
                              

                            

ანზორ აბრალავა 
 

 

 

დაბადების თარიღი:         1958 წ. 6 ნოემბერი 

დაბადების ადგილი:         ქ. ზუგდიდი 

ეროვნება:                   ქართველი  

ოჯახური მდგომარეობა:     დაოჯახებული, მეუღლე და სამი შვილი 

მისამართი:                  ქ. თბილისი, მარჯანიშვილის 16, კორპ 4, ბ 13 

                          ტელ. 91 12 20     899 51 17 80 ელ. ფოსტა: a.abralava@gtu.ge 
 

 

 

 

განათლება:  1975 – 1980   საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი.   

                             ავტომატიკისა და გამოთვლითი ტექნიკური 

                             ფაკულტეტი. სპეციალობა-მართვის   

                             ავტომატიზირებული სისტემები. 

                             დიპლომი წარჩინებით Ч¹755040 

  

               1989 - 1990   თბილისის მენეჯერთა სკოლა. კვალიფიკაცია-  
                             მენეჯერი. 

                             დიპლომი DBA ¹122723 

 

სამეცნიერო ხარისხი:     

              
             1999         ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი  

                            (სპეციალობა მაკროეკონომიკა) 

                            დიპლომი ¹002565 

 

2005 ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი  

(სპეციალობა- ეკონომიკური თეორია, ეკონომიკურ 

მოძღვრებათა თეორია) 

დიპლომის ¹001547 

 

            

 

 

სამუშაო გამოცდილება: 
              

           2006 - დღემდე    სრული პროფესორი - საქართველოს  

                             ტექნიკური უნივერსიტეტი.  

                             ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტი.  

                             ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის დეპარტამენტი. 
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          2006 - დღემდე   ს.ს თბილავიამშენი, დირექტორთა საბჭოს  

                           კონსულტანტი.  

 

          2006 წლიდან     საქართველოს ბიზნეს მეცნიერებათა აკადემიის 

                            ნამდვილი წევრი, აკადემიკოსი 

 

          2008 წლიდან     სოციალურ-ეკონომიკურ მეცნიერებათა 

                           საერთაშორისო აკადემიის ნამდვილი წევრი, 

                           აკადემიკოსი (დიპლომი ¹ 55) 

 

          2007 – დღემდე   სტუ-ს სამეცნიერო შრომების კრებულის 

                            რედკოლეგიის წევრი 

 

          2007 – დღემდე    ჟურნალის „ეკონომიკა“ რედკოლეგიის წევრი 

 

          2004 – დღემდე    ჟურნალის „ბიზნესი და კანონმდებლობა“  

                            რედკოლეგიის წევრი 

           

          2000 – დღემდე    ჟურნალის „სოციალური ეკონომიკა“ რედკოლეგიის 

                            წევრი 

 

          1999 - 2000       გაზეთის „XXI საუკუნე“ დამფუძნებელი და 

                            დირექტორი, რედკოლეგიის წევრი 

 

          1996 - 1997       გაზეთის „კოლხური კოშკი“ რედკოლეგიის წევრი 

 

          1996              გაზეთის „გრაალი“ დამფუძნებელი და 

                            დირექტორი, რედკოლეგიის წევრი 

   

2005-2006 მოწვეული პროფესორი – სტუ-ს ეკონომიკური 

თეორიისა და მარკეტინგის საფუძვლების კათედრა 

 

          2005-2007         მოწვეული პროფესორი-ივანე ჯავახიშვილის 

                             სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

                             ეკონომიკის ფაკულტეტი, ეკონომიკური თეორიის    

                             კათედრა.               

        

          2002-დღემდე     მოწვეული პროფესორი – თბილისის უნივერსტეტი 

                           ,,მეტეხი”. ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი. 

           

1999-2004         საქართველოს პარლამენტის წევრი. ეკონომიკური  

პოლიტიკის კომიტეტის თავჯდომარე, ეროვნული 

თანხმობის დროებითი საპარლამენტო კომისიის 

თავჯდომარის მოადგილე, ფრაქცია ,,XXI საუკუნის” 

თავჯდომარის მოადგილე, საფინანსო საბიუჯეტო 

კომიტეტის წევრი. კავკასიისა და ევროპის ქვეყნებში 
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საპარლამენტო მუდმივმოქმედი დელეგაციების წევრი- 

ვიზიტები სომხეთში, ავსტრიაში, საფრანგეთში, 

რეგიონული უსაფრთხოების, ევროატლანტიკურ 

სივრცეში ინტეგრაციის, შავო ზღვის ბასეინის 

ქვეყნებს შორის ურთიერთთანამშრომლობის 

განვითარების საკითხებზე გამართულ ოფიციალურ 

ღონისძიებებსა და კონფერენციებში მონაწილეობა. 

 

1999-2001 გაზეთები ,,გრაალი”, ,,XXI საუკუნე”, დამფუძნებელი  

                           და დირექტორი, რედკოლეგიის წევრი. 

