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The International Chamber of Commerce 11th Consultative Board Meeting to be attended by Prime
Minister Giorgi Kvirikashvili.

On 28 January 2016, The International Chamber of Commerce (ICC-Georgia) will hold its 11th
Consultative Board Meeting at Holiday Inn.
His Excellency Mr. Giorgi Kvirikashvili Prime Minister of Georgia will attend the meeting as a
special guest and will address ICC members and Board Members.
The Agenda includes a presentation by the Prime Minister regarding the business and the investment
climate in Georgia and the perspectives for 2016 as well as a talk by H.E. Mr. Janos Herman Head of
the EU delegation regarding the visa liberalization and its impact on the bilateral relations between
Georgia and the EU. Mr. Nam kyun Kim from K Water will present a major investment that their
company is developing in Georgia, Mr. Fady Asly Chairman of ICC will cover the major impediments
to business and the way to solve them.
“We are very glad and honored that Prime Minister Kvirikashvili will attend our Consultative Board
Meeting and will share with our members and Board Members his economic program for the
upcoming period; we fully trust Prime Minister Kvirikashvili and we are confident that he will tackle
in the shortest terms the major hurdles that are damaging the investment climate in the country” said
Fady Asly, ICC Chairman.
During the meeting, the 6th edition of “ICCommerce” magazine will be released; a reception will
follow and will be attended by more than one hundred fifty ICC members and guests from various
business, political and diplomatic circles.
The ICC Consultative Board is the only body of its kind in Georgia, consisting of eight ambassadors,
the Heads of three major international financial institutions, and the Heads of two major
international organizations, it meets quarterly with ICC Executive Board to discuss openly and
transparently of major issues affecting the economy in the country.

ICC Georgia is the largest and most vocal global Business Association in the country; it includes over
350 corporate and youth members and 28 business associations. The International Chamber of
Commerce is the largest business organization in the world that includes over 6.5 million businesses

and chambers of commerce. ICC consults regularly at the global level with the G8, G20, the World
Bank, WTO, WCO and the UN.

საერთაშორისო სავაჭრო პალატა მე-11 საკონსულტაციო საბჭოს შეხვედრას მართავს,
რომელსაც საქართველოს პრემიერ მინისტრი ბ-ნ გიორგი კვირიკაშვილი დაესწრება

2016 წლის 28 იანვარს, საერთაშორისო სავაჭრო პალატა სასტუმრო „პოლიდეი ინში“ მე-11
საკონსულტაციო საბჭოს შეხვედრას გამართავს.
საქართველოს პრემიერ მინისტრი - ბ-ნ გიორგი კვირიკაშვილი, საკონსულტაციო საბჭოს
შეხვედრას სპეციალური სტუმრის სტატუსით დაესწრება და სიტყვით მიმართავს
საკონსულტაციო საბჭოს წევრებს.

შეხვედრა დაეთმობა შემდეგ საკითხებს: საქართველოს საინვესტიციო და ბიზნეს
კლიმატის მიმოხილვა საქართველოს პრემიერ მინისტრის მიერ და 2016 წლის
ეკონომიკური პროგნოზის გაანალიზება, აგრეთვე ევროკავშირის ელჩი საქართველოში,
ბ-ნ იანოს ჰერმანი ისაუბრებს ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესსა და მის ზეგავლენაზე
საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობებთან მიმართებაში. ბ-ნ ნამ კიან კიმი,
კომპანია „K Water“- ის ფინანსური მენეჯერი ისაუბრებს ნენსკრა ჰესის საინვესტიციო
პროექტის შესახებ. ფადი ასლი ისაუბრებს ბიზნეს კლიმატისა და კერძო სექტორის
ძირითად გამოწვევებსა და მათი მოგვარების ალტერნატიულ გზებზე.
„ჩვენ მოხარულნი ვართ, რომ საქართველოს პრემიერ მინისტრი ესწრება საერაშორისო
სავაჭრო პალატის საკონსულტაციო საბჭოს სეხვედრას, რადგან ის დამსწრე
საზოგადოებას გააცნობს ეკონომიკურ პროგრამას. ჩვენ სრულ ნდობას ვუცხადებთ
პრემიერ მინისტრს და დარწმუნებულები ვართ, რომ ის უმოკლეს ვადაში გაართმევს
თავს იმ პრობლემებს, რომელიც საქართველოს საინვესტიციო გარემოს ზიანს აყენებს“აღნიშნა ფადი ასლიმ, საერთაშორისო სავაჭრო პალატის თავმჯდომარემ.
საკონსულტაციო საბჭოს შეხვედრაზე, საერთაშორისო სავაჭრო პალატა წარადგენს
ICCommerce-ის მეექვსე გამოცემას. საკონსულტაციო საბჭოს შეხვედრის შემდეგ
გაიმართება ოფიციალური მიღება, რომელსაც დაესწრება 150-ზე მეტი წევრი

ორგანიზაციის წარმომადგენელი, პოლიტიკური პარტიის წევრი,დიპლომატიური
კორპუსის წარმომადგენლები და ICC-ის ახალგაზრდული პროექტის წევრები.
საკონსულტაციო საბჭო ერთადერთი და გამორჩეული ორგანოა საქართველოში ბიზნეს
ორგანიზაციებს შორის, რომლის შემადგენლობაშიც შედის რვა ელჩი, სამი
საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტისა და ორი საერთაშორისო ორგანიზაციის
თავმდჯომარეები. ბიზნესისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვის შემდეგ
დიპლომატები რეგულარულად კომუნიკაციას ახდენენ მთავრობასთან, რათა
მაქსიმალური შედეგი იქნეს მიღწეული ბიზნესისა და საინვესტიციო გარემოს
გაუმჯობესებისათვის.
საერთაშორისო სავაჭრო პალატა არის უმსხვილესი ბიზნეს ორგანიზაცია მსოფლიოში,
რომელიც აერთიანებს 6.5 მილიონ ბიზნეს ორგანიზაციასა და 12,000 სავაჭრო პალატას.
საერთაშორისო სავაჭრო პალატა რეგულარულად კონსულტაციებს გადის გლობალურ
დონეზე ისეთ ორგანიზაციებთან, როგორიცაა: G8, G20, მსოფლიო ბანკი, WTO, WCO და
UN. საქართველოში, საერთაშორისო სავაჭრო პალატა არის უმსხვილესი და ყველაზე
გავლენიანი ბიზნეს ორგანიზაცია, რომელიც აერთიანებს 350-ზე მეტ კორპორატიულ
წევრს, ახალგაზრდული პროექტის სტუდენტებს, 28 ბიზნეს და არასამთავრობო
ორგანიზაციას.

