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ICC Georgia supports the legislative amendments initiated by the Government of
Georgia regarding improvement of traffic safety on the road.
ICC Georgia considers that life and safety of Georgian citizens are much more
important and valuable than any economic benefit.
Traffic safety on the roads of Georgia is very worrying and according to official
statistics, tens of thousands of Georgian became victims of road traffic issues in the
past years.
ICC Georgia believes that the Government of Georgia is offering long due but
extremely important measures that include strengthening of traffic control and
prohibition of registration of right steering vehicles. This prohibition does not include
vehicles purchased before the law enters in vigor. “ICC Georgia strongly believes that
the above-mentioned initiative will contribute to improvement of safe traffic within
Georgia, which by itself will save tens of lives and will enhance the country’s
attractiveness.” said Mr. Nikoloz Mchedlishvili Vice-Chair of ICC Georgia.

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 მხარს უჭერს საქართველოს მთავრობის მიერ
ინიცირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებს, რომლებიც ეხება მოძრაობის
უსაფრთხოების გაუმჯობესებას.
საერთაშორისო სავაჭრო პალატას მიაჩნია, რომ
თითეული ქართველის
სიცოცხლე და ჯანმრთელობა არის გაცილებით მეტი მნიშვნელობის მქონე,
ვიდრე ნებისმიერი ეკონომიკური სარგებელი, რომელსაც შეიძლება
სახელმწიფო ან მისი მოქალაქეები იღებდნენ.
საქართველოში მოძრაობის უსაფრთხოება შემაშფოთებელია და ოფიციალური
სტატისტიკის თანახმად, გასული წლების განმავლობაში, ათიათასობით
საქართველოს მოქალაქე ჯანმრთელობისათვის მძიმე დაზიანებებს იღებს
გზებზე მოძრაობის დროს.
საერთაშორისო სავაჭრო პალატას მიაჩნია, რომ მთავრობამ შემოგვთავაზა
შესაძლოა დაგვიანებული, თუმცა აუცილებელი კომპლექსი ზომებისა,
რომლებიც მოიცავს გზებზე კონტროლის გამკაცრებას და მარჯვენასაჭიანი
ავტომობილების რეგისტრაციის აკრძალვას, რაც არ ნიშნავს კანონიერად
შეძენილი ავტომობილების ექსპლუატაციის შეზღუდვას. „საერთაშორისო
პალატა დარწმუნებულია, რომ აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს
საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე საგზაო წესრიგის დამყარებას და
მოძრაობის
უსაფრთხოების
ზრდას,
რაც,
თავის
მხრივ,
ქვეყნის
მიმზიდველობას კიდევ უფრო აამაღლებს”-განაცხადა ბ-ნ ნიკოლოზ
მჭედლიშვილმა, საერთაშორისო სავაჭრო პალატის მეორე ვიცე-პრეზიდენტმა.
საერთაშორისო სავაჭრო პალატა (ICC) არის უმსხვილესი ბიზნეს ორგანიზაცია
მსოფლიოში, რომელიც აერთიანებს 6.5 მილიონ ბიზნეს ორგანიზაციასა და
12,000
სავაჭრო
პალატას.
საერთაშორისო
სავაჭრო
პალატასთან
რეგულარულად გადიან კონსულტაციებს გლობალურ საკითხებზე ისეთი
ორგანიზაციები, როგორიცაა: G8, G20, მსოფლიო ბანკი, WTO, WCO და UN.
საქართველოში, საერთაშორისო სავაჭრო პალატა (ICC Georgia) არის
უმსხვილესი და ყველაზე გავლენიანი ბიზნეს ორგანიზაცია, რომელიც
აერთიანებს 350-ზე მეტ კორპორატიულ წევრს, ახალგაზრდული პროექტის
სტუდენტებსა და 28 ბიზნეს ასოციაციას.