 

 

1999-2005          დოცენტი, პროფესორი – თბილისის საერო 

 უნივერსიტეტი ,,გაენათი”. 

 

1991 - 1992      ქ. თბილისის ისნის რაიონის საკრებულოს გამგეობის  

                თავმჯდომარე, ამავე საკრებულოს დეპუტატი-სადაც 

                უფლებამოსილების შეწყვეტა მოხდა ძალადობრივად,  

                სამხედრო კრიმინალური გადატრიალების შედეგად     
 

            1980-1991,        თბილისის საავიაციო საწარმოო გაერთიანება. 

            1999            ინჟინერი, უფროსი ინჟინერი, განყოფილების უფროსი, 

                            მთავარი ინჟინრის მოადგილე, გენერალური  

                            დირექტორის მოადგილე 

 

 

           დამატებითი გამოცდილება 

 

2009 თრეინინგები: 

          1. “უმაღლესი განათლების მენეჯმენტი”-რეგიონული 

          განვითარების სტრატეგიული განვითარების ცენტრი 

          (სერტიფიკატი ¹ 0005) 

          2. “სწავლების მეთოდოლოგიური ზოგადი კურსი” – 

           სტუ-ს პროფესიული განვითარების ცენტრი – აიოვას 

           სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ). 

 

2003 ავსტრია ვენის საერთაშორისო ეკონომიკის ინსტიტუტი, 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის  

ეგიდით პოსტსაპჭოთა ქვეყნების საპარლამენტო  

დელეგაციათა სამუშაო შეხვედრები, სემინარები და 

მოხსენება ეკონომიკური რეფორმების მიმდინარეობასთან 

დაკავშირებით. 

          

2003 სტრასბურგი, საფრანგეთი. შეხვედრები და  

                 დისკუსიები ევროსაბჭოში, საქართველოს    

                 დემოკრატიულ განვითარების პრობლემებზე. ვიზიტი 
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                 საპარლამენტო დელეგაციის შემადგენლობის   

                 ფარგლებში. 

 

2003 საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე ,,თავისუფალი 

ეკონომიკური ზონები” პარიზი, საფრანგეთი. 

 

 

2002-2004 სომხეთის პარლამენტი- ორმხრივი და რეგიონული 

თანამშრომლობის საკითხებთან დაკავშირებით ვიზიტები 

საპარლამენტო დელეგაციის შემადგენლობაში. 

 

1999-2004 შეხვედრები სავალუტო ფონდის, მსოფლიო ბანკის და  

საერთაშორისო საფინანსო ეკონომიკური 

ორგანიზაციების სხვა მისიებთან. აგრეთვე უცხოეთის 

დიპლომატიურ წარმომადგენლებთან ეკონომიკის 

სფეროში. ორმხრივი ურთიერთობის საკითხებზე. 

საქართველო თბილისი. 

 

1990 საკვალიფიკაციო პროგრამა - ვენა (ავსტრია) და 

ბუდაპეშტი (უნგრეთი). 

 

 

       ბიოგრაფია ცნობარებში: 

 
                ანზორ აბრალავა შეტანილია ენციკლოპედიური ხასიათის   

                ცნობარებსა  და გამოცემებში: 

1. ეკონომიკის ენციკლოპედიური ლექსიკონი თბ. 2005 

2. საქართველოს სწავლული ეკონომისტები თბ. 2005 

3. ვინ ვინაა საქართველოში? 2001-2002, 2002 

4. საქართველო XXI საუკუნის დასაწყისი 2001. 

5. ინგა ქვარცხავა “საქართველოს პარლამენტი 1999-2003 (4) 

   თბ. 2004. 

6. საქართველოს პარლამენტი 1990-2006, 2006. 

 

 

      საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მოღვაწეობა 

 
        1992-2002,          კონსტანტინე გამსახურდიას საზოგადოების წევრი,  

                           საზოგადოებრივ ურთიერთობათა კომისიის  

                           თავმჯდომარე, ვიცე-პრეზიდენტი (1994 წლიდან) 

 

2003-2006     პოლიტიკური მოძრაობის “XXI საუკუნე” 

                   ვიცე-პრეზიდენტი 

 

2006- დღემდე      პოლიტიკური მოძრაობის “სოლიდარობა”  

                  (უფლებამონაცვლე   პოლიტიკური მოძრაობის “XXI  
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                           საუკუნე”) თავმჯდომარე 

 

 

       სამეცნიერო მუშაობა 

 
1992-2009 გამოქვეყნებულია: 7 (შვიდი) წიგნი ქართულ ენაზე 

და ჩართულია საერთაშორისო გაცვლაში, 50-მდე 

სამეცნიერო სტატია ქართულ და უცხოურ გამოცემებში 

მონაწილეობა საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციებში - პოლონეთში, ლიტვაში, საფრანგეთში, 

საქართველოში (სტატიები გამოქვეყნებულია შესაბამის 

შრომების კრებულებში). 

         

                ენები:           ქართული (მშობლიური), რუსული, ინგლისური. 

 

        

 

 

          

 

    
                                


