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განათლება  

 

თარიღი  1976–1982  

დაწესებულება (ფაკულტეტი) თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სახალხო მეურნეობის 

დაგეგმვის ფაკულტეტი  

სპეციალობა  მრეწველობის დაგეგმვა  

დიპლომის # Г-1 № 174582 (წარჩინებით) 

კვალიფიკაცია  ეკონომისტი  

თარიღი  1995-1999 

დაწესებულება (ფაკულტეტი) თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი  

სპეციალობა  სამართალმცოდნეობა  

დიპლომის N A № 09805 

კვალიფიკაცია  იურისტი  

თარიღი 1982-1986 

დაწესებულება 

(განყოფილება) 

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის, ეკონომიკისა და სამართლის 

ინსტიტუტის ასპირანტურა 

სპეციალობა (მიმართულება) დარგობრივი ეკონომიკა 

სამეცნიერო ხარისხი ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი  

დიპლომის N  КД № 016390 

თარიღი  1993 

დაწესებულება (ფაკულტეტი) საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი  

დიპლომის # N 108 (16.07.1993) 

კათედრა ეკონომიკური თეორიისა და მარკეტინგის საფუძვლები  

თარიღი 1994 

დაწესებულება (ფაკულტეტი) ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების პროგრამა (TACIS) (დიდი 

ბრიტანეთი, ჩრდილოეთ ირლანდია) 

სპეციალობა საჯარო სექტორის მენეჯმენტის სასწავლო პროგრამა  
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თარიღი  1999  

წოდება დოცენტი 

დაწესებულება  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

სპეციალობა (მიმართულება) მიკროეკონომიკა 

სამეცნიერო ხარისხი ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი 

დიპლომის # № 000845 (12.02.1999, ოქმი #2 ) 

წოდება პროფესორი 

თარიღი 2001  

დაწესებულება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი  

სპეციალობა  სამრეწველო წარმოების ეკონომიკა  

დიპლომის # გა № 0000046 (15.06.2001, ოქმი #05 ) 

აკადემიის წევრობა 

 

2021 წ. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი 

2013 წ. საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე–

პრეზიდენტი 

 

საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა, სტრატეგიული დოკუმენტები და პროექტები 

 

- ევროკავშირი (EU), გაეროს სოფლის მეურნეობისა და სურსათის ორგანიზაცია (FAO), 

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია  (OECD), გაეროს 

განვითარების პროგრამა (UNDP), გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისია (UNECE), 

გაეროს სამრეწველო განვითარების ორგანიზაცია (UNIDO), ბუნების დაცვის მსოფლიო 

ფონდი (WWF), კლიმატის მწვანე ფონდი (GCF), შვედეთის განვითარების სააგენტო 

(SIDA), გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) 

- ცირკულარული ეკონომიკის სტრატეგიის შემუშავების კოორდინაცია 

- საქართველოს ეკონომიკის ცირკულარობის შეფასების კოორდინაცია 

- მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების სისტემის დანერგვის კოორდინაცია 

(შესაფუთი ნარჩენები, ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენები, 

საბურავების ნარჩენები, ნარჩენი ზეთები, ბატარეებისა და აკუმულატორების ნარჩენები, 

ხმარებიდან ამოღებული სატრანსპორტო საშუალებები) 

- ნარჩენების მართვის კოდექსის განხორციელების ხელშეწყობა 

- პლასტიკისა და ბიოდეგრადირებადი პარკების რეგულირების წესის შემუშავები 

კოორდინაცია (საქართველოს მთვარობის 2018 წლის 14 სექტემბრის N472 დადგენილება) 

- 2017-2021 წლების საქართველოს გარემოს დაცვის მოქმედებათა მესამე ეროვნული 

პროგრამის ხელშეწყობა 

- 2017-2020 წლებში ბერნის კონვენციის აღსრულების მიზნით საქართველოში ზურმუხტის 

ქსელის განვითარების ხელშეწყობა 

- საქართველოს ბიომრავალფეროვნების კანონის შემუშავების მხარდაჭერა 

- საქართველოში კლიმატგონივრული და ბიომრავალფეროვნებისა და აგრარული 

ეკოსისტემების მდგრადი მართვის მოდელის შემუშავების კოორდინაცია გერმანიის 

მთავრობის, ევროკავშირის და მიხაელ ზუკოს ფონდის მხარდაჭერით 

- 2019-20 წლებში საქართველოს ბიომრავალფეროვნების სტრატეგიისა და სამოქმედო 

გეგმის შემუშავების ხელშეწყობა 

- 2020 წლის მაისში დამტკიცებული საქართველოს  ტყის ახალი კოდექსის ხელშეწყობა 

- ქარსაფარი ზოლების მართვის სტრატეგიის დოკუმენტის შემუშავების ხელშეწყობა 

- საძოვრების მართვის პოლიტიკის დოკუმენტის ხელშეწყობა 

- ბიომრავალფეროვნების ფინანსირების ახალი შესაძლებლობები - BIOFIN (UNDP, GEF, 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინიტრო) 

