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Nova 2007; Mary P. Lassiter; 339.9/39; 2015-12160 

ეკონომიკა, პოლიტიკა და სოციალური საკითხები ლათინურ ამერიკაში 

1. ლათინური ამერიკა: ტერორიზმის საკითხები 

2. სახელმწიფო და რეჟიმი ბრაზილიაში 64 წლის შემდეგ: ბიუროკრატიული 

ავტორიტარიზმი თუ სამხედრო დიქტატურა? 

3. ბრაზილიისა და აშშ – ს სავაჭრო პოლიტიკა 

4. პროფკავშირების ეკონომიკა და კოლექტიური გარიგება: გაკვეთილები 

საერთაშორისო გამოცდილებიდან 

5. ეკონომიკური განვითარება და სოფლის მეურნეობის ბაზრებზე სივრცითი 

ინტეგრაციის განმსაზღვრელი ფაქტორები 

6. პროფკავშირები და შრომის ბაზარი ბრაზილიაში 

7. შრომის ბაზრის ინტეგრაცია და ეკონომიკური რეგულირება 

8. მინიმალური ხელფასები განვითარებად ქვეყნებში  

9. სოფლის განვითარების პროგრამები არგენტინასა და მის ინსტიტუტებში 

(ნეოლიბერალური აკროეკონომიკური კორექტირების ჭრილში) 

10. შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკა: შეფასებითი მტკიცებულებები 

11. ავტონომიური მონაწილეობა და პოლიტიკური ინსტიტუტები ბრაზილიის 

დემოკრატიაში 

12. პოლიტიკური პროცესი ბრაზილიაში: გამოწვევები და შეზღუდვები 

 

წინასიტყვაობა 

ლათინური ამერიკა არის ქვეყნების მრავალფეროვანი ჯგუფი, რომელსაც აქვს ძალზე 

მრავალფეროვანი ეკონომიკა და პოლიტიკური დინამიკა. ზოგი მათგანი სიღარიბის 

სიმძიმეს განიცდის, ზოგი კი ნავთობით მდიდრდება. ისინი საუბრობენ ესპანურ, 

პორტუგალიურ და ფრანგულ ენებზე. ეს ახალი წიგნი აერთიანებს 21 – ე საუკუნის 

დასაწყისში არსებულ კრიტიკულ საკითხებს ახლებურად განიხილავს მას. წიგნში გან 

ხილულია ეკონომიკური  პლიტიკური საკითხები ლათინურ ამერიკაში.  
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Nova 2007; Thomas Gabe and Gene Falk; 301.185.1/2; 2015-10450 

მშობლების სამუშაო და ოჯახის ეკონომიკური კეთილდღეობა 

1. შესავალი 

2. ამ მოხსენების შესახებ 

3. როგორ განვსაზღვროთ ოჯახები 

4. როგორ მოვიქცეთ შემოსავალთან 

5. ოჯახის შემოსავალი და სიღარიბის სტატუსი 

6. მშობლის სამუშაო და ოჯახის საშემოსავლო სტატუსი 

7. მშობლების ხელფასი, მიმაგრება სამუშაოზე და გამომუშავების ადეკვატურობა 

8. ოჯახის შემოსავლები  

9. ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ხელფასების განსაზღვრაზე 

10. მშობლების ხელფასი 

11.  მშობლების სამუშაო წლის განმავლობაში 

12. ეკონომიკური დაუცველობა და პოლიტიკის ზოგიერთი საკითხი 

 

წინასიტყვაობა 

ოჯახი და სამუშაო სტრუქტურა ამერიკელთა უმეტესობის ცხოვრებაში. სამუშაო 

ხელმოკლე ოჯახების უმეტესობისთვის  დახმარების უპირველესი საშუალებაა, ხოლო 

სამთავრობო პოლიტიკა, რომელიც მიმართულია  დაბალი შემოსავლის მქონე 

ბავშვიანი ოჯახებისკენ , ჩვეულებრივ ცდილობს მუშაობის წახალისებას და 

მხარდაჭერას. ოჯახის შემადგენლობა საყურადღებოა, რადგან ბავშვების უმრავლესობა 

ცხოვრობს ერთ მშობელთან და ეკონომიკური მდგომარეობა უფრო მძიმეა, ვიდრე იმ 

ბავშვებისა, რომლებიც ორივე მშობელთან ცხოვრობს. ბავშვების სიღარიბის 

მაჩვენებელი უფრო მაღალია, ვიდრე დაუოჯახებლებს ან ხანდაზმულებს შორის. 
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Nova 2007; Kartic C.Roy, Srikanta Chatterjee; 339.737/2; 2015-12144 

ზრდა, განვითარება და სიღარიბის  შემცირება აზია-წყნარ  ოკეანეში 

1. ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები 

2. ბალი – ინდოეთის ვაჭრობა: თანამედროვე და მომავლის პერსპექტივები 

3. ბალი-ინდოეთის  ეკონომიკური ვაჭრობა: წარსული და მომავალი 

4. RBM-ის მიმდინარე კურსის სტაბილიზაცია და ჩინეთის გაცვლითი კურსის 

რეჟიმი ინოვაციაა მდგრადი ზრდისა და განვითარებისთვის 

5. ავსტრალია აღმოსავლეთ აზიის გლობალიზაციაში 

6. განვითარების პოლიტიკური ეკონომიკა:  აზიური პერსპექტივა 

7. შესაძლებლობების და კეთილდღეობის გენდერული ასპექტები  ინდოეთის 

სოფლებში 

8. ეთნიკური უთანასწორობა და ზრდა ინდონეზიაში ახალი წესრიგის 

შესაბამისად 

9. გენდერული ხელფასის დიფერენციალები და ექსპორტზე ორიენტირებული 

განვითარება ინდონეზიაში 

10. შემოსავლის უთანასწორობა და ჯანმრთელობა:  მონაცემთა ანალიზი 

გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში 

11. გრძელვადიანი დინამიკა გაცვლით კურსებსა და საფონდო ფასებს შორის: 

საქმის შესწავლა 

12. როდის და სად შეუწყობს ხელს უცხოური შემოსავალი ზრდას?  

13. სინო-ინდონეზიური ურთიერთობები: გაკვეთილები წარსულიდან 

14. . ადგილობრივი  ეკონომიკის მნიშვნელობა  ღარიბთა განვითარებისთვის 

15. ეკონომიკური განვითარების შედეგები (აივ / შიდსის მკუნალობის მხრივ): 

სამხრეთ აფრიკის შემთხვევა 

16. სიღარიბე და სოციოეკონომიკური პროფილი კუალალუმპურში 
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17. პოლიტიკის ხარვეზები და გარემოსდაცვითი გარემოებები:  პალმის ზეთის 

შემთხვევა მალაიზიაში 

18. ზრდა, განვითარება და სიღარიბის შემცირება აზია-წყნარ ოკეანეში: ძირითადი 

საკითხების მიმოხილვა 

 

წინასიტყვაობა 

მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიოს უმეტესი მოსახლეობის ცხოვრების დონე  

გაუმჯობესება დროთა განმავლობაში ბევრი კვლავ 

სასოწარკვეთილებაშია.კაცობრიობის უმეტესი ნაწილი ცხოვრობს აზიის კონტინენტზე 

და სწორედ აქ არის ნაპოვნი ზოგიერთი კონტრასტი, როგორც ეკონომიკურ ზრდაში, 

ასევე სიმდიდრისა და სიღარიბის დონესთან. შეძლებს კი ინდოეთი და ჩინეთი ზრდის 

გაგრძელებას ისეთივე ინტენსივობით როგორც ამ ბოლო წლებში მოახერხა, ჯერ კიდევ 

უცნობია. ინდოეთის და ჩინეთის ფარგლებს გარეთ, აფრიკის კონტინენტი, 

განსაკუთრებით, საჰარის ქვეყნები, სადაც უამრავი ადამიანი ცხოვრობს, ღარიბია. ამ 

ქვეყნებიდან ბევრი ბუნებრივი რესურსებით მდიდარია, მაგრამ ამან ვერ შეძლო,რომ  

მათ  დიდ ნაწილს  მიეღწია ადეკვატური  ზრდისთვის  და შეემცირებინა  სიღარიბე. 

როდესაც ქვეყნები იზრდება, ისინი დამატებით ზეწოლას ახდენენ როგორც 

გლობალურ რესურსებზე, ასევე ბუნებრივ გარემოზე. საკითხი იმის შესახებ არსებობს 

თუ არა განსაზღვრული ლიმიტები ეკონომიკური  ზრდისთვის გლობალურ ასპექტში  

არის აქტუალური და  მასზე  ბევრს ფიქრობენ. ტექნოლოგიური პროგრესი ხშირად 

აძლევს  სახელმწიფოებს რესურსებით სარგებლობის ეკონომიას, შეიძლება თუ არა 

რომ ეს ზრდა  გაგრძელდეს უსასრულოდ ეს კითხვაა, რომელიც აქტუალურია და ეს 

განაპირობა ბოლოდროინდელმა სწრაფმა ზრდამ უმეტესად  მკვეთრად დასახლებულ 

ქვეყნებში. 
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 Nova 2007;  Georgios I. Zekos; 330.1/23; 2012-0652 

    ეკონომიკა, ფინანსები და კანონი MNE-ს შესახებ 

1.  შესავალი MNEs 

2. MNEs და კანონი 

3.   MNEs და ინტეგრაცია 

4. გავლენა MNEs-ზე 

5.  FDI -ის როლი      

6. გლობალიზაცია, MNE და ფინანსები 

7. ციფრული, MNE და ელექტრონული კომერცია 

 

წინასიტყვაობა 

MNE- ები მსოფლიო ეკონომიკაში მთავარ როლს თამაშობენ სახელმწიფოებთან 

ერთად. არის თუ არა ამჟამად  საერთაშორისო სამართალში MNE- ს იურიდიული 

პირი? საერთაშორისო სამართალში MNE– ების როგორც სუბიექტებად  აღიარების 

ტენდენცია არსებობს. შეიძლება ითქვას, რომ MNEs არ აქვთ უფლება თავისუფლად 

მიიღონ გადაწყვეტილება.  საჭიროა უფრო მეტი გამჭვირვალობა MNE–ის 

ქმედებებში. MNE- ის წარმომადგენლები  არიან გლობალიზაციის მთავარი 

აქტორები და მათ ევალებათ იმოქმედონ საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად. 

 

 

 



7 
 

Nova 2007; Gernot Köhler, 330.1/20; 2012-0727 

გლობალური ეკონომიკა 

1. შესავლი 

2. ეროვნული ეკონომიკა და მსოფლიო ეკონომიკა 

3. მსოფლიო ეკონომიკის სამი წრიული ნაკადი 

4. გლობალური გარემო 

5. გლობალური წარმოება 

6. ანაზღაურება და დასაქმება მსოფლიო ეკონომიკაში 

7. მოგება მსოფლიო სისტემაში; 

8. მთავრობები და გლობალური ეკონომიკა 

9. გლობალური ბიზნეს ციკლი 

10. გლობალური რეალური ინვესტიციები და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 

11. გლობალური ვაჭრობა 

12. გლობალური ფულის, ინფლაციისა და საპროცენტო განაკვეთები 

13. ვალუტის სისტემა და გაცვლითი კურსები 

14. გლობალური ფინანსები 

15. გლობალური ექსპლუატაცია 

16. პრაქსიოლოგია 

 

წინასიტყვაობა 

ეს ახალი წიგნი არის ერთგვარი შესავალი კურსი გლობალურ ეკონომიკაში. წიგნში 

ნათქვამია, რომ კონკრეტული ქვეყნის ხალხის სიმდიდრე და სიღარიბე არაა 

დამოკიდებული  ამ ქვეყნის შიგნით არსებულ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, 

არამედ მსოფლიო ეკონომიკითაც არის განპირობებული. უფრო მეტად 
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გააანალიზებულია   მსოფლიო ეკონომიკური სისტემა, ვიდრე რომელიმე 

კონკრეტული ეროვნული ეკონომიკა. სტუდენტი სწავლობს გლობალური 

ეკონომიკის მთავარ ასპექტებს, მათ შორის გარემოს, წარმოებას, ხელფასებს, 

მოგებას, ბიზნეს ციკლს, ვაჭრობას, ფინანსებს და სხვა. გლობალური ეკონომიკის 

სირთულე შეჯამებულია სამი ძირითადი ცირკულარული ნაკადის დიაგრამაში, 

კერძოდ, წრიული 1 - ფიზიკური ნაკადები, წრიული 2 - რეალური ბაზრის 

ნაკადები, და წრიული 3 - ფინანსური ნაკადები. შეჯამებისათვის გამოყენებულია 

რამდენიმე მეთოდი, რომელიც დამკვიდრებულია ეკონომიკურ მეცნიერებებში. 

 

 

 

 

 

 

Nova; 2007;  Janez Prašnikar and Andreja Cirman; 330.1/21; 2012-0677;  

განვითარებადი ეკონომიკა და მათი კულტურა 

1.   ზოგიერთი გლობალური დილემა 

2. კულტურის შესწავლა ბიზნესის თვალსაზრისით 

3. თურქეთი: დღევანდელი გამოწვევა და სამომავლო ვერსია 

4. სამხრეთ ევროპა: ეკონომიკური ტენდენციები და ევროკავშირთან ინტეგრაციის 

პერსპექტივები 

5. რუსეთი: განახლებული ხედვა 

6. ბიზნესის კეთება ჩინეთთან ერთად 
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წინასიტყვაობა 

გლობალიზაციით, ჩვენი სამყარო უფრო „პატარა“ გახდა და გეოგრაფიული 

დისტანციაც ბევრად უფრო ნაკლებად მნიშვნელოვანი გახდა.იზრდება ეკონომიკური 

ინტეგრაცია და ქვეყნებს შორის ურთიერთდამოკიდებულება. კონკურენცია ბიზნესებს 

შორის იცვლება მიწოდების ქსელებს შორის კონკურენციით.  მიწოდების ქსელში 

რისკის მართვა მისი წარმატების გადამწყვეტი ფაქტორია. გლობალიზაციის პროცესი 

თანამედროვე ბიზნესის სამყაროს ბევრ გამოწვევას უქმნის. მიუხედავად იმისა, რომ ამ 

პროცესს საფუძველი აქვს ეკონომიკურ სფეროში, გლობალიზაციას ასევე აქვს 

მნიშვნელოვანი გავლენა პოლიტიკაზე. ამავე დროს, გლობალიზაციამ წამოჭრა 

საკითხი კულტური მრავალფეროვნების როლსა და მნიშვნელობაზე.  

 

 

  

 

 

 

 

Nova 2007; Carolyn C. Pertsova; 330.1/28; 2015-11070 

ეკოლოგიური ეკონომიკის კვლევის ტენდენციები 

1. "ნახშირბადის კვალის" განმარტება 

2. მოხმარება და ეკოლოგიური ეკონომიკა: მდგრადობისკენ 
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3.  ეკოლოგიის  ეკონომიკური კვლევების ბოლო ტენდენცია:ეკოსისტემის 

მომსახურების გაუმჯობესების სარგებელი და ხარჯები 

4. განახლებადი ელექტრომომარაგების  საზოგადოებრივი მხარდაჭერა: 

პოლიტიკის შემუშავების მნიშვნელობა 

5. მიწათსარგებლობის ეკონომიკური შეფასების ჩარჩო 

6. გარემოსდაცვა-  ესპანეთის მაგალითი 

7. მდგრადობის რეიტინგი და ერების კრიტიკული მდგრადობის ფაქტორები 

8. ფულადი შეფასების მიღმა: ქონების სოციალური თვისებების გაცნობიერება 

9. სატყეო მეურნეობა და სოფლის განვითარება: კონტექსტის  შესწავლა ისევე, 

როგორც პროდუქტისა 

10.  ნაკრძალის შერჩევა გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობებისთვის, 

ტაილანდის საქმე 

11. ხე-ტყის აუქციონებში ფასების ფორმირების პროცესი და თურქეთში წიფლის 

ფასებზე გავლენის ფაქტორები: საქმის შესწავლა 

12. მდგრადი კეთილდღეობის შეფასება: ადგილობრივი, გარემოსდაცვითი, 

სოციალური და ეკონომიკური პოლიტიკის ტენდენციები 

13. მიწის გამოყენების დინამიკა ბრაზილიურ ამაზონში: სტრუქტურული VAR 

პანელის მონაცემების ანალიზით 

14. რესურსის  დაბინძურების რეგულირება და სტიმულირება კარგი 

გარემოსდაცვითი პრაქტიკისთვის 

15. ესპანელი მომხმარებლის  უპირატესობები თევზის პროდუქტებზე 

16. ეკოლოგიური პროდუქტიულობა: განმარტება და პროგრამები 

17. პროექტების შეფასება გარემოს ზემოქმედების გათვალისწინებით. ეფექტურობა 

და მდგრადობა 

 

წინასიტყვაობა 

წიგნში   გადმოცემულია  ახალი  და მნიშვნელოვანი კვლევები  ეკოლოგიური  

ეკონომიკის სფეროში, რომელიც  წარმოადგენს აკადემიური კვლევების 

ტრანსდისციპლინური სფეროს და ასევე ის  ეხება  ადამიანის ეკონომიკასა და 

ბუნებრივ  ეკოსისტემებს შორის დინამიურ და სივრცულ  

ურთიერთდამოკიდებულებას. ეკოლოგიური  ეკონომიკა  აერთიანებს და 

აკავშირებს  სხვადასხვა დისციპლინებს, საბუნებისმეტყველო  და სოციალურს. 

ეკოლოგიური ეკონომიკის  გაჩენის მნიშვნელოვანი მოტივაცია იყო 

კრიტიკა,ტრადიციული (ძირითადი) გარემოსდაცვითი  და რესურსების 

ეკონომიკის შესახებ. ეკოლოგიის  ეკონომიკა  ასევე  წარმოადგენს  უფრო  
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პლურალისტულ მიდგომას გარემოსდაცვითი პრობლემების  და პოლიტიკის  

შესახებ, აქცენტი  კეთდება გარემოს  გრძელვადიან მდგრადობაზე. ეკოლოგიის 

ეკონომიკა  შეიძლება  ჩაითვალოს გარემოსდაცვითი მეცნიერების ერთ-ერთ 

ვერსიად, სადაც დიდი  ყურადღება ექცევა  სოციალურ, პოლიტიკურ, ეკონომიკურ  

საკითხებს. 

 

 

 

 

Nova 2007; Kam C. Wong; 304.4/3; 2015-10479 

აშშ -ს პატრიოტული აქტის გავლენა ამერიკულ საზოგადოებაზე 

1. შესავალი 

2. საკანონმდებლო პროცესი 

3. საკანონმდებლო კლიმატი 

4. USAPA- ს განხორციელება 

5. გავლენა მაჰმადიანურ საზოგადოებაზე 

6. გავლენა ბიბლიოთეკაზე 

7. მასობრივი წინააღმდეგობა 

8. USAPA: წინასწარი შეფასება 
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წინასიტყვაობა 

ბევრი დაიწერა ამრეკის „პატრიოტთა აქტის“  შესახებ, მის მნიშვნელობაზე 

ტერორიზმის წინააღმდგ ბრძოლაში. ეჭვგარეშეა, რომ  მხოლოდ რამდენიმე 

ამერიკელმა  იცის  რეალურად კანონში არსებული დეტალების  უმეტესი ნაწილი 

და მისი შედეგები თავისუფალ  საზოგადოებაზე. 2001 წლის 11 სექტემბრის 

მოვლენებმა, მსოფლიო სავაჭრო ცენტრზე თვდასხმის გამო, კონგრესმა  მიიღო 

კანონები  სამართალდამცავებისა და სასამართლო სისტემის უფლებამოსილებების 

გაფართოებაზე. ბევრისთვის განსაკუთრებით  შემაშფოთებელია საჯარო და კერძო 

ორგანიზაციების მოთხოვნები მიაწოდონ ინფორმაცია სამშობლოს 

უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, რომელიც ითვლება შეურაცხყოფად და 

კონფიდენციალურობის უფლებების დარღვევად. საბოლოო ჯამში,  დროა საჭირო 

იმისათვის, რეალურად შეფასდეს პატრიოტული კანონი. წიგნში  პროფესორი 

ვონგი გვთავაზობს  კრიტიკულ ანალიზს კანონმდებლობისა და საუბრობს  მისი 

ბოროტად გამოყენების შესახებ. 

 

 

 

 

 

 

Nova; 2007; Amy Verdun; 339.9/36; 2015-12156 

ეკონომიკისა და ფულადი კავშირის პოლიტიკური და ეკონომიკური შედეგები  
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1. გააუარესა თუ არა EMU-მ გერმანიის მდგომარეობა? ფულადი შემოსავლები, 

ფისკალური და სახელფასო პოლიტიკა ახალ რეჟიმში 

2. ევროპული სოციალური მოდელი "ეკონომიკური მმართველობა" და 

"სოციალური ევროპა" მაასტრიხტის ხელშეკრულებიდან ევროპულ 

კონსტიტუციამდე 

3. სახელმწიფოები და ძალაუფლების განხორციელება ახალ ევროკავშირში 

4. როტაცია, რეპრეზენტაცია თუ  რეფორმა? ECB პოლიტიკური ეკონომიკის 

რესტრუქტურიზაცია 

5. პროგრესი ლეგიტიმურობისკენ: ევროკავშირის ფინანსური მომსახურების 

სექტორის პოლიტიკა 

6. EMU– ს ფისკალური წესები 

7. ბიუჯეტირების ხელოვნება; ფისკალური პოლიტიკა ევროზონაში 

8. პირდაპირი დაბეგვრის შედეგები ბიუჯეტზე 

 

წინასიტყვაობა 

ევროკავშირში ეკონომიკური და ფულადი კავშირის (EMU) შექმნით, რომელიც 

უკვე რვა წელია არსებობს, ჩვენ ყველას შეგვიძლია გადავხედოთ  წარსულში 

არსებულ სიტუაციას და ასევე იმ გამოწვევებს და შესაძლებლობებს, რომლებიც 

ჩვენს წინაშე დგას. შეიქმნა 1999 წლის 1 იანვარს, ბანკნოტებისა და მონეტების 

ბაზარზე, რომლებიც გამოჩნდა 2002 წლის 1 იანვარს, EMU გამოცხადდა 

ეკონომიკისა და ვალუტის ინტეგრაციის უპრეცედენტო წარმატებად. 
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Nova 2007; Fu-Lai Tony Yu; 339.9/34; 2015-12149;  

ტაივანის ეკონომიკური ტრანსფორმაცია ევოლუციური თვალსაზრისით: მეწარმეობა, 

ინოვაციური სისტემები და მთავრობა 

1. მეწარმეობა და ეკონომიკური განვითარება ტაივანში 

2. სპეკულაციური ჰიპოთეზა ტაივანის ომის შემდგომი ზრდის შესახებ 

3. სამეწარმეო  გადაწყვეტილებები: თეორია და ემპირიული მტკიცებულებები 

ტაივანისგან 

4. ტკბილი ოფლი: ტაივანელი  მეწარმე ქალები 

5. ორგანიზაციული შესაძლებლობების შემუშავება ტაივანის მცირე და საშუალო 

ბიზნესის განვითარებაში 

6. ინტეგრირებული სტრუქტურული მოდელი და მისი დიაგნოსტიკური და 

ანალიტიკური მიდგომა საქმიანობის უწყვეტი გაუმჯობესების მიზნით 

7. TFT-LCD ინდუსტრიის სტრუქტურის შედარება და კონკურენტული 

პრიორიტეტები ტაივანსა და კორეაში 

8. ინდუსტრია და ცოდნის ევოლუცია 

9. წარმოების სერვისების მიღმა: ცოდნის გამოყენების სტრატეგია - ტაივანის SIP 

Mall- ის ემპირიული შესწავლა 

10. სოციალური კაპიტალი, როგორც კოლექტიური და კერძო პროდუქტი, 

კოოპერატივების განვითარებისათვის: ტაივანის საკრედიტო კავშირების 

მაგალითი 

11. პოლიტიკის შეცვლის ევოლუციური პერსპექტივა ტაივანის ეკონომიკური 

წარმატების მიღმა 

12. ტაივანის ინდუსტრიული პარკის განვითარება და მართვა: სამთავრობო 

პოლიტიკა საბაზრო ძალაუფლების წინააღმდეგ 

13. ტაივანის ეკონომიკური სასწაულის არქიტექტორი: ლი-კუო-ტინგის  

ევოლუციური ეკონომიკა 
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წინასიტყვაობა 

2005 წლის 28 მაისს, ფენგ ჩია უნივერსიტეტის (ტაივანი) ეკონომიკის დეპარტამენტმა  

გამართა სიმპოზიუმი სახელწოდებით: „მეწარმეობის, ინოვაციები და ეკონომიკური 

განვითარება“ . კონფერენციაზე განიხილებოდა თეორიული და ემპირიული 

საკითხები კონფერენციის მთავარ თემასთან დაკავშირებით. ტრადიციული 

ნეოკლასიკური ეკონომიკური მიდგომის გარდა, სიმპოზიუმმა მოიწვია მეცნიერები და 

პოლიტიკოსები, კონომიკის, სოციალურ და ევოლუციურ ეკონომიკაზე  სასაუბროდ 

რათა თავიანთი შეხედულებები გამოეხატათ ტაივანის ეკონომიკური განვითარების 

შესახებ. ეს წიგნი  შეიძლება ჩაითვალოს ამ სიმპოზიუმის პროდუქტად. 

 

 

 

 

 

 

Nova 2007; Edward F. McFlynn; 339.9/37; 2015-12159 

ინდონეზიის ეკონომიკა და გეოპოლიტიკა 

1. მთავრობა და პოლიტიკა 

2. სამოქალაქო საზოგადოება და პოლიტიკური ცვლილებები სამხრეთ კორეაში, 

ინდონეზიასა და მალაიზიაში 

3. ინდონეზია: საშინაო პოლიტიკა, სტრატეგიული დინამიკა და ამერიკის 

ინტერესები 

4. ინდონეზიის არჩევნები 
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5. ეკონომიკა 

6. ეკონომიკური კრიზისის დიფერენციალური გავლენა ტაილანდზე, 

ინდონეზიასა და სამხრეთ კორეაზე; 

7. ეკონომიკური საზღვრების გაფართოება  

8. ინდონეზიური მრავალგანზომილებიანი კრიზისი და მისი გავლენა 

კეთილდღეობაზე 

9. ტრანზიტი ინდონეზიაში 

10.  სინგაპურის განვითარება   

11. ისტორიული გარემო 

12. ინდონეზიური სეპარატისტული მოძრაობა აჩეში 

 

წინასიტყვაობა 

ინდონეზია მდებარეობს სამხრეთ-აღმოსავლეთ  აზიაში.  სადაც 200 მილიონი 

ადამიანი ცხოვრობს. ინდონეზია ბოლო წლების განმავლობაში ტერორიზმის 

ეპიცენტრია სამხრეთ აზიაში. გარდა ამისა, მისი გეოგრაფიული მდებარეობა 

მოსახლეობას დაუცველს ხდის ძლიერი წყალდიდობის, არაპროგნოზირებადი 

გვალვის, მცენარეთა მავნებლების შეტევების, ვულკანური მოქმედების და 

მიწისძვრებისაგან, რომლებიც ზოგჯერ ასოცირდება ცუნამთან. ადამიანის 

საქმიანობასთან დაკავშირებული ყველაზე მნიშვნელოვანი ეკოლოგიური საკითხებია 

ტყის დეგრადაცია, სამრეწველო ნარჩენებისა და კანალიზაციისგან წყლის 

დაბინძურება, ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და ქალაქების ინდუსტრიისგან 

ჰაერის დაბინძურება, ტყის ხანძრის შედეგად გამოწვეული კვამლი და დაბინძურება. 

ამ წიგნში მოცემულია პოლიტიკური რეფორმების ანალიზი, საშინაო პოლიტიკა, 

ინდონეზიური არჩევნები, ეკონომიკა და მისი გავლენა ინდონეზიის საზღვრებზე, 

ისტორიულ გარემოში და ინდონეზიური სეპარატისტული მოძრაობა აჩეში. 
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Nova 2007; James D. Gaisford, Vladimir Mayevsky, and William A. Kerr; 

339.9/40; 2015-12164 

რუსული ინდუსტრიის აღორძინება: თხუთმეტი წლიანი გარდატეხის შემდეგ 

1. რუსეთის ინდუსტრია გარდამავალი თხუთმეტი წლის შემდეგ 

2. გადასვლა რაზე?: ინსტიტუციური ცვლილებები და ეკონომიკური სისტემების 

ევოლუცია 

3. საბჭოთა კავშირიდან რუსეთის ფედერაციამდე: ეკონომიკა გარდამავალ 

პერიოდში 

4. გადასვლის რთული გზა: ინსტიტუციები და გარიგების ხარჯები რუსეთის 

ეკონომიკაში 

5. წვრილი ბაზრები და არასაკმარისი ინვესტიციები რუსეთის ეკონომიკაში 

6. ეკონომიკური პოლიტიკა რუსეთის ეკონომიკური განვითარების 

გასაძლიერებლად: სახელმწიფოზე ორიენტირებული მიდგომა 

7. საზოგადოებრივი ინდუსტრიულიზაციის პოლიტიკის საინვესტიციო 

ასპექტები 

8. საერთაშორისო სავაჭრო პოლიტიკა და რუსეთის ეკონომიკაში ხელახალი 

ინვესტიციები 

9. კანონი უცხოური ინვესტიციების შესახებ  და ბიზნეს პრაქტიკა რუსეთის 

ფედერაციაში 

10. მეკობრეობა, საკუთრება და პროდუქტიულობა: ინტელექტუალური 

საქმიანობის შედეგების დაცვის საქმე 

11. ტრანსფორმაცია და რეფორმები რუსეთის ენერგეტიკის სექტორში: 

ახლადშექმნილი ნავთობმრეწველობა 

12. ტრანსფორმაცია და რეფორმა რუსეთის ენერგეტიკის სექტორში: ბუნებრივი 

გაზი და ნავთობის ტრანსმისია 

13. საყოფაცხოვრებო მოთხოვნის როლი რუსული ინდუსტრიული პროდუქტების 

გაფართოებაში 
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14. სურსათის მიწოდების ქსელები რუსეთის ფედერაციაში 

15. რუსეთის ფედერაციის ინდუსტრიისაკენ მიმავალი გზა 

 

 

წინასიტყვაობა 

წიგნში აღწერილია რუსეთის ეკონომიკური ტრანსფორმაცია საბჭოთა პერიოდიდან 

დღევანდელ თანამედროვე ფირმებამდე. გარდა ამისა, იგი ასახავს შეზღუდვებს 

რუსეთის სრულ საბაზრო ეკონომიკაში გადასვლამდე და მომავალში როგორ უნდა 

ამოიღონ ეს შეზღუდვები. წიგნი აერთიანებს თეორიულ დისკუსიებს  და რეალურ 

სამყაროში მიღებულ გამოცდილებას, რომელიც ეხება პოსტ-კომუნისტური რუსეთის 

ინდუსტრიულ განვითარებას. წიგნი გადმოგვცემს რუსი ავტორებისა და ამ ავტორთა  

თანამედროვე ბაზრის ეკონომიკაში  მოღვაწეობაზე დაფუძნებულ  გრძელვადიან 

თანამშრომლობის შედეგს. აქედან გამომდინარე, ეს ემყარება მათ გამოცდილებას, ვინც 

უშუალოდ იყო მონაწილე  რუსული ინდუსტრიისა  გარდამავალ პერიოდში.   

