
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა
ინსტიტუტი რეგულარულად ატარებს ფორუმებს საჯარო დისკუსიის სახით სახელმწიფო მმართველობის
აქტუალურ საკითხებზე. ფორუმის მიზანია, შედგეს დიალოგი მეცნიერებსა და პრაქტიკოსებს შორის
მოცემული თემის საჭირბოროტო საკითხების ირგვლივ, რის საფუძველზეც შესაძლებელი იქნება მოიძებნოს
არსებული პრობლემების საუკეთესო გადაწყვეტის გზები და დაისახოს სამომავლო პერსპექტივები.

ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა ინსტიტუტის რიგით მე-6 ფორუმი ჩატარდება

2015 წლის 20ოქტომბერსთსუ-ს მეორე კორპუსში, აუდ. 135, 15:00 საათზე თემაზე:

საფინანსო ბაზრების რეგულირება საქართველოში

ფორუმში მონაწილეობას მიიღებენ როგორც აკადემიური წრეების წარმომადგენლები, ასევე სახელმწიფო
დაწესებულებების და უწყებების მოხელეები, თავისუფალი მეწარმეობის წარმომადგენლები, რომლებსაც
თავიანთ საქმიანობაში უშუალო შეხება აქვთ მოცემულ საკითხებთან.
ფორუმში ასევე მიიღებს მონაწილეობას გერმანელი ექსპერტი, მიუნხენის ლუდვიგ მაქსიმილიანის
უნივერსიტეტის პროფესორი ლორენც ფასტრიხი, რომელიც წარმოადგენს გერმანიის და ევროგაერთიანების
რეგულაციებს და არსებულ რეალობას საფინანსო ბაზრების რეგულირების სფეროში.

დღის წესრიგი
15:00 ფორუმის გახსნა

პროფ. ირაკლი ბურდული, იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი, ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა
ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე

ოთარ ძიძიკაშვილი, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

15:20ნიკა ქოიავა,თსუ ასისტენტ-პროფესორი, ბრემენის უნივერსიტეტის დოქტორანტი

პრეზენტაცია „საქართველოს კაპიტალის ბაზრის ინსტიტუციური თავსებადობა“

დისკუსია

16:00 შესვენება ყავაზე

16:15 პროფ. ლორენც ფასტრიხ, მიუნხენის ლუდვიგ მაქსიმილიანის უნივერსიტეტის პროფესორი

კაპიტალის ბაზრის სამართალი გერმანიაში და ევროგაერთიანების რეგულაციები

დისკუსია

17:30 შედეგების შეჯამება
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Ivane Javakhishvili Staatliche Universität Tbilissi
Institut für Verwaltungswissenschaften

Forum

Regulierung der Finanzmärkte in Georgien
TSU Gebäude 2, Raum 135

20. Oktober 2015, 15:00

15:00 Begrüßung durch:

Prof. Dr. Irakli Burduli, Dekan der Juristischen Fakultät der TSU, Vorstandsvorsitzender des  Instituts für
Verwaltungswissenschaften

Herr Otar Dzidzikashvili, Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft und nachhaltige Entwicklung

15:15 Präsentation

Nika Koiava, TSU Assistent-Professor, Doktorand der Universität Bremen

Komplementarität von Kapitalmarktregulierungsinstitutionen in Georgien

Diskussion

16:00 Kaffeepause

16:15 Präsentation

Prof. Dr. Lorenz Fastrich, Ludwig-Maximilian-Universität München

Regulielung der Finanzmärkte in Deutschland im Lichte der Regelungen der EU

Diskussion

17:30 Zusammenfassung

Dolmetscherin für Deutsch-Georgisch-Deutsch: Frau Dr. Manana Manjgaladze
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Ausgewählte Teilnehmer:

Ministeriums für Wirtschaft und nachhaltige Entwicklung
Finanzministerium
Büro für öffentliche Verwaltung an der Regierung
Assoziation der Banken Georgiens
Businessassoziation Georgiens
Weltbank
Parlament
IDFI
USAID, G4G
Justizministerium
GIZ-Vorhaben „Management öffentlicher Finanzen“ im Südkaukasus
GIZ-Vorhaben „Rechts- und Justizreform im Südkaukasus“
Kaukasus-Universität
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