- დავიცვათ საქართველოს სისუფთავე (შვედეთის მთავრობა, საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, „საქართველოს მწვანეთა 
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მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები - საქართველო“, „დავიცვათ საქართველოს სისუფთავე“ 

(KGT), საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირი „ორქისი") 

- სასოფლო ტერიტორიებზე ლანდშაფტისა და მიწის რესურსების მდგრადი მართვის 

დანერგვა  მიწის დეგრადაციისა და სიღარიბის შემცირების მიზნით“ (UNEP, GEF, REC 

Caucasus,  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინიტრო) 

- ეკონომიკური და გარემოსდაცვითი სარგებელი მიწის მდგრადი მართვის გზით  

მოწყვლადი თემებისათვის საქართველოში (UNEP, GEF, REC Caucasus,  საქართველოს 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინიტრო) 

- ბიომასის წარმოება და გამოყენება საქართველოში (UNDP, GEF, საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინიტრო, 2013-2016 წწ.) 

 

 

პროფესიული, პედაგოგიური, სამეცნიერო და პრაქტიკული გამოცდილება  

 

15.12.2017 წლიდან დღემდე საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 

მოადგილე 

01.10.2017 - 15.12.2017 წწ საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 

მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი 

2016 – 2017 წწ საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 

მინისტრის პირველი მოადგილე 

2016 წ საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 

მინისტრის მთავარი მრჩეველი 

2011 - 2016 წწ თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი 

2003 - 2004 წწ საქართველოს ეკონომიკის, მრეწველობისა და ვაჭრობის მინისტრის 

მოადგილე 

2001 - 2003 წწ საქართველოს ქონების მართვის მინისტრი 

1999 - 2001 წწ საქართველოს პარლამენტი წევრი, საქართველოს პარლამენტის 

საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე 

1993 - 1999 წწ საქართველოს სოციალური დაზღვევის ერთიანი სახელმწიფო ფონდის 

გენერალური დირექტორის მოადგილე, სოციალური დაზღვევის 

ინსპექციის უფროსი 

1986 წლიდან დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მასწავლებელი, დოცენტი, 

პროფესორი 

1982 - 1984 წწ თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სახალხო მეურნეობის დაგეგმვის და მართვის 

კათედრის ასისტენტი 

 

 

საერთაშორისო კონფერენციები და კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები 

 

36. 2020 წ. თბილისი, 

საქართველო 

ცირკულარული ეკონომიკისადმი მიძღვნილი მესამე კონფერენცია 

ფინანსური ინსტიტუტებისა და ბიზნეს ჯგუფების ჩართულობით 

(შვედეთის მთავრობა, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო) 

35. 2020 წ. თბილისი, 

საქართველო 

ცირკულარული ეკონომიკისადმი მიძღვნილი მეორე კონფერენცია 

მუნიციპალიტეტებისა და რეგიონების ჩართულობით (შვედეთის 

მთავრობა, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო) 

34. 2020 წ. თბილისი, 

საქართველო 

ცირკულარული ეკონომიკის ადაპტაცია ნარჩენების მართვის 

პროგრამასთან (USAID, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო, CENN) 

33. 2020 წ. თბილისი, თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური მეცნიერება და ეკონომიკის 
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საქართველო პანდემიური პრობლემები: გამოწვევები, გადაწყვეტილებები 

(სამეცნიერო საორგანიზაციო კომიტეტი) 

32. 2019 წ. თბილისი, 

საქართველო 

ცირკულარული ეკონომიკისადმი მიძღვნილი პირველი კონფერენცია 

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების მონაწილეობით 

(შვედეთის მთავრობა, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო) 

31. 2019 წ. თბილისი, 

საქართველო 

საქართველოს ნიადაგები მსოფლიო ნიადაგების ჭრილში 

(საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია) 

30. 2019 წ. კაჭრეთი, 

საქართველო 

მევენახეთა კონფერენცია (საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო) 