 

 

 

 

 

 

 

 Nova 2008; Pavel Gordeev; 330.1/25; 2012-0648;  

დემოგრაფიული ეკონომიკის კვლევის პერსპექტივები 

1. პენსიონერები და ეკონომიკური განვითარება დასავლეთ ვირჯინიაში 
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2. სეკულარიზაცია და ნაყოფიერება: მონაცემები ესპანეთიდან 

3. სოციალური არჩევანი და საპენსიო რეფორმები 

4. მარტოხელა დედები ევროპაში: დეკომპოზიციის მიდგომა 

5. შრომის ბაზრის განვითარება ბალტიის ქვეყნებში 

6. დემოგრაფიული განვითარება და დასაქმების პრობლემები ბალტიის ქვეყნებში 

7. ურბანული პრობლემები გლობალურ სამყაროში - 1989 წლის შემდეგ 

(აღმოსავლეთ) გერმანიაში ქალაქების ეკონომიკური და დემოგრაფიული ვარდნა 

 

წინასიტყვაობა 

დემოგრაფიული ეკონომიკა სწავლობს შრომის ეკონომიკას, მათ შორის შრომის 

მიწოდებასა და მოთხოვნილებას, თანამშრომლის / დამსაქმებლის 

გადაწყვეტილებებს და შრომის ბაზრის საკითხებს. ეს ახალი წიგნი წარმოადგენს 

ახალ კვლევას ამ სფეროში. პენსიონერები ძალიან მნიშვნელოვანი გხდა 

სახელმწიფოსა და ადგილობრივი ეკონომიკისათვის. იგი ასევე მიუთითებს 

გარკვეულ პოტენციურ რისკებზე, რომლებიც დაკავშირებულია საპენსიო 

პოლიტიკისთან. წიგნში ასევე განხილულია შემდეგი საკითხები: შრომის ბაზრის 

განვითარება, დემოგრაფიული განვითარება და ურბანული პრობლემები ბალტიის 

ქვეყნებში. 
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Nova; 2008; Jong Kyu Lee and Sanghack Lee; 330.19/97; 2012-0366 

განმეორებადი ეკონომიკური კრიზისი კორეაში 

1. შესავალი 

2. კორეული გამოცდილება ეკონომიკური კრიზისების მოგვარებაში 

3. კრიზისების მოგვარების პოლიტიკის შეფასება 

4. 1997 წლის ეკონომიკური კრიზისის მახასიათებლები 

5. წინასწარი დასკვნა 

 

წინასიტყვაობა 

არსებობს დიდი მოცულობის ლიტერატურა კორეის წარმატების შესახებ ეკონომიკის 

განვითარებაში. ამასთან, კორეამ განვითარების პროცესში მრავალი ეკონომიკური 

კრიზისი განიცადა.მიუხედავად იმისა, რომ 1997 წელს ფინანსურმა კრიზისმა დიდი 

ყურადღება მიიპყრო მასმედიასა და აკადემიაში, 1997 წლის ფინანსურ კრიზისამდე 

კორეას არ ჰქონდა  იმუნიტეტი ეკონომიკური კრიზისისთვის. წიგნში განხილულია 

1960-იანი წლებიდან კორეაში არსებული ეკონომიკური კრიზისების გამოცდილება და 

მათი რეზოლუციები.  განხილული  კრიზისული შემთხვევებიდან გაირკვა, რომ ის 

ფაქტორები, რომლებმაც გამოიწვია ერთი წინა კრიზისი, მოგვიანებით განმეორებით 

წარმოშვა სხვა კრიზისი. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ წინა კრიზისების მოგვარების 

ზომები საბოლოო ჯამში არაეფექტური იყო იმ თვალსაზრისით, რომ ეკონომიკური 

კრიზისის ძირითადი მიზეზები დარჩა გადაუჭრელი და  შედეგად, კრიზისის 

თავიდან განმეორებას  ხელი ვერ  შეუშალა 
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Nova 2008; Alejandro L. Domínguez; 338.244/96 

გლობალური მენეჯმენტი: სტრატეგია, გამოწვევები და გაურკვევლობა 

1. წარსულის შესწავლა და სტრატეგიული ცვლილებების შედეგები: წარსული, 

აწმყო და მომავალი გამოწვევები 

2. პარტნიორის  შერჩევის ფაქტორები და საერთაშორისო  საწარმოები ტაილანდში 

3. სამრეწველო სტრუქტურის გავლენა მენეჯერულ ცოდნაზე 

4. ტურიზმის ნეგატიური შიდა ეფექტების გამოსწორება: გაურკვევლობა 

საზოგადოებრივი გარემოსდაცვითი მართვის პოლიტიკის შემუშავებაში 

5. ფინანსური ინსტიტუტების გლობალური გაფართოება 

6. ტურიზმის მოთხოვნის პროგნოზირება გამოთვლითი მეთოდების გამოყენებით: 

გამოწვევა ტურიზმის ინდუსტრიისთვის 

7. ასიმეტრია ტრანსნაციონალურ  გამოთვლებში 

8. საკუთრების უპირატესობა ფირმის სტრატეგია: პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციები 

9. რისთვის  არის ეროვნული პარკები? ახალი გამოწვევები ეროვნული პარკების 

მენეჯმენტში 

 

წინასიტყვაობა 

მენეჯმენტი მოიცავს ერთი ან მეტი ადამიანის ან სუბიექტების ჯგუფის 

ხელმძღვანელობას და კონტროლს, ამ ჯგუფის კოორდინირებისა და ჰარმონიზაციის 

გზით  დასახული  მიზნის მისაღწევად. მენეჯმენტი ხშირად ითვალისწინებს 

ადამიანური რესურსების, ფინანსური რესურსების, ტექნოლოგიური რესურსების და 

ბუნებრივი რესურსების განლაგებას და მანიპულირებას.  წიგნი ეხება მენეჯმენტის 

პრობლემებს გლობალურ კონტექსტში და წარმოადგენს ამ მზარდ  სფეროში უახლეს 

კვლევებს. 
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Nova; 2008; United States.--Government Accountability Office; 336/8; 

2012-0376 

1. ფონი 

2. სახელმწიფოსა და ადგილობრივ ხელისუფლებაში ფისკალური სიძნელეები 

მომდევნო 10 წლის განმავლობაში წარმოიქმნება 

3. ფისკალური ბალანსის შემცირება ჯანდაცვის ხარჯების სწრაფი ზრდის გამო 

4. სახელმწიფო და ადგილობრივი ხელისუფლების სექტორებში ბიუჯეტის 

შემცირების თავიდან ასაცილებლად საჭიროა აუცილებელი პოლიტიკური 

ცვლილებები 

 

წინასიტყვაობა 

ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, ჩემ გამოსვლებში და პრეზენტაციებში 

ყურადღება გამახვილდა ჩვენი დიდი და მზარდი ფედერალური საგადასახადო 

პრობლემისა და ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის  რისკების შესახებ. ათწლეულის 

მანძილზე ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის ანგარიშვალდებულმა 

ოფისმა (gao) ჩაატარა გრძელვადიანი მოდელირება, რომელიც აჩვენებს, რომ 

პოლიტიკაში ცვლილებების არარსებობა,  დემოგრაფიული ცვლილებების 

კუმულაციური ეფექტი და ჯანდაცვის ხარჯების ზრდა  იწვევს ფედერალური 

ვალის ზრდას. ამ წიგნში განხილულია სწორედ ამ პრობლემასთან დაკვშირებული 

საკითხები. 
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Nova; 2008; Megan J. Tauline; 336.743/2; 2012-0278 

გაცვლითი კურსი: დინამიკა, მოლოდინი და კორექტირება 

1. არა სრულყოფილი ცოდნა, ეჭვი და გაცვლითი კურსის დინამიკა 

2. საერთაშორისო პარიტეტული ურთიერთობა და არაძალადობრივი 

გაცვლითი კურსი 

3. PPP და შავი ბაზრის გაცვლითი კურსი (1939-1959) ესპანეთის paseta- ის 

გამოცდილება 

4. საერთაშორისო ფინანსური ცენტრის გაცვლითი კურსი: ჰონგ-კონგის 

შემთხვევაში 

5. გაცვლითი კურსი მოქნილობა და რეალური კორექტირება განვითარებადი 

ბაზრის ეკონომიკაში 

6. რეალური გაცვლითი კურსის გრძელვადიანი გადანაწილება: აზიის 

მონაცემები 

7. არსებობს თუ არა სიძნელეები რეალური გაცვლითი კურსის ქცევისას? 

ნაკლებად განვითარებული ქვეყნების შემთხვევები 

8. ქმნის თუ არა დროის შეუსაბამობის პრობლემა,  სავალუტო ტარიფი უარესს, 

ვიდრე წარმოგიდგენიათ? 

9. სავაჭრო ინტეგრაცია, კონკურენცია და გაცვლითი კურსის გაუფასურება 

10. სამიზნე ზონის ორმაგი კურსების მოქმედების ვადა 

 

 

წინასიტყვაობა 

გაცვლითი კურსი არის მიმდინარე საბაზრო ფასი, რომლითაც შეიძლება ერთი 

ვალუტის მეორეზე გაცვლა. ადგილზე გაცვლა ეხება მიმდინარე გაცვლით 

კურსს, როცა წინასწარი გაცვლა ხდება, უფრო მეტად მოქმედებს მომავალ 

გაცვლით კურსზე. სავალუტო განაკვეთები განსხვავდება განსხვავებული 

მოთხოვნების ცვლილების გამო. სავალუტო კურსები განსხვავდება სხვადასხვა 
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ქვეყნებში საქონლისა და მომსახურების შედარებით განსხვავებულ ფასების და 

ეროვნული ფულადი და ფისკალური პოლიტიკის განსხვავებულობის გამო. 

საგადასახადო განაკვეთებსა და საპროცენტო განაკვეთებში განსხვავებები  

გავლენას ახდენს ქვეყნის საგადამხდელო ბალანსზე და, შესაბამისად, მის 

გაცვლით კურსზე. ამ წიგნში განხილულია სწორედ გაცვლით კურსთან 

დაკავშირებული სხვადასხვა საკითხი. 

 

 

 

 

       

Nova; 2008; Mark Sherry; 316.32/7; 2015-10602 

შეზღუდული უნარები და მრავალფეროვნება 

1. შეზღუდული უნარები და მრავალფეროვნება 

2. შეზღუდული უნარები და ეთნიკური წარმომავლობა 

3. შეზღუდული უნარები და გენდერი 

4. შეზღუდული უნარები და სოციოეკონომიკური სტატუსი 

5. დასკვნა 

 

წინასიტყვაობა 

ეს წიგნი დაიწყო როგორც ლექციების სერია, რომელიც მომზადდა ტოლეტოს 

უნივერსიტეტის ინვალიდობისა და მრავალფეროვნების კლასში. მოსწავლეები 
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ამაზე დადებითად რეაგირებდნენ და მე გადავწყვიტე გამომექვეყნებინა 

როგორც კვლევა, რადგან არ არსებობს ლიტერატურა ამ საკითხების გარშემო. 

მინდა მადლობა გადავუხადო იმ სტუდენტებს, რომელთა დადებითი 

გამოხმაურება,  გახდა ჩემი მოტივატორი ამის გამოსაქვეყნებლად. წიგნში ასევე 

წარმოდგენილია მრავალი შეთავაზება ჯანდაცვის სფეროში არსებული 

პრაქტიკისა და პოლიტიკის რეფორმირებისთვის, რათა გაუმჯობესდეს 

მომსახურების სერვისი. 

 

 

 

 

 

 

 Nova 2008; William N. Toggins; 330.115/79; 2012-0646 

ახალი ეკონომეტრიული მოდელირების კვლევა 

1. ეკონომეტრიული რისკის მოდელირება 

2. კორექტივები უთანასწორობის ინდექსისათვის 

3. ინფლაციის მიზნობრიობა განვითარებად ეკონომიკაში: ნიგერიის 

მაგალითი 

4. იტალიის სავაჭრო სისტემის  მამოძრავებელი ფაქტორები ბოლო ორი 

ათწლეულის განმავლობაში: სტრუქტურული ანალიზი 

5.  მიწოდების პრობლემა და მუდმივი უმუშევრობა:  შრომის ბაზრის 

დინამიკის მოდელირება ნიდერლანდებში 
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6. მომხმარებლის ქცევა და მოთხოვნა საცალო ვაჭრობაში 

7. ექსპონენტის გაფართოება 

 

წინასიტყვაობა 

ეკონომეტრიულ მოდელებს ეკონომისტები იყენებენ მაკროეკონომიკური ასპექტებს 

შორის სტანდარტული ურთიერთობების დასადგენად და ამ ურთიერთობებს იყენებენ 

გარკვეული მოვლენების გავლენის პროგნოზირებითვის ინფლაციაზე, უმუშევრობის 

ზრდაზე და ა.შ. ეკონომეტრიულ მოდელებს, როგორც წესი აქვთ, როგორც 

მოკლევადიანი მიწოდების კომპონენტი ფიქსირებული ფასებით და საერთო 

მოთხოვნის წილი და პოტენციური გამომავალი კომპონენტი. ორი ცნობილი 

ეკონომეტრიული მოდელია ფედერალური სარეზერვო ბანკის ეკონომეტრული 

მოდელი და „DRI WEFA“ მოდელი. ეს წიგნი წარმოადგენს ამ სფეროში ახალ და 

მნიშვნელოვან კვლევებს. 

 

 

   

 

 Nova 2008; Marco Bee, Giuseppe Espa, Roberto Gabriele, Bernardo 

Maggio and Gianfranco Piras; 330.115/80; 2012-0547 

1. შესავალი 

2. . ლიტერატურის მიმოხილვა 
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3.მოდელები დიფუზიის გარეშე 

4. ტექნოლოგია, დიფუზია და ზრდა 

5. მოდელები ეგზოგენური დიფუზიით 

6. მოდელები ენდოგენური დიფუზიით 

7. ალტერნატიული მიდგომა: უწყვეტობის უპირატესობა  

8. ეკონომეტრიული შეფასება 

9. ზრდისა და ტექნოლოგიის დინამიური მოდელის კვალზე 

10. მოდიფიცირებული მოდელი 

11. ტექნოლოგიის დიფუზია: SETI-ს  მოდელი 

12. სხვა ეკონომიკური მოდელები 

13.დასკვნა; მტკიცებულებები 

 

 

 

წინასიტყვაობა 

ამ წიგნში ავტორები წარმოადგენენ ეკონომიკური მოდელების ეკონომეტრიული 

მეთოდების გადაფასებას. ლიტერატურის ამ ნაკადის სირთულის გათვალისწინებით, 

ეს არ იძლევა თემის სრულ ექსპოზიციას, ავტორები კონცენტრირებენ უწყვეტობის  

ეკონომეტრიული მოდელის შეფასებასა და სიმულაციურ ანალიზზე, რომელიც 

ემყარება თეორიულ ჩარჩოს - SETI -ის მოდელს შემუშავებულს-პადოანში (1996). 

წიგნში  წარმოადგენილია რამდენიმე საინტერესო თეორიული ასპექტი, როგორიცაა 

ICT– ის დიფუზიის პროცესი და მომსახურების როლი ტექნოლოგიაში. განიხლიბა 

სხვა პრობლემატური საკითხები, რომელიც ამ თემასთანაა დაკავშირებული. 
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Nova 2008; Walter R. Levin; 33/38; 2012-0728 

პოლიტიკური ეკონომიკის კვლევა 

1. რატომ განიცადა კორეამ ამდენი ეკონომიკური კრიზისი? 

2. ნორმატიული პოლიტიკური ეკონომიკა 

3. რელიგია, როგორც ადაპტაცია: დროის  როლი 

4. ECB- ის მონეტარული პოლიტიკა 

5. სამსახურიდან დათხოვნის ავტომატური ბუნება ესპანეთში: 

თანამდებობიდან განთავისუფლება სამოქალაქო კანონით 

6. პოლიტიკური ეკონომიკა ადამიანური და ფიზიკური კაპიტალის დაგროვება 

ეკონომიკური ზრდის კონტექსტში 

7. იჯარა 

8. ოპტიმალური ეკონომიკური პოლიტიკა ვალუტის გაცვლისათვის 

 

წინასიტყვაობა 

პოლიტიკური ეკონომიკა გულისხმობს ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ქცევების 

შესწავლის განსხვავებულ, თუმცა ურთიერთდაკვაშირებული   მიდგომებით, 

პოლიტიკური ეკონომიკა, ძირითადად, ეხება ინტერდისციპლინარულ 

კვლევებს, რომლებიც ეყრდნობა ეკონომიკას, სამართალს და პოლიტიკურ 

მეცნიერებას და ცდილობს  იმის ახსნას, თუ როგორ ახდენენ  ერთმანეთზე  

გავლენას  პოლიტიკური ინსტიტუტები, პოლიტიკური გარემო და 

ეკონომიკური სისტემა - კაპიტალისტური, სოციალისტური და  შერეული. რო 

ვიწრო ინტერპრეტაციის  ფარგლებში, ის  ეხება ეკონომიკაში გამოყენებულ 

თემებს, რომლებიც მოიცავს საჯარო პოლიტიკას, როგორიცაა: მონოპოლია, 
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ბაზრის დაცვა, მთავრობის ფისკალური პოლიტიკა და იჯარა. ეს წიგნი 

წარმოადგენს ამ სფეროში უახლეს კვლევებს. 

 

 

 

 

 

 

 

Nova 2008; Eldar Ismailov and Vladimer Papava; 339.9/42; 2015-12168 

 

ცენტრალური კავკასია: გეოპოლიტიკური ეკონომიკის პრობლემები 

1. ინტეგრაცია და ცენტრალური კავკასიის კონცეფცია 

2. კავკასიის ინტეგრირება 

3. ცენტრალური კავკასია: გლობალიზაცია და რეგიონალიზმი 

4. კავკასიის ეკონომიკური სივრცის ძირითადი პარამეტრები 

5. ცენტრალური კავკასიის ქვეყნების ეკონომიკის განსაკუთრებული 

მახასიათებლები 

6. ეკონომიკური ურთიერთკავშირები ცენტრალურ კავკასიაში 
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წინასიტყვაობა 

წიგნი წარმოადგენს პრინციპულად ახალ ხედვას კავკასიის გეოპოლიტიკური და 

გეო-ეკონომიკური პრობლემების შესახებ. კავკასიის რეგიონალიზაციებზე ახალი 

მიდგომის საფუძველზე, წიგნის ავტორებმა წარმატებით შეძლეს ცენტრალური 

კავკასიის  ქვეყნების გლობალიზაციის პროცესებში მონაწილეობის ორიგინალური 

მოდელის შექმნა. ის ასევე  ბევრ სადავო საკითხს შეიცავს და საკმარისად 

ინფორმატიულია, რომ გამოყენებული  იყოს არა მხოლოდ კავკასიის რეგიონის 

მკვლევარ-ექსპერტებისთვის, არამედ მკითხველთა ფართო სპექტრისთვისაც, 

რომლებიც ინტერესდებიან რეგიონის პრობლემებით. 
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Nova 2009; Wade D. Brookins; 336.71/7; 2015-11334 

ოფშორული ზონის ბანკები 

1. ოფშურული ზონის ბანკები -მოხსენებები შტატების სენატისთვის 

2. გამოძიება იმის შესახებ, რომ ოფშორული ბანკები მილიონებს უმალავენ IRS-ს. 

3. დუგლას შულმანის წერილობითი  ჩვენება სენატის კომიტეტის წინაშე საშინაო 

უსაფრთხოებისა და სამთავრობო საკითხების მუდმივი ქვეკომიტეტის შესახებ ; 

ფინანსური ინსტიტუტები -მათი წარმოქმნა და მართვა  

4. კევინ ჯ. ოკონორის (შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტი) 

განცხადება შეერთებული შტატების სენატის კომიტეტის წინაშე  

5. სენატორ კარლ ლევინის მოხსენება სეტას წიანშე ოფშორული ბანკების შესახებ 

6. სენატორ ნორმ კელმანის მოხსენება ოფშურულ ბანკებსა და შტატების 

საგადასახადო ვალდებულებებზე 

7. მოსმენა ოფშორულ ბანკებსა და გადასახადებზე 

 

წინასიტყვაობა 

წიგნში მოცემულია ინფორმაცია  ქვეყანაში საგადასახადო ადმინისტრირებისთვის 

გადამწყვეტი მნიშვნელობის საკითხების შესახებ.   ყოველწლიურად შეერთებული 

შტატები კარგავს 100 მილიარდ აშშ დოლარის  გადასახადის შემოსავლებს 

ოფშორული ზონების გამო. დღეს ოფშორული ბანკები ფლობს ტრილიონ დოლარს, 

სხვადასხვა ქვეყნების მოქალაქეების,  მათ შორის შეერთებული შტატების 

ჩათვლით. დღეს მსოფლიოში დაახლოებით 50 ოფშორული ბანკი ფუნქციონირებს, 

რომელთა საერთო მახასიათებელი ნიშანი საიდუმლოების დაცვა და 

გადასახადების თავიდან აცილებაა. მილიარდობით ღირებულების ამერიკული 

აქტივები პოულობენ გზას ამ საიდუმლო  ზონებში, ბანკების, სამეურვეო 

კომპანიების, ბუღალტერების, იურისტების დახმარებით. წიგნში განხილულია 
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ოფშორული ზონების წყაროები და ის ნაბიჯები, რომლებიც IRS– მა  გადადგა  ამ 

პრობლემის შესამსუბუქებლად. 

 

 

 

 

 

Nova 2009; Hans Gottinger; 338.47/2; 2015-11864 

ქსელური მრეწველობის სტრატეგიული ეკონომიკა 

1. მაღალი სიჩქარის ტექნოლოგიის კონკურენცია(HSTC) 

2. ვერტიკალური კონკურენცია და აუთსორსინგი მომარაგების ქსელში (VCOSC) 

3. თანაარსებობა მიწოდების ჯაჭვში 

4. კოოპერატივი და მაღალტექნოლოგიური კონკურენცია (COOP) 

5. ტექნოლოგიური კონკურენცია და  პროდუქტის დიფერენციაციასთან 

6. კონკურენცია ქსელის ბაზრებში (CNM) 

7. ქსელის ეკონომიკა/ტეცნოლოგიები 

8. მზარდი ანაზღაურება და ქსელური ინდუსტრია 

9. ქსელუირი ეკონომიკა ინტერნეტისთვის 
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წინასიტყვაობა 

ქსელური ეკონომიკა ასრულებს მნიშვნელოვან როლს ფართო 

ურთუერთდაკვაშირებული სისტემების მენეჯმენტში. ის შედგება სისტემური 

ნაწილებისგან , რომლებიც დაკავშირებულია კონკურენტულ და თანამშრომლურ 

ქმედებებთან, რაც გამყარებულია ტექნოლოგიებით. ეს წიგნი საინტერესი იქნება 

მათთვის,  ვინც სწავლობს ინდუსტრიულ ეკონომიკას, მენეჯმენტს, ბიზნეს 

სტრატეგიას. მთავარი თემა არის კონკურენცია „ვერტკალურ“ და 

„ჰორიზონტალურ“ ინდუსტრიას შორის და დამატებითი აქტივობები ინოვაციის 

სფეროში, რაც დაკავშირებულია ბიზნესის ზრდასთან.  

 

 

 

 

Nova 2009; J. Hagen and Thea S. Halvorsen; 338.9/22; 2015-11926 

გლობალური პრივატიზაცია და მისი გავლენა 

1. ჯანდაცვის არაჯანსაღი ასოციაცია 

2. პრივატიზაცია, კონკურენცია და ეფექტურობა: მტკიცებულებები 

ავსტრალიიდან 

3. პრივატიზაცია, მიწის ბაზარი და მიწათსარგებლობა ჩინეთში 

4. პრივატიზაცია, როგორც რესტრუქტურიზაციის სტრატეგია განვითარებად 

ეკონომიკებში: თურქეთის საქმე 



34 
 

5. გლობალური პრივატიზაცია ენერგეტიკის სფეროებში: გლობალური 

"პრიმიტიული დაგროვება" 

6. ვინ ეკუთვნის  მეურნეობაში გამოყვანილი  თევზის გენები? 

7. პრივატიზაციის რაოდენობრივი ანალიზი 

 

 წინასიტყვაობა 

 ბოლო წლების განმავლობაში აქტიურია  პრივატიზაციის ეკონომიკური 

პოლიტიკა,რომელიც განისაზღვრება ,როგორც პასუხისმგებლობის გადაცემა 

საზოგადოებრივი სექტორიდან კერძო სექტორზე და არის ერთერთი გლობალური 

მოვლენა,რომელიც ზრდის ბაზრების გამოყენებას . ერთი მნიშვნელოვანი მოტივაციაა 

პრივატიზაციისთვის, რომ დაეხმაროს პროდუქტის ბაზრების განვითერებას,  ასევე 

ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარებას. პრივატიზაციის პროგრესი  

დაკავშირებულია  პოლიტიკურ და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებასთან. ბევრმა 

განვითარებადმა ქვეყანამ თანდათან შეამცირა თავისი პოლიტიკური რისკები  

მდგრადი პრივატიზების განვითარებისთვის. ხშირ შემთხვევაში ამ რისკების გადაჭრა 

ხდება პრივატიზაციის ბოლო ეტაპზე. პრივატიზაციის განვითარების ერთერთი 

ძირითადი მეთოდია  ბაზრების კონკურენციის გაზრდა.  წიგნი გადმოგვცემს  ამ 

სფეროში წამყვან კვლევებს  მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. 
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Nova 2009; Leszek Kowalczyk and Jakub Piotrowski; 338.28/1; 2015-

11737 

ენერგეტიკული ხარჯები, საერთაშორისო განვითარება და ახალი მიმართულებები 

1. განახლებადი ენერგიის შესაძლებლობები სუდანის სოფლის თემებში 

2. არაკონვენციური ენერგეტიკული სისტემები და გარემოს დაბინძურების 

კონტროლი 

3. ხიდების განახლება და სოფლის თემები: სოციალური სწავლება, როგორც 

კატალიზატორი 

4. ენერგია და მდგრადი განვითარება სუდანში 

5. ალტერნატიული ენერგია მომავლისთვის 

6. ენერგოეფექტურობის  გამოყენება წყლის განაწილების სისტემების დაგეგმვისა 

და მართვის საკითხებში 

7. მეთანის  ადსორბციის მექანიზმი და მისი მოქმედება განცალკევებისა და 

შენახვის მეთოდებზე 

8. ენერგეტიკის  პერსპექტივები ჩინეთში 2050 წელს 

9. ნანო-ტექნოლოგიები მზის ენერგიის გადაქცევისთვის 

 

წინასიტყვაობა 

ენერგია განვითარების მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რადგან იგი ასტიმულირებს და 

ხელს უწყობს ეკონომიკურ ზრდას და განვითარებას.ენერგიის ნებისმიერი ფორმა 

შეიძლება გარდაიქმნას სხვა ფორმად, მაგრამ მთლიანი ენერგია ყოველთვის იგივე 

რჩება. რამდენიმე განსხვავებული ენერგია არსებობს ყველა ცნობილი  ბუნებრივი 

ფენომენის ასახსნელად. ეს ფორმები მოიცავს (მაგრამ არ შემოიფარგლება) 

კინეტიკური, პოტენციური, თერმული, გრავიტაციული, ხმის, სინათლის, ელასტიური 

და ელექტრომაგნიტური ენერგიით. წიგნი განიხილავს ამ სფეროში არსებულ ახალ 
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მოვლენებს, ასევე იმ გავლენას, რაც შეიძლება მომავალში განახლებად  ენერგიას და 

ალტერნატიულ ენერგიას ჰქონდეს. 
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Nova 2009; Marta V. DeGiro; 339.73; 2015-12123 

მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია: საკითხები და განვითარება 

1. მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია: ფონი და საკითხები 

2. მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია: რა არის ეს? 

3. მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები 

და მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობა 

4. მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში დავის მოგვარება: აშშ – ს შესაბამისობის 

სტატუსი მიმდინარე საქმეებში 

5. სოფლის მეურნეობა WTO(მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია)– ს 

მოლაპარაკებებში 

6. ფოლადი და მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია: მიმდინარე პროცესების შეჯამება 

და ვადები გაერთიანებული სახელმწიფოების მონაწილეობით 

7. ექსპორტის საგადასახადო შეღავათები და მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია: 

ექსტრაორდინაციული შემოსავლის გამორიცხვა და უცხოური გაყიდვების 

კორპორაციები 

8. სავაჭრო საშუალებები „Doha Round“-ში 

9. კანკუნის საერთაშორისო სავაჭრო მინისტერიალი 

10. მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის მოლაპარაკებები: დოჰას განვითარების დღის 

წესრიგი 

 

წინასიტყვაობა 

მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია დაფუძნდა 1995 წლის 1 იანვარს, შეთანხმება 

მიღწეულ იქნა ურუგვაისთან მოლაპარაკებების საფუძველზე. ურუგვაის შემთხვევა 

იყო ერთ-ერთი ყველაზე ბოლო, რომელიც წარიმართა მსოფლიო სავაჭრო 
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ორგანიზაციის დაარსებამდე, რომლის ფარგლებშიც მიაღწიეს გენერალურ 

შეთანხმებას ტარიფების შესახებ. მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია არის ყველაზე 

მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც მართავს მსოფლიო 

ვაჭრობას. გადაწყვეტილებებს იღებს წევრი ქვეყნები. WTO მოიცავს 151 წევრს და 

31 დამკვირვებელ მთავრობას, ხოლო წევრები წარმოადგენენ მსოფლიო ვაჭრობის 

95% -ზე მეტს. 
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Nova; 2009; Ervin C. Felker; 301.185.1/3; 2015-10451 

საცხოვრებლების პროგრამები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის  

1. სექტორი 811 და სხვა საცხოვრებელი პროგრამები შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის 

2. საბინაო და ურბანული განვითარებისა და იუსტიციის დეპარტამენტის 

ერთობლივი განცხადება. გონივრული ცვლილებები სამართლიანი საბინაო 

კანონმდებლობის შესაბამისად 

 

 

 

 

წინასიტყვაობა 

ეს წიგნი იკვლევს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დამოუკიდებლად 

ცხოვრების შესაძლებლობას  მისაღებ  ხელმისაწვდომ საცხოვრებლებში. ეს საკითხი 

განსაკუთრებით აქტუალური ხდება 1999 წლიდან. ეს წიგნი განიხილავს საბინაო და 

ურბანული განვითარების საკითხებს , მის პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის უზრუნველყოას სხვადასხვა გზით. 
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 Nova 2009; Katherine R. Williamson; 316/28; 2015-10583 

კონგრესის აქტის შეფასება და გადახედვა  

1. სააგენტო მართველობის განხილვა კონგრესში: კონგრესის აქტის გადახედვა 

ათწლელულის შემდეგ 

2. კონგრესის მიმოხილვის აქტი წერილი „სახელმწიფოს ბავშვებს“ 

3. კონგრესის განხილვის აქტი: ბავშვთა ჯანმრთელობის დაზღვევის შესახებ 

4. ფედერალური მმართველობა: 10 წლის განმავლობაში კონგრესის აქტის  

გადასინჯვის პერსპექტივები 

5. კონგრესის განხილვის აქტი 

 

 

 

 წინასიტყვაობა 

წელს დასრულდა 10 წელი, რაც კონგრესმა მიიღო განხილვის აქტი. კონგრესის 

ზედამხედველობა CRA- ს მმართველობაზე შეიძლება მნიშვნელოვანი და სასარგებლო 

ინსტრუმენტი იყოს მარეგულირებელი პროცესის მონიტორინგისთვის, ასევე 

დააბალანსოს და გაითვალისწინოს ამერიკის მოქალაქეების და საწარმოების 

ინტერესები ფედერალური სააგენტოს წესების  გათვალისწინებით. ამ განცხადებაში 

მოცემულია CRA– ს მიზნები და დებულებები; Gao– ს როლი და საქმიანობა, მათი 

მოვალეობების შესრულება კანონის შესაბამისად. 
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Nova 2009; Claude R. Lewis; 331/129; 2012-0346 

ფედერალური თანამშრომლები 

1. ფედერალური თანამშრომლები: მახასიათებლები და ტენდენციები 

2.  ხანდაზმული მუშაკები: ფედერალური სააგენტოები აწყდებიან 

დაბრკოლებებს,მაგრამ აქვთ შესაძლებლობა დაიქირაონ და შეინარჩუნონ 

გამოცდილი კადრები 

3. ადამიანური რესურსი: ფედერალური გაწვევა და დაქირავება;  გარდაქმნები 

 

წინასიტყვაობა 

ფედერალური პერსონალის  მახასიათებლებისა და ტენდენციების გაცნობიერება 

მნიშვნელოვანია, რადგან  სხვა საკითხებთან ერთად, სააგენტოები ასრულებენ 

თავიანთ მისიებს ამ ძალის გამოყენებით. პერსონალის ჯამური ხარჯები 

(პირდაპირი ანაზღაურება და სარგებელი) ყველა ფედერალური 

თანამშრომლისთვის (სამოქალაქო და სამხედრო, ამჟამინდელი თანამშრომლები და 

პენსიონერები) შეფასდა 2008 წელს $ 523 მილიარდზე მეტი, აქედან სამოქალაქო 

პერსონალის ხარჯები მხოლოდ აღმასრულებელ ფილიალში შეფასდა 

დაახლოებით 194 მილიარდ აშშ დოლარად.  სამი დეპარტამენტი - თავდაცვის 

დეპარტამენტი (DOD), ვეტერანთა (DVA) და საშინაო უსაფრთხოება (DHS) - 2008 

წელს თითქმის 1,9 მილიონი; აღმასრულებელი ხელისუფლების სამოქალაქო 
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თანამშრომლების თითქმის 60% -ს შეადგენდა. ამ თანამშრომლების 35% -ზე მეტი 

მოვალეობას ასრულებნდა ოთხ შტატში (კალიფორნია, ვირჯინია, ტეხასი და 

მერილენდი) და კოლუმბიის ოლქი, ხოლო DOD იყო საუკეთესო ფედერალური 

დამსაქმებელი 35 შტატში.DOD-მა ასევე დაასაქმა ფედერალური სამოქალაქო 

თანამშრომლების 90% -ზე მეტი უცხო ქვეყნებში და იყო ყველაზე მაღალი 

ფედერალური დამსაქმებელი აშშ-ს ტერიტორიებზე. ფედერალური მუშახელი 

გაიზარდა 120,000-ზე მეტი თანამშრომელით  2000 წლიდან 2008 წლამდე.ბოლო 10 

წლის განმავლობაში შემცირდა სამოქალაქო დასაქმება სხვა სააგენტოებში (მათ 

შორის DOD-სა და სხვა ყველაზე დამოუკიდებელი სააგენტოებშიც კი). 

 

 

 

 

 

Nova 2009; Franklin G; Mixon Jr; Richard j. Cebula; 330/35; 2015-

11061 

1. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიღწევა ბიზნესსა და 

ეკონომიკაში  

2. გენდერი, დამოკიდებულება და ეფექტურობა ეკონომიკაში 

3. გამოცდილება და დამოკიდებულება ბიზნესის სტუდენტებისა და მათი 

თანატოლების თაღლითობის მიმართ 

4. ისინი არიან თუ არა? გადახედვა და მტკიცებულება თაღლითობაზე 

ეკონომიკურ სპეციალობებში 

5.  ეკონომიკური ცოდნა, ზრდასრულთა დამოკიდებულებები და შეხედულებები 
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6. საშინაო დავალება და  პრაქტიკა მიკროეკონომიკაში 

7. სტუდენტების რეაქცია დასწრებაზე 

8. მეზღვაურო! გსურს მიიღო საშუალო სკოლის დიპლომი? 

9. პოლიტიკური ეკონომიკის სწავლება 

10. უახლესი მიდგომები ეკონომიკის შესწავლისთვის 

11. ესკალატორები, კიბეები, მოძრავი ბილიკები 

12. „ეკონოკუკის გზები“- ელექტრონული სწავლება 

13. ეკონომიკის სწავლება 

14. უჩინარი ხელი 

15. ასიმეტრიული ინფორმაცია სრულყოფილი კონკურენციის შესახებ:   შესავალი 

ეკონომიკის სახელმძღვანელოში; 

16. პროფესიონალური ბეისბოლის სტადიონის საქმე 

17. სადოქტორო სწავლების დიფერენცირებული მოდელი ეკონომიკაში 

 

 

  

წინასიტყვაობა 

საგნები, რომლებიც ამჟამად განიხილება ამ ჟანრის აკადემიურ ჟურნალებში 

დაყოფილია სამ ნაწილად - კვლევა, პედაგოგიკა და ინფორმაცია ეკონომიკური 

განათლების პროფესიის შესახებ - ეს ტომი გთავაზობთ მიმოხილვას მიმდინარე 

დებატებზე ეკონომიური წიგნიერების, გენდერის გავლენის, ეკონომიკური 

პოლიტიკის, თაღლითობის შესახებ.  აგრეთვე აღიარებს ლიტერატურის, სპორტის და 

კულტურას  ეკონომიკის გასაუმჯობესებლად. წიგნში თავმოყრილია არაერთი 

შესანიშნავი მეცნიერის კვლევა  ეკონომიკური განათლების სფეროში, მათ შორისაა 

ნებრასკის უნივერსიტეტის უილიამ ბ. ვალსტატი, ჟურნალის ეკონომიკური 

განათლების ასოცირებული რედაქტორი, პენსილვანიის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

გ. დირკ მათეერი,ეკონომიკის ავტორი ფილმებში,რიჩმონდის უნივერსიტეტი კიმ მარი 

მაკგოლდრიკი, The American Economyist- ის სარედაქციო საბჭოს წევრი, ეკონომიკური 

განათლების ჟურნალი და ეკონომიკისა და ფინანსური განათლების ჟურნალი. 

დასკვნის სახით, შეიძლება ითქვას, ეს ტომი  აერთიანებს ეკონომიკურ განათლებასთან 

დაკავშირებული მრავალი წამყვანი მეცნიერის კვლევასა და იდეებს. 
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Nova 2009; Irving H. Wadell; 331.2/95; 331.2/95 

შემოსავლის განაწილება: უთანასწორობა, ზემოქმედება და წახალისება 

1. ბირმინგამის პარკში თანაბარი დაშვება 

2. ზრდა, უთანასწორობა და სიღარიბე იამაიკაში: 1990-2003 

3. შემოსავლის განაწილება და უთანასწორობა ზოგიერთ მთავარ ინდუსტრიულ 

ქვეყანაში 

4. შემოსავლის განაწილება: უთანასწორობა, ზემოქმედება და წახალისება 

5. ნეოლიბერალიზმის ტრიუმფი? პროფკავშირების  სიძლიერის  შესუსტება, 

მინიმალური ხელფასების ვარდნა და შეერთებულ შტატებში სახელფასო 

უთანასწორობის ზრდა 1980-2000 წლებში 

6. შემოსავლის განაწილება 

7. ეკონომიკური განაწილებისა და უთანასწორობის ინდიკატორების სავარაუდო 

საფუძვლები 

8. შემოსავლის უთანასწორობისა და სხვა ფაქტორები 

 

წინასიტყვაობა 

შემოსავლის განაწილება ყოველთვის იყო ეკონომიკური თეორიისა და 

ეკონომიკური პოლიტიკის ძირითადი საზრუნავი. კლასიკური ეკონომისტები, 

როგორიცაა ადამ სმიტი, თომას მალთუსი და დევიდ რიკარდო, ძირითადად, 
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ფაქტორული შემოსავლის განაწილებას ეხებოდნენ, ანუ შემოსავლის განაწილებას 

წარმოების მთავარ ფაქტორებს, მიწას, შრომასა და კაპიტალს. 

თანამედროვე ეკონომისტები  ასევე განიხილავენ  ამ საკითხებს, მაგრამ უფრო 

მეტად აწუხებთ  შემოსავლის განაწილება ინდივიდებსა და შინამეურნეობებს 

შორის.  თეორიული და პოლიტიკის მნიშვნელოვანი პრობლემები მოიცავენ 

ურთიერთდამოკიდებულებას  შემოსავლის უთანასწორობასა  და ეკონომიკურ 

ზრდას შორის. სტატიაში ეკონომიკური უთანასწორობა განიხილავს შემოსავლის 

განაწილების საკითხების სოციალურ და პოლიტიკურ ასპექტებს. 

 

 

 

 

Nova 2009; Gregory Tripp, Michael Payne and Dimitrus Diodorus; 2012-

0544; 330.14/72; 

სოციალური კაპიტალი 

1. სოციალური კაპიტალი და უნივერსიტეტის ეფექტურობა 

2. სოციალური კაპიტალი და ინოვაციური პოლიტიკა ხორვატიაში: სამეცნიერო 

საზოგადოება, როგორც ინოვაციების წყარო 

3. ენერგორესურსების  და სოციალური კაპიტალი, როგორც პროფესიული 

თემების კეთილდღეობის საფუძველი სასკოლო საზოგადოებებში - კვლევისა 

და განვითარების პროექტი ფინეთში 

4. მიიღებს თუ არა განვითარებულ ქვეყნებში  საოჯახო  ბიზნესი უფრო მეტ 

სარგებელს  სოციალური კაპიტალისგან ვიდრე არა ოჯახური ბიზნესი? 

შედარებითი ანალიზი 

5. სოციალური კაპიტალი და ეთიკა: მათი გავლენა ეკონომიკაზე 
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6. ემიგრანტების და  და ადგილობრივების სოციალური კაპიტალი და 

ჯანმრთელობა კანადასა  და აშშ – ში 

7. სოციალური კაპიტალი და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პრაქტიკა 

8. სოციალური კაპიტალი, მიგრაცია და  სახელმწიფოს კეთილდღეობა 

9. მშობიარობის შემდგომი დეპრესიული ფონი დედებში 

10. სოციალური კაპიტალის დაგროვება აზიაში  

11. სოციალური კაპიტალი: კატალიზატორი სოციალური და სოფლის მეურნეობის 

განვითარებისა  განაში 

12. მიწის რეგულირების გეგმა 

13. სოციალური კაპიტალის როლი: იაპონიაში ჩატარებული ბოლოდროინდელი 

კვლევების მიმოხილვა 

14. იაპონიის პროფესიონალური ბეისბოლის ლიგის შემთხვევა 

15. სოციალური კაპიტალის სტატუსი, ფორმირება და ფუნქცია 

16. CVC  როგორც ცოდნის ბროკერის შუამავალი და ინტერვენციონალისტური 

ხედვა - დინამიური სოციალური ქსელის პერსპექტივით 

 

წინასიტყვაობა 

სოციალური კაპიტალი შეიძლება განისაზღვროს, როგორც სოციალური კავშირები, 

სოციალური კაპიტალი საკმაოდ მნიშვნელოვანია თანამედროვე ეკონომიკის 

ეფექტური მუშაობისთვის და სტაბილური ლიბერალური დემოკრატიის 

განვითარებისათვის. სოციალური ეკონომიკის განვითარება არის ფუნდამენტური 

საფუძველი ცვლილებების სწრაფი შეუფერხებელი განხორციელებისათვის. 

ეს წიგნი განიხილავს სოციალური ეკონომიკის როლს საოჯახო ბიზნესის 

განვითარებისთვის. საბოლოო ჯამში წიგნში მიმოხილულია დამოკიდებულებები 

სოციალური ეკონომიკის როლის შესახებ.  
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Nova 2009; Tomas P. Nolin; 330.34/8; 2015-11091; 

სახელმძღვანელო რეგიონალურ ეკონომიკაში 

1. რატომ არ ახორციელებენ ექსპორტს არა ექსპორტიორები: ზოგიერთი 

კვლევითი იდეა 

2. ინტეგრირებული ინოვაცია 

3. რეგიონალური პოლიტიკის საკითხები და სტრუქტურული ცვლილებები 

ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებში 

4. აკადემიურ სამყაროში იდეების გავრცელების შესახებ: სივრცული 

ეკონომეტრიის შემთხვევა 

5. რეგიონალური საგადასახადო სტიმულირების მოდელი 

6. რეგიონალური პროდუქტიულობის შეცვლა: სექტორისა და ქვეყნის გავლენა 

7. აშშ – ში მთლიანი დასაქმების ზრდის  სივრცული ეკონომეტრიული ანალიზი 

8. თანამშრომლობის ქსელების გეოგრაფიული ასპექტები კანადის 

ბიოტექნოლოგიის ფილიალებში 

9. სამედიცინო მომსახურების სფერო 

10. ზოგიერთი აზრი ცვლილებებისა და გლობალიზაციის გავლენის შესახებ 

შეერთებული შტატების ეკონომიკურ რეგიონალიზმზე 

11. ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ინტერეგიონალურ სხვაობაზე 

ამომრჩეველთა მონაწილეობის მაჩვენებელზე ამერიკაში; 2006 წელი 

12. ჩინური ბანანის ინდუსტრიული ორგანიზაციის ამჟამინდელი მდგომარეობა და 

ახალი მოდელის შემუშავება 

13. მენის რეგიონის ეკონომიკური განვითარების ბოლოდროინდელი ტენდენციები 

14. შემოსავლის მობილურობა და უთანასწორობა შვედეთის რეგიონებში 

15. პარტნიორობა სამუშაოს ახალი ორგანიზაციისთვის: სტრატეგია ინგლისურ 

რეგიონებში 

16. დემოკრატიული ინოვაცია 
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17. ეკონომიკის რეალური და ნომინალური მდგომარეობა იტალიის რეგიონებში 

18. ლაზერული ტექნოლოგიის დანერგვა იტალიის ხელოვნების აღდგენის 

ფირმებში: მომწოდებლებისა და მომხმარებლების როლი 

19. საცალო ბაზრები, ტრანსპორტირების, შენახვისა და ინფორმაციის დამუშავების 

მასშტაბი 

20. კონტინენტები 

21. აშშ-ს გარემოსდაცვის სააგენტო 

22. იაპონიის რეგიონალური ბიზნეს ციკლის შეფასება 

23. ხელფასების განაწილების გავლენა შრომის მობილურობაზე: აღმოსავლეთ-

დასავლეთი მიგრაციის მონაცემები 

24. სამეწარმეო უნივერსიტეტები და რეგიონალური განვითარება: ესპანური საქმის 

შესწავლა 

 

წინასიტყვაობა 

რეგიონალური ეკონომიკა ასოცირდება ქვეყანის მასშტაბით სხვადასხვა 

გეოგრაფიულ ნაწილში ეკონომიკის განვითარებასთან. ეს არის ეკონომიკის 

უნიკალური სექტორი და მას ეძღვნება უამრავი კვლევა. რეგიონალური ეკონომიკა 

არის აქტუალური  სფერო, რადგან ეკონომიკური საკითხების უმეტესი ნაწილი  

რეგიონალური ეკონომიკის საკითხებს მოიცავს. რეგიონალური ეკონომიკის 

თემები (ქალაქებისა და სოფლის ჩათვლით) დაყოფილია ოთხ მიმართულებად: 

ზოგადი: საყოფაცხოვრებო ჟურნალისტიკა და შრომა, წარმოება და ფირმა, საბინაო 

ბაზრები, მთავრობა. 
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Nova 2009; Lyman B. Eiggerman; 339.9/41; 2015-12167 

ამერიკა: პროგრამები, დაფინანსება და განვითარება 

1. ამერიკის კონკურენციის კანონი: პროგრამები, დაფინანსება და შერჩეული 

საკითხები 

2. ამერიკის კონკურენციის კანონი და 2009 ფინანსური წლის ბიუჯეტი 

3. ფედერალური მთავრობის დაფინანსებული კვლევა და განვითარება 

4. კვლევა და განვითარება 

5. გლობალური საკონკურენციო გარემო და  ფედერალური პოლიტიკის 

პოტენციური შედეგები 

წინასიტყვაობა 

2007 წლის 2 აგვისტოს კონგრესმა მიიღო ამერიკის საკონკურენციო აქტი, რომელიც 

პრეზიდენტმა ჩართო კანონში 2007 წლის ცხრა აგვისტოს. აქტი ასახავს შეშფოთებას 

იმის შესახებ, რომ ამერიკა შეიძლება მომავალში კონკურენცია ვერ გაუწიოს სხვა 

ერებს, რადგან ინვესტიცია განათლებაში, მეცნიერებაში, ტექნოლოგიებსა და სხვა 

დარგებში არასაკმარისია. პრეზიდენტი ბუშის ინიციატივით გაიზარდა 

დაფინანსება მათემატიკის და საინჟინრო დარგების მიმართულებით, რომელიც 

ითვალისწინებს დაფინანსების ზრდას ბაღის ასაკიდან მოყოლებული, საშუალო 

სკოლის და უნივერსიტეტში სადოქტორო პროგრამების ჩათვლით. ამ წიგნში 

განხილულია სწორედ აქტთან დაკავშირებული სხვადასხვა საკითხი.  
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Nova 2009; Ricardo Colson; 339.9/44; 2012-0050 

პანამა: პოლიტიკა და ეკონომიკა 

1. აშშ-პანამის სავაჭრო ხელშეწყობის შესახებ შეთანხმება: პოტენციური 

ზემოქმედება მთელ ეკონომიკაზე  

2. აშშ-პანამის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ   შეთანხმება 

3. პანამა: პოლიტიკური და ეკონომიკური პირობები და ურთიერთობები აშშ – ს 

თან   

 

წინასიტყვაობა 

2007 წლის 28 ივნისს შეერთებულმა შტატებმა და პანამამ ორწელიწადნახევრიანი   

მოლაპარაკებების შედეგად ხელი მოაწერეს თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ 

შეთანხმებას (FTA) . წიგნში განხილულია აშშ-პანამის შემოთავაზებული 

თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება, მათ შორის  სავალდებულო შრომითი 

სტანდარტების მიღება, მრავალმხრივი  გარემოსდაცვითი ხელშეკრულებების   

დაცვა  და განვითარებადი ქვეყნებისთვის მედიკამენტების მიღების ხელშეწყობა.    

წიგნში ასევე განხილულია პანამის პოლიტიკური და ეკონომიკური პირობები და 

მისი პოლიტიკური ურთიერთობა აშშ – სთან.  
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 Published by : "NOVA"; 2010;  Albert Tavidze;  330.35/39; 2015-11093 

პროგრესი ეკონომიკურ კვლევაში 

თავი 1. კონფლიქტიდან სიმშვიდემდე; (საგადასახადო ) საბიუჯეტო პოლიტიკის 

როლი 

თავი 2. წარმომადგენლობითი ეკონომიკის აგენტი და აქტივებზე მოთხოვნის 

გადათვალიერება. 

თავი 3. რამდენად დიდ გავლენას ახდენს საერთაშორისო სავაჭრო ორგანიზაციები 

განვითარებად ქვეყნებში? არათანასწორობის არხი 

თავი 4. არათანასწორობის ევოლუცია ვიეტნამში: შიდა ცვლილებები 1990 წლიდან 

2000 წლამდე.  

თავი 5. ადამიანური კაპიტალი, ინოვაცია და პროდუქტიულობის(მრეწველობის) 

ზრდა. 

ლათინური ამერიკისა და კარიბის ისტორია 

თავი 6. ოპტიმალური სამთავრობო ზომა გარდამავალ ქვეყნებში  
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თავი 7. ინოვაციები და ეკონომიკური ზრდა სწრაფად ცვალებად მსოფლიო 

ეკონომიკაში. აზიური ქვეყნების შედარებითი გამოცდილება. 

თავი 8. სამთავრობო პოლიტიკის ეკონომიკური პრობლემები და დილემა რის წინაშეც 

დგებიან ევროკავშირის ახალი საწევრო ქვეყნები 

თავი 9. გლობალური ეკონომიკა და კულტურული მრავალფეროვნება 

თავი 10. საკონტაქტო ხარჯები ცენტრალურ ბანკში: სიმპტომებისა თუ დავალების 

მკურნალობა 

 

წინასიტყვაობა 

ეს სერია მოიცავს უკანასკნელ კვლევებს მსოფლიოს მასშტაბით ეკონომიკის შესახებ. 

ეს, ალბათ, არის ნიშანი იმისა, რომ ეკონომიკური იარაღი, როგორიცაა სანქციები ისევე, 

ან უფრო ძლიერია ვიდრე ტანკები.   

აქ საუბარია განვითარებად ტერიტორიებზე ეკონომიკის განვითარების შესწავლაზე; 

სამოქალაქო ომიდან მშვიდობისკენ გადანაცვლება. უამრავი ქვეყნის გამოცდილება 

აჩვენებს, რომ პოსტ-კონფლიქტური ტრანზიტის წარმატებით დასრულება საკმაოდ 

რთულია და კონფლიქტის განმეორების საფრთხე მაღალია.  

გლობალიზაცია მიუხედავად პროცესების მრავალფეროვნებისა, თანამედროვე 

მსოფლიოს რეალობად იქცა. ეს აბსტრაქტული კონცეფციაა და არ აქვს ერთიანი 

განმარტება. ეს პროცესი გახდა იმდენად ინტესიური, რომ საფუძვლიანად ცვლის 

ურთიერთობებს და ხალხიც ამას აცნობიერებს. ურთიერთობების 

ინტერნაციონალიზაცია და ურთიერთდამოკიდებულება ქმნის უამრავ 

შესაძლებლობებს, თუმცა ასევე იწვევს შიშს და განსხვავებულ ქმედებებსა და 

რეაქციებს.  
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Nova 2010; Raleigh E. Walker; 339.9/43; 2015-12173 

ამერიკის გრძელვადიანი ფისკალური პერსპექტივა 

1. ფედერალური ბიუჯეტის გრძელვადიანი პერსპექტივა 

2. ბიუჯეტის გრძელვადიანი პერსპექტივა 

3. გრძელვადიანი ფისკალური პერსპექტივა: გრძელვადიანი ფედერალური 

ფისკალური გამოწვევა 

4. ერის გრძელვადიანი ფისკალური პერსპექტივა 

 

წინასიტყვაობა 

ეს წიგნი შეიცავს მრავალფეროვან კვლევებს, რომლებიც დაკავშირებულია 

ფედერალური ბიუჯეტის მომავალთან.  გაურკვევლობა ახლავს გრძელვადიან  

ფისკალურ პროგნოზებს, მაგრამ ნებისმიერი საღი აზრის გათვალისწინებით  

ფედერალური ბიუჯეტი არასტაბილურ გზაზე დგას - ანუ ფედერალური 

დავალიანება  უფრო  სწრაფად  გაიზრდება, ვიდრე ეკონომიკა გრძელვადიან 

პერსპექტივაში . პოლიტიკის მნიშვნელოვანი ცვლილებების არარსებობის 

პირობებში, სამედიცინო მომსახურების ხარჯების გაზრდა და აშშ-ს მოსახლეობის 

დაბერება  გამოიწვევს ფედერალური ხარჯების  სწრაფად ზრდას. თუ 

ფედერალური შემოსავლები, როგორც მთლიანი შიდა პროდუქტის წილი (მშპ) 

დარჩება   ამჟამინდელ დონეზე, ხარჯების ზრდა საბოლოოდ გამოიწვევს 

მომავალში ბიუჯეტის დეფიციტს. დეფიციტის დონის ამაღლების თავიდან 

ასაცილებლად,  მნიშვნელოვანია ხარჯების გაკონტროლება. ეს წიგნი განიხილავს 

შემოსავლებს, რომლებიც უნდა გაიზარდოს მშპ-ს წილის სახით და საკითხებს, 

რომელიც სწორ ხარჯვასთან არის დაკავშირებული.   
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Nova 2010; Rongxing Guo; 339.9/45; 2015-12182 

ჩინეთის პოლიტიკური და ეკონომიკური ტრანსფორმაცია 

1. ინსტიტუციური დინამიკა: ანალიტიკური მოდელი 

2. დაინტერესებული ჯგუფები, დაინტერესებული მხარეები და რეფორმა 

3. წარმატებული და არაწარმატებული რეფორმების შემთხვევების შედარება 

4. ორი სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული საწარმო 

5. ჩინეთის ინტერპროვინციული დავები  

 

 წინასიტყვაობა 

ბოლო ათწლეულების განმავლობაში ჩატარდა უამრავი კვლევა ჩინეთის პოლიტიკურ 

და ეკონომიკურ ტრანსფორმაციაზე. ამასთან, როგორც ჩანს, ამ გამოკვლევების 

უმეტესობას, თუ არა ყველას, აქვს  ხარვეზები. ჯერ ერთი, წინა კვლევებში არ არსებობს 

ეფექტური თეორიები, რომელიც  ახსნის  ჩინეთში პოლიტიკური და ეკონომიკური 

ტრანსფორმაცია. ამ წიგნში მოცემულია არა მხოლოდ თეორიული ახსნა, არამედ 

ჩინეთში არსებული პოლიტიკური და ეკონომიკური გარდაქმნების 

მაკროეკონომიკური და მიკროეკონომიკური კვლევები. 
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Nova 2010; Lian Guo and Fai Zong; 2015-12178; 339.9/46 

ბიზნესი, ფინანსები და ეკონომიკა  ჩინეთში 

1. კვლევა ფაქტებისა, რომლებიც  გავლენას ახდენენ  კლიენტებზე  ბანკის 

არჩევისას: საბანკო მომსახურების  შესწავლა ჰონგ კონგში 

2. ჩინეთის ეკონომიკა: ინტეგრაცია და გლობალიზაციის ზრდის მნიშვნელობა 

3. ICT– ის წვლილი ჩინეთის ეკონომიკურ ზრდაში 

4. მრავალეროვანი ჩინეთი- გლობალიზაციის ახალი გამოწვევა 

5. ჩინური მცირე და საშუალო ბიზნესის კონკურენტუნარიანობა 

6. ბიზნესის ხარჯები ჩინეთში სოციალური უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად 

7. საბანკო სესხებზე წვდომა ჩინეთში: საკუთრების და საბანკო კრედიტის 

მართვის პრაქტიკა 

8. საბანკო სესხებზე წვდომა ჩინეთში: საკუთრების და საბანკო კრედიტის 

მართვის პრაქტიკა 

9. ჩინეთისა და ჩინური პროდუქტის იმიჯი, ახალგაზრდა იაპონელ მკვლევართა 

შეხედულებები 

10. ჰონგ-კონგი 
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წინასიტყვაობა 

ბოლო სამი ათწლეულის განმავლობაში ჩინეთს ფენომენალური ზრდის ტემპი 

ჰქონდა. ადგილობრივი ბიზნესი, და ასევე ასევე ერთობლივი საწარმოები, 

საზღვარგარეთელი ინვესტორების მიერ კონტროლირებადი ბიზნესი წარმატებულია. 

უფრო მეტიც, ჩინეთში უცხოური ინვესტიციების მზარდი შემოდინებაა,რაც ხელს 

უწყობს   მოთხოვნების ზრდას საერთაშორისო გამოცდილების მქონე მენეჯერებზე  

სპეციფიკური შესაძლებლობებით, რომლებიც საჭიროა ამ  ბაზარზე.  ასევე 

განხილულია სამხრეთ ჩინეთის საწარმოო ფირმებზე საბანკო სესხების განსაზღვრა. 

როგორც ჩინეთის საბანკო სექტორში დომინირებს სახელმწიფო საკუთრებაში 

არსებული კომერციული ბანკები, გამოითქვა ვარაუდი, რომ ადგილობრივი და 

ცენტრალური მთავრობა გავლენას ახდენს ამ ბანკების სასესხო საქმიანობაზე.   

