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Curriculum Vitae – ირაკლი კოვზანაძე

პროფილი:
სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი სახელმწიფოებრივი ინფრასტრუქტურული
პროექტების განხორციელება და მართვა; საბანკო სექტორში მენეჯმენტის მაღალ
თანამდებობებზე მუშაობის გამოცდილება; ქვეყნის საფინანსო და საბიუჯეტო
სისტემების ეფექტური მართვა და პრაქტიკული გამოცდილება შემდეგ სფეროებში:



















ენერგეტიკული, სატრანსპორტო და ინფრასტრუქტურული სახელმწიფო
კომპანიების კორპორატიული მართვა, რესტრუქტურიზაცია და საინვესტიციო
მენეჯმენტი;
ლიკვიდობის მენეჯმენტი;
მართვის სისტემების რესტრუქტურიზაცია;
საკრედიტო და სახაზინო ოპერაციების მართვის პროცედურების შექმნა;
ფინანსურ ინსტიტუტებში კორპორატიული მართვის პრაქტიკული
გამოცდილება;
ფინანსური ინსტიტუტების ბიუჯეტირების და სტრატეგიული დაგეგმარების
პრაქტიკული გამოცდილება;
დაგროვებითი საპენსიო სისტემის ჩამოყალიბება და მენეჯმენტი;
საფინანსო სექტორის არასაბანკო ნაწილის რეგულაცია და მართვა;
სადაზღვევო და სალიზინგო კომპანიების დაფინანსება;
ბანკის „ფასს“-ზე გადასვლის პროცესის მართვა;
დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის ჩამოყალიბება;
ბანკების შერწყმისა და გაერთიანების პრაქტიკული გამოცდილება;
მცირე და საშუალო ბიზნესის, მათ შორის მიკრო საწარმოების დაკრედიტების
პრაქტიკის ჩამოყალიბება;
მოგების გადასახადით დაბეგვრის რეჟიმის - განაწილებული მოგების
გადასახადის (ესტონური მოდელის) შემუშავება და დანერგვა;
საინვესტიციო შემოთავაზებების შეფასება და შემდგომი ანალიზი;
მულტიკულტურულ და მულტინაციონალურ გარემოში მუშაობის
მნიშვნელოვანი გამოცდილება;
საბანკო სისტემების ფუნდამენტური ცოდნა როგორც პოსტსაბჭოთა, ასევე
აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, აშშ-სა და გაერთიანებულ სამეფოში.
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პროფესიული გამოცდილება:
2016 - დღემდე

საქართველოს პარლამენტის წევრი, საფინანსო-საბიუჯეტო
კომიტეტის თავმჯდომარე;

2016 - დღემდე

სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის
სამსახურის“ სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე;

2015 - 2016

სსიპ „საქართველოს საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს“ საბჭოს
თავმჯდომარე;

2012 - 2015

სს „საპარტნიორო ფონდი“ აღმასრულებელი დირექტორი;

2009 - 2016

დამოუკიდებელი დირექტორი RDB Bank-ში (ბელორუსი), რომლის
აქციონერები არიან EBRD და გერმანული Deutsche Investitions und
Entwicklungsgesellschaft (DEG);

2009 - 2012

ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკი (EBRD) –
წარმომადგენელი სამეთვალყურეო საბჭოში Araratbank-ში (სომხეთი) და
სადაზღვევო კომპანიაში Imedi_L (საქართველო).

2007 - 2008

„ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის“ (OECD)
და „ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის”(EBRD) ბანკების
კორპორაციული მართვის შესახებ ერთობლივი კომისიის თავმჯდომარე
ევრაზიის ქვეყნებში;

2006 - დღემდე

სრული პროფესორი, პროფესორი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის
ფინანსებისა და საბანკო საქმის კათედრის ხელმძღვანელი;

2005 - 2008

საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის
თავმჯდომარე;

2004 - 2008

საქართველოს პარლამენტის წევრი;

2003 - 2006

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო ეკონომიკისა და
ბიზნესის ფაკულტეტის ფინანსებისა და საბანკო საქმის კათედრის
პროფესორი;

1998 - 2003

სს „გაერთიანებული ქართული ბანკი“, გენერალური დირექტორი;

1993 - 1998

სს „კომერციული ბანკი კრწანისი“, სავალუტო ოპერაციების განყოფილების
უფროსი, გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილე, გამგეობის თავმჯდომარე,
გენერალური დირექტორი;

1991 - 2003

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტის ალგებრა-გეომეტრიის კათედრის
დოცენტი;

1990 - 1991

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტის ალგებრა-გეომეტრიის კათედრის
უფროსი მასწავლებელი;

1988 - 1990

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტის გამოთვლითი მათემატიკის კათედრის
უფროსი ლაბორანტი.



ევრაზიის ქვეყნები – აზერბაიჯანი, მოლდოვა, მონღოლეთი, საქართველო, სომხეთი, ტაჯიკეთი,
უკრაინა, უზბეკეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი
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განათლება:
2002 – ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი; ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
1995 – ეკონომისტი; ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ეკონომიკის ფაკულტეტი.
1990 – ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი; ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
1987 – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურა
ალგებრა-გეომეტრიის სპეციალობით.
1984 – მათემატიკოსი, მათემატიკის მასწავლებელი; ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი.

