიური ნივთიერებების მართვის  დეპარტამენტის   

                       უფროსი - ბ-ნი ალვერდ ჩანქსელიანი 

ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის დეპარტამენტის 

უფროსის მოადგილე - ქ-ნი ირმა გურგულიანი 

საფინანსო დეპარტამენტის უფროსი - ქ-ნი თამარ ზედგინიძე 

 

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო  

მინისტრის მოადგილე - ქ-ნი მზია გიორგობიანი     

 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო  

მინისტრის პირველი მოადგილე ქ-ნი ეკატერინე მიქაბაძე  

ენერგეტიკულ სექტორში საერთაშორისო ურთიერთობის სამმართველოს 

უფროსის მ/შ-  ქ-ნი ანნა მაისურაძე 

სსიპ - ის „აწარმოე საქართველოში“ დირექტორი ბ-ნი მიხეილ ხიდურელი 

  

ფინანსთა სამინისტრო  

                              მინისტრის მოადგილე - ბ-ნი ნიკოლოზ გაგუა 

 

       საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი 

დირექტორი- ბ-ნი გიორგი  ჩიქოვანი 

პროექტების განვითარებისა და მართვის მენეჯერი- ბ-ნი ირაკლი 

ოყროშიძე 

     

 საპარტნიორო ფონდი - დირექტორი ბ-ნი დავით საგანელიძე 

       

       მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია  

დირექტორი-ბ-ნი შუხოშვილი 

დირექტორის მოადგილე ბ-ნი ვახტანგ ბარამია 
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        საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 

დირექტორი- ბ-ნი გიორგი შენგელია 

 

       საქართველოს პარლამენტი 

                               გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე  

                               ქ-ნი მაია ბითაძე 

                               გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდიმარის     

                               პირველი მოადგილე ქ-ნი ხატია წილოსანი 

 

        საფინანსო ინსტიტუტები 

      

        საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები და ორგანიზაციები 

      

       ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში (EU) 

       ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკი (EBRD) 

       ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) 

       აზიის განვითარების ბანკი (ADB) 

       გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (KfW) 

       მსოფლიო ბანკი (WB) 

       საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია (IFC)  

       გაეროს სახლი საქართველოში 

 

       საქართველოს საფინანსო ინსტიტუტები და საინვესტიციო ორგანიზაციები 

 

       საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია - დირექტორი ბ-ნი ლევან ვეფხვაძე 

 საქართველოს ეროვნული ბანკი -  პრეზიდენტი ბ-ნი კობა გვენეტაძე  

 საქართველოს ბანკი -  გენერალური დირექტორი ბ-ნი არჩილ  გაჩეჩილაძე 

 თი ბი სი ბანკი - გენერალური დირექტორი ბ-ნი ვახტანგ ბუცხრიკიძე 

 ბაზისბანკი - გენერალური დირექტორი ბ-ნი დავით ცაავა 

 პროკრედიტ ბანკი - გენერალური დირექტორი ბ-ნი ალექსი მატუა 

 ქართუ ბანკი - გენერალური დირექტორი ქ-ნი ნატო ხაინდრავა 

 ლიბერთი ბანკი - სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეს ბ-ნ ირაკლი რუხაძე 

 ზირაათ ბანკი საქართველო -  გენერალური დირექტორი ბ-ნი მეჰმედ უჩარი 

 ტერაბანკი - გენერალური დირექტორი ქ-ნი თეა ლორთქიფანიძე 

 ხალიკ ბანკი საქართველო - გენერალური დირექტორი ბ-ნი ნიკოლოზ გეგუჩაძე 

 კრედო ბანკი - გენერალური დირექტორი ბ-ნი ზაზა ფირცხელავა 

 სვის კაპიტალი  

 რიკო კრედიტი - გენერალური დირექტორი ბ-ნი ლაშა ნიკოლაიშვილი 

 

 საქართველოს თანაინვესტირების ფონდი - აღმასრულებელი დირექტორი  

                                                                                 ბ-ნი ცოტნე ებრალიძე 

 საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი - დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე  

                                                                           ბ-ნი დავით ბეჟუაშვილი 

 გალტ ენდ თაგარტი - ქ-ნი მარიამ ჩახვაშვილი 

  

 საინვესტიციო კომპანია სს სინერჯი კაპიტალი - გენერალური დირექტორი ბ-ნი        

                                                                                          პაპუნა ტოლიაშვილი 

 ცერბერუსი -ბ-ნი  ილია რაზმაძე 

        ელემენტუმ ენერჯი (VR კაპიტალი) – მენეჯერი ბ-ნი  გიორგი ბეჟუაშვილი 

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%98_%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%97_%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%98_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%98&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%99_%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%98_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%9D_%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%98&action=edit&redlink=1
https://www.yell.ge/company.php?lan=geo&id=77614
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 TBC კაპიტალი 

 Georgia კაპიტალი 

 

 მედია 

       გაზეთი „Georgia Today” მთავარი რედაქტორი - ქეით რუთ დევისი 
        ჟურნალი „ახალი ეკონომისტი“ -  დირექტორი ბ-ნი ლოიდ ქარჩავა 

        ჟურნალი „ფორბსი -საქართველო“ - მთავარი რედაქტორი ბ-ნი გიორგი ისაკაძე 

        ბლუმბერგი - ქ-ნი ჰელენ ბედველი 

 

       აუდიტორული კომპანიები 

       პრაიოს უოტთერ კუპერი  -  ქ-ნი ნინო ჩოლოყაშვილი 

 

      

 


