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                  ირაკლი კოვზანაძე

 თანამდებობა

ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის   
ფინანსები და საბანკო საქმის კათედრის გამგე.

 სამუშაო ადგილი

თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ფინანსები და საბანკო საქმის კათედრა;

 საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელეფონი: 30-40-66 (სამსახური); e-mail. kovzanadzei@caucasus.net

• წაკითხული სალექციო კურსების ჩამონათვალი:

1. საბანკო საქმე;

2. საბანკო სისტემის კორპორაციული მართვა;

3. კომერციული ბანკების ფუნქციონირების საფუძვლები;

4. კომერციული ბანკების ფუნქციონირების მექანიზმი;

5. ცენტრალური და კომერციული ბანკები.

• სამეცნიერო კვლევის სფეროები:

1. ფულად-საკრედიტო პოლიტიკა;
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2. საბიუჯეტო-საგადასახადო სისტემა;

3. ქვეყნის საბანკო სისტემა – ცენტრალური და კომერციული ბანკები, არსებული
პრობლემები და გამოწვევები;

4. სისტემური საბანკო კრიზისები, გამომწვევი მიზეზები და პრევენციის 
საკითხები;

5. დეპოზიტების დაზღვევის სისტემები;

6. სადაზღვევო სისტემის განვითარების პერსპექტივები. 

• პუბლიკაციები:

1. „Уроки мирового кризиса: необходима новая модель регулирования экономики“,

«Вопросы экономики», Москва, № 4, 2010;

2. „ლარის დევალვაცია იწვევს ბიუჯეტის როგორც საშემოსავლო, ისე ხარჯვითი 
ნაწილის ზრდას"  „ბანკები და ფინანსები“ ივნისი, 2010 წელი;

3. „საქართველოს საბანკო სისტემის ზოგიერთი პრობლემა 2008 წლის აგვისტოს
მოვლენებამდე“, „საქართველოს ეკონომიკა“, №1, 2009;

4. „პრობლემური ბანკების მართვის ზოგიერთი საკითხი“, „ეკონომიკა და
ბიზნესი“, № 5, 2008;

5. ,,Особености развития банковских систем бывших социалистических стран“,
,,Вопросы Экономики“, Москва, 2004, № 5;

6. ,,Валютно-финансовый механизм стран с развивающейся рыночной экономикой
в условиях глобализации“, ,,Финансы и Кредит“, Москва, 2004, № 23.

• მონოგრაფიები

1. ,,Economic and Banking System Development Trends and Prospects for Countries in 
Transition”, I Universe Inc., New York, Bloomington, 2008;

2. Тенденции и перспективы развития экономики и банковского сектора 
трансформационных стран“, изд., ,,Финансы и Статистика“, Москва, 2005;
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3. ,,Системные банковские кризисы в условиях финансовой глобализации“, თსუ
გამომცემლობა, თბილისი, 2003;

4. "საქართველოს კომერციული ბანკების ფუნქციონირების პრობლემები
თანამედროვე ეტაპზე" თსუ გამომცემლობა, თბილისი, 2001.

• დამატებითი ინფორმაცია:

1. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) და ეკონომიკური
თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის (OECD)-ის ერთობლივი
კომისიის თავმჯდომარე საბანკო კორპორაციული მართვის საკითხების შესახებ
ევრაზიის ქვეყნებში (2007–2009 წლები);

2. საქართველოს, პოსტსაბჭოთა ქვეყნების და ევროპის საბანკო სისტემებში
მუშაობის 15 წლიანი გამოცდილება.                                                                                                              
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