29. 2019 წ. თბილისი, 

საქართველო 

ვეტერინარული დაავადებების შესახებ ყოველწლიურ საერთაშორისო 

კონფერენცია 

28. 2019 წ. თბილისი, 

საქართველო 

ინსტიტუტის 75 და ჟურნალ ეკონომისტის 10 წლისთავისადმი 

მიძღვნილ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „მწვანე 

ეკონომიკის“ ფორმირების თანამედროვე პრობლემები (სამეცნიერო-

საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი) 

27. 2019 წ. თბილისი, 

საქართველო 

ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული (ქბრბ) 

საფრთხეების წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი 

საკოორდინაციო საბჭოს მეხუთე კონფერენცია 

26. 2019 წ. თბილისი, 

საქართველო 

ბირთვული იარაღის გაუვრცელებლობის შესახებ რეგიონული 

კონფერენცია  

25. 2019წ. ჩიკაგო, აშშ ვეტერინარული დაავადებების შესახებ ყოველწლიური საერთაშორისო 

კონფერენცია - ცხოველთა დაავადებებთან ბრძოლის, 

დიაგნოსტირების თანამედროვე მეთოდები და მიდგომები 

(დელეგაციის ხელმძღვანელი) 

24. 2019 წ. ბანგკოკი, 

ტაილანდი 

თურქულის დაავადების გლობალური კვლევითი ალიანსის (GFRA)  

ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია  

(დელეგაციის ხელმძღვანელი) 

23. 2019 წ. ვენა, ავსტრია ნარჩენების მართვის სფეროში გამოცდილების გაზიარება და 

ცირკულარული ეკონომიკის მოდელების გაცნობა  

(დელეგაციის ხელმძღვანელი) 

22. 2019 წ. მინსკი, ბელორუსია სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციისა და ტექნიკის 29-ე საერთაშორისო 

გამოფენა „ბელაგრო - 2019“  

(დელეგაციის ხელმძღვანელი) 

21. 2019 წ. ტოკიო, იაპონია გამოფენა „საქართველო – ღვინის სამშობლო“ (ოფიციალური გახსნა) 

20. 2018 წ. რიგა, ლატვია საკვები მრეწველობის ყოველწლიური გამოფენა „RigaFood 2018”  

(დელეგაციის ხელმძღვანელი) 

19. 2018 წ. სეული, სამხრეთ 

კორეა 

ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) აზიისა და წყნარი ოკეანეს 

ქვეყნების რეგიონული შეხვედრა 

18. 2018 წ. სებუ, ფილიპინები ბიომრავალფეროვნების ფინანსური ინიციატივა, მდგრადი მართვა 

(BIOFIN) 

17. 2018 წ. ბერლინი, გერმანია  სატყეო სექტორი, სოფლის მეურნეობა, მდგრადი მართვა 

16. 2018 წ. ასტანა, ყაზახეთი კავკასიისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნების მინისტერიალი - ტყეების 

ლანდშაფტების აღდგენის საკითხები და მდგრადი მართვა 

15. 2018 წ. ბაქო, აზერბაიჯანი სოფლის მეურნეობის საერთაშორისო გამოფენა Caspian Agro 2018 

14. 2018 წ. მადრიდი, ესპანეთი საერთაშორისო საბჭოს სხდომა - ველური ბუნების და ნადირობის 

მდგრადი მართვა 

13. 2018 წ. პარიზი, 

საფრანგეთი 

სოფლის მეურნეობის 55-ე საერთაშორისო გამოფენა და მინისტერიალი 

12. 2018 წ. ჩენაი, ინდოეთი ბიომრავალფეროვნების ფინანსური ინიციატივა (BIOFIN) - მდგრადი 

მართვა 

11. 2017 წ. თბილისი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ეკონომიკა – XXI საუკუნე" 
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საქართველო (საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი) 

10. 2017 წ. თბილისი, 

საქართველო 

ბერნის კონვენციის ბიოგეოგრაფიული სემინარი სამხრეთ 

კავკასიისთვის  

(ორგანიზატორი) 

9. 2017 წ. ვილნიუსი, ლიეტუვა საქართველოში ტყის მდგრადი მართვის გაძლიერება  

8. 2015 წ. თბილისი, 

საქართველო 

გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის მესამე  

გაერთიანებული საუნივერსიტეტო კონფერენცია -  

„მეცნიერება განვითარებისა და წინსვლისათვის“  

(ორგანიზატორი) 

7. 2015 წ. ვაშინგტონი, აშშ თურქულ–ამერიკული სამიტი - ეკონომიკური გლობალიზაცია და 

საერთაშორისო გამოწვევები  

6. 2014 წ. ვარშავა, პოლონეთი უნივერსიტეტების რექტორთა შეკრება - „თანამედროვე მოთხოვნები 

და საგანმანათლებლო სასწავლო პროცესები“ (ვარშავის 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა უნივერსიტეტი) 