პუბლიკაციები:
გამოქვეყნებული აქვს 7 მონოგრაფია, ერთი სახელმძღვანელო და 50-მდე სტატია ეკონომიკასა
და მათემატიკაში, რომლებიც ძირითადად ეხება გლობალიზაციის პირობებში სისტემურ
საბანკო კრიზისებს სხვადასხვა ქვეყნებში, მათ შორის გარდამავალი ეკონომიკის მქონე
ქვეყნებში, ყოფილ საბჭოთა და აღმოსავლეთ ევროპის სოციალისტურ ქვეყნებში:
2018 – Global Economy Post-Crisis to Sustainable Development”, iUniverrse Inc. New York,
Bloomington;
2016 – Уроки мирового экономического кризиса и формирование новой модели развития»,
Тбилиси;
2014 – თანამედროვე საბანკო საქმე: თეორია და პრაქტიკა, თბილისი;
2011 – Systemic and Borderline Banking Crises: Lessons Learned for Future Prevention. iUniverrse Inc.
New York, Bloomington;
2008 – Economic and Banking System Development Trends and Prospects for Countries in Transition,
iUniverse Inc., New York, Bloomington;
2005 – «Тенденции и перспективы развития экономики и банковского сектора»
трансформационных стран, изд. «Финансы и Статистика» Москва;
2003 – Системные банковские кризисы в условиях финансовой глобализации, ივ.ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა;
2001 – საქართველოს კომერციული ბანკების ფუნქციონირების პრობლემები თანამედროვე
ეტაპზე, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
გამომცემლობა, თბილისი.

კონფერენციებში და სემინარებში მონაწილეობა:


UNDP/IPU: კონფერენცია „საქართველოს მდგრადი განვითარების მიზნები“,
„საქართველოს მდგრადი ეკონომიკური განვითარების მიზნები და ამოცანები“,
თბილისი, 2018;



The Financial: საერთაშორისო კონფერენცია „მომავლის ბანკინგი“, თბილისი, 2018;



ECPRD: კონფერენცია „საჯარო ფინანსები: საკანონმდებლო ინიციატივების გავლენის და
რეგულირების შეფასება“, „RIA-ს დანერგვა საბიუჯეტო პროცესებში“, თბილისი, 2018;



EBRD/OECD/UNDP: რეგიონალური კონფერენცია „ბიზნესის ინტეგრაცია“, „მცირე და
საშუალო ბიზნესის როლი რეგიონალურ ეკონომიკებში“, თბილისი, 2018;
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ევროკავშირი საქართველოსათვის: საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმა
საქართველოში, საჯარო ფინანსების გამჭვირვალობა, თბილისი, 2017;



JVI-IMF: სემინარი მაკროეკონომიკური პოლიტიკისა და განვითარების პოტენციალის
შესახებ, ვენა, ავსტრია, 2017;



სუვერენული ფონდების ინსტიტუტი: სუვერენული ფონდების სამიტი, ნიუ-იორკი,
2015;



სუვერენული ფონდების ინსტიტუტი: სუვერენული ფონდების სამიტი, სეული, 2015;



სუვერენული ფონდების ინსტიტუტი: სუვერენული ფონდების სამიტი, ლონდონი, 2014;



სუვერენული ფონდების ინსტიტუტი: სუვერენული ფონდების სამიტი, ჰონკონგი, 2014;



ვარშავის საფონდო ბირჟა: IPO სამიტი, ვარშავა, 2013;



EBRD/IFC: კორპორაციული მართვა სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის ბანკებში,
ლონდონი, 2011;



EBRD/OECD: კორპორაციული მართვა ევრაზიის ბანკებში, ლონდონი, 2008;



EBRD: გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებში ფიზიკური პირების ფულადი გზავნილების
შესახებ, თბილისი, საქართველო, 2008;



EBRD/OECD: საბანკო სექტორში კორპორაციული მართვის ხელშეწყობა, კონფერენცია
ბანკებში კორპორაციული მართვის შესახებ, თბილისი, საქართველო, 2007;



World Bank/ USAID-ის სემინარი საგადასახადო და საპენსიო რეფორმის
პრაქტიკოსთათვის; მსოფლიო ბანკი, ვაშინგტონი, 2005;



World Bank: რისკ-მენეჯმენტის სემინარი რეგულატორებისათვის: საფინანსო რისკების
შეფასება, მართვა და ზედამხედველობა, ვაშინგტონი, აშშ, 2003;



მათემატიკაში:
- მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (რუსეთი, 1989);
- ლატვიის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ლატვია, 1988);
- ტარტუს სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ესტონეთი, 1988);
- ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო,
1987, 1989, 1990).

სხვა:
ენების ცოდნა: ინგლისური და ბიზნეს-ინგლისური (თავისუფლად), რუსული (თავისუფლად),
ქართული (მშობლიური);
კომპიუტერის ცოდნა: Microsoft office, Internet და სხვადასხვა მათემატიკური პროგრამები;
დაბადების ადგილი და თარიღი: ქ. ქუთაისი, 1962 წლის 29 ივნისი.
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