შემუშავებულია სტრატეგია იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა გააუმჯობესონ 

ჩინურმა საწარმოებმა თავიანთი პროდუქციის იმიჯი მსოფლიო ბაზრებზე შესვლისას, 

განსაკუთრებით  განვითარებულ ქვეყნებში. სხვა თავებში  წარმოდგენილია  ჩინეთის 

სახალხო რესპუბლიკაში მცირე და საშუალო ბიზნესის (მცირე და საშუალო 

საწარმოთა)  გარემოს შესახებ.  გარდა ამისა, გაანალიზებულია და შეჯამებულია 

პოლიტიკური ფაქტორები, შიდა და გარე ფაქტორები ჩინური მცირე და საშუალო 

ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის. 
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Nova; 2010;  Berube, Warren J. | Pinto, Camron N;   336.2/17; 2015-11207 

გადასახადები,საგადასახადო პოლიტიკა და საშემოსავლო გადასახადები 

1. კომუნიკაციის კონვერგენცია და საგადასახადო პოლიტიკა; 

2. ეკონომიკური ჰიპოთეზა გადასახადების გადაუხდელობის საფუძველზე, 

წინასწარი ემპირიული მტკიცებულებებით 

3. დამოუკიდებელი საგადასახადო სისტემების არაეფექტურობა: კვლევა აშშ-

იაპონიის საავტომობილო ინდუსტრიის საფუძველზე 

4. შეიძლება გაიზარდოს ფინანსური ორგანოების სარგებელი გადასახადების 

გადამხდელთა ზარჯზე?  

 

5. S კორპორაციების ქვედანაყოფების ეკონომიკური ასპექტები 

 

6. საგადასახადო ლიმიტები: ნიუორკის  შტატის შემოთავაზების მიზეზებისა და 

შედეგების მიმოხილვა 

 

7. ყველაფერი რაც მე ვიცი ფულის შესახებ საბავშვო ბაღში ვისწავლე: “piggy bank” 

სისტემა გადაწყვეტილების მისაღებად 

8. გაზრდის თუ არა ბინის მესაკუთრეთა მობილობას იაპონიაში, საშემოსავლო 

გადასახადის გამოქვითვის სისტემის შემოღება, რომელიც კაპიტალის 

დაკარგვასთანაა დაკავშირებული? 

9. იტალიიის საშემოსავლო გადასახადების სისტემა. როგორი გავლენა იქონიეს 

ბოლოდროინდელმა რეფორმებმა შრომის მიწოდების გადაწყვეტილებასა და 

გადანაწილებაზე?  

10. გადასახადები, მინიმალური ხელფასი და ხელფასების დისპერსია 

11.  საგადასახადო შეღავათების განხორციელება ნეოკლასიკური ზრდის მოდელში 

მთავრობის ხარჯების ეფექტურობის  რეკომპენსირებებით 
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12. შესაძლებელია აიხსნას შეზღუდული პასუხილმგებლობით კორპორატიული 

გადასახდები? 

 

წინასიტყვაობა 

საგადასახადო პოლიტიკა არის მთავრობის მიდგომა დაბეგვრასთან. საშემოსავლო 

გადასახადი არის გადასახადის გადახდა ხალხის, კორპორაციების ან სხვა 

იურიდიული პირების ფინანსური შემოსავლიდან. სხვადასხვა საშემოსავლო 

გადასახადი არსებობს, საგადასახადო შემთხვევების განსხვავებული ხარისხით. ამ 

წიგნში განხილულ თემებს შორისაა საგადასახადო გამოქვითვის პოლიტიკა. იკვლევს  

საშემოსავლო გადასახადის გამოქვითვის პოლიტიკას იაპონიაში. ეს წიგნი 

ემპერიულად განიხილავს გადასახადების გადაუხდელობით გამოწვეულ  დაზოგვის  

ჰიპოთეზას, რომლის მიხედვითაც მოსახლეობის ნაწილი გადასახადების გადახდისგან 

თავს იკავებს და გადასახადების გადაუხდელობა თავისთავად იწვევს საერთო 

დანაზოგის გაზრდას. ასევე განხილულია საგადასახადო პოლიტიკის საერთო 

შედეგები, როდესაც არსებობს სავალდებულო მინიმალური ხელფასი, განხილულია 

ნეოკლასიკური ზრდის მოდელი სამეწარმეო კაპიტალით და განიხილება სხვადასხვა 

ტიპის ქონების გადასახადის შეზღუდვის მიზეზები და შედეგები. 
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  Nova Science Publishers 2010; Akira Onishi;  330.105/9;  2015.11107 

 

გლობალური სიმულაციური მოდელი 

1. შესავალი 

2. ფუჯის გლობალური მოდელირების სისტემის სქემა. 

3. გლობალური მოდელის სავარაუდო პარამეტრების მაგალითი 

4. მსოფლიო ეკონომიკის სამომავლო მოდელი 

5. მსოფლიო ეკონომიკის ალტერნატიული გზები Co2 გამოთავისუფლების წინააღმდეგ 

6. მომავლის სტრატეგიული განვითარებისა და მოდელირების გზები 

7. დასკვნა  

დანართი A: ფუჯის მსოფლიო მოდელირების სისტემა (FMGS 200) 

დანართი B: მსოფლიო ვაჭრობის მატრიცა  

დანართი C: მსოფლიო მოსახლეობა 

მტკიცებულებები; ბიბლიოგრაფია; ავტორის ბიოგრაფია 

 

წინასიტყვაობა 

ფუჯის გლობალური მოდელირების სისტემა შეიქმნა, როგორც სამეცნიერო 

პოლიტიკური მოდელირების და მომავალი სიმულაციის ინსტრუმენტი 

საზოგადოებაში ინფორმაციის გასავრცელებლად, რათა აღმოაჩინოს შესაძლებლობები 

გლობალური ეკონომიკის განვითარებისა ქვეყნებს შორის. ფუჯის გლობალური 

სისტემა 200 ქვეყანაში კლასიფიცირდება, სადაც თითოეული ერთმანეთზეა 
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დამოკიდებული.  თითოეულ ეროვნულ მოდელს  აქვს ცხრა ქვესისტემა როგორიცაა: 

მოსახლეობა, საკვები, ენერგეტიკა, განვითარება, ეკონომიკური განვითარება, 

მშვიდობა და დაცვა, ადამიანის უფლებები,  ჯანდაცვა და ცხოვრების დონე. ეს არის 

სუპერ კომპლექსური დინამიური სისტემის მოდელი, ინტერგრირებული 

მულტიდისციპლინალური სისტემების ანალიზით.  

 

 

 

 

 

 Nova Science Publishers 2010; David M. Nanang; Thompson K; 

Nunifu;  330.15/70;  2015-11076 

 

 

ბუნებრივი რესურსები განაში 

ნაწილი 1. სატყეო რესურსი 

 1 . ტყის რესურსების მენეჯმეტი ჩინეთში 

 2 .საფრთხეები ტყის დაცულ ტერიტორიებზე; არალეგალური მეურნეობა სამხრეთ-

აღმოსავლეთ განაში 

 3. კონცეპტუალური ჩარჩო პლანტაციების განვითარებისა 
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4 . ჩაის კულტურის ზრდა და განვითარება  

პლანტაციები განაში 

ნაწილი II 

ველური ბუნების რესურსები 

 5.  აფრიკული ველური ცხოველების ხორცის  კრიზისი და ველური ბუნების 

შენარჩუნება განაში 

6.  ნადირობა და  ველური ცხოველების ხორცით ვაჭრობა ჩრდილოეთ განაში 

7. ველური ბუნების შენარჩუნება  და  განვითარება განას სოფლებში; გიგანტური 

აფრიკული  ლოკოკინები  ბიოსფეროში 

 

ნაწილი III. საზოგადოების მოთხოვნაზე დაფუძნებული ბუნებრივი რესურსების 

მენეჯმენტი 

თავი 8. საზოგადოების მოთხოვნა;  წყლის რესურსების მართვის მენეჯმენტი; 

ადგილობრივი მეთევზეების საქმიანობის შესწავლა 

თავი 9. საზოგადოების ჩართულობა ველური ბუნების შენარჩუნებისთვის განას 

რეგიონში 

თავი 10. თემის შენარჩუნება განაში;  

ნაწილი მეოთხე. 

ბუნებრივი რესურსების ეკონომიკური მენეჯმენტი 

 11. განის ბუნებრივი რესურესების შეფასება და ანალიზი 

12 კაკუმის სარეკრეაციო ზონის ეკონომიკური ღირებულება;  

13. განას გაუდაბურების მიზეზთა ანალიზი; ეკონომიკური შეფასება 

თავი 14. თევჭერის ეკონომიკური მაჩვენებელი 

თავი 15.  ხის მასალით ვაჭრობა განას რეგიონში. ექსპორტის მოთხოვნის ანალიზი და 

მისი პოლიტიკური შედეგები 

დანართი1. განას რეგიონის ადმინისტრაციული და ტურისტული რუკა  
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დანართი2. განას რეგიონის ბუნებრივი ვეგეტატიური ზონები’ 

დანართი 3. მონაწილეთა სია 

 

წინასიტყვაობა  

განას ეკონომიკური განვითარება და სხვა სოციალური მიღწევები მეტწილად 

დამოკიდებულია მის ბუნებრივ რესურსებზე. შედეგებიდან გამომდინარე, შეგვიძლია 

ვთქვათ, რომ ზეწოლა ამ რესურსებზე ძალიან დიდია და ქვეყნის ბევრ რეგიონში 

სერიოზული ზიანი მოიტანა. ბუნებრივი რესურსების უწვეტი ექსპლუატაცია იწვევს 

ეკოლიგიური სისტემის მთლიანობის რღვევასას და ეკოსისტემები  კარგავს ადამიანის 

და სხვა ცოცხალი არსებების მხარდაჭერის უნარს.   

მთლიანობაში წიგნის მიზანია, ბუნებრივი რესურსების პროფესიონალების იდეების 

სტიმულირება და უზრუნველყოფს გარემოსდაცვითი კვლევების და დისციპლინების   

ილუსტრირებას.  
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 Nova Science Publishers, 2010; Frederick C. Hargis;  330.567.4/1;   

2015-11101 

ფედერალური ხარჯები 

1. საპროცენტო გადასახადები ფედერალურ ვალზე 

 2. გრძელვადიანი ფინანსური პრობლემების გადაჭრა უნდა დაკავშირებულია 

სავალდებულო ხარჯების ხელახალ გამოკვლევასთან 

თავი 3. სავალდებულო ხარჯები 1962 წლიდან 

თავი 4. სავალდებულო ხარჯები: ბიუჯეტზე ზეწოლა იწვევს უკან დახევას  

თავი 5. ტენდენციები დისკრეციულ ხარჯებში  

 

 

წინასიტყვაობა 

ეს წიგნი განიხილვას ფედერალური ხარჯების სამ ფართო კატეგორიას; დისკრეციული 

ხარჯები, სავალდებულო ხარჯები, წმინდა საპროცენტო ხარჯები. პირველი, 

დისკრეციული ხარჯები უზრუნველყოფილია და აკონტროლებს ასიგნაციებს და 

მოიცავს ისეთ საკითხებს როგორიცაა თავდაცვისა და განათლების საკითხები. მეორე, 

პირდაპირი და სავალდებულო ხარჯები, უზრუნველყოფილია და აკონტროლებს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებს, გარდა იმ შემთხვევევბისა, 

რომლებიც მოიცავს სოციალური პროგრამებისა და მედიკამენტების ხარჯებს. და 

ბოლოს, წმინდა საპროცენტო გადასახადები, ფედერალურ ვალზე, რომელსაც 

აკონტორლებს საზოგადოება და ამჟამად დაახლოებით 9 პროცენტს შეადგენს.  
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 Nova Science Publisher's, 2010; Joseph F. Tollington;  330.131.7/6;  

2015-11108 

 

კორპორატიული საწარმო კაპიტალის როლი ინოვაციებში 

1. კორპორაციული საწარმო კაპიტალი და  პორტფოლიო კომპანიების საერთაშორისო 

ინტენსივობა 

2. კორპორაციული საწარმო კაპიტალი (CVC) სიახლეებისა და სტრატეგიული ზრდის 

მოლოდინში 

 

 

წინასიტყვაობა 

საწარმო კაპიტალი არის კერძო კაპიტალის ტიპი. ეს წიგნი ასახავს საწარმო კაპიტალის 

როლს ინოვაციურ სფეროში.  ეს კვლევა განიხილავს კორპორატიულ ინვესტიციებს.  ეს 

კვლევა იყენებს სხვადასხვა მონაცემებს და ორიგინალურ გამოკვლევას, რათა 

განისაზღვროს CVC ორგანიზაციების და ინვესტიციების ტენდენციები და 

მახასიათებლები. ეს მონაცემები ითვალისწინებს წვდომას მთელი რიგ საკითხებთან, 

რომლებიც ეხება CVC ორგანიზაციების ოპერაციებსა და ინვესტიციებს.  
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 Published by : "NOVA", 2010; Albert Tavidze;  330.35/39;  2015-11098 

        პროგრესი ეკონომიკის კვლევაში 

1. აქციონერთა სიმდიდრის შექმნა და  შენარჩუნება განვითარებად ბაზრებზე 

2. ეთიკა და ლიდერობა გლობალურ გარემოში 

3.  ცენტრალური ბანკის რეაქციის ცვლილებების ფუნქცია ცენტრალური და 

აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში  ფინანური კრიზის დროს  

4. საგადასახადო მორალი და სოციალური მობილობის, სამართლიანობისა და 

მერიტოკრატიის აღქმა ლათინურ ამერიკაში 

5. გლობალური ფინანსური კრიზისი; სამრეწველო პოლიტიკის გადახედვა და 

ინსტიტუციონალური ინფრასტრუქტურა 

6. სიგარეტის საგადასახადო სისტემები ტაილანდში და სხვა აზიურ ქვეყვებში 

7. საქველმოქმედო შემოწირულობები და ქონების გადასახადი 

 

წინასიტყვაობა 

ეს სერია მოიცავს წამყვან კვლევებს ეკონომიკის დარგში მსოფლიო მასშტაბით. 

არსებული მტკიცებულებები ცხადყოფს, რომ განვითერებადი ფირმები უფრო 

მეტს იხდიან აქციონერთა კაპიტალის გამოყენებაში, ვიდრე ფირმები 

განვითარებული ეკონომიკით. ავტორებმა აღმოაჩინეს, რომ ოჯახები და ბიზნეს 

ჯგუფები კაპიტალის მნიშვნელოვან პროვაიდერებს წარმოადგენენ 

განვითარებად ქვეყნებში. წიგნში ასევე საუბარია, საქველმოქმედო 

შემოწირულობებზე გადასახადის შესახებ.  
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    "NOVA", 2010;  Albert Tavidze;  330.35/39;  2015-11094 

 

პროგრესი ეკონომიკის კვლევაში 

 

1. წარმატებული ოპერაცია 

2. ოპტიმალური შესაძლებლობების გამოყენება და გადანაწილება გერმანიის 

ბანკის ფილიალებში: ზოგიერთი სტრატეგიული სცენარის შესწავლა 

3. მცირე და საშუალო საწარმოები ინდონეზიაში: განვითარება, შეზღუდვები 

და დაფინანსების წყაროები 

4. მიწოდების კოორდინების განვითარება ვირტუალური ორგანიზაციების 

მეშვეობით  

5. ოპერაციული მენეჯმენტის ორმაგი როლი ინვენსტირების პოლიტიკაში 

 

6. ონტოლოგები მხოლოდ დაზოგავენ თქვენს დანაზოგს 

 

7. გადაზიდვის ოპერაციების მართვა; საქმის შესწავლა 

 

8. ეთიკის ჩამოყალიბება და დანერგვა დანაზოგისათვის;  ქცევითი ეკონომიკა  

 

9. დანაკარგის ფუნქციური გამოყენება მოტივირებისათვის 

 

10. საგადასახადო მაჩვენებელი მზარდ ეკონომიკაში 

 

11. დაზოგვა რისკის ფონზე 
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წინასიტყვაობა 

ეს სერია მოიცავს, წამყვან კვლევებს ეკონომიკაში მსოფლიო მასშტაბით. 

დღესდღეობით  ეკონომიკური სანქციები უფრო ძლიერი იარაღია, ვიდრე ტანკები. 

გლობალიზაცია, უმუშევრობა, რაც თანამედროვე ეკონომიკის თანამდევია,  

მილიონებს აღელვებს. 

თანამედროვე კორპორაციებში ოპერაციების მენეჯერის როლი ფირმის სტრატეგიის 

განსაზღვრაში უფრო მნიშვნელოვანი ხდება. ფინანსურ სამყაროში მონაცემთა და 

ინფორმაციის უზარმაზარი მასა უნდა იყოს დახარისხებული, რომ საჭირეობის 

შემთხვევაში მარტივად იყოს შესაძლებელი მისი გაზიარება. ამ წიგნში სწორედ ამ 

საკითხებზეა გამახვილებული ყურადღება. 

           

         

 

  

  Nova Science Publisher's, 2011;  330.322/9;  2015-11077 

 

           ინვესტორების ქცევა 

         ამერიკელი ინვესტორების ქცევები და ნაკლოვანებები 

 

1. ქცევითი ნიმუშები და ნაკლოვანებები 

1.ანოტირებული ბიბლიოგრაფია ამერიკელი ინვესტორების შესახებ 
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 წინასიტყვაობა 

ეს წიგნი იკვლევს ამერიკელი ინვესტორების ქცევებს; მისი უპირველესი მიზანია, 

შეცდომების ამოცნობა და სამეცნიერო კომენტარების უზრუნველოყოფა მეცნიერების 

და პროფესიონალების მხრიდან. გაანალიზებულია, თუ როგორ იღებს ზოგიერთი 

ინვესტორი პირველად გადაწყვეტილებას ინვესტირების შესახებ და რატომ ამბობს 

ზოგიერთი მათგანი ამაზე უარს. ამ შრომაში სტუდენტებს შეუძლიათ მეტი გაიგონ 

ინვესტორთა ქცევებისა და ნაკლოვანებების  შესახებ. აკადემიურ კვლევების 

სტატისტიკის მიხედვით, ინვესტორთა ქცევები ხშირად კონტრპროდუქტიულია. 

ინვესტორის ქცევა, ცხარე კამათის საგანია აკადემიური საზოგადოების ფარგლებში.  

 

 

 

 

 

 

Nova Science Publishers, 2011; Zopounidis, Constantin.; 330.1/37;  2015-11106  

გამოთვლითი ტექნიკა ეკონომიკასა და ფინანსებში 

1. ეკონომიკური ციკლის ხანგრძლივობის ანალიზი: ემპირიული ანალიზი 

შეერთებული შტატების  მონაცემების გამოყენებით 

 2. არის თუ არა ცენტრალური ბანკის საპროცენტო განაკვეთი პოლიტიკური იარაღი 

ინფლაციისთვის?  მტკიცებულება განვითარებადი ეკონომიკიდან 
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3. ეკონომიკური სეგმენტის ოპტიმიზაცია არამკაფიო ალგორითმების საშუალებით 

  4.  სივრცული მოდელირება ეფუძნება ეკონომიკურ , დემოგრაფიულ და 

გეოგრაფიული კრიტერიუმებს; განცხადება საბერძნეთის რეგიონალიზაციის შესახებ 

სავაჭრო ცოდნა 

5. ემისიების გავლენა უბრუნდება კაპიტალური აქტივების ფასების მოდელს;? 

გამოძიება, რომელიც იყენებს ჰუბერის მყარი შეფასების მეთოდს 

6.მოდელირებისთვის გამოყენებულია ინტეგრირებული მრავალი კრიტერიუმის 

მეთოდოლოგია;  საერთო კონსტრუქციული   გადაწყვეტილებების მხარდასაჭერად 

7.მოძრავი საშუალო, „ნერვული ქსელები“ და გენეტიკური ალგორითმები საფონდო 

ბაზრის პროგნოზირებისთვის 

8.“memetic“  ალგორითმი კვალიფიციური აუდიტის ანგარიშების ფირმების 

იდენტიფიკაციისათვის 

9.  წარმოების სიმძლავრის განსასაზღვრა მარკოვის თეორიის გამოყენებით 

10.საინვესტიციო გადაწყვეტილებები და კაპიტალური კორექტირების ხარჯები; 

დინამიური დისკრეტული შეფასების მოდელი  ბერძნული წარმოების ფირმებისათვის    

11.დიდი ბერძნული ბანკის ფილიალების ეფექტურობის შედარებითი შეფასება 

12.წარმოებისა და კოოპერატიული მარკეტინგის შედარებითი ფინანსური შეფასება 

რუსეთსა და საბერძნეთში 

 

 

 

წინასიტყვაობა 

ხელმისაწვდომი მონაცემების მზარდი მოცულობა, სწრაფი მიღწევები 

სატელეკომუნიკაციო სისტემებში და გლობალური ბაზრების ურთიერთკავშირები, 

რომლებიც ძლიერდება, ქმნის ახალ გამოწვევებს მკვლევართა და პრაქტიკოსთათვის 

ეკონომიკასა და ფინანსებში. რადგანაც ეკონომიკასა და ფინანსებში გადაწყვეტილების 

მიღება სულ უფრო და უფრო რთული ხდება, ეს  მოითხოვს თანამედროვე და 

დახვეწილი ანალიზის მეთოდოლოგიის შემუშავებასა და განხორციელებას. ეს  

მოიცავს საკითხების ფართო სპექტრს, როგორიცაა: საფონდო ბაზრის პროგნოზი; 

აუდიტი, საინვესტიციო გადაწყვეტილებები, საბანკო მენეჯმენტი.  
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 Nova; 2012; Almas Heshmati, Alan Dilani and Serwan M.J. Baban; 

339.9/7; 2015-12231 

პერსპექტივები ქურთისტანის ეკონომიკაში  და  საზოგადოება  გარდამავალ  პროცესში 

1. შესავალი და რეზიუმე 

2. ბრძოლა თავისუფლებისა და ადამიანის უფლებებისთვის - მრავალმხრივი 

პრობლემა, რომელიც მოითხოვს ინდივიდუალურ  პასუხს 

3. ქურთი ქალების როლი თავისუფლებისთვის ბრძოლაში 

4. ირანში ქურთული მოსახლეობის წინააღმდეგ ადამიანის უფლებების 

დარღვევის ფაქტები 

5. სტრატეგია ქურთისტანის კულტურისა და განათლების გადარჩენის შესახებ  

დანაწევრებულ ქურთისტანში 

6. დიდი ქურთისტანის შექმნა და ეროვნული თვითმყოფადობის 

კონსოლიდაცია 

7. ქურთისტანის რეგიონის მთავრობის უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების როლი ერის მშენებლობის პროცესში 

8. სოციოლინგვისტიკის გავლენა სამეცნიერო განათლებაზე: საქმის შესწავლა 

ქალაქ ჰაკკარში 

9. შვედეთი, როგორც ქურთების  ცენტრი - დიასპორის ფორმირება და 

ტრანსნაციონალური ურთიერთობები 

10. ქურთული ელიტური დიასპორის ტრანსნაციონალიზაცია 

11. ქურთული დიასპორების ინტელექტუალური მოდელის და პოლიტიკის 

შემუშავება: საჯარო მენეჯმენტის პერსპექტივა 

12. ქურთების აღზევება და დაცემა თურქეთში 

13. ახლო აღმოსავლეთში ქურთისტანის ამჟამინდელი პოლიტიკური 

ვითარების ანალიზი 
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14. ქურთული ფაქტორი თურქულ პოლიტიკაში  

15. ქურთისტანის რეგიონში კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტური 

სამართლებრივი და პრაქტიკული ზომები 

16. ჯანმრთელობის დაცვა 

17. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული მიდგომები 

18. სკრინინგ  ჯგუფი 

19. ინდივიდი საზოგადოების წინააღმდეგ,შედარებითი ანალიზი 

20. ეკონომიკა, ბიზნესი, მეცნიერება და ტექნიკა 

21. ბიზნესის კეთება ქურთისტანში: რისკების შეფასება 

22. ჰავლერის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების პარკის შექმნა 

23. ინდუსტრიული განვითარების წინაპირობები ქურთისტანის რეგიონში 

 

წინასიტყვაობა 

პირველი მსოფლიო ქურთული კონგრესი ჩატარდა 2011 წლის ოქტომბერში 

როტერდამში, რომელიც ეძღვნებოდა თემას, მეცნიერების და კულტურის კვლევა 

ქურთისტანის განვითარების ასამაღლებლად. ნაშრომებში განხილული იყო 

ქურთისტანში ჯანმრთელობის, განათლების, ეკონომიკის, კულტურისა და 

პოლიტოლოგიის სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ასპექტი. მიზანი იყო აკადემიკოსების 

ქსელის შექმნა, რომ გაცვალონ და განავითარონ ცოდნა, თუ როგორ შეიძლება 

გააძლიერონ  ქურთული საზოგადოების განვითარება. წიგნი ასევე წარმოადგენს 

კონგრესზე წარმოდგენილ 20 კვლევას. პრეზენტაციის თემები მრავალფეროვანია, 

მოიცავს ქურთების ამჟამინდელ სიტუაციასთან დაკავშირებულ რამდენიმე სფეროს. 

კვლევები დაყოფილია რვა მიმართულებად, მათ შორის: ადამიანის უფლებები და 

თავისუფლება; უფრო დიდი ქურთისტანი, განათლება და ერის მშენებლობა; 

დიასპორა; პოლიტიკა და საერთაშორისო ურთიერთობები; კორუფცია; 

ჯანმრთელობის დაცვა ; ბიზნესი მეცნიერება და ტექნოლოგია. 
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Nova 2012; Walton I. Mason and Jace O. Russell; 339.9/52; 2015-12225 

შეერთებული  შტატების  იმპორტის  შეზღუდვები: ეკონომიკური შედეგები 

1. შეერთებული შტატების იმპორტის მნიშვნელოვანი შეზღუდვების ეკონომიკური 

შედეგები 

2. სავაჭრო პრაიმერი: კითხვები და პასუხები სავაჭრო კონცეფციებზე,შესრულებასა და 

პოლიტიკაზე 

 წინასიტყვაობა 

შეერთებულ  შტატებს  მსოფლიოში  ერთ – ერთი ყველაზე ღია ეკონომიკა აქვს. 2010 

წელს, საშუალო აშშ ტარიფი ყველა საქონელზე დარჩა ისტორიულ დონეზე 1,3 

პროცენტით.  მიუხედავად ამისა, ვაჭრობაზე მნიშვნელოვანი შეზღუდვები რჩება  

გარკვეულ  სექტორებში.  

აშშ-ს საერთაშორისო სავაჭრო კომისიის შეფასებით, აშშ-ს ეკონომიკური 

კეთილდღეობა, როგორც ეს განსაზღვრულია მთლიანი საზოგადოებრივი და პირადი 

მოხმარებით, 2015 წლამდე გაიზრდება  დაახლოებით 2.6 მილიარდი დოლარით, თუ 

შეერთებული  შტატები  ცალმხრივად   დაასრულებს  ყველა მნიშვნელოვან 

შეზღუდვას. ექსპორტი გაფართოვდებოდა 9.0 მილიარდი დოლარით, ხოლო იმპორტი 

11.5 მილიარდი დოლარით.  ეს წიგნი განიხილავს აშშ-ს იმპორტის შეზღუდვების 

ცალმხრივ ლიბერალიზაციასა და გავლენას აშშ-ს ეკონომიკაზე, როდესაც  

შეერთებული შტატები და მისი სავაჭრო პარტნიორები მიიღებენ  საპასუხო 

ლიბერალიზაციას. 
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Nova 2012; JASPER C. MULLEN AND BLAINE M. LYNN; 338.28/2; 2015-11738 

ნავთობის ფასები: საფუძვლები, რყევები და ზემოქმედება 

1. სპეკულაცია, საფუძვლები და ნავთობის ფასები 

2. ნავთობის ფასების ცვალებადობა 

3. აშშ-ს სავაჭრო დეფიციტი და ნავთობის ფასების ცვლილების  გავლენა 

4. აშშ-ს სავაჭრო დეფიციტი, დოლარი და ნავთობის ფასი 

5.  რეალური დახმარება ამერიკელი მომხმარებლებისთვის 

 

წინასიტყვაობა 

ნავთობის მაღალი ფასები გავლენას ახდენს შეერთებული შტატების თითქმის ყველა 

ოჯახსა და ბიზნესზე. 2008 წლის განმავლობაში ნავთობის ფასები გაორმაგდა და 

ბარელზე 145 დოლარზე მეტი შეადგინა, შემდეგ კი 80% –ით დაეცა. 2011 წლის 

დასაწყისში ნავთობის ფასი დააახლოებით 20%-ით გაიზარდა, შედეგად ბენზინის 

ფასემაც მოიმატა და მიაღწია მაქსიმუმს.  წიგნი აღწერს ნავთობის ფინანსურ 

სპეკულაციებს, ნავთობპროდუქტების ბაზრების მუშაობას და სხვადასხვა ტიპის 

ფირმებს, რომლებიც ამ ბაზრებზე ვაჭრობენ. ასევე განიხილავს  მანიპულირების 

კონცეფციებს, გადაჭარბებულ  სპეკულაციას  და იმ ძირითად  ფაქტორებს, რომლებიც 

გავლენას ახდენენ  ნავთობის ფასებზე. 
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Nova 2012; Panagiotis Liargovas; 339.9/56; 2015-12230 

საბერძნეთი 

1. შესავალი 

2. სტაბილიზაცია და რეფორმა 1974-2011 

3. მრავალწლიანი სტრუქტურული პრობლემები თანამედროვე საბერძნეთის 

ეკონომიკაში 

4. საბერძნეთის ეკონომიკური პოლიტიკა კრიზისის დროს 

5. ევრო და ორმაგი დეფიციტი: საბერძნეთის  საქმე 

6. არის „ცუდი ბანკი“ მომავალი საბანკო კრიზისის სავარაუდო მიზეზი? 

