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ლალი ხურცია - ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი 

განათლება   

1998-2006 თსუ ეკონომიკის ფაკულტეტი, ფინანსები, ფულის 

მიმოქცევა და კრედიტი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა 

კანდიდატი, დიპლომი #006039 

1990-1995 თსუ ეკონომიკის ფაკულტეტი, მრეწველობის ეკონომიკა, 

ეკონომისტი, დიპლომი  #043033 

სამსახურებრივი გამოცდილება  

2008-დღემდე  

 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, 

ეკონომიკური პოლიტიკის  კათედრა ლექტორი, ასისტენტ 

პროფესორი 

კურსი:  

 სახელმწიფო საინვესტიციო პოლიტიკა 

 ეკონომიკური პოლიტიკა 

მცირე ბიზნესის სტრატეგია და კულტურა 

2007-2008  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის 

ფაკულტეტისასწავლო პროცესების მართვის სამსახური, 

უფროსი სპეციალისტი 

2006-2007  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, 

ფინანსებისა და კრედიტის კათედრა.  

ლექტორი, ასოცირებული პროფესორი (მოწვეული) 

კურსი: 

 ფული, ინვესტიციები, ბანკები 
2004-2006 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა ფაკულტეტი, ფინანსებისა და 

კრედიტის კათედრა. 

ლექტორი, ლაბორანტი 



1995-2004 თსუ ეკონომიკის ფაკულტეტის ფინანსებისა და კრედიტის 

კათედრამაგისტრატურის განყოფილების მდივანი 

კვლევითი გრანტები  

2004-2005 არასამთავრობო ორგანიზაცია “ალტერნატივა-ჯორჯია”  

კვლევა - ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებული 

ზიანის ეკონომიკური შეფასება 

2002-2004     არასამთავრობო ორგანიზაცია “დემოკრატიის 

განვითარების ცენტრი”  

კვლევა - თბილისის სოციალურ ეკონომიკური 

განვითარების პერსპექტივები 

სტაჟირება ტრენინგები 

№ ტრენინგის სახელი ტრენინგის ადგილი გამოქვეყნების წელი 

1 ტრენინგი UNIMG ტემპუსის 

პროექტის ფარგლებში 

ოლდენბურგი, გერმანია, Carl von 

Ossietzky, the University of 

Oldenburg 

2013 

2 ტრენინგი UNIMG ტემპუსის 

პროექტის ფარგლებში 

ალიკანტე, ესპანეთი, University of 

Alicante  

2013 

3 Training of Trainers, Summer 

school in Addictology course.  

პრაღა, ჩეხეთის რესპუბლიკა,  Prague 

Charles University 

2012 

 

გამოქვეყნებული სტატიები 

№ ავტორები ყველა 

თანაავტორის 

მითითებით 

ნაშრომის სათაური ჟურნალის დასახელება, 

ტიპი/ტომი, გვერდები. 
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1 ლალი ხურცია, 

ვანო ცერცვაძე 

Restriction policy as an 

incentive to the sophisticated 

drug market 

World Medical & Health Policy 

Volume 7, Issue 1  

გამოქვეყნდება აპრილში 

2015 



2 ლალი ხურცია ეკონომიკური ეფექტიანობა 

და ხარჯთააღრიცხვის 

ანალიზი ჯანდაცვაში 

ჟურნალი „ეკონომისტი“ მე-7 

ტომი 446 გვ  

2015 

3 ლალი ხურცია დიდი ბრიტანეთი 

განმეორებითი რეცესიის 

წინაშე 

ჟურნალი „ეკონომისტი“  #1 

გვ. 70-74 

2012 

4 ლალი ხურცია საინვესტიციო აქტივობის 

პრობლემები და 

პერსპექტივები 

საქართველოში 

ეკონომიკა და ბიზნესი #1 

გვ. 101-107 

2011 

5 ლალი ხურცია პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციების თეორიული 

ასპექტები 

ეკონომისტი, #5, გვ. 28-34 2010 

6 ლალი ხურცია საბანკო ინოვაციური 

პროდუქტები   

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

განვითარების ტენდენციები 

საქართველოში, სამეცნიერო 

შრომების კრებული,  

გვ 224-226 

2010 

7 ლალი ხურცია საბანკო სექტორი და 

გლობალიზაცია  

 

კავკასიის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტის მაცნე #1, გვ 97-

102 

2009 

8 ლალი ხურცია საინვესტიციო პროცესის 

პრიორიტეტული 

მიმართულებანი 

საქართველოში 

თბილისის უნივერსიტეტი - 

მეტეხი 

შრომები, ტომი 2 

გვ. 66-73 

2009 

9 ლალი ხურცია საბანკო კაპიტალის 

ფორმირების ტენდენცვიები 

საქართველოში  

ეკონომიკა და ბიზნესი #3, გვ 

183-194 

2008 

10 ლალი ხურცია Basic tendencies of investment 

policy 

Finance Banking Investment, #3, p. 

23-27 

2008 

11 ლალი ხურცია კომპანიის მართვის 

სტრატეგია 

საქართველოს ეკონომისტთა 

სამეცნიერო პრაქტიკული 

კონფერენციის მასალების 

კრებული. 

2008 



გვ. 188-190 

12 ლალი ხურცია ინვესტიცია ინტელექტში, 

გლობალური გამოწვევა 

განვითარებადი 

ქვეყნებისათვის 

ბიზნესი და მენეჯმენტი 

#2 

გვ. 22-26 

2008 

13 ლალი ხურცია საგადასახადო სისტემის 

ნაკლოვანებანი და 

რეფორმის მიზნები 

ჟურნალი “საქართველოს 

ეკონომიკა” #1, გვ. 5-11 

2006 

14 ლალი ხურცია ნარკოტიკების ბოროტად 

გამოყენების ფინანსურ-

ეკონომიკური ასპექტები,  

 

საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტრო, ფინანსების 

სამეცნიერო-კვლევითი 

ინსტიტუტი. გადამავალი 

პერიოდის საფინანსო-

ეკონომიკური პრობლემები, 

ტომი VIII, გვ. 361-385 

2005 

15 ლალი ხურცია Проблемы инвестиционной 

политики в Грузии.  

Ж. “Общество и Экономика”, 

Российская Академия 

Общественных Наук.  №10-11, ст. 

185-191 

2005 

16 ლალი ხურცია საინვესტიციო პროცესი 

საქართველოში და მისი 

სახელმწიფო რეგულირების 

თავისებურებები,  

ჟურნალი “ეკონომიკა”, #7-8 გვ. 

5-11 

2005 

17 ლალი ხურცია საინვესტიციო საქმიანობის 

ფინანსირების გარე წყაროები

  

ჟურნალი “ეკონომიკა”, #5-6 გვ. 

81-86 

2005 

18 ლალი ხურცია საინვესტიციო პროცესის 

ეკონომიკური არსის 

გაგებისათვის  

ჟურნალი “ეკონომიკა”, #3-4 გვ. 

24-33 

2005 

გამოქვეყნებული შრომები 

# სათაური გამოქვეყნებულია  

1 თბილისი სოციალურ-

ეკონომიკური განვითარების 

პრობლემები 

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული 

ბიბლიოთეკა, 2004 თბილისი, 129 გვ. 

2 ინვესტიციების ფინანსური 

რეგულირება საქართველოში 

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული 

ბიბლიოთეკა, 2006 თბილისი, 142 გვ. 



  

 

 

 