5. 2011 წ. თბილისი, 

საქართველო 

მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო, კონფერენცია 

(ორგანიზატორი) 

4. 2002წ. - თურქეთი 

(ტრაპიზონი) 

ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანი საერთაშორისო სამიტი 

3. 1999 წ. რიო-დე-ჟანეირო, 

ბრაზილია 

საერთაშორისო სოციალური უსაფრთხოების ასოციაციის (ISSA) 

კონფერენცია 

2. 1998 წ. მარეკეში, მაროკოს 

სამეფო 

საერთაშორისო სოციალური უსაფრთხოების ასოციაციის (ISSA) 

კონფერენცია 

1. 1994 წ. ბელფასტი, დიდი 

ბრიტანეთი; დუბლინი, 

ირლანდია  

სოციალური დაზღვევის პროგრამის ტრენინგი, საჯარო სექტორის 

მენეჯმენტის სასწავლო პროგრამა (TACIS) 

 

 

ჯილდოები, პრემიები, სიგელები 

 

2019წ. სიგელი 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის აკადემიის სიგელი 

ეკონომიკის მეცნიერების განვითარების საქმეში შეტანილი 

განსაკუთრებული წვლილისათვის 

2019წ. პრემია პაატა გუგუშვილის სახელობის სამეცნიერო პრემია 

2019წ.  სიგელი 

საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის საპატიო სიგელი 

ქართული ეკონომიკური აზრის განვითარებაში, ეკონომიკური 

მეცნიერების პოპულარიზაციასა და სწავლებაში შეტანილი 

განსაკუთრებული წვლილისათვის 

2001 წ.  
პრეზიდენტის 

მადლობა 

სახელმწიფო პროგრამების შედგენასა და რეკომენდაციების 

შემუშავებაში ნაყოფიერი სამეცნიერო-პედაგოგიური 

მოღვაწეობისთვის 

1999 წ. 
საპრეზიდენტო 

სტიპენდია  

საქართველოს პრეზიდენტის პირველი ხარისხის სამეცნიერო 

სტიპენდია 

 

 

სარედაქციო კოლეგიის წევრობა 

 

2013 წ.- დღემდე ჟურნალ ,,ახალ ეკონომისტის“ სამეცნიერო–სარედაქციო კოლეგიის წევრი  

2011წ - დღემდე  ჟურნალ ,,ეკონომისტის“ სამეცნიერო–სარედაქციო კოლეგიის წევრი 

2011 წ. -2017 წ.  ჟურნალ ,,მეცნიერება და ცხოვრების“ სამეცნიერო–სარედაქციო საბჭოს 

თავმჯდომარე  

2011 წ. -დღემდე ჟურნალ ,,სოციალური ეკონომიკა“ სამეცნიერო–სარედაქციო საბჭოს წევრი 
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უცხო ენების ცოდნა 

ინგლისური ენა კარგად 

რუსული ენა კარგად 

ქართული ენა მშობლიური 

 

პუბლიკაციები  

სამეცნიერო ნაშრომი : 121, მათ შორის 14 მონოგრაფია, (სახელმძღვანელო) 

 

ძირითადი შრომების სია 

 

 გამომცემლობა, ჟურნალი (ნომერი, 

წელი) ან საავტორო მოწმობის 

ნომერი 

სამეცნიერო შრომების დასახელება 

1.  მეცნ. ტექნ. პროგრესის 

დაჩქარების რეგიონული 

ეკონომიკური პრობლემები. რესპ. 

სამეცნ. კონფერენცია, თბილისი, 

1985 წ. 

პროდუქციის მასალატევადობის ცვლილებები 

საქართველოს ელექტროტექნიკურ მრეწველობაში 

2.  
ჟურნალი ,,მაცნე“, 1986 წ. N3 

ძირითადი საწარმოო ფონდების კვლავწარმოება 

საქართველოს ელექტროტექნიკურ მრეწველობაში 

3.  
საქ. ნიიტმი. თბილისი, 1987 წ. 

წარმოების ეკონომიკური ეფექტიანობის კრიტერიუმი და 

მაჩვენებელი 

4.  

საქ. ნიიტმი. თბილისი, 1987 წ. 

ძირითადი საწარმოო ფონდების მდგომარეობის ზოგიერთი 

საკითხი საქართველოს სსრ ელექტროტექნიკურ 

მრეწველობაში  

5.  გამომც. ,,განათლება“ თბილისი, 

1989 წ. ISBN 5-505-01140-3 

წარმოების ეკონომიკური ეფექტიანობის ამაღლების 

საკითხები 

6.  ჟურნალი ,,მაცნე“, ეკონომიკის 
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