
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი

2019 წლის 21-22 ივნისს
ატარებს

ინსტიტუტის 75 და ჟურნალ ეკონომისტის 10 წლისთავისადმი მიძღვნილ

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას

„მწვანე ეკონომიკის“ ფორმირების თანამედროვე პრობლემები

კონფერენციის ჩატარების ადგილი:
თბილისი, გ. ქიქოძის ქ. № 14, თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის

ინსტიტუტი

კონფერენციის თემატიკა:

1. „მწვანე ეკონომიკის“ ფორმირების თეორიული პრობლემები;
2. „მწვანე ეკონომიკა“, ეკონომოკური განვითარება და ეკონომოკური ზრდა („მწვანე“

ზრდა, ანტიზრდა);
3. „მწვანე ეკონომიკის“ ფორმირების მეგა-, მაკრო-, დარგობრივი (მრეწველობა და

მისი დარგები, მომსახურება, ვაჭრობა, კავშირგაბმულობა, ტრანსპორტი),
რეგიონული და მიკროპრობლემები;

4. ინოვაციები და ინვესტიციები მწვანე ეკონომიკაში;
5. ბუნებრივ-რესურსული პოტენციალი და მისი რაციონალური გამოყენება;
6. „მწვანე ეკონომიკის“ ფორმირების ინსტრუმენტები;
7. „მწვანე“ ენერგეტიკა;
8. „მწვანე“ ქიმია;
9. ბუნებრივი კაპიტალი;
10. გარემოს დაცვის ეკონომიკური პრობლემები და სხვ.

კონფერენციის სექციები:

1. „მწვანე ეკონომიკის“ თეორიული პრობლემები
2. საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები, გლობალიზაცია



3. მაკროეკონომიკა
4. მიკროეკონომიკა
5. სექტორული და რეგიონული ეკონომიკა
6. ბიზნესის ადმინისტრირება
7. ფინანსები და საბანკო საქმე
8. სოფლის ეკონომიკა
9. ბუნებათსარგებლობა და გარემოს დაცვა
10. ეროვნული ეკონომიკები
11. სოციალური და დემოგრაფიული პრობლემები

სამეცნიერო-საორგანიზაციო კომიტეტი:
რამაზ აბესაძე (თავმჯდომარე) – ინსტიტუტის დირექტორი, ემდ, პროფესორი
ვლადიმერ პაპავა – აკადემიკოსი, თსუ პროფესორი
ავთანდილ სილაგაძე – აკადემიკოსი, თსუ პროფესორი
ნოდარ ჭითანავა – საქ. ს/მ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი
პაატა კოღუაშვილი – საქ. ს/მ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი
ნოდარ ხადური – საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარე, თსუ

პროფესორი
ანზორ აბრალავა – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, პროფესორი
ფრენკ არაუჯო – კალიფორნიის უნივერსიტეტი, დეივისი, პროფესორი (აშშ)
როზეტა ასათიანი – თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი, პროფესორი
ევგენი ბარათაშვილი – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, პროფესორი
გივი ბედიანაშვილი – ევროპის უნივერსიტეტი, პროფესორი
თეიმურაზ ბერიძე – თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, პროფესორი
ჯოშუა ბერნშტეინი – ტაფტსის უნივერსიტეტი, პროფესორი (აშშ)
გიორგი ბერულავა – თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი, პროფესორი
ვახტანგ ბურდული – თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი, პროფესორი
მიხეილ გოლოვნინი – რუსეთის მა ეკონომიკის ინსტიტუტი, რუსეთის მა წევრ-

კორესპონდენტი
ფრანჩესკო გრეკო – სალერნოს უნივერსიტეტი, პროფესორი (იტალია)
რუსლან გრინბერგი – რუსეთის მა ეკონომიკის ინსტიტუტი, რუსეთის მა წევრ-

კორესპონდენტი
ბარნეი ერედია – საგანმანათლებლო კონსორციუმის ინსტიტუტი, პროფესორი (აშშ)
ალბერტ ვაგელმანსი – ერაზმუსის ეკონომიკის სკოლა, როტერდამი, პროფესორი

(ნიდერლანდები)
ელდერ ისმაილოვი – კავკასიის სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტი, პროფესორი

(აზერბაიჯანი)
მურმან კვარაცხელია - თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი, პროფესორი



ალფრედ კურატაშვილი – თსუ პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი,
პროფესორი

მალგოჟატა ლეკან – ჰალის უნივერსიტეტი, პროფესორი (დიდი ბრიტანეთი)
ელგუჯა მექვაბიშვილი – თსუ პროფესორი
სოლომონ პავლიაშვილი – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, პროფესორი
სლავომირ პარტიცკი – ლუბლინის კათოლიკური უნივერსიტეტი, პროფესორი

(პოლონეთი)
პოლ როზენბერგი – ვისკონსინის უნივერსიტეტი მედისონში, პროფესორი (აშშ)
მიხეილ როკეტლიშვილი – საქ. მეც. ეროვნული აკადემიის უცხოელი წევრი (აშშ)
დიმიტრი სოროკინი – რუსეთის მა ეკონომიკის ინსტიტუტი, რუსეთის მა წევრ-

კორესპონდენტი
ავთანდილ სულაბერიძე – დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტი, პროფესორი
თეიმურაზ შენგელია – თსუ პროფესრი
ლალი ჩაგელიშვილი – გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი, პროფესორი
ეთერ ხარაიშვილი – თსუ პროფესორი
მიხეილ ჯიბუტი – საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახ.

ქართული უნივერსიტეტი, პროფესორი
თამილა არნანია-კეპულაძე – აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

(ქუთაისი)
ნანა ბიბილაშვილი – თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი
ბადრი გეჩბაია – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ლინა დათუნაშვილი – თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი
გულნაზი ერქომაიშვილი – თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
გოჩა თუთბერიძე – ევროპის უნივერსიტეტი, პროფესორი
დავით კურტანიძე – პროფესორი (აშშ)
ეთერ კაკულია – თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი
ნაზირა კაკულია – თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
თეა ლაზარაშვილი – თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი
გივი ლემონჯავა – საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახ.

ქართული უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი
მარინა მუჩიაშვილი - თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დალი სოლოღაშვილი – აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

(ქუთაისი)
ფატი შენგელია – სასწავლო უნივერსიტეტი ევროპული აკადემია (ზუგდიდი)
ნათია წიკლაშვილი – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მამუკა ხუსკივაძე – თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი



კონფერენციის ჩატარების პირობები და ვადები:

სასურველია კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღონ უმაღლესი სასწავლებლების
ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებმა.

ღონისძიებებში მონაწილეობის ღირებულება:

კონფერენციაში მონაწილეობა (მოხსენების რედაქტირება, დაკაბადონება, დაბეჭდვა,
კონფერენციის ვებ-გვერდზე განთავსება, ფურშეტი) – 50 ლარი.
კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობა (ბანკეტი) – 50 ლარი.

მასალების წარმოდგენის (მისამართზე: economics_institute@yahoo.com) და მონაწილეობის

ღირებულების გადახდის (შესაბამის საბანკო ანგარიშზე) საბოლოო ვადაა 2019 წლის
15 მაისი, 1800 სთ.

მოხსენებები გამოქვეყნდება კონფერენციის მასალათა რეცენზირებად კრებულში, ასევე
განთავსდება კონფერენციების ვებ-გვერდზე.

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ
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