7. 1994-2002 წლებში საბერძნეთში არსებული ბიზნესისა და  ზრდის პოლიტიკის 

შეფასება 

8. სოფლის მეურნეობის პოლიტიკის ზოგადი გავლენა საბერძნეთის სოფლის 

მეურნეობის სექტორზე 

 

ნაწილი მეორე 

9. ბერძნული კრიზისის პოლიტიკური ეკონომიკა: კოლექტიური მოქმედების 

პერსპექტივები 

10. საბერძნეთის ეკონომიკური კრიზისი: საჯარო ადმინისტრირების რეფორმის 

გამომწვევი მიზეზი 

11. ფულის გათეთრებისა და თაღლითობის საწინააღმდეგო მეთოდები 

საბერძნეთის საჯარო სექტორში სამსახურებრივი თაღლითობის გამოვლენის და 

თავიდან აცილების მიზნით 

12. გლობალური ინფორმაცია  

13. საბერძნეთის საგარეო პოლიტიკა მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ 

14. პროფკავშირები და შრომის ბაზრის ორგანიზაცია ბერძნულად 

15. კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა საბერძნეთში: მიმდინარე 

მოვლენები და სამომავლო პერსპექტივები 
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16. ბერძენი ახალგაზრდების მიერ აღქმული თანამედროვე საბერძნეთი: წინასწარი 

შესწავლ 

17. სათევზაო არე 

 

წინასიტყვაობა 

საბერძნეთი კრიტიკულ სიტუაციაშია, ბოლო სამი ათეული წლის განმავლობაში 

გატარებულმა ეკონომიკურმა პოლიტიკამ ის გაკოტრებამდე მიიყვანა. საბერძნეთის 

მიმდინარე პრობლემების შესახებ დისკუსიის უმეტესობა ორიენტირებულია 

მოკლევადიანი კრიზისების მართვაზე. ეს წიგნი ხელს უწყობს საზოგადოებრივ 

დებატებს, განიხილავს მნიშვნელოვან ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და სოციალურ 

საკითხებს, რომლებმაც უდიდესი როლი ითამაშეს საბერძნეთის თანამედროვე 

კაპიტალისტურ ეკონომიკად ტრანსფორმირებაში. 
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Nova; 2012; Silas M. Riley, Riley J. Armstrong; 35.075.31/7; 2015-12604 

გაპრეზიდენტება 

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები პრეზიდენტობისთვის და მოთხოვნები 

მოქალაქეობის მისაღებად 

2. პრეზიდენტობის კანდიდატად წარდგენის პროცესი: აქტუალური საკითხები 

3. საპრეზიდენტო ნომინაციების ფედერალური დაფინანსება: მიმოხილვა და 

პოლიტიკის პარამეტრები 

4. საპრეზიდენტო კამპანიების საჯარო დაფინანსება: მიმოხილვა და ანალიზი 

5. საპრეზიდენტო კამპანიების საჯარო დაფინანსების აღმოფხვრა 

6. წინადადებები საპრეზიდენტო კამპანიების  საჯარო დაფინანსების 

აღმოსაფხვრელად 

 

წინასიტყვაობა 

კონსტიტუცია ითვალისწინებს  სამ  საკვალიფიკაციო მოთხოვნას 

გაპრეზიდენტებისათვის.  პირველი: უნდა იყოს 35 წლის, "შეერთებული შტატების" 

მოქალაქე 14 წლის განმავლობაში და ადგილობრივი მოქალაქე. არ არსესებობს 

რომელიმე სასამართლო, რომელიც კონკრეტულად განსაზღვრავს საპრეზიდენტო 

უფლებამოსილების მოთხოვნებს და წლების განმავლობაში არ იცვლებოდეს. ეს 

წიგნი განიხილავს კვალიფიკაციას, რომელიც აუცილებელია ამერიკის 

შეერთებული შტატების პრეზიდენტად წარდგომისთვის, ასევე საჭირო 

ნომინაციებსა და დაფინანსებას. 
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Nova; 2012; Lautaro B. Rojas; 339.92/32; 2015-12263 

ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა ერების განვითარებისათვის 

1. ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაცია 

2. ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაცია: შეჯამება 

3. ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაცია: კაპე-ვერდესა და ჰონდურასში 

გამართულ შეხვედრებზე  მიზნების შემცირებაზე შეთანხმდნენ 

წინასიტყვაობა 

წიგნი იკვლევს ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციას, რომელიც 

უზრუნველყოფს ეკონომიკურ დახმარებას განვითარებადი ქვეყნებისათვის.  

ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაცია (MCC), უკვე  მეშვიდე წელია  დახმარებას 

უწევს განვითარებად ქვეყნებს, ეკონომიკური თავისუფლების ხელშეწყობასა და 

ინვესტირებაში. ათასწლეულის  გამოწვევის კორპორაცია ეხმარება შესაბამის 

ქვეყნებს მრავალწლიანი კომპაქტური შეთანხმებების ფარგლებში გარკვეული 

პროგრამების დაფინანსებაში,სიღარიბის მასშტაბების შესამცირებლად და 

ეკონომიკური ზრდის სტიმულირებისათვის.  ათასწლეულის  გამოწვევის 

კორპორაციამ (MCC)   2004 წლიდან 2010 წლებში  9.5 მილიარდი დოლარის 

ოდენობის ასიგნებები მიიღო და ამ თანხის დაახლოებით 8.1 მილიარდი დოლარი 

კომპაქტური დახმარებებისთვის გადადო. 
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 Nova 2012; Richard Benson;  330/43;  2015-11062 

                 

ეკონომიკური მაჩვენებლები 

1.ევროპის ეკონომიკის მაკორექტირებელი შესაძლებლობები;  საკვანძო სექტორების მ 

ანალიზი 

2.ადგილობრივი მმართველობის ფინანსური და ეკონომიკური საქმიანობა 

3.ევროზონის წევრ ქვეყნებში ეკონომიკური პირობების ცვლილებისადმი 

ევროკომისიის რეაქციის შეფასება 

4.გარემოსდაცვითი მენეჯმენტი, რომელიც ხელს უწყობს ეკონომიკური გარემოს 

გაუმჯობესებას მზა პროდუქციის წარმოებაში 

5.2008 წლის მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და მისი გავლენა საბინაო 

განვითარებისა და ღარიბთა საცხოვრებელ სახსრებზე : საქალაქო სივრცის გამოყენების  

ანგარიში საჰარის სამხრეთით მდებარე აფრიკის ქალაქებში 

6.ტრანსპორტი და ეკონომიკური მაჩვენებლები: სპეციალური წარმოების(ves 

production) მნიშვნელობა მავრიკიის მაგალითზე 

7.ინფორმაციულობის გავლენა მოლაპარაკებებზე 
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წინასიტყვაობა 

ამ წიგნში ავტორები წარმოადგენენ მიმდინარე კვლევებს მთელ მსოფლიოში 

ეკონიმიკური ეფექტურობის შესწავლის მხრივ. კვლევა ეხება საქონლისა და 

მომსახურების ძირითადი ბაზრების ფუნქციონირების სისტემურ მონიტორინგს. 

კავშირებს შიდა მიგრაციასა და ადგილობრივ ხელისუფლების ფინანსურ საქმიანობას 

შორის; ევროზონის წევრ ქვეყნებში ეკონომიკური პირობების ცვლილებისადმი 

ევროკომისიის რეაქციის შეფასება; გარემოსდაცვითი აღრიცხვა და ბუღალტერია; 2008 

წლის მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და მისი გავლენა საბინაო განვითარებაზე 

საჰარის სამხრეთით მდებარე აფრიკაში და ტრანსპორტირებაზე, როგორც ბაზრის  

ეკონომიკური ზრდის განუყოფელ ნაწილზე. 

 

 

 

 

 

 

Nova; 2012; Collin J. Bryant, Gibson E. Powell; 351/15;  2015-12635 

ეროვნული უწყებათაშორისი თანამშრომლობა და რეფორმა 

1. უწყებათაშორისი ურთიერთობების განვითარება საზღვარგარეთ 

მისიებისათვის; ძირითადი წინადადებები და საკითხები კონგრესისთვის 

2. ეროვნული უსაფრთხოების პროფესიონალები და უწყებათაშორისი რეფორმა: 

წინადადება; საბოლოო გამოცდილება და კონგრესის საკითხები 

3. . უწყებათაშორისი თანამშრომლობა, ღონისძიებები და საქმიანობა: სახეები, 

რაციონალობა, მოსაზრებები 
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წინასიტყვაობა 

ფედერალურ უწყებებს შორის უწყებათაშორისი თანამშრომლობა და ზოგადი 

პასუხისმგებლობა არ არის ახალი ფენომენი,  მცდელობები რომ დაალაგონ 

ურთიერთობები  იზრდება თანამედროვე ეპოქაში მთელ რიგ  ამ  წიგნში ყურადღება 

ეთმობა ძირითად საკითხებს, რომლებიც კონგრესის წევრებს შეუძლიათ განიხილონ 

არსებული ან დაგეგმილი NSP ინიციატივების, მათ შორის ფუნდამენტური მიზნის 

შეფასებისას; ინტეგრაციის კონცეფცია; მონაწილეობის სფერო; პრაქტიკული 

მოდალობები პროგრამის მუშაობისთვის; ცენტრალიზებული ზედამხედველობის 

როლი; წამახალისებელი სტრუქტურები ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის; 

გაწვევა; და კონგრესის ზედამხედველობა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nova Publishers, 2012; Sunderasan, Srinivasan; 330/45;  2015-11063 

 

ექსტერიერი (გარე ფაქტორები) 
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1. ექსტერიერის ინტერნაციონალიზაცია, სოფლის ტურიზმის მაგალითი 

2. ტურისტული გარემოს შეფასება 

3. ენერგეტიკასთან დაკავშირებული უარყოფითი გარე ფაქტორების 

შემცირება საბაზრო ინსტრუმენტის გამოყენებით. 

4. ორმაგი დივიდენდის ეფექტი გარემოსდაცვით დაბეგრვაზე 

5. გაუმჯობესებული ხელმისაწვდომობა და ცვლილებები;  კვლევა: C-25 

გზის ღერძი კატალონიაში  

6. არაეფექტურობა სატრანსპორტო ბაზარზე 

7. ენდოგენური რყევების  

8. role of externality in the  adoption of smallholder agroforestry??/??/? 

 

 

 

  წინასიტყვაობა 

ცხადია, რომ ბოლო დროინდელი ლიტერატურა, ყურადღებას ამახვილებს 

გლობალურ დათბობაზე და კლიმატის ცვლილებაზე , ოზონის ფენის დაზიანებასა და 

სხვა ფაქტორებზე, როცა ფაქტობრივად იგნორირებულია, სხვა უამრავი დადებითი და 

უარყოფითი ფაქტორი რაც ახლავს რუტინულ ეკონომიკურ საქმიანობას. ამ წიგნში 

მოცემულია უამრავი სხვადასხვა შემთხვევა, რეალური ცხოვრებიდან , ტურიზმის, 

აგროკულტურის, სპეციალური საჭიროების პროექტების და სხვათა შესახებ, რასაც 

აქვს როგორც დადებითი ისე უარყოფითი შედეგები.  

 

 

 

 

Nova; 2012;  KUANG-MING WU;  339.92/25 2015-12258; 
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გლობალიზაციის დინამიკა: ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, ტექნოლოგიური და 

კულტურული 

შესავალი 

 გლობალიზაცია: მისი აუცილებლობა, მისი სირთულეები, მისი არსებითი 

მნიშვნელობა 

1. ვალის გაუქმება : გლობალური გადაწყვეტილება და დაუმარცხებელი გამოწვევა  

2. გლობალიზაციის შეუსრულებელი დაპირებები: გლობალური ცოდნა და აფრიკა 

3. გლობალიზაცია და არასამთავრობო ორგანიზაციები ბანგლადეშში: 

წინააღმდეგობები განვითარებაში 

4. ტაოიზმი დასავლეთში 

5. გლობალიზაცია საკონსულტაციო პარადიგმები: ამერიკის შეერთებული 

შტატებიდან მსოფლიოში 

6. გლობალიზაცია, როგორც ლოკალიზაცია  

7. გლობალიზაცია: მისი ორმაგი საფრთხე კულტურებისთვის 

8. კლასიკური დაოიზმის გადაკვეთა გლობალიზაციასთან 

9. მედიცინა აღმოსავლეთსა და დასავლეთში 

10. „ ორი შეიძლება ერთმანეთს შეხვდეს“, აზროვნების ორი ტიპის სინთეზი 

11. გლობალიზაციის თარგმანი 

12. გლობალიზაციის ისტორია 

13.  გლობალიზაცია როგორც ეკოლოგია; 

14. გლობალიზაცია, როგორც ერთობა; 

15. გლობალიზაცია როგორც მოძრაობა 

16. გლობალიზაცია, როგორც ინტერკულტურა: კულტურის ინტერ-ჩარჩოდან 

ინტერკულტურის კოდამდე : განთიადი,პოეზია,მუსიკა 

 

წინასიტყვაობა 

ბევრმა მკვლევარმა არ გაითვალისწინა "გლობალიზაცია", როგორც აზროვნების-

ჰორიზონტი. წიგნში  ყურადღება გამახვილებულია  გლობალიზაციის სხვადასხვა 

განზომილებაზე.  I ტომში  მოცემულია  "პრობლემები  და პერსპექტივები" და 

"კულტურათა შორის ურთიერთობა". წიგნში წარმოდგენილია კონკრეტული და 

სპეციფიკური პრობლემები, პერსპექტივები, გამოწვეული გლობალიზაციისგან, მათ 

შორის გლობალური ეკონომიკის განვითარებადი ქვეყნების ვალის დაფარვა; 

აფრიკასთან  დაკავშირებული პრობლემები;  ბანგლადეშის ეკონომიკური 
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პრობლემები; გლობალიოზაციური პარადიგმები. წიგნში ასევე წარმოდგენილია 

უნიკალური პერსპექტივები დღევანდელ გლობალიზაციის პრობლემებზე. 

 

 

 

Nova; 2012; ravis F. Watson and Leroy Gibson;  336.7/5;  2015-11333; 

ფედერალური წესების უპირატესობები და ხარჯები , დაუსაბუთებელი მანდატები 

1. 2011 წლის ანგარიში კონგრესში ფედერალური რეგულაციების 

უპირატესობებზე, ხარჯებზე და გადაუხდელ მანდატებზე შტატებთან 

მიმართებაში, ადგილობრივი და ტომობრივი განათლება 

2. კონგრესში 2011 წლის ანგარიშის პროექტის განხილვა ფედერალური 

რეგლამენტის უპირატესობებსა და ხარჯების შესახებ, განუხორციელებელი 

მანდატების შესახებ  სახელმწიფო, ადგილობრივი და ტომობრივ 

განათლებასთან  მიმართებაში(ჯოე ალდი ) 

3. კონგრესში 2011 წლის ანგარიშის პროექტის განხილვა ფედერალური 

რეგულაციების  უპირატესობებისა და ხარჯების შესახებ, შეუსრულებელი 

მანდატები სახელმწიფო, ადგილობრივ და ტომებთან მიმართებაში 

(ქრისტინ ჯოლსი, Yale Law School და  NBER) 

4. კონგრესში 2011 წლის ანგარიშის პროექტის განხილვა ფედერალური 

რეგულაციების  უპირატესობებისა და ხარჯების შესახებ, შეუსრულებელი 

მანდატები,  სახელმწიფო, ადგილობრივ და ტომებთან მიმართებაში 

(მაიკლ გრინსტოუნი, ეკონომიკის  პროფესორი, მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიის 

ინსტიტუტი) 

5. კომენტარები 2011 წლის კონგრესის ანგარიშზე  ფედერალური რეგულაციების 

უპირატესობებზე და ხარჯებზე და განუხორციელებელ მანდატებზე შტატების, 

ადგილობრივებთან და ტომებთან  მიმართებაში  
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6. (რიჩარდ უილიამსი, პოლიტიკის კვლევების დირექტორი, Mercatus-ის  ცენტრი, 

George Mason University) 

7. კომენტარები 2011 წლის კონგრესის ანგარიშზე ფედერალური რეგულაციების 

უპირატესობებზე და ხარჯებზე და განუხორციელებელ მანდატებზე შტატების, 

ადგილობრივ და ტომებთან  მიმართებაში 

8. (დანიელ იაგერი, ადამიანური რესურსების ასოციაცია) 

 

 

წინასიტყვაობა 

ეს წიგნი წარმოადგენს 2011 წლის კონგრესის ანგარიშს,  სარგებლის, ფედერალური 

რეგულაციისა  და მანდატების შესახებ, სახელმწიფო, ადგილობრივი და ტომობრივი 

ერთეულების უპირატესობებისა და ხარჯების შესახებ, ასევე ამერიკის შეერთებული 

შტატების სამთავრობო მარეგულირებელ პროგრამებზე. ბოლო ათი წლის მონაცემების 

გადახედვა იძლევა საშუალებას წარმოაჩინოს გრძელვადიანი პერსპექტივები ხარჯებსა 

და სარგებლის შესახებ და ასევე რეკომენდაციები რეფორმისათვის.  

 

 

 

  

 

   Nova Science Publishers; 2012;  Mendez Santiago and , Ana Maria Vega;   

        330.115/81 

         ეკონომეტრიკა 

        ახალი კვლევა 
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1. ეკონომეტრიკული მეთოდების გამოყენების შეფასება  ევოლუციური 

პროგრამისთვის  

2. უცხოური ინვესტიციების გვერდითი ეფექტების ემპირიული 

შეფასება: კრიტიკული მიმოხილვა 

3. განცხადება მიწის ფასების რეგულირებასთან დაკავშირებით 

4. ეკონომეტრიკული მეთოდის გამოყენება უნივერსიტეტიდან-

სამსახურში „გადანაცვლების“  კვლევაში 

5. მძიმე ფონი ფინანსებში; კვლევა 

6. რეგრესია და მონაცემთა ანალიზის მეთოდები პრაქტიკის 

ეფექტურობის შეფასების მიზნით 

7. დიფერენციალური გადახდა შრომის ბაზარზე 

პროფესიონალებისათვის 

8. არასტაბილურობის გავლენა ეკონომიკაზე 

9. ჭამა და სწრაფი კვების ობიექტები; გრაფიკული ანალიზი 

10. სავალუტო რეჟიმის ცვლილება ევროზონაში 

 

 

 

 

 

 

წინასიტყვაობა 

ეკონომეტრიკის მიზანს წარმოადგენს, ეკონომიკური თეორიის გამოყენებას 

ეკონომიკის მოდელირებისათვის. ამ წიგნში მოცემული თემები შეეხება შემდეგ 

საკითხებს: არასტაბილურობის გავლენას ეკონომიკაზე; პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციების გვერდითი ეფექტების ახსნა; მონაცემთა ანალიზის დანერგვა 

პრაქტიკაში მომსახურების ეფექტურობის გაზრდის მიზნით; სავალუტო რეჟიმის 

ცვლილებებს ევროზონაში და მასთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებს.  
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  "NOVA",  2012; Albert Tavidze;   330.35/39;  2015-11096 

 

                                პროგრესი ეკონომიკის კვლევაში 

1. მთავრობა და ინდივიდუალური სტრატეგია პოსტ-საპენსიო ასაკის 

სიცოცხლის გახანგრძლივებასთან დაკავშირებით 

2. სწრაფი ფული და ეკონომიკური ციკლები: სოციალური სწავლების 

პერსპექტივა 

3. გლობალური სიღარიბე: განმარტება და გაზომვა 

4. მოდელირება ფაქტორებისა, რომლებიც განაპირობებენ კორუპციას 

ხმელთაშუა და ბალკანეთის რეგიონში 

5. ევროკავშირის 27-ე საერთაშორისო მიგრაციის გავრცელების 

შესწავლა 

6. პირადი საპენსიო ვალი 

7. კორუფცია და ეკონომიკა 

8. კორუმპირებული და არაკორუმპირებული მეწარმეების 

ფსიქოლოგია 

9. სამომხმარებლო მოთხოვნა და ამერიკული ავეჯის მწარმოებლები 

1840-1880 წლებში: მომხმარებელთა ხმები 

10. კორუპცია და ანტიკორუპცია დიქტატურის ქვეშ 

11. სტრუქტურული უთანასწორობა ქალებსა და ბავშვებს შორის 

განათლების სფეროში 
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წინასიტყვაობა 

ეს სერია მოიცავს  წამყვან კვლევებს ეკონომიკის დარგში მთელი მსოფლიოს 

მასშტაბით. მსგავსი საერთაშორისო კვლევები და მაგალითები ფასდაუდებელია ამ 

სამყაროში, სადაც ეკონომიკური ბუმია. კვლევა მოიცავს შემდეგ თემებს: 

 მთავრობა და ინდივიდუალური სტრატეგია პოსტ-საპენსიო ასაკის სიცოცხლის 

გახანგრძლივებასთან დაკავშირებით; სწრაფი ფული და ეკონომიკური ციკლები; 

გლობალური სიღარიბე; კორუპცია ხმელთაშუა და ბალკანეთის რეგიონში; 

ევროკავშირის 27-ე საერთაშორისო მიგრაციის გავრცელების შესწავლა; კორუპცია და 

ეკონომიკა.  

 

   

 

 

 

 

 Nova; 2012; Manel Antelo and David Peon;  336.76/5;  

ფინანსური ბაზრები 

 

  პირველი ნაწილი 

  ფინანსური ბაზრები: რა არის ისინი და რისთვის არიან საჭირო? 

1.ფინანსური ბაზრების ისტროიული მიმოხილვა 

2.ფულის ბაზარი 



88 
 

3.სავალო ბაზარი 

4.საფონდო ბაზარი 

5.სხვა ფინანსური ბაზრები 

     ნაწილი მეორე 

ფინანსური ბაზრები ინვესტორის თვალთახედვით 

1.ბაზრის ეფექტურობა; რაციონალური მოლოდინი და ცხოველთა სამყარო 

2.ინვესტირება ფინანსურ ბაზრებზე 

3.„პორტფოლიო“ მენეჯმენტი და აქტივების შეფასების მოდელები 

4.საფონდო ანალიზი 

5.ქცევითი დაფინანსება 

6.სპეკულაციური არასტაბილურობა თავისუფალ საზოგადოებაში 

7.წინაპრები 

8.2007-2008 ფინანსური კრიზისი 

9.დიდი რეცესია 

 

  წინასიტყვაობა 

 ფინანსურ ბაზრებს შორის, რომელიც განხილულია ამ წიგნში, არის ისეთებიც, 

რომლებიც   ძალიან ახლოს არიან იმასთან, როგორიც უნდა იყოს სინამდვილეში 

ბაზარი, რომელსაც უნდა მიბაძონ სხვა, არა მოლოდ ფინანურმა ბაზრებმა. ყველაზე 

სარწმუნო სამეცნიერო  მტკიცებულებები და გამოცდილი ინვესტორები ცხადყოფენ, 

რომ ზოგიერთი ფინანსური ბაზარი ნამდვილად ეფექტურია. ეს მხოლოდ რამდენიმე 

მაგალითია სამეცნიერო აღმოჩენების შესახებ, რომლებიც დაკავშირებულია ბაზრების 

პრაქტიკასთან და ფინანსური პროდუქტების ინვესტიციებთან. 
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Nova; 2012William C. Ahrens;  339.92/23; 2015-12256;  

აშშ-ევროკავშირის სარეგულაციო თანამშრომლობა 

1. ტრანსატლანტიკური სარეგულაციო თანამშრომლობა: წინა გამოცდილება  და 

ანალიზი 

2. ტრანსატლანტიკური სარეგულაციო თანამშრომლობა: კონგრესის შესაძლო 

როლი 

3. EU-U.S. ეკონომიკური კავშირები: რეგულაცია,მასშტაბი და სიდიდე 

4. აშშ-ევროკავშირის სავაჭრო და ეკონომიკური ურთიერთობები: ძირითადი 

პოლიტიკის საკითხები 112-ე კონგრესისთვის 

 

 

წინასიტყვაობა 

ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის  (EU) ეკონომიკური ურთიერთობა 

მსოფლიოში ყველაზე დიდია და ის უფრო და უფრო იზრდება. თანამედროვე 

ევროპულ-ამერიკული  ეკონომიკური ურთიერთობები განვითარდა მეორე მსოფლიო 

ომის შემდეგ, 

თავდაპირველი  ექვსი წევრი ევროპის თანამეგობრობისა  გაფართოვდა  27 წევრამდე. 

კავშირები უფრო კომპლექსური  და ურთიერთდამოკიდებული გახდა,  რაც მოიცავს 

ვაჭრობისა და ფინანსური საქმიანობის ზრდას. ეს წიგნი განიხილავს აშშ-სა და 

ევროკავშირს შორის სარეგულაციო თანამშრომლობას და ეკონომიკურ 

ურთიერთობებს. 
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Nova; 2012 Jason R. Barker and Rebecca Walters;  339.92/24;  2015-12257; 

ავსტრალია და ახალი ზელანდია 

1. ადამიანისთვის განკუთვნილი პოტენციურად სახიფათო ფარმაცევტული 

საშუალებები ახალ ზელანდიაში 

2. მრავალმხრივი მართველობის მოდელი გარემოს შესანარჩუნებლად-

ავსტრალიის მაგალითი 

3. ელექტროენერგიის განაწილების ეფექტურობის შესწავლა ავსტრალიაში-

ხანგრძლივი დროის განმავლობაში 

4. სპეციალური მკურნალობა: ახალი ზელანდიის გამოცდილება 

5. მეთევზეობის მენეჯმენტი: შესაძლებლობები რეფორმისათვის 

6. კლიმატის ცვლილება და ბავშვის ჯანმრთელობა ავსტრალიაში 

7. ავსტრალია და ახალი ზელანდია CBNG განვითარება და გარემოსდაცვითი 

შედეგები 

 

 

წინასიტყვაობა 

ამ წიგნში ავტორები წარმოაჩენენ, ახალ კვლევებს გარემოსდაცვასა და 

ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებით ორივე ქვეყანაში, როგორც 

ავსტრალიაში ასევე ახალ ზელანდიაში.  ეს წიგნი განიხილავს ასევე 

ფარმაცევტულ საშუალებებს და სპეციალურ სამედიცინო მომსახურებას ამ 

ქვეყნებში. კლიმატის ცვლიბებთან დაკავშირებულ ჯანმრთელბის საკითხებს; 
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მეთევზეობის მენეჯმენტს ავსტრალიაში. ქვანახშირის ბუნებრივი აირის 

განვითარებას და გარემოსდაცვით შედეგებს ავსტრალიასა და ახალ 

ზელანდიაში. 

 

 

 

 

Nova; 2012;  Julian L. Mayer and Alexander D. Lehner,  330.564/1;  2015-11100 

დეფიციტის შემცირება 

 

1. დეფიციტის შემცირება: ხარჯების და შემოსავლების პარამეტრები 

2. საგადასახადო პოლიტიკის მცდელობა დეფიციტის შემცირებისთვის 

 

წინასიტყვაობა 

ფედერალური მთავრობის ვალი არანორმალურად იზრდება ბოლო ხუთი წლის 

განმავლობაში, ბიუჯეტის დეფიციტი კი გრძლედება არსებული პოლიტიკისა და 

კანონების პირობებში. მომავალი ათწლეულის განმავლობაში, ამერიკის შერთებული 

შტატების მოსახლეობის დაბერება და ჯანდაცვასთან დაკავშირებული ხარჯების 

ზრდა უფრო მეტად დააწვება ბიუჯეტს. თუ ფედერალი ვალი უფრო სწრაფად 

გაიზრდება, ვიდრე ეკონომიკა განვითარდება, როგორც  ეს ხდება 2007 წლიდან 

მოყოლებული, მაშინ მოსახლეობის შემოსავალი შემცირდება და ფისკალური 

კრიზისის რისკი გაიზრდება. ამ წიგნში განხილულია ვარიანტები, როგორ შიეძლება 

შემცირდეს პროგნოზირებული საბიუჯეტო კრიზისი.  
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  Nova; 2012; Jerremy f. ellis; Dyllon A.Foster;  336.12 / 13;  2015-11199 

კონგრესის ასიგნების პროცესი 

 

1. კონგრესის ასიგნების პროცესი: შესავალი 

2. ასიგნებების ავტორიზაცია: საპროცედურო და იურიდიული საკითხები 

3.  ასიგნებების ზომების შეზღუდვები: საპროცედურო საკითხთა მიმოხილვა 

4. ომნიბუსის ასიგნებების  აქტები: ბოლო პრაქტიკათა მიმოხილვა 

5. ასიგნებების  ქვეკომიტეტის სტრუქტურა: ცვლილებების ისტორია 1920-2011 

წლებიდან 

6. ავტომატური გრძელვადიანი რეზოლუციები: წინა და ბოლო შეთავაზების 

მიმოხილვა 

7. პროგრამები ასიგნებების ფარგლებში 

8. ფედერალური მთავრობის დახურვა: მიზეზები,პროცესები და შედეგები 

 

წინასიტყვაობა 

კონგრესი ყოველწლიურად განიხილავს რამდენიმე ასიგნების ფორმას, რომელიც 

უზრუნველყოფს მრავალი ღონისძიების დაფინანსებას, მაგალითად, ეროვნული 
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თავდაცვის, განათლებისა და სამშობლოს უსაფრთხოების, ასევე ზოგადად მთავრობის 

საქმიანობას. 

კონგრესმა შეიმუშავა გარკვეული წესები და პრაქტიკა ასიგნებების ზომების 

განხილვისთვის, რომლებიც გათვალისწინებულია კონგრესის ასიგნების პროცესში. ეს 

წიგნი განიხილავს პროცედურულ და სამართლებრივ საკითხებს, რომლებიც 

დაკავშირებულია ასიგნებების ავტორიზაციასთან; ასიგნების შეზღუდვებთან; 

ასიგნებების ქვეკომიტეტის სტრუქტურის ისტორია; ავტომატურად გაგრძელებად 

რეზოლუციებს;  პროგრამის ასიგნებების ფარგლებში;  და ფედერალური მთავრობის 

დახურვის მიზეზებს, პროცესებს და შედეგებს. 

 

 

 

 

 

 Nova; 2012;   Simon F. Mathis and Ivory B. Hewitt;  336.12.12; 2015-11198 

ფედერალური ბიუჯეტის დაყოფა მთავარ და ქვეფუნქციებად 

1. დისკრეციული საბიუჯეტო უფლებამოსილება ქვეპუნქტებით 

2. 2012 წლის მაჩვენებლები; განათლება; ტრენინგები; სოციალური სერვისები; 

ჯანმრთელობა; შემოსავლების უსაფრთხოება და ვეტერანები 

 წინასიტყვაობა 

დისკუსიებმა  ფედერალური მთავრობის ხარჯებზე, რომელსაც ის იყენებს   სხვადასხვა 

პოლიტიკური მიზნებისათვის, ითამაშა მნიშვნელოვანი  როლი კონგრესში 2011 

ფინანსური წლის დაგეგმვაზე და როგორც მოსალოდნელია, რომ  ითამაშებს ძირითად 

როლს 2012 წლის ბიუჯეტის შექმნაზე. 
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ეს წიგნი ითვალისწინებს 1976-2010 წლებში დისკრეციული ბიუჯეტის 

უფლებამოსილების ისტორიული ტენდენციების გრაფიკულ მიმოხილვას, 2011 წლის 

ხარჯების შეფასებას და 2012-2016 წლების პრეზიდენტ ობამას შეთავაზებებეს. 

 

 

 

 

Nova 2012; Tracey I.Owens and Rene O. Reynolds; 336.2/23; 2015-11213 

ფედერალური გადასახადები და ოჯახები: პოლიტიკა და ანალიზი 

1. ოჯახის საშემოსავლო გადასახადი 

2. საგადასახადო შეღავათები ბავშვებისათვის; მიმდინარე კანონი და 

საკანონმდებლო ისტორია 

3. საგადასახადო შეღავათები ბავშვებისათვის: ეკონომიკური და პოლიტიკური 

ანალიზი 

4. დამოკიდებული ზრუნვა: მიმდინარე საგადასახადო შეღავათები და 

საკანონმდებლო საკითხები 

5. საგადასახადო შეღავათები ოჯახებისთვის: შვილად აყვანა  

6.  ფედერალური გაფასახადი ქონებასა და საჩუქარზე; ახლანდელი კანონის 

აღწერა 

 

წინასიტყვაობა 

ეს წიგნი იკვლევს ამჟამინდელი ფედერალური საშემოსავლო გადასახადების კანონებს, 

რომლებიც განსხვავებულია თავიანთი სტრუქტურითა და ფუნქციით. ეს 

დიფერენციაცია მნიშვნელოვნად შეიცვალა წლების განმავლობაში და მოიცავს 
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პერსონალურ შეღავათებს, სტანდარტულ გამოქვითვებს, განაკვეთებს  და სხვა მრავალ  

მახასიათებელს, როგორიცაა: კრედიტები ბავშვის მოვლისათვის, ასაკობრივი  

შეღავათები  და გამომუშავებული შემოსავალი. განხილულია ასევე  ბავშვებისათვის 

საგადასახადო შეღავათების  საკანონმდებლო ისტორია; ფედერალური გადასახადების 

ძირითადი დებულებები უძრავ ქონებაზე,საჩუქარზე;  ასევე  საგადასახადო  

შეღავათები ბავშვების  შვილად აყვანისათვის ფედერალური გრანტის ფარგლებში 

სახელმწიფოსა   და საგადასახადო კოდექსის მეშვეობით. 

 

 

 

 

 Nova; 2012; Stephen R. Morris and Barbara M. Morgan;  336.2/19; 2015-11209 

აშშ საგადასახადო რეფორმა 

1. საგადასახადო რეფორმა: 112-ე კონგრესის მიმოხილვა 

2. ინდივიდუალური საშემოსავლო გადასახადის ცვლილიება: საგადასახადო 

ბაზის გაფართოების ეკონომიკური ანალიზი 

3. კორპორაციული საგადასახადო რეფორმა: კონგრესის საკითხები 

4. აშშ საერთაშორისო საგადასახადო რეფორმა: ალტერნატივები 

5. ფედერალური ბიზნესის გადასახადები: არსებული სისტემა, მისი ეფექტები და 

პარამეტრები რეფორმისთვის 

 

წინასიტყვაობა 

ეს წიგნი განიხილავს მიმდინარე წინადადებებს 112-ე კონგრესში, რომელიც ეხება 

საგადასახადო რეფორმას. პრეზიდენტმა და კონგრესის წამყვანმა წევრებმა 

განაცხადეს, რომ ფუნდამენტური საგადასახადო რეფორმა მნიშვნელოვანი 
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პოლიტიკის ობიექტია. ამ პოლიტიკოსებმა განაცხადეს, რომ ფუნდამენტური 

საგადასახადო რეფორმა საჭიროა იმისათვის, რომ გაიზარდოს დიდი ოდენობით 

დამატებითი შემოსავლები, რაც აუცილებელია მაღალი ბიუჯეტის დეფიციტის  და 

მკვეთრად გაზრდილი ეროვნული ვალის შესამცირებლად. კონგრესის ინტერესი 

გამოიკვეთა აშშ-ს საგადასახადო სისტემის დაწვრილებით  გადახედვასა  და 

სამომხმარებლო გადასახადის აკრეფის მიზანშეწონილობაზე. რეფორმის ზოგიერთი 

მომხრე  ამტკიცებს, რომ საგადასახადო ბაზა უნდა გაფართოვდეს ბევრი 

საგადასახადო ხარჯების შემცირებით ან აღმოფხვრით. საგადასახადო შემოსავლების 

გაზრდის ალტერნატივა, ხარჯების შემცირებაა. ამრიგად კონგრესის წევრები 

იძულებულნი არიან მიიღონ   გადასახადების გაზრდის და ხარჯების შემცირების 

საუკეთესო ვარიანტი , იმ მიზნით რომ შეამცირონ დეფიციტი და სახელმწიფო ვალის 

ზრდა. 

 

 

 

 

 

 

 

Nova; 2012; Stephanie J. Palmer and Hudson E. Fisher; 339.92 / 30; 2015-

12262;  

ცვალებადი გლობალური ეკონომიკური ლანდშაფტი :ტენდენციები და ანალიზი აშშ-

ში 
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1. მზარდი ეკონომიკური უფლებამოსილებები და გლობალური ეკონომიკა:  

ტენდენციები და საკითხები  კონგრესისათვის 

2. საერთაშორისო ვაჭრობა და ფინანსები: ძირითადი პოლიტიკის საკითხები 112-ე 

კონგრესისათვის, მეორე სესია 

3. აშშ-ს  საერთაშორისო ვაჭრობა: ტენდენციები და პროგნოზები 

4. გლობალიზაცია, მუშათა  დაუცველობა და   პოლიტიკური მიდგომა 

 

     

 

წინასიტყვაობა 

განვითარებადი ქვეყნების პატარა ჯგუფი გარდაქმნის გლობალურ ეკონომიკურ 

ლანდშაფტს.  ჩინეთის, ინდოეთისა და ბრაზილიის თაოსნობით, ამ ეკონომიკურმა 

მზარდმა ძალებმა შექმნა  მრავალფეროვანი გამოწვევები და შესაძლებლობები 

როგორც აშშ-ს ეკონომიკისთვის  ისე  გლობალურ ეკონომიკაში. ისინი ასევე კონგრესის 

მნიშვნელოვან პოლიტიკურ საკითხებს აყალიბებენ, მათ შორის აშშ-ს სავაჭრო 

პოლიტიკის სამოვავლო პერსპექტივებს,  წიგნი იკვლევს გლობალურ ვაჭრობასა და 

ფინანსებში მიმდინარე ცვლილებებს და ამ ეკონომიკიდან გამომდინარე 

პროგნოზირებად მომავალ ტენდენციებს. 
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Nova; 2012; Holden J. Murray and Eston E.Baker;  339.92/29;  2015-12260; 

საერთაშორისო ეკონომიკური თანამშრომლობა: ინსტიტუტები, ფონდები და ბანკები 

1. G-20 და საერთაშორისო ეკონომიკური თანამშრომლობა: ისტორია და შედეგები 

კონგრესისათვის 

2. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი: წარსული გამოცდილება და საკითხები 

კონგრესისათვის 

3. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი: მმართველი დირექტორის შერჩევა 

4. პარიზის კლუბი და საერთაშორისო ვალის ჩამოწერა 

5. მრავალპროფილიანი ბანკები:  მიმოხილვა და საკითხები კონგრესისათვის 

6. კლიმატის ცვლილების საერთაშორისო  დაფინანსება: კლიმატის საინვესტიციო 

ფონდები (CIF) 

7. საერთაშორისო გარემოსდაცვითი დაფინანსება: გლობალური გარემოს დაცვის 

სისტემა (GEF) 

8. მსოფლიო ბანკის ჯგუფი;  ენერგეტიკის სექტორის სტრატეგია 

 

   

 

წინასიტყვაობა 

Twenty- ან G-20 ჯგუფი წარმოადგენს ფორუმს 20 მსხვილ მოწინავე და განვითარებადი 

ბაზრის ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით.    G-20 

თავდაპირველად შეიქმნა, რათა ხელი შეეწყო G-20-ის ფინანსთა მინისტრებს შორის 

დისკუსიისთვის. 2008 წლის შემოდგომაზე გლობალური ფინანსური კრიზისის 

დაწყებისთანავე G-20- ის პოპულარობა გაიზარდა და G-20 ლიდერთა დონეზე 

შეხვედრები  დაიწყო. 2009 წლის სექტემბერში G-20 ლიდერები აცხადებდნენ, რომ 

ამიერიდან, G-20 იქნებოდა  "მთავარი " ფორუმი საერთაშორისო ეკონომიკური 

თანამშრომლობისათვის.  წიგნი განიხილავს ძირითად G-20 ვალდებულებებს, 
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რომლებიც გავლენას მოახდენენ პოლიტიკის და საერთაშორისო ეკონომიკური 

კოორდინაციის საკანონმდებლო დღის წესრიგის გავლენასა ან ჩამოყალიბებაზე; 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის(IMF)  წინა გამოცდილებას და საკითხებს; 

მსოფლიო ბანკის სტრატეგიას. 

 

 

 

 

 

 

 

Nova; 2012;  Matt T. Zimmerman and Lyle L. Curtis; 336.2/18;  2015-11208 

კაპიტალის მოგების დაბეგვრა 

1. გაზრდილი კაპიტალის დაბეგვრა 

2. გაზრდილი კაპიტალის დაბეგვრის ეკონომიკური ეფექტები;  

3. კაპიტალის დაბეგვრის ვერსიები 

4. გაზრდილი კაპიტალის გრძელვადიანი საგადასახადო რეჟიმი, 

დივიდენდები და 2011 წლის პრეზიდენტის საბიუჯეტო განაცხადთან 

დაკავშირებული დებულებები 
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წინასიტყვაობა 

ეს წიგნი იკვლევს კაპიტალური შემოსავლის დაბეგვრის  შეთავაზებებს და შედეგებს. 

კაპიტალის ნაკლებად დაბეგვრა, უფრო მეტ ეკონომიკურ სარგებელს მოიტანს. ზოგი 

აკრიტიკებს კაპიტალის ზრდის დროს დაბალ გადასახადებს უფრო 

მაღალშემოსავლიანი პიროვნებების სასარგებლოდ და გამოხატავენ შეშფოთებას 

ბიუჯეტის ეფექტიანობაზე, განსაკუთრებით კი მომავალ წლებში. 

 

 

 

 

 

  Nova; 2012;  Donovan M. Kurt and Vern E. Witt;  336.12/18;  2015-11201 

დეფიციტის შემცირება და ფისკალური პოლიტიკა  

1. ბიუჯეტის დეფიციტის შემცირება: პოლიტიკის საკითხები 

2. ბიუჯეტის დეფიციტის შემცირება: საპრეზიდენტო ფისკალური კომისია და 

სხვა ინიციატივები 

3. ბიუჯეტის დეფიციტის პრობლემის მოგვარება გრძელვადიან პერსპექტივაში: 

მიდგომების შედარება 

4. ბიუჯეტის დეფიციტის შემცირება: საგადასახადო პოლიტიკის პარამეტრები 

5. ეკონომიკური შედეგები 

6. შეიძლება ფისკალური შეზღუდვების პოლიტიკა გაფართოვდეს? 
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7. ბიზნეს ინვესტიცია და საგადასახადო შეღავათები ეკონომიკის 

სტიმულირებისთვის 

 

 

 

წინასიტყვაობა 

ფედერალური ბიუჯეტი დეფიციტში იყო 2002-დან მოყოლებული, მაგრამ 

მნიშვნელოვნად გაიზარდა 2009 წელს.  ამ წელს პირველად დეფიციტმა ერთ 

ტრილიონ დოლარს გადააჭარბა. 2009 -2011 წელს ბიუჯეტის გარღვევა იყო ყველაზე 

დიდი, ვიდრე რომელიმე სხვა წელს, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. ეს წიგნი 

განიხილავს და აფასებს დაგეგმილი ბიუჯეტის დეფიციტს. რამდენად უნდა 

შემცირდეს დეფიციტი გრძელვადიანი მდგრადობის დასაბრუნებლად. პრეზიდენტ 

ობამას  ფისკალური კომისია და სხვა ინიციატივები.  ბიზნეს ინვესტიცია და 

საგადასახადო შეღავათები ეკონომიკის სტიმულირებისთვის;  

 

 

 

 

 Nova; 2012; Leiashvily, Paata; 330/47; 2015-11067 

     ეკონომიკური აქტივობა  

     1. ეკონომიკური საქმიანობა 

    2. ბუნებრივი ეკონომიკა 
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     3. საბაზრო ეკონომიკა 

    4. რეგულირებადი ეკონომიკა 

     5. დასკვნა 

  

   

  

 

წინასიტყვაობა 

 წიგნი განიხილავს ეკონომიკური საქმიანობის არსს და მისი მანიფესტაციის ფორმას  

ბუნებრივ ბაზარზე და რეგულირებად ეკონომიკაში. ეკონომიკური საქმიანობის 

ანალიზი ცხადყოფს რეფლქსურ ურთიერთობას ფუნდამენტურ ეკონომიკურ 

კატეგორიებს შორის,როგორებიცაა : წარმოება და მოხმარება, მიწოდება და მოთხოვნა, 

ხარჯები და კომუნალური, მოგება და დანაზოგი, ინვესტიციები და მოხმარების 

დავალიანება და ა.შ. ურთიერთდამოკიდებულება მოცემულ კატეგორიებს შორის 

გვიჩვენებს ფუნდამენტურ ახალ გაგებას ეკონომიკური  წონასწორობის  და  

ბიზნესის ციკლის ლოგიკას , რომ შევქმნათ საერთო წონასწორობის "სიმეტრიული" 

მოდელი. ეს წიგნი განკუთვნილია მეცნიერების, პედაგოგების და ეკონომიკური 

პროფილის სტუდენტებისთვის. 
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 Nova; 2012; Christopher G. Lynch and Cory Mchale;  336.126/4;  2015-

11205 

2011 წლის ბიუჯეტის კონტროლის აქტი 

1. 2011 წლის ბიუჯეტის კონტროლის აქტი 

2. კონგრესის საბიუჯეტო კონტროლის აქტი 

3. ვალის ლიმიტი: ისტორია და ბოლოდროინდელი ზრდა 

4. ვალის ლიმიტის დონე: ფონური და პოტენციური ეფექტები სამთავრობო 

ოპერაციებზე 

 

 

წინასიტყვაობა 

ბიუჯეტის კონტროლის აქტი (BCA) წარმოადგენს მოლაპარაკებების შედეგებს 

პრეზიდენტსა და კონგრესს შორის, რომელიც რეაგირებს იმ ფაქტზე, რომ 

ფედერალურმა მთავრობამ თითქმის მიღწია ხარჯების მაქსიმუმს. შეიქმნა კომისია, 

რომელიც განსაზღვრავს თანხის რა ოდენობა შეიძლება დაიხარჯოს  წლის 

განმავლობაში, ბოლო 10 წლის მანძილზე, cbo-ს შეფასებით, ფედერალური ხარჯები 

შეიძლება შემცირდეს  917 ბილიონი დოლარით. ეს წიგნი მოიცავს ბიუჯეტის 

კონტროლის კანონის ძირითად მახასიათებლებს, ისტორიას და ვალის ლიმიტის 

ზრდას და პოტენციურ გავლენას მთავრობის საქმიანობაზე. 
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Nova; 2012; Percy Zamora and Phil McNeil; 354/3; 2016-0027 

მთავრობის ეფექტურობა და GPRA მოდერნიზაციის აქტი 

1. მთავრობის ოპტიმიზაცია; მმართველობაში ეფექტური შეთავაზებები უნდა 

გაიზარდოს  

2. დანიელ კ. აკაკას განცხადება ზედამხედველობის ქვეკომიტეტის 

თავმჯდომარე ფედერალური შრომის ძალები და კოლუმბიის ოლქი. მოსმენა 

“ საგზაო რუკა “უფრო ეფექტური ფედერალური მმართველობისათვის: 

მთავრობის მუშაობის ეფექტურობის კანონის რეალიზაცია 

3. ჯეფრი დ. ზიენტის განცხადება, ფედერალური მთავარი მმართველი 

ოფიცერი და მენეჯმენტის დირექტორის მოადგილე, მენეჯმენტისა და 

ბიუჯეტის ოფისი. მოსმენა "საგზაო რუკა უფრო ეფექტური ფედერალური 

მმართველობისათვის:მთავრობის მუშაობის ეფექტურობის კანონის 

რეალიზაცია 

4. შედეგების მართვა: GPRA მოდერნიზაციის აქტის განხორციელება 

უზრუნველყოფს მნიშვნელოვან შესაძლებლობებს მთავრობასთან 

დაკავშირებული გამოწვევების შესასრულებლად. ამერიკის შეერთებული 

შტატების საკომუნიკაციო გენერალური დირექტორის, ჯენე  ლ.დოდაროს 

განცხადება ",მოსმენა "საგზაო რუკა“ უფრო ეფექტური ფედერალური 

მმართველობისათვის:მთავრობის მუშაობის ეფექტურობის კანონის 

რეალიზაცია 

5. რობერტ შის განხცადება,გრანტ თორტონი LLP. მოსმენა "საგზაო რუკა უფრო 

ეფექტური ფედერალური მმართველობისათვის:მთავრობის მუშაობის 

ეფექტურობის კანონის რეალიზაცია 

6. პაულ ლ. პოსნერის, ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტი. მოსმენა "საგზაო რუკა 

უფრო ეფექტური ფედერალური მმართველობისათვის:მთავრობის მუშაობის 

ეფექტურობის კანონის რეალიზაცია 
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7. ჯონათან დ. ბრეულის განცხადება, IBM- ის  ბიზნესის აღმასრულებელი 

დირექტორი. მოსმენა "საგზაო რუკა უფრო ეფექტური ფედერალური 

მმართველობისათვის: მთავრობის მუშაობის ეფექტურობის კანონის 

რეალიზაცია 

 

წინასიტყვაობა 

წიგნში განხილულია  მთავრობის მუშაობის შედეგები (GPRA) მოდერნიზაციის აქტი, 

რომელიც დაიწყო 2010  წელს, როცა ადმინისტრაცია იწყებს მის რეალიზებას. აქტი 

ითვალისწინებს ბევრ მნიშვნელოვან შესაძლებლობას, რომ  ყურადღება მიექცეს 

მთავრობის პროგრამებისა და ოპერაციების ეფექტურობის გაუმჯობესებას  და 

ფედერალური მთავრობის წინაშე მდგარი  მმნიშვნელოვანი მართვის პრობლემებს. 

ფედერალური მთავრობა მსოფლიოში ყველაზე მსხვილი და ყველაზე კომპლექსური 

კომპანიაა, 2010 ფინანსურ წელს მათი ხარჯები 3,5 ტრილიონ დოლარს 

შეადგენდა,რომელიც აფინანსებს პროგრამების და ოპერაციების ფართო სპექტრს. 

მთავრობის ფინანსური მდგომარეობის გრძელვადიანი სიმულაციები ხაზს უსვამენ 

გრძელვადიანი ფედერალური ფისკალური მოსაზრებების გამოსწორების 

აუცილებლობას. 

   

 

 

 

 

Nova; 2012; Emanuele Canegrati;  336.2/21; 2015-11211; 

საგადასახადო ეკონომიკა 
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გაზომვის ცნებები და დაბეგვრის შედეგები 

1. მოხმარების თეორია 

2. ორმაგი პრობლემა 

3. ფულადი კეთილდღეობის ზომები 

4. დაბეგვრის შედეგები 

5. ერთჯერადი გადასახადი 

6. საგრძნობი დანაკარგი სადაზღვევო გადასახადებიდან 

7. შემოსავლების დაბეგვრის გავლენა შრომით ბაზარზე 

8. საგადასახადო დეკლარაციის  ტენდენცია 

 

9. ბარონის თეორია 

10. ნაწილობრივი ბალანსის ანალიზი 

11. საერთო ბალანსის ანალიზი 

12. დაბეგვრა და სამთავრობო ხარჯები 

13. საშემოსავლო გადასახადი და ინფორმაციის ასიმეტრია 

14. ოპტიმალური ხაზოვანი საშემოსავლო გადასახადი 

15. ორმაგი საშემოსავლო გადასახადი 

16. ეტკინსონ-სტიგლიცის თეორემა  

17. მოდელი შეუმჩნეველი საჭიროებებით 

18. მოდელი შესამჩნევი საჭიროებებით 

19. მოდელი შრომის მრავალმხრივი ფორმით 

20. დაბეგვრის ეკონომიური პოლიტიკა 

21.  “საშუალო-ამომრჩევლის“ მოდელი 

22. მაქსიმალური „საშუალო“ გადასახადი 

23. უმრავლესობის არჩევანი და პროგრესულობა 

24. ალბათური კენჭისყრის თეორიები 

25. არაპირდაპირი დაბეგვრის მოდელი 

26. მთავრობის ხარჯები 

27. პირდაპირი დაბეგვრის მოდელი 

28. შემოსავლის მოდელი 

29. თეორიული ასპექტები 

30. დაბეგვრის უუნარობა 

31. დაბეგვრის ქმედითობა 

32. გადასახადები და საფინანსო არჩევანი 
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33. კორპორატიული გადასახადები, ორგანიზაციული ფორმა და საკუთრების 

სტრუქტურა 

34. ემპირიული მტკიცებულებები 

35. გადასახადების გავლენა კაპიტალის სტრუქტურაზე 

36. ორსახოვნება 

37. კონვერტის თეორემა 

38. ოპტიმალური კონტროლი 

39. ჰამილტონ-იაკობ-ბელმანის განტოლება 

 

წინასიტყვაობა 

გადასახადები არის ეკონომიკის კვლევის ძალიან ფართო სფერო. გადასახადები 

გავლენას ახდენს ეკონომიკის აგენტებზე ყოველდღიურ ცხოვრებაში და ცვლის მათ 

ქცევასა  და არჩევანს. მომხმარებლებზე გავლენას ახდენს სამომხმარებლო ხარჯები, 

ფირმებმა უნდა შეაფასონ დაბეგვრის ეფექტი მათ ფინანსურ არჩევანზე, რათა 

დაფინანსების სწორი წყარო აირჩიონ და მიიღონ სწორი გადაწყვეტილება სად უნდა 

განათავსონ თავიანთი წარმოებული პროდუქცია.  

პოლიტიკოსებს  შეაქვთ თავიანთ საარჩევნო პროგრამებში იისეთი საკითხები 

როგორიცაა: საგზაო გადასახადები და პარკირების ტარიფი. მთავრობები 

შეშფოთებულნი არიან მავნე საგადასახადო კონკურენციის შედეგებით. ამ წიგნში 

წარმოდგენილია და განხილულია საგადასახადო ეკონომიკის თემები. 
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Nova; 2012; Mendez, Bartoli; Pena, Josiah; 336.272/1; 2015-11269; 

საყოფაცხოვრებო ენერგია 

1. განახლების სამუშაოები კანადის ერთ და მრავალაბინიან საცხოვრებელ 

სახლებში 

2. საყოფაცხოვრებო ენერგია: ნულოვანი ენერგო ნაგებობები და ქალაქები 

3. მოგზაურის გამოხმაურება 2005 წლის გაზის ფასების ზრდაზე 

4. ნახშირბადის გადასახადის საკეთილდღეო შედეგები; აშშ-ს მაგალითი 

5. გარემოს მდგრადობის მოდელის განვითარება სამხრეთ ავსტრალიაში ახალი 

საცხოვრებელი გარემოს განვითარებისთვის; ეკოლოგიის კვალზე 

6. მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა ინტეგრირებული  შეშის ღუმელის 

ტექნოლოგიის გამოყენებით, ტყით სარგებლობა და აგრო-აკვაკულტურა 

7. როგორ შევუწყოთ ხელი ენერგიის დაზოგვას შინამეურნეობებს შორის 

 

 

 

წინასიტყვაობა 

ეს წიგნი წარმოგიდგენთ მიმდინარე კვლევებს ეკონომიკის, მოხმარებისა და 

ენერგოეფექტურობის შესახებ. თემები მოიცავს განახლების გადაწყვეტილებებს 

არსებული შენობების ენერგოეფექტურობის გასაუმჯობესებლად; კვლევებს აგრო-

აკვაკულტურის განვითარებისათვის და საყოფაცხოვრებო ენერგიის დაზოგვის 

შესახებ და  სოციალური და ეკოლოგიური ფსიქოლოგიის წვლილს ოჯახში 

ენერგიის დაზოგვის გააზრებისა და ხელშეწყობის მიზნით.  
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Nova; 2012; Gary E. Walker and Lindel D. Clarke; 336.3/3;  2015-11284 

ძმები ლეჰმანების გაკოტრება: ანალიზი 

1. ძმები ლეჰმანები და ინდიმაკი: რეზოლუციების შედარება 

2. ძმები ლეჰმანების ჰოლდინგის თანმიმდევრული  ლიკვიდაცია დოდ ფრანკის 

კანონის მიხედვით 

3. ტომას ს.ბაქსტერის განცხადება ფინანსური კრიზისების საგამოძიებო კომისიის 

წინაშე,მოსმენა :” მეტისმეტად დიდია გასაკოტრებლად: მოლოდინი და გავლენა 

მთავრობის ჩარევისა და სისტემური რისკის როლი ფინანსურ კრიზისში” 

4. რიჩარდ ს. ფულდის განცხადება,ფინანსური კრიზისების საგამოძიებო კომისიის 

წინაშე,მოსმენა :” მეტისმეტად დიდია გასაკოტრებლად: მოლოდინი და გავლენა 

მთავრობის ჩარევისა და სისტემური რისკის როლი ფინანსურ კრიზისში” 

5. ჰარვი რ. მილლერის განცხადება ფინანსური კრიზისების საგამოძიები კომისიის 

წინაშე ,მოსმენა :” მეტისმეტად  დიდია გასაკოტრებლად: მოლოდინი და 

გავლენა მთავრობის ჩარევისა და სისტემური რისკის როლი ფინანსურ 

კრიზისში” 

6. ბარი ზუბროვის  განცხადება ფინანსური კრიზისების საგამოძიები კომისიის 

წინაშე ,მოსმენა :” მეტისმეტად დიდია  გასაკოტრებლად: მოლოდინი და 

გავლენა მთავრობის ჩარევისა და სისტემური რისკის როლი ფინანსურ 

კრიზისში” 

7. ფინანსთა მინისტრის ტიმოტი ფ. გეითნერის ფინანსური მომსახურების 

პალატის წინაშე,მოსმენა “ სახელმწიფო პოლიტიკის საკითხები  ლემანის 

გაკოტრების ექსპერტის ანგარიშში 
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8. ფედერალური სარეზერვო სისტემის თავმჯდომარის ბენ ს. ბერნანკეს  

განცხადება ფინანსური მომსახურების პალატის წინაშე, მოსმენა “ სახელმწიფო 

პოლიტიკის საკითხები  ლემანის გაკოტრების ექსპერტის ანგარიშში 

9. SEC -ის თავმჯდომარის მერი ლ. შაპიროს ჩვენება ფინანსური მომსახურების 

პალატის წინაშე,მოსმენა “ სახელმწიფო პოლიტიკის საკითხები  ლემანის 

გაკოტრების ექსპერტის ანგარიშში 

10. ანტონ რ. ვალუკასის განცხადება ფინანსური მომსახურების პალატის წინაშე, 

მოსმენა “ სახელმწიფო პოლიტიკის საკითხები  ლემანის გაკოტრების ექსპერტის 

ანგარიშში 

11. რიჩარდ ს. ფლუიდის განცხადება ფინანსური მომსახურების პალატის წინაშე, 

მოსმენა “ სახელმწიფო პოლიტიკის საკითხები  ლემანის გაკოტრების ექსპერტის 

ანგარიშში 

12. ტომას ჰ.ქრუიკშანკის განცხადება ფინანსური მომსახურების პალატის 

წინაშე,მოსმენა “ სახელმწიფო პოლიტიკის საკითხები  ლემანის გაკოტრების 

ექსპერტის ანგარიშში 

13. ვილიამ კ. ბლექის განცხადება ფინანსური მომსახურების პალატის 

წინაშე,მოსმენა “ სახელმწიფო პოლიტიკის საკითხები  ლემანის გაკოტრების 

ექსპერტის ანგარიშში 

14. მატეუ ლის განცხადება ფინანსური მომსახურების პალატის წინაშე,მოსმენა “ 

სახელმწიფო პოლიტიკის საკითხები  ლემანის გაკოტრების ექსპერტის 

ანგარიშში 

 

წინასიტყვაობა 

2008 წლის 15 სექტემბერს Lehman Brothers Holdings Inc. (LBHI) -ის განცხადება 

გაკოტრების შესახებ გახდა ერთერთი სიგნალი ფინანსური კრიზისის. ამ ჰოლდინგის 

გაკოტრება შევიდა ამერიკის ისტორიაში,როგორც ყველაზე დიდი და მასშტაბური 

ფინანსური გაკოტრება,რომელმაც 2008 წლის ბოლოს განიცადა კრახი. წიგნი 

განიხილავს როგორ შეეძლო სახელმწიფოს Lehman-ის რეზოლუციის სტრუქტურირება  

დოდ-ფრანკის  ვოლ სტრიტის რეფორმის შესახებ კანონის მიხედვით და 

მომხმარებელთა უფლებების დაცვა( დოდ ფრანკი) და როგორ შეეძლო მისი  შედეგები  

განსხვავებული ყოფილიყო  გაბანკროტების შედეგებისაგან. ამ მნიშვნელოვან 

ფინანსურ მოვლენასთან დაკავშირებული პირები გვაწვდიან  თავიანთ ანალიზს. 
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Nova; 2012; Andreo Lamorena;  339.92/33;  2015-12264; 

გლობალიზაციის ახალი მოვლენები: შეთანხმებები და მოლაპარაკებები 

1. უცხოური ინვესტიციები აშშ-ს ფასიან  ქაღალდებში 

2. დავების გადაწყვეტა მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში(WTO) : მიმოხილვა 

3. უცხოური კერძო ინვესტიციების კორპორაცია: ფონისა და საკანონმდებლო 

საკითხები 

4. ტრანსწყნაროკეანური სტრატეგიული ეკონომიკური პარტნიორობის 

ხელშეკრულება 

5. ტრანსატლანტიკური მარეგულირებელი თანამშრომლობა: კონგრესის შესაძლო  

როლი 

6. ყოვლისმომცველი ბირთვული ცდების აკრძალვის ხელშეკრულება: ფონისა და 

მიმდინარე მოვლენები 

7. ბირთვული თანამშრომლობა სხვა ქვეყნებთან 

8. მოლაპარაკება კოპენჰაგენის კლიმატის ცვლილების შესახებ 

9. ცვლილებები არქტიკაში: ფონი  და პრობლემური საკითხები კონგრესისათვის 

10. ადამიანებით ვაჭრობა: აშშ-ს  პოლიტიკა და პრობლემური საკითხები 

კონგრესისათვის 

 

წინასიტყვაობა 

წიგნში  წარმოდგენილია  მიმდინარე კვლევები  გლობალიზაციაში. განხილული 

თემები მოიცავს უცხოურ ინვესტიციას აშშ-ს ფასიან  ქაღალდებში; მსოფლიო სავაჭრო 

ორგანიზაციაში (WTO) დავების გადაწყვეტის შესახებ; უცხოური კერძო ინვესტიციების 

კორპორაცია; ტრანსწყნაროკეანური შეთანხმება სტრატეგიულ  ეკონომიკური 
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პარტნიორობის შესახებ; ტრანსატლანტიკური მარეგულირებელი თანამშრომლობა; 

ბირთვული თანამშრომლობა სხვა ქვეყნებთან; მოლაპარაკება  კოპენჰაგენის კლიმატის 

ცვლილების  შესახებ; ცვლილებები არქტიკაში  და ადამიანებით ვაჭრობა, 

ტრეფიკინგი. 

 

 

 

 

 

 

Nova; 2012; Bernadette Andreosso-O'Callaghan and Peter Herrmann 

ფიგურების ჩამონათვალი; ცხრილების ჩამონათვალი;ავტორების 

სია;მტკიცებულებები; აბრევიატურების ჩამონათვალი 

ნაწილი 1. 2008 ეკონომიკური კრიზისი - ეკონომიკური კონტექსტი და კულტურული 

პარამეტრი 

1. გლობალიზაცია 

2. ეკონომიკური კრიზისი, ნეო-კლასიკური თეორია და პარადიგმატური 

ცვლილება 

3. გლობალური კრიზისი - ქრისტიანული პერსპექტივა 

ნაწილი 2. კრიზისის პასუხად აზიის მთავრობების მმართველები  და სხვა 

მონაწილეები 

4. ჩინეთის გარე ინვესტიციები: კრიზისი, შესაძლებლობები და გამოწვევები 

5. კიბერ პოლიტიკა ჩინეთში 



113 
 

6. სტრეათან ადაპტაცია: ჩინეთი და გლობალური ეკონომიკური კრიზისი 

7. კრიზისი და სამხრეთ კორეა; 

8. ბიზნეს ჯგუფები გლობალურ რეცესიაში: იაპონიის საქმე 

9. კრიზისის გავლენის შეფასება ჩინო-ირლანდიურ ნაკადებზე 

10. .როგორ მოქმედებდა აზია დანარჩენ მსოფლიოსთან ერთად კრიზისთან 

ბრძოლაში - გლობალური ინტერ-რეგიონული პერსპექტივა 

 

 

 

 

წინასიტყვაობა 

დღევანდელი გლობალური გარემო გამოირჩევა ღრმა ეკონომიკური კრიზისით, 

რომელიც დაიწყო 2008 წლის შემოდგომაზე, აშშ-ს  ძმები ლემანების ბანკის 

ჩამოშლის შემდეგ და არც ამჟამად ამ წიგნის წერის მომენტშიც  არ მცირდება. 

აქედან გამომდინარე, ეს არის კრიზისი, რომელიც  წარსულში დაიწყო და  

დაფიქრებას მოითხოვს. წიგნი გვთავაზობს მიმდინარე ეკონომიკური 

გლობალურ პარამეტრების შესწავლას,სიტყვა კრიზისის ორმაგ მნიშვნელობას 

და აანალიზებს იმას,  რომ  ამ კრიზისმა შეიძლება მიგვიყვანოს  მსოფლიო 

ეკონომიკური სისტემის ტრანსფორმაციამდე მათ შორის აზიურ სისტემაშიც. 
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Nova; 2012; Alberto Gabriele;  339.9/59;  2015-12237; 

კუბის ეკონომიკა VI  კონგრესის ყრილობის შემდეგ 

ცვლილებები კუბაში: ძირითადი პოლიტიკური და ინსტიტუციური დეტერმინანტები 

1. კუბის სახელმწიფო სოციალიზმის ხუთი ათწლეული: კონგრესის შემდგომი 

რეფორმები  

2.  უკანასკნელი რეფორმის გავლენა კუბის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაზე 

3. კუბის მაკროეკონომიკური კრიზისი და რეფორმა. ახალი არა-სახელმწიფო 

მონაწილეთა როლი 

4. კომერციული რეგულაცია და ეკონომიკური უთანასწორობა 

5. კუბის რეფორმები 

 

წინასიტყვაობა 

ეს წიგნი წარმოადგენს  კუბის და ევროპის სოციალურ მეცნიერთა შორის 

თანამშრომლობის პროდუქტს. აშშ-ს ემბარგოს დამანგრეველი ზემოქმედების 

იგნორირების გარეშე, ის გვიჩვენებს, რომ კუბაში  მწვავე ეკონომიკური მდგომარეობაა.  

კუბის ტრადიციული სახელმწიფო სოციალისტური მოდელის კრიზისის ორი ყველაზე 

მწვავე გამოვლინებაა სასოფლო-სამეურნეო სექტორის სავალალო მდგომარეობა და 

შემოსავლის უთანასწორობის მრავალი ფორმის წარმოქმნა. 
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Nova; 2012; Vanessa N. Rowley;  336.58/1;  2015-11327 

1. ფედერალური გრანტები: საჭიროა  ზედამხედველობისა და აღრიცხვის 

პროცესის კონტროლის გაუმჯობესება 

2. სინტია ა. შნეიდერის განცხადება, აშშ იუსტიციის სამინისტროს გენერალური 

დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი.  მოსმენა “ კონტროლისა და 

აღრიცხვიანობის გაუმჯობესება  ფედერალურ საგრანტო პროგრამებზე” 

3. ნატალი მ. კეგანის ჩვენება,ამერიკული ფედერალიზმის და საგანგებო 

სიტუაციების მართვის პოლიტიკის ანალიტიკოსი,კონგრესის კვლევითი 

სამსახური. 

4. მოსმენა “ კონტროლისა და აღრიცხვიანობის გაუმჯობესება  ფედერალურ 

საგრანტო პროგრამებზე” 

5. .დანი ი.ვერფელის ჩვენება, ფედერალური ფინანსური ოფისის კონტროლიორი. 

მოსმენა “ კონტროლისა და აღრიცხვიანობის გაუმჯობესება  ფედერალურ 

საგრანტო პროგრამებზე” 

6. .ტომას ა. კობერნის განცხადება, აშშ -ს სენატორი ოკლაჰამა. 

მოსმენა “ კონტროლისა და აღრიცხვიანობის გაუმჯობესება  ფედერალურ 

საგრანტო პროგრამებზე” 

7. საგრანტო მენეჯმენტის პროცესის გაუმჯობესება 

(აშშ იუსტიციის დეპარტამენტი, გენერალური ინსპექციის ოფისი) 

 

 

 

წინასიტყვაობა 

გრანტები მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ფედერალური პროგრამების 

განხორციელებასა  და დაფინანსებაში. ფედერალური მთავრობა გრანტებს იყენებს 

ეროვნული მიზნების მისაღწევად და შექმნილ ტენდეციებზე რეაგირებისათვის, 
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როგორიცაა დემოგრაფიის ცვლილება და  ეროვნული საფრთხეების თავიდან 

აცილება,რაც საგრძნობლად გაიზარდა ბოლო ორი ათწლეულის მანძილზე. 

მიუხედავად იმისა, რომ ფედერალური საგრანტო დაფინანსება იზრდება, 

ფედერალური გრანტების მართვასთან დაკავშირებით  ეჭვები მუდმივად რჩება და  

გონივრულად უნდა დასაბუთდეს, რომ  გრანტები იხრჯება მიზნობრივად 

რისთვისაცაა გამოყოფილი და თაღლითობის რისკები და ბოროტად გამოყენების 

შანსები მინიმუმადეა დაყვანილი.  წიგნში  წარმოდგენილია გრანტების  მართვის 

პროცესი, ასევე  ფედერალური გრანტების ზედამხედველობისა და 

ანგარიშვალდებულების  გაუმჯობესების გზები. 

 

 

 

 

 

 

Nova; 2012; Blake I. Durham and Angelo E. Pugh; 340.13/11; 2015-12299 

დანახარჯების და სარგებლის ანალიზი ფედერალური კანონების დამუშავების 

პროცესში 

1. ღირებულება-სარგებელი და სხვა საანალიზო მოთხოვნები კანონის მიღების 

პროცესში 

2. სარეგულაციო ზეოქმედების ანალიზი: ხშირად დასმული კითხვები 

3. სააგენტოს ჩამონათვალი: სარეგულაციო ზემოქმედების ანალიზი 
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წინასიტყვაობა 

ეს წიგნი ეხება ბოლო ათწლეულების განმავლობაში მარეგულირებელი რეფორმების 

ადვოკატების მიერ გამოთქმულ ზოგად შეშფოთებას, კერძოდ, გარკვეულ 

რეგულაციებთან დაკავშირებული ხარჯები გადაწონის იმ სარგებელს, რომელიც 

რეგულაციებმა უნდა უზრუნველყოს. ფედერალური რეგლამენტის ხარისხისა და 

ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად და ზეწოლის შემცირების მიზნით, 

მარეგულირებელი რეფორმის დამცველელები ხშირად იძლევა რეკომენდაციას უფრო 

ფართო  ანალიტიკური  წესების გამოყენებისათვის კანონის დამუშავების პროცესში, 

მათ შორის ხარჯების და სარგებლის ანალიზსს. 

 

 

 

                    

 

    

  Nova 2012; Tomáš Novotný ;Lars Jørgensen;  339.9/58; 2015-12233 

რუსეთის ეკონომიკური და პოლიტიკური საკითხები 

1. უცხოური პირდაპირი ინვესტიციების განაწილება რუსეთის ფედერაციაში 

2. რუსეთის ენერგეტიკული პოლიტიკა მეზობელი ქვეყნების მიმართ         

3.  რუსეთის ეკონომიკური მაჩვენებელი, პოლიტიკა და მათი გავლენა 

შეერთებულ შტატებზე 
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4. აშშ-ს პროგრამები ყოფილ საბჭოთა კავშირში 

5. მუდმივი ნორმალური სავაჭრო ურთიერთობების (PNTR) სტატუსი  რუსეთისა 

და აშშ-სთვის. რუსეთის ეკონომიკური კავშირები 

6. სტრატეგიული იარაღის კონტროლი 

7. ახალი ხელშეკრულება:  ძირითადი დებულებები 

8. სტრატეგიული თანამშრომლობიდან სტრატეგიულ კონკურენციემდე ჩინეთს, 

რუსეთსა ამერიკას შორის ცენტრალურ აზიაში: მოსაზრებები ჩინეთიდან 

9. ივლისის სამიტი: პერსპექტივები აშშ-რუსეთის ბირთვული იარაღის 

შემცირებისთვის 

10. რუსეთის საგარეო პოლიტიკის კონცეფცია 

 

წინასიტყვაობა 

წიგნში მოცემულია მიმდინარე მოვლენები რუსეთის ეკონომიკური და პოლიტიკური 

საკითხების კვლევაში. განხილული თემები მოიცავს რუსეთის ფედერაციაში 

უცხოური პირდაპირი ინვესტიციების განაწილებას; რუსეთის ენერგეტიკულ  

პოლიტიკას მეზობელი ქვეყნების მიმართ; რუსეთის ეკონომიკურ  მაჩვენებლებს, 

პოლიტიკას  და მათ გავლენას  აშშ-ზე. საფრთხის სემცირება;  შეიარაღების 

სტრატეგიული კონტროლი; ახალი დაწყების ხელშეკრულება; რუსეთის ფედერაციის 

საგარეო პოლიტიკის კონცეფცია და სტრატეგიული  თანამშრომლობა  და 

სტრატეგიული  კონკურენცია  ცენტრალურ აზიაში ჩინეთს, რუსეთს და ამერიკას 

შორის. 
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Nova 2012; Torre DeSare and Daniele Caprioglio; 339.727/13; 2015-

12113 

უცხოური ინვესტიცია 

1. ტექნოლოგიების ხარვეზი, აგლომერაცია და უცხოური ინვესტიციების (FDI ) 

უარყოფითი ეფექტები: ლიტერატურის მიმოხილვა 

2. გლობალიზაცია და FDI -ის ლოჯისტიკის ზრდა: იტალიის მაგალითი 

3. ადგილობრივი წყაროები  და ტექნიკის გავლენა მომწოდებლებზე: FDI და 

ადგილობრივი მწარმოებელი  ფირმების შედარება 

4. უცხოური პირდაპირი ინვესტიცია, პოლიტიკური რისკი და კორპორატიული 

სოციალური პასუხისმგებლობა: პრაქტიული რისკების მართვის სტრატეგიის 

შესაძლებლობები 

5. ხელები შორს ჩემი ინვესტიციებიდან! პოლიტიკური რისკისა და პირდაპირი 

ინვესტიციის  ურთიერთმიმართების შესახებ 

6. FDI-ის გავლენა ეკონომიკურ ზრდაზე 

7. .პოლიტიკური თავისუფლება იზიდავს თუ ხელს უშლის  უცხოური 

ინვესტიციების მოზიდვას ? მტკიცებულებები ცენტრალური და აღმოსავლეთ 

ევროპისა და ყოფილი საბჭოთა კავშირიდან 

8. კორუფცია, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები და ბიზნესის კეთების ხარჯები  

ვიეტნამში 
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წინასიტყვაობა 

ბევრი  მთავრობა ჩართულია უცხოური პირდაპირი ინვესტიციების (FDI) მოზიდვასა 

და გამარტივებაში თავიანთი ქვეყნის  ეკონომიკისთვის. ამის მიზეზია, ის რომ 

უცხოურ ფირმებს შეუძლიათ დადებითი გავლენა მოახდინონ  მათ მასპინძელ  

ეკონომიკებზე, რაც დაკავშირებულია კაპიტალის ინვესტიციებთან, დასაქმების 

შექმნასა  და ექსპორტის შემოსავლების წარმოქმნასთან.  წიგნში ავტორები 

წარმოადგენენ მიმდინარე კვლევას უცხოური ინვესტიციების შესწავლით, მათ 

შორისაა ტექნოლოგიური ხარვეზები, აგლომერაცია და პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციების უარყოფითი მხარეები ; გლობალიზაცია და ლოჯისტიკური უცხოური 

პირდაპირი ინვესტიციების ზრდა იტალიაში; პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 

და შიდა მწარმოებლების ფირმების შედარება; უცხოური პირდაპირი ინვესტიციების 

რისკის მართვის სტრატეგია, პოლიტიკური რისკი და კორპორატიული სოციალური 

პასუხისმგებლობა და შიდა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების გავლენა არაბულ 

სახელმწიფოთა  ეკონომიკურ ზრდაზე. 

 

 

 

 

 

Nova 2012; Maureen P. Larsen; 339.9/54; 2015-12227 

ეკონომიკური და პოლიტიკური განვითარება პოლონეთში 

1. პოლონეთის ეკონომიკის პრივატიზაცია 

2. პოლონური ინდუსტრია ტრანსფორმაციის პერიოდში 
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3. პოლონეთის ძირითადი ქალაქების ეკონომიკური ბაზა პოლიტიკური და 

ეკონომიკური რესტრუქტურიზაციის პერიოდში 

4. რეგიონები და რეგიონალიზმი პოლონეთში 

5. მომსახურების სექტორი ახალ სოციალურ-ეკონომიკურ რეალობაში 

6. უცხოური ინვესტიციების კაპიტალი პოლონეთში და მისი სივრცული 

განაწილება 1990 წლიდან 

7. პოლონეთის საზოგადოებრივი აზრი 

 

წინასიტყვაობა 

წიგნში  წარმოადგენილია  პოლონეთში არსებული  პოლიტიკური და 

ეკონომიკური მოვლენები. განხილული თემები მოიცავს პოლონეთის ინდუსტრიას 

ტრანსფორმაციის  პერიოდში; პოლიტიკური და ეკონომიკური 

რესტრუქტურიზაციის პერიოდში;  პოლონეთის ძირითადი ქალაქების 

ეკონომიკური  ბაზა; უცხოური ინვესტიციების კაპიტალი პოლონეთში; რეგიონები  

და რეგიონალიზმი  პოლონეთში; პოლონეთის ეკონომიკი პრივატიზაცია;  და 

პოლონეთის საზოგადოებრივი აზრი ევროკავშირთან პოლონეთის ურთიერთობის 

საკითხებთან დაკავშირებით.  
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Nova 2013; C.C. Wolhuter; 339.9/49; 2015-12216 

სამხრეთ აფრიკა: ეკონომიკური, პოლიტიკური და სოციალური საკითხები 

1. გარდაიქმნა თუ არა სამხრეთ აფრიკის ტრანსფორმაციის ხანაში? 

2. სულიერება და სოციალური განვითარება: სამხრეთ აფრიკაში დაუცველი 

ბავშვებისგან  მიღებული  გაკვეთილები 

3. ფოკუსირება სამხრეთ აფრიკის საზოგადოებრივ  ჯანდაცვაზე   

4. ერის შენება და ჯგუფური იდენტიფიკაცია სამხრეთ აფრიკაში 

5. დასავლეთ კეიპის მედიცინა: მრავალფეროვანი სამკურნალო ტრადიციების  

შეკრება და ნადირობა 

6. სოციალურ-ეკონომიკური და დემოგრაფიული ტრანსფორმაციები სამხრეთ 

აფრიკაში: ოჯახური კონფლიქტები და გენდერული უთანასწორობა 

7. მზრუნველობის მრავალმხრივი გამოწვევა და გენერალიზაციის პრობლემები 

შიდსის წინააღმდეგ ბრძოლაში 

8. თინეიჯერი დედები და გრძელვადიანი შედეგები სამხრეთ აფრიკაში 

9. ჯანმრთელობის სისტემა სამხრეთ აფრიკაში. ისტორიული პერსპექტივები და 

მიმდინარე გამოწვევები 

 

წინასიტყვაობა 

1994 წლამდე არსებულმა სოციალურმა კონფლიქტებმა და 1994 წლის შემდეგ 

შემდეგ სოციალურმა რეკონსტრუქციამ განაპირობა მთელი მსოფლიოს 

ყურადღების მიპყრობა სამხრეთ აფრიკაზე. 

ეს ცვლილებები საზოგადოებაში ატარებენ სოციალურ,ეკონომიკურ,პოლიტიკურ 

და საგანმანათლებლო ხასიათს; რომელიც  დაეფუძნა კონსტიტუციას და ადამიანის 

უფლებათა კანონპროექტს, რომელიც  მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე 
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პროგრესულად აღიარეს. თითქმის ორი ათეული წლის შემდეგ, დადგა შეფასების 

დრო. 

 წიგნი გვთავაზობს  თავიანთ სფეროებში ექსპერტებად აღიარებული მეცნიერების  

დაწერილ ცხრა ნარკვევს. ასევე წარმოდგენილია ამ სოციალური რეკონსტრუქციის 

პროექტის კრიტიკული ანალიზი. 

 

 

 

 

 

 

 

Nova 2013; Christopher Alan Lewis; 339.9/55; 2015-12228 

ირლანდია: ეკონომიკური, პოლიტიკური და სოციალური საკითხები 

1. ირლანდიის საზოგადოება: გლობალიზებული ბაზარი ეკონომიკური, 

რელიგიური და სოციალური ცვლილებები ირლანდიაში 1990-დან 2010 წლამდე 

2. ირლანდიის "ეკონომიკური გადარჩენის" პოლიტიკური ფონი და გავლენა 

3. ამჟამინდელი ეკონომიკური კლიმატი  

4. ჯანმრთელობასთან დაკავშჲრებული უთანასწორობა  ირლანდიაში: ხშირად 

გაუგებარი,მაგრამ არსებული საფრთხე 

5. “დაკარგული გზა ”: მოგზაურთა  საცხოვრებელი თანამედროვე ირლანდიაში 

6. ირლანდია და ალკოჰოლი: არამარტივი ურთიერთობა 
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7. ფსიქოაქტიური წამლები: "Headshop"-ის ფენომენი და  საკანონმდებლო 

კონტროლი ირლანდიაში 

8. კვების არჩევანი და კულტურული დინამიკა ირლანდიაში 

9. ბულინგი ირლანდიის სკოლებში -არის ეს შეშფოთების მიზეზი? ჩრდილოეთ 

ირლანდიისა და ირლანდიის რესპუბლიკის კვლევების მიმოხილვა 

 

 წინასიტყვაობა 

ირლანდია ოდესღაც განიხილებოდა, როგორც ევროპის "ავადმყოფი ადამიანი", მაგრამ  

წლების  განმავლობაში იგი გადაკეთდა "კელტური  ვეფხვის" სახლად.  თუმცა, 

"კელტური ვეფხვის" კეთილდღეობა ხანმოკლე აღმოჩნდა, ხოლო 2008 წლისთვის 

ეკონომიკური "სასწაული" დასრულდა და ვეფხვის ღრიალი  აღარ ისმოდა. რეცესია 

მალევე დაეტყო  მთელ ქვეყანას.  წიგნი განიხილავს თანამედროვე ირლანდიის წინაშე 

არსებულ ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და სოციალურ საკითხებს. 

განხილული ზოგიერთი საკითხი  ეხმიანება რეცესიას, ზოგი კი ირლანდიის 

ისტორიულ ფესვებს.  წიგნი წარმოგვიდგენს  აქტუალურ საკითხთა სიღრმისეულ 

ანალიზს, რომლებიც ეროვნული და საერთაშორისო მნიშვნელობისაა. 

წიგნი ცდილობს მრავალ დისციპლინური ფორუმის შექმნას ამ საკითხების განხილვის 

მიზნით, რათა სხვა მეცნიერებმა, რომლებიც მუშაობენ ირლანდიის შიგნით და მის 

ფარგლებს გარეთ, გამოიყენონ ეს ნამუშევარი  საკითხების კოლექტიური გააზრების 

მიზნით, როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. 
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Nova 2013; Juana A. Dumas; 339.73/2; 2015-12126 

საერთაშორისო მონეტარული ფონდი 

1. საერთაშორისო მონეტარული ფონდი; ფონი და საკითხები კონგრესისათვის 

2. საერთაშორიო სავალუტო ფონდის რეფორმები: საკითხები კონგრესისათვის 

3. ეგვიპტე და საერთაშორიო სავალუტო ფონდი 

 

წინასიტყვაობა 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, შექმნილი 1944 წლის ივლისში ბრეტტონ ვუდსში 

გამართულ კონფერენციაზე, წარმოადგენს მრავალმხრივ ორგანიზაციას, რომელიც 

ორიენტირებულია საერთაშორისო სავალუტო სისტემაზე. შეიქმნა 1946 წელს 46 

წევრით, იგი გაიზარდა 188 ქვეყანამდე. საერთაშორისო სავალუტო ფონდს აქვს ექვსი 

მიზანი, რაც განსაზღვრულია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შესახებ 

შეთანხმების პირველ მუხლში: საერთაშორისო სავალუტო თანამშრომლობის 
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ხელშეწყობა; დაბალანსებული ზრდის გაფართოება საერთაშორისო ვაჭრობაში; 

გაცვლითი კურსის სტაბილურობის ხელშეწყობა; გაცვლითი კურსის სტაბილურობის 

ხელშეწყობა; საერთაშორისო კაპიტალზე შეზღუდვების მოხსნა; ნდობის აღდგენა 

ფონდის  რესურსებზე წვდომა; და საგადამხდელო ბალანსის მარეგულირებელი 

წესები; ეს წიგნი აფასებს სავალუტო ფონდის მიზანს, წევრობას, ფინანსებს და სხვა  

მნიშვნელოვან საკითხებს, ასევე 2011 წლის რევოლუციის შემდეგ ეგვიპტეში 

განხორციელებულ რეფორმებს და ეკონომიკურ მდგომარეობას. 

 

 

 

 

 

Nova 2013; Sandra C. Owens; 339.727/12; 2015-12110; 

1. განცხადება 2013 წლის საინვესტიციო კლიმატზე: ბრაზილია 

 2. განცხადება 2013 წლის საინვესტიციო კლიმატზე: რუსეთი 

 3. განცხადება 2013 წლის საინვესტიციო კლიმატზე: ინდია 

4. განცხადება 2013 წლის საინვესტიციო კლიმატზე: ჩინეთი 

 5. განცხადება 2013 წლის საინვესტიციო კლიმატზე: სამხრეთ აფრიკა 
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წინასიტყვაობა 

ეკონომიკური წესდების  მნიშვნელოვანი კომპონენტია განცხადებები საინვესტიციო 

კლიმატის შესახებ, აშშ-ს  ფირმები აწვდიან სპეციფიკურ ინფორმაციას კონკრეტული  

ქვეყნის შესახებ.  ასევე  უცხოური ფოსტის მიერ მომზადებული შეფასებები, 

ინვესტიციების შესახებ- კანონის შესაბამისად, და სხვა ინფორმაცია, რომელიც 

შეიძლება სასარგებლო იყოს ბიზნეს გადაწყვეტილების მიღებაში. წიგნში 

წარმოდგენილია ბრაზილიის, რუსეთის, ინდოეთის, ჩინეთისსამხრეთ აფრიკის  

საინვესტიციო კლიმატის დებულებები; ისინი  ხელს უწყობენ  იმ ბარიერებისა და 

ხელის შემშლელი ფაქტორების გამოვლენას, რომელმაც შეიძლება საფრთხე შეუქმნას 

ინვესტიციას ბაზარზე.   

 

 

 

 

 

 

Nova 2013; Andres Salazar; 339.727/11; 2015-12108;  

მექსიკა, ინდონეზია, სამხრეთ კორეა და თურქეთი: საინვესტიციო კლიმატი 

1. 2013 წლის საინვესტიციო კლიმატი: მექსიკა 

2.  2013 წლის საინვესტიციო კლიმატი: ინდონეზია 
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3. თავი 3. 2013 წლის საინვესტიციო კლიმატი: სამხრეთ კორეა 

4. თავი 4. 2013 წლის საინვესტიციო კლიმატი: თურქეთი 

 

წინასიტყვაობა 

ეკონომიკური წესდების  მნიშვნელოვანი კომპონენტია განცხადებები საინვესტიციო 

კლიმატის შესახებ, აშშ-ს  ფირმები აწვდიან სპეციფიკურ ინფორმაციას კონკრეტული  

ქვეყნის შესახებ.  ასევე  უცხოური ფოსტის მიერ მომზადებული შეფასებები, 

ინვესტიციების შესახებ- კანონის შესაბამისად, და სხვა ინფორმაცია, რომელიც 

შეიძლება სასარგებლო იყოს ბიზნეს გადაწყვეტილების მიღებაში. წიგნში 

წარმოდგენილია მექსიკის, ინდონეზიის, სამხრეთ კორეისა და თურქეთის 

საინვესტიციო კლიმატის დებულებები; ისინი  ხელს უწყობენ  იმ ბარიერებისა და 

ხელის შემშლელი ფაქტორების გამოვლენას, რომელმაც შეიძლება საფრთხე შეუქმნას 

ინვესტიციას ბაზარზე.   
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Nova;  2013;  Elizabeth S. Taylor;  336.4/1;  2015-11297; 

საგარეო  დახმარება 

1. რამდენად მუშაობს საგარეო დახმარება? მცდელობა რომ შეფასდეს აშშ საგარეო 

დახმარება 

2. უცხოური დახმარება: განვითარების ხელშეწყობის საერთაშორისო დონორთა 

კოორდინაცია 

3. უცხოური დახმარება: აშშ-ს პროგრამებისა და პოლიტიკის შესავალი 

  

წინასიტყვაობა 

საგარეო დახმარება საერთაშორისო საქმეთა ბიუჯეტის ფუნდამენტური კომპონენტია 

და განიხილება როგორც აშშ-ს საგარეო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი ინსტრუმენტი. 

2001 წლის 11 სექტემბრის ტერორისტული თავდასხმების შედეგად, უცხოური 

დახმარება უფრო მეტად დაკავშირებულია ეროვნული უსაფრთხოების 

პოლიტიკასთან. აშშ-ს საგარეო პოლიტიკის შემუშავებაში სამი ძირითადი 

მიმართულებაა: ეროვნული უსაფრთხოება, კომერციული ინტერესები და 

ჰუმანიტარული პრობლემები. ეს ფართო რაციონალურობა აშშ-ს დახმარების მრავალი 

მიზნის საფუძველია,რომელიც მოიცავს ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობას, 

სიღარიბის დაძლევას, მმართველობის გაუმჯობესებას, ჯანდაცვისა და განათლების 

ხელმისაწვდომობის გაზრდას, კონფლიქტურ რეგიონებში სტაბილურობის 

ხელშეწყობას, ადამიანის უფლებების დაცვას, მოკავშირეების განმტკიცებას და 

ნარკოტიკების უკანონო წარმოებასა და ტრეფიკინგს. ეს წიგნი უზრუნველყოფს 

ეფექტიანობის, ქმედითობის  და დონორთა კოორდინაციის შედეგების ანალიზს 

საგარეო დახმარების შესახებ. 
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Nova; 2013; Todd C. Jennison and Bradley Horowitz; ; 328/22; 2015-11008 

კონგრესის ძალა 

1. კონგრესის ძალა და კონგრესის ქვედანაყოფები:ძალა,ისტორია,პრაქტიკა და 

პროცედურები 

2. სარეზულიციო რეკომენდაცია ,რომ წარმომადგენლობითმა პალატამ უნდა 

მოძებნოს ერიკ ხ.ხოლდერ-უმცროსი,აშშ-ს იუსტიციის გენერალური 

პროკურორი,რომელმაც გამოხატა კონგრესის უპატივისმცემლობა  

სასამართლოს მოწვევაზე უარის თქმით 

 

წინასიტყვაობა 

კონგრესის ძალაუფლება  არის ძალა, რომლის საშუალებითაც კონგრესი პასუხობს 

გარკვეულ ქმედებებს, რომელიც ხელს უწყობს  საკანონმდებლო პროცესს. შეიძლება 

გამოყენებულ იქნას მოწინააღმდეგის დასასჯელად, ან დაბრკოლების 

აღმოსაფხვრელად. თუმცა შეიძლება ნებისმიერი მოქმედება,რომელიც ხელს უშლის 

კონგრესს თავისი კონსტიტუციური უფლებამოსილების შესრულებაში 

წარმოადგენდეს უსიამოვნებას თავის მხრივ.  წიგნში ასახულია ასევე კონგრესის 

დამოკიდებულება სასამართლოსთან. 
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Nova; 2013; Nathan De Vos; 328/28; 2015-11017 

იუსტიციის დეპარტამენტის კონგრესის გამოძიება და აღმასრულებელის სარჩელი 

1. კონგრესის გსმოკვლევა იუსტიციის დეპარტამენტის შესახებ; 1920-2012: 

ისტორია, კანონი და პრაქტიკა 

2. პრეზიდენტის სარჩელი აღმასრულებელი პრივილეგიების შესახებ: ისტორია, 

კანონი, პრაქტიკა და ბოლოდროინდელი მოვლენები 

 

წინასიტყვაობა 

საკანონმდებლო ზედამხედველობა ყველაზე ხშირად ხორციელდება კონგრესის 

ბიუჯეტის, ნებართვების, ასიგნებების, დადასტურებისა და გამოძიების გამოყენებით 

და იშვიათ შემთხვევებში იმპიჩმენტის გზით. თუმცა, არაიშვიათად კონგრესში 

არსებული გამოწვევები ხდება მიზეზი ხმამღალი გარჩევებესა და კომპრონტაციისა. 

ყველა ეს პროცესი ემსახურება იმას, თუ როგორ უნდა განახორციელოს კონგრესმა 

უკეთ საკანონმდებლო სისტემის დახვეწა და ეფექტურად წარუდგინოს  მოსახლეობას.  

ეს წიგნი განიხილავს გამოძიების ზედამხედველობის სამართლებრივ ჩარჩოებს, ასევე 

კონგრესის ზედამხედველობის ზოგიერთი თვალსაჩინო მაგალითს.  
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Nova; 2013; Zekos, Georgios I;  339.92/40;  2015-12267; 

კორპორაციული მართვა და დანადგარები გლობალიზაციასა და კიბერსივრცეში 

1. გლობალიზაცია და კიბერსივრცე 

2. გლობალიზაცია და კორპორაციული მართვა 

3. MNEs -ის ფონი 

4. MNEs და კანონი 

5. MNEs -ის ძალა 

 

წინასიტყვაობა 

გლობალიზაცია არის ფენომენი მსოფლიო ეკონომიკის გაუმჯობესებული 

ინტეგრაციისა, რაზეც მეტყველებს საერთაშორისო ვაჭრობის ზრდა და წარმოების 

ფაქტორების მობილობა. გლობალიზაცია ძირითადად მოიცავს ვაჭრობის 

ლიბერალიზაციას  მომსახურების სფეროში.  დღესდღეობით  გლობალიზაცია 

განსხვავდება ნაწილობრივ, ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და კიბერსივრცის 

მნიშვნელოვანი როლის გამო. კიბერსივრცეში შედის რამდენიმე ადგილი, რომლებიც 

დაკავშირებულია რეალურ სივრცესთან  სხვადასხვა გზით. საკომუნიკაციო ქსელი 

ცვლის არსებულ სივრცეს. ამრიგად ცვლილებები ინფორმაციის აღქმაში და 

ეკონომიკური, პოლიტიკური და პირადი საკითხების სტრუქტურირება ცვლის 

რეალური სივრცის ბუნებას. მიუხედავად იმისა, რომ  საერთაშორისო საფინანსო 
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ინსტიტუტები და  MNEs არიან ეკონომიკური გლობალიზაციის ძრავები, ძლიერი 

სახელმწიფოები სასიცოცხლო დრაივერებად  რჩებიან. გლობალური მმართველობა 

განისაზღვრება,როგორც კრებული კანონებისა, ნორმების,პოლიტიკის და 

ინსტიტუტებისა, რომლებიც ავლენენ, ქმნიან და ხელს უწყობენ ტრანს-სასაზღვრო  

ურთიერთობებს, სახელმწიფოებს, კულტურებს, მოსახლეობას, სამთავრობათაშორისო 

და არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ბაზარს. კორპორატიული მმართველობა 

მთლიანად მიმართულია აქციონერების ინტერესების დაცვაზე, გამახვილებულია 

ყურადღება დაინტერესებული მხარეების  პრობლემების გადაწყვეტაზე. ახალმა  

კავშირგაბმულობისა და მიმოქცევის  ტექნოლოგიებმა  ვაჭრობის  და საინვესტიციო 

ბარიერების აღმოსაფხვრელად  ერთად ჩამოაყალიბეს გლობალურ  ბაზრებზე  

გლობალური კონტროლი ,საქონელზე, მომსახურებასა და კაპიტალზე. MNEs 

ახორციელებს ტრანსნაციონალურ სტრატეგიას, რომელიც მიზნად ისახავს 

გლობალური ეფექტურობის და ოპერატიული რეაგირების მიღწევას.   

 

 

 

 

 

 

Nova; 2013; Paul Giacheto;  336.2/29; 2015-11253; 

კორპორატიული საშემოსავლო გადასახადის სისტემა 

1. კორპორატიული საშემოსავლო გადასახადის  სისტემა: მიმოხილვა და 

რეფორმის პარამეტრები 

2. კორპორატიული საგადასახადო რეფორმა: კონგრესის საკითხები 

3. სექცია 199 წარმოების საქმიანობის შედეგები: ინფორმაცია და ანალიზი 
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4. მიმდინარე კანონი, საკანონმდებლო წინადადებები 113-ე კონგრესში და 

ეკონომიკური ეფექტები 

5.  წმინდა ოპერაციული დანაკარგების საგადასახადო რეჟიმი 

6. აშშ საერთაშორისო კორპორაციული გადასახადები: ძირითადი ცნებები და 

პოლიტიკის საკითხები 

7. კორპორაციული საგადასახადო შემოსავლების შემცირების მიზეზები 

 

 

წინასიტყვაობა 

ბევრი ეკონომისტი და პოლიტიკოსი მიიჩნევს, რომ ამერიკული კორპორატიული 

საგადასახადო სისტემა საჭიროებს რეფორმას. თუმცა, არსებობს აზრთა სხვადასხვაობა 

თუ რატომ სჭირდება  საგადასახადო სისტემას  რეფორმირება  და რა კონკრეტული 

პოლიტიკური ღონისძიებები უნდა გატარდეს ამ  რეფორმებში. პოლიტიკოსების 

დასახმარებლად კორპორატიული საგადასახადო შეთავაზებების შემუშავებისა და 

შეფასების მიზნით, ეს წიგნი მიმოიხილავს კორპორატიულ საგადასახადო სისტემას; 

განიხილავს ეკონომიკურ ფაქტორებს, რომლებიც შეიძლება ჩაითვალოს 

კორპორატიული საგადასახადო რეფორმის დებატებში; აშშ არსებული 

კორპორატიული საგადასახადო სისტემის მიხედვით, კორპორატიული გადასახადი  

35% -ით იბეგრება. ეს გადასახადი გამოიყენება,  როგორც ადგილობრივ, ისე 

საზღვარგარეთ მიღებული შემოსავლების მიმართ, თუმცა საზღვარგარეთ მიღებული 

შემოსავლის გადასახადები შეიძლება გადაიდოს განუსაზღვრელი ვადით, თუ 

შემოსავალი უცხოეთში რჩება. აშშ კორპორატიული საგადასახადო სისტემა ასევე 

შეიცავს რიგ გამოქვითვებს, შეღავათებს, გადავადებას და საგადასახადო 

კრედიტებს,რომლებსაც ხშირად “საგადასახადო ხარჯებს “ ეძახიან. ეს მდგომარეობა 

ამცირებს მოქმედ საგადასახადო განაკვეთს, რომელსაც იხდიან  აშშ -ს კორპორაციები  

დადგენილ ზღვარზე  35% ქვევით. 2011 წელს, ყველა კორპორატიული საგადასახადო 

ხარჯების ჯამი 158,8 მილიარდი იყო. 
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Nova; 2013; Charlotte Ecton and Sam Hamlin;  336.2/24;  2015-11214 

ტერიტორიული გადასახადები 

1. ტერიტორიული საშემოსავლო გადასახადი : ვარიანტები და პრობლემები;  

2. რეფორმები საერთაშორისო დაბეგვრასთან დაკავშირებით აშშ-ში;  

3. საერთაშორისო კორპორატიული საგადასახადო განაკვეთები და 

საგადასახადო პოლიტიკის შედეგები 

4. ტიმოთი თუერფი :საერთაშორისო საგადასახადო სისტემის რეფორმის 

პროექტი 

5. დევიდ ნორენი: საერთაშორისო საგადასახადო სისტემის რეფორმის 

პროექტი 

6. პაულ ოსტერუსი საერთაშორისო საგადასახადო სისტემის რეფორმის 

პროექტი 

 

 წინასიტყვაობა 

საგადასახადო რეფორმა არის მუდმივი პრობლემა კონგრესის წინაშე. ერთ-ერთი 

სფერო, რომელიც მომეტებულ ყურადღებას იწვევს, გადასახადი ამერიკული 

კომპანიების უცხოურ შემოსავალზე.  უცხოური შვილობილი კომპანიების 

შემოსავლების დაბეგვრა გადაიდო რეპატრიაციამდე და შეიძლება თავიდან იქნას 

აცილებული. ეკონომისტები ტრადიციულად განიხილავენ საგარეო საგადასახადო 

სისტემას ეკონომიკური ეფექტიანობის თვალსაზრისით. ეს წიგნი მიმოიხილვას 

საერთაშორისო საგადასახადო სისტემას, უცხოურ შემოსავლებსა და მათზე არსებულ 

გადასახადებს, ასევე ყურადღება გამახვილებულია ტერიტორიულ გადასახადებზე , 

მათ მახასიათებლებსა და შედეგებზე.  
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 Nova; 2013;  Kieran Saccoccio; 336.12/10; 2015-11196 

1. გლობალური უშიშროების სარეზერვო ფონდი :დასკვნები და საკითხების 

მიმოხილვა 

2. სასამართლო ფონდი :ისტორია, მართვა და საერთო გამოყენება 

3. დანაშაულის მსხვერპლთა ფონდი: ფედერალური მხარდაჭერა დანაშაულის 

მსხვერპლთათვის 

4. საბინაო ნდობის ფონდი: გამოცდილება და საკითხები 

5. უნივერსალური მომსახურების ფონდი: გამოცდილება და საკითხები 

რეფორმისათვის 

6. სამელიორაციო ფონდი : სახელმძღვანელო 

7. მიწის და წყლის კონსერვაციის ფონდი: მიმოხილვა, დაფინანსების ისტორია 

და საკითხები 

8.  სასმელი წყლის სახელმწიფო რეფორმების ფონდი (DWSRF): პროგრამის 

მიმოხილვა და საკითხები 

9. საერთაშორისო შემნახველი ფონდები 
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 წინასიტყვაობა 

ეს წიგნი მიმიოიხილვას პროგრამებს, რომლებიც თავის მხრივ სწავლობს ფედერალურ 

ფონდებს. გლობალური უსაფრთხოების სარეზერვო ფონდი (GSCF); სასამართლო 

ფონდის ისტორია,მმართველობა და საერთო გამოყენება; დანაშაულის მსხვერპლთა 

ფონდი; საბინაო ნდობის ფონდი; უნივერსალური მომსახურების ფონდის ისტორია და 

რეფორმის ვარიანტები; სამელიორაციო ფონდი; მიმოხილვა;  

მიწის და წყლის კონსერვაციის ფონდის მიმოხილვა; სასმელი წყლის სახელმწიფო 

რეფორმების ფონდი (DWSRF); და საერთაშორისო სახეობების კონსერვაციის ფონდი. 

 

 

 

 

Nova; 2013; Howard P. Durham;  336.2/20;  2015-11210 

გადასახადების განაკვეთები 

1. გადასახადები და ეკონომიკა: ყველაზე მაღალი გადასახადის განაკვეთების 

ეკონომიკური ანალიზი 1945 წლიდან 

2. საგადასახადო განაკვეთები და ეკონომიკური ზრდა 

3. "ბაფეტის წესის" ანალიზი 

4. 2001 და 2003 წლებში ბუშის გადასახადებისა  და დეფიციტის შემცირება 

5. კაპიტალური შემოსავლების დაბეგვრის ეკონომიკური შედეგები 

6. კაპიტალური შემოსავლების დაბეგვრის ეკონომიკური შედეგები 
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წინასიტყვაობა 

შემოსავლების საგადასახადო განაკვეთი ბოლო პერიოდის პოლიტიკური დებატების 

ცენტრში იყო. ზოგიერთი პოლიტიკოსი ამტკიცებს, რომ საგადასახადო განაკვეთების 

გაზრდა , განსაკუთრებით მაღალი საშემოსავლო გადასახადის გადამხდელებზე, 

გრძელვადიანი ვალის შემცირების გადაწყვეტილების ნაწილია. მაგალიათად,სენატმა 

ცოტა ხნის წინ დაამტკიცა გადასახადის შემცირება საშუალო კლასისთვის, რაც 

საშუალებას მისცემდა  ბუშის  გადასახადების შემცირებას 2001 და 2003 წლებში  

გადასახადის გადამხდელთათვის $250,000 და მეტი შემოსავლის მქონეთათვის.  

სენატმა ცოტა ხნის წინ განიხილა კანონმდებლობა, რომელიც 2012 წლის სამართლიანი 

წილის აქტის გადახდას ითვალისწინებდა, რაც "ბაფეტის წესით" განახორციელებდა 

მილიონერების საგადასახადო განაკვეთის გაზრდას. ეს წიგნი მოიცავს 1945 წლიდან 

ინდივიდუალურ საშემოსავლო გადასახადებს ამ არგუმენტებთან მიმართებაში და 

ცდილობს  ჩამოაყალიბოს  არსებობს თუ არა რაიმე, ურთიერთობა  საგადასახადო 

განაკვეთებსა და ეკონომიკურ ზრდას შორის სტატისტიკური ანალიზის გამოყენებით. 

 

 

 

 

 

 

Nova; 2013; Steven G. Hannaford and Emily Wallace;  336.2/22; 2015-

11212 

ფედერალური შეთავაზებები საგადასახადო რეფორმისთვის 
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1. საგადასახადო რეფორმა: 112-ე კონგრესის მიმოხილვა 

2.  2012 წლის საპრეზიდენტო ბიუჯეტის ძირითადი საგადასახადო 

შეთავაზებების მიმოხილვა 

3. პრეზიდენტის რეგულაცია საფადასახადო რეფორმისთვის 

4. სენატის წინადადებების განხილვა და შედარება "ბუშის გადასახადის 

შემცირების" გაგრძელების შესახებ 

 

წინასიტყვაობა 

პრეზიდენტმა და კონგრესის წამყვანმა წევრებმა განაცხადეს, რომ ფუნდამენტური 

საგადასახადო რეფორმა წარმოადგენს 112-ე კონგრესის ძირითად პოლიტიკას. 

ზოგიერთმა წევრმა განაცხადა, რომ საჭიროა ფუნდამენტური საგადასახადო რეფორმა, 

რათა გაზარდოს დამატებითი შემოსავლები, რაც აუცილებელია მაღალი 

პროგნოზული ბიუჯეტის დეფიციტის  და მკვეთრად ზრდადი სახელმწიფო  ვალის 

შესამცირებლად. კონგრესი გამოხატავს  ინტერესს  აშშ საგადასახადო სისტემის 

გადახედვაზე  რეფორმის ზოგიერთი მომხრე  ამტკიცებს, რომ საგადასახადო ბაზა 

უნდა გაფართოვდეს ბევრი  საგადასახადო ხარჯების შემცირებით ან აღმოფხვრით. 

საგადასახადო შემოსავლების გაზრდის ალტერნატივა ხარჯების შემცირებაა. ამდენად 

წევრებმა უნდა მიიღონ  ხარჯების შემცირების გადაწყვეტილება, რომ შეამცირონ 

დეფიციტი და სახელმწიფო ვალის ზრდა. წიგნში განხილულია საგადასახადო 

რეფორმის ძირითადი წინადადებები,  აქცენტი გაკეთებულია ბიზნესის საგადასახადო 

რეფორმაზე და  “ბიუჯეტის გადასახადების შემცირების “ გაფართოებაზე. 
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Nova; 2013; Paul Giacheto; 336.2/29; 2015-11253 

კორპორატიული საშემოსავლო გადასახადის სისტემა 

1. კორპორატიული საშემოსავლო გადასახადის  სისტემა: მიმოხილვა და 

რეფორმის მახასიათებლები 

2. კორპორატიული საგადასახადო რეფორმა: მონაცმები კონგრესისთვის  

3. სექცია 199 წარმოების საქმიანობის შედეგები: ინფორმაცია და ანალიზი 

4. სექცია 179 და ბონუსის გაუფასურება ხარჯების ასანაზღაურებლად: მიმდინარე 

კანონი, საკანონმდებლო წინადადებები 113-ე კონგრესში და ეკონომიკური 

ეფექტები 

5. საგადასახადო ქცევა მომავალი დანაკარგის გამო 

6. აშშ საერთაშორისო კორპორაციული გადასახადები: ძირითადი ცნებები და 

პოლიტიკის საკითხები 

7. კორპორაციული საგადასახადო შემოსავლების შემცირების მიზეზები 

 

 

 

წინასიტყვაობა 

ბევრი ეკონომისტი და პოლიტიკოსი მიიჩნევს, რომ ამერიკული კორპორატიული 

საგადასახადო სისტემა საჭიროებს რეფორმას. თუმცა, არსებობს აზრთა სხვადასხვაობა 

თუ რატომ სჭირდება  საგადასახადო სისტემას  რეფორმირება  და რა კონკრეტული 

ღონისძიებები უნდა გატარდეს ამ  რეფორმისთვის. პოლიტიკოსების დასახმარებლად 

კორპორატიული საგადასახადო შეთავაზებების შემუშავებისა და შეფასების მიზნით, 

ეს წიგნი მიმოიხილავს კორპორატიულ საგადასახადო სისტემას; განიხილავს 

ეკონომიკურ ფაქტორებს, რომლებიც შეიძლება ჩაითვალოს კორპორატიული 

საგადასახადო რეფორმის დებატებში; აშშ მიმდინარე კორპორატიული საგდასახადო 

სისტემა, როგორც წესი 35% -ით იბეგრება. ეს გადასახადი გამოიყენება, როგორც 
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ადგილობრივ, ისე საზღვარგარეთ მიღებული შემოსავლების მიმართ, თუმცა 

საზღვარგარეთ მიღებული შემოსავლის გადასახადები შეიძლება გადაიდოს 

განუსაზღვრელი ვადით, თუ შემოსავალი უცხოეთში რჩება. აშშ კორპორატიული 

საგადასახადო სისტემა ასევე შეიცავს რიგ გამოქვითვებს, შეღავათებს,გადავადებას და 

საგადასახადო კრედიტებას,რომლებსაც ხშირად “საგადასახადო ხარჯებს “ ეძახიან. ეს 

მდგომარეობა ამცირებს მოქმედ საგადასახადო განაკვეთს,რომელსაც იხდიან  აშშ -ს 

კორპორაციები  დადგენილ ზღვარზე  35% ქვევით. 2011 წელს, ყველა კორპორატიული 

საგადასახადო ხარჯების ჯამი 158,8 მილიარდი იყო. 

 

 

 

 

 

 

 Nova; 2013;  Jacob E. Lambert and Isabella M. Johnson;  336.1/2;  2015-

11200 

ფედერალური ბიუჯეტი 

 

1. ფედერალური ბიუჯეტი: კითხვები 2013 წლისთვის 

2. ბიუჯეტის დეფიციტის შემცირება: პოლიტიკის საკითხები 

3. 2011 წლის ბიუჯეტის კონტროლის აქტი; ხარჯვა და ბიუჯეტის დეფიციტი 

4. განახლებული საბიუჯეტო პროგნოზი: 2012-2022 ფინანსური წლები 

5. 2013 წლის საპრეზიდენტო ბიუჯეტის ანალიზი;  

6. ფედერალური მთავრობის გრძელვადიანი ფინანსური პერსპექტივა 
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წინასიტყვაობა 

ფედერალური ბიუჯეტი არის ცენტრალური საშუალება კონგრესისათვის  

გამოიყენოს თავისი ძალაუფლება. ფედერალური ბიუჯეტის 

გადაწყვეტილებები გამოხატავს კონგრესის პრიორიტეტებს და აძლიერებს მათ 

გავლენას ფედერალურ პოლიტიკაზე. ფედერალური მთავრობისათვის 

საბიუჯეტო გადაწყვეტილებების მიღება საკმაოდ რთულია  და მოითხოვს 

მიზნების დაბალანსებას. ეს წიგნი შეიცავს 2013 წლის ფედერალური მთავრობის 

ბიუჯეტის პრიორიტეტების მიმოხილვას.  

 

 

 

 

  

    Nova Science Publisher's;  2013; Prado-Lorenzo, Jose Manuel.      

              García Sánchez, Isabel Maria; 330.123/4; 2015-11074 

                    მდგრადი განვითარება 

1.მდგრადი განვითარება ევროპაში 

2.განსხვავებული ქვეყნები; განსხვავებული პერსპექტივები 

3.ცხოვრების ხარისხი ევროპის მუნიციპალიტეტებში; მრავალგანზომილებიანი 

მიდგომა 

4.ლანდშაფტები გარდამავალ პერიოდში: აზიასა და წყნარი ოკეანის რეგიონში 
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5.სივრცითი მოწყობის გადაწყვეტილების მხარდაჭერა მდგრადი მიწათსარგებლობის 

გადაწყვეტილებებისთვის: განაცხადი სამრეწველო ობიექტის დაგეგმვისა და სარაგოს 

(ესპანეთის) სიახლოვეს არსებული სარწყავი სისტემების გამოყენების შესახებ  

6.მდგრადი განვითარება: ბრაზილიის ეპიზოდი 

7.მდგრადი განვითარების დაგეგმვა: მომავალი თაობების, დროისა და 

გაურკვევლობის გათვალისწინებით 

8.თამაშის“ თეორიის გამოყენება, კორპორაციის სტრატეგიის განვითარებისათვის 

9.როგორ შევამსუბუქოთ სუსტი ფინანსური სურათი 

10.მდგრადობა სამრეწველო დიზაინში: ცნებები, გამოწვევები და შესაძლებლობები 

11.არის თუ არ ცვლილებების დრო? 

12.მდგრადი გარემოსდაცვითი ეკონომიკა: ჰონკონგის კერძო საბინაო ბაზრის 

შესწავლის მაგალითზე 

13.მდგრადი განვითარება და სოციალური მეწარმეობა: სოციალური სოლიდარობის 

კერძო ინსტიტუტების მტკიცებულებები 

14.ონლინე ინფორმაცია მდგრადობასა და სოციალური პასუხისმგებლობის შესახებ: 

შედარებითი კვლევა ასპანეთისა და აშშ უნივერსიტეტებში 

 

წინასიტყვაობა 

გარემოს დაცვისა და განვითარების მსოფლიო კომისიის განმარტებით, მდგრადი 

განვითარება უნდა აკმაყოფილებდეს „ აწმყოს საჭიროებებს, მომავალი თაობების 

შესაძლებლობების განვითარებას თავიანთი საჭიროებების  უზრუნველსაყოფად. ეს 

წიგნი განიხილავს მდგრადი განვითარების მნიშვნელობას ჩვენი მომავლის 

ოპტიმიზაციისათვის, განიხილავს და სთავაზობს ახალ პარადიგმებს, პროცედურებსა 

და მეთოდებს, რომელიც მიზნად ისახავს ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას, 

ბიზნესის განვითარებას, ერთი მხრივ, და ბუნებრივი რესურსების და ეკოსისტემის 

შენარჩუნებას, მეორე მხრივ. 
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Nova; 2013; Liam Krause;  330/49;  2015-11069;  

 

 

საბიუჯეტო და ეკონომიკური პერსპექტივები 2023 წლამდე და მათი 

მაკროეკონომიკური ეფექტი 

 

1. ბიუჯეტი და ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები: ფისკალური წლები  2013-

2023 

 2. ალტერნატიული ბიუჯეტური გზების  მაკროეკონომიკური ეფექტები 

 

 

წინასიტყვობა  

თუ არსებული კანონები ძალაში დარჩება, კონგრესის საბიუჯეტო ოფისის (CBO) 

შეფასებით, ფედერალური ბიუჯეტის დეფიციტი 2013 ფინანსურ წელს  245 მილიარდ 

დოლარს შეადგენს. პირველად 2008 წლის შემდეგ, ბიუჯეტის დეფიციტი 1 

ტრილიონზე ნაკლები იქნება. მთლიანი შიდა პროდუქტის 5.3 პროცენტი.ეს დეფიციტი 

იქნება საგრძნობლად დაბალი 10.1 პროცენტით 2009 წელს,მაგრამ მაინც მაღალი 

გამოდის მთლიანობაში ერთ წელზე 1947 წლიდან 2008 წლამდე. შედეგად, 

სავარაუდოა, რომ მოსახლეობის დავალიანება  76% -ით გაიზრდება 2013 წლის 

ბოლოსთვის, რაც 1950 წლის შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია.  

ეს წიგნი განიხილავს ფისკალურ და ეკონომიკურ მსოფლმხედველობას 2023 

ფინანსური წლისთვის და მათ მაკროეკონომიკურ შედეგებს. 
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Nova; 2013; Mark A. Petersen;  336.3/4; 2015-11292; 

ვალის ეკონომიკა 

 

1. მიზეზები, ევროზონის  სუვერენული ვალის კრიზისის შედეგები და 

რეაბილიტაცია 

2. ევროპის სავალუტო კავშირის სავალო მექანიზმის მოდელირება 

3. ბერძნული ეკონომიკური დრამა: ავსტრიის თითქმის იდეალური განაცხადი 

4. ახალი ევროპული საბიუჯეტო წესის ქმედუუნარობა 

5. CDO- ს რეიტინგის განცხადების გავლენა  ბანკის აქციების ფასზე 

6. კონვერტირებადი ობლიგაციები: დაფინანსების სტრატეგიები, ფასები, 

ლიკვიდურობა და დაკვირვება ბაზარზე 

7. ფინანსური კრიზისი და საყოფაცხოვრებო დავალიანება სამხრეთ აფრიკაში 

8. ფინანსური გარანტიები და სხვა ფისკალური რისკები სამხრეთ აფრიკაში: 

ეკონომეტრიკული მიდგომა 

9. ბაზელი  III და ლევერაჟი 

10. ბაზელი  III და ლიკვიდურობა 

  

წინასიტყვაობა 

ბოლო დროს ვალის ეკონომიკაზე  დებატებში დომინირებდა მსოფლიო ფინანსურ 

კრიზისთან დაკავშირებული საკითხები. ამ რედაქტირებულ თავში, აღწერილია 

ურთიერთდამოკიდებულობა ამ კრიზისსა და ევროზონის სუვერენულ ვალს შორის, 

ვალის მექანიზმების,საბერძნეთის ეკონომიკური ვარდნა, ევროპის ბიუჯეტის წესები, 
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ვალის ვალდებულებები, კონვერტირებადი ობლიგაციები, საყოფაცხოვრებო 

დავალიანება, ფინანსური გარანტიები, ასევე ბაზელის III ბერკეტის მიერ 

შემოთავაზებული  და ლიკვიდურობის რეგულირება შესწავლილია. სუვერენულმა 

ვალის კრიზისმა და ევროპის სუსტმა ეკონომიკურმა ზრდამ ,ზარალი მიაყენა  ევროპას, 

სავალუტო ფონდსა  და თვით ევროსაც კი. ამ კრიზისის გამომწვევ მიზეზებს შორისაა 

სახელმწიფო ვალის სწრაფი ზრდა,სავაჭრო დისბალანსი, მონეტარული პოლიტიკის 

სიხისტე  და ნდობის დაკარგვა. უფრო მეტიც, შედეგებმა გამოიწვია ობლიგაციებით 

ვაჭრობის ჩაშლა საბანკო სექტორში, ევროს გაუფასურება,ეკონომიკური ზრდის 

შეჩერება,ნდობის  ფულადი  გადარიცხვების შემცირება.   

კერძოდ, წიგნი იკვლევს,სავალუტო კავშირის რომელმა ეკონომიკურმა  მექანიზმებმა 

შეძლეს გადაექციათ  ევროპული პოლიტიკური და კულტურული არაერთგვაროვნობა 

ასეთ  სერიოზულ შინაგან  დისბალანსად ჩრდილოეთ და სამხრეთ ევროზონებს  

შორის.  

 

 

 

   

 

 

  Nova;  2013; Fabiano E. Molinelli and Leonardo S. Paccagnella;    

         330/42 ; 2015- 11068 

         რეგულირებისა და აუთსორსინგის ეკონომიკა 

                 

        1.  საბანკო ბაზრის ძალა და ეკონომიკური არასტაბილურობა: ზოგიერთი         
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            საერთაშორისო მტკიცებულება 

        2. გარემოსდაცვითი შეთანხმების როლი გარემოსა და     ბიომრავალფეროვნების        

        დაცვის   სფეროში: მტკიცებულებები  ევროპული  გამოცდილებიდან 

       3. ანალიტიკური ჩარჩო რომ შევაფასოთ ურთიერთქმედებები CO2    

       შემამსუბუქებელ ინსტრუმენტებში სატრანსპორტო სექტორში 

4. აუთსორსინგი და ადმინისტრაციული მოდელები დასავლეთ  

           ევროპაში 

3. წონასწორობის კომპენსაციის მოდელის გამოყენება ორმხრივი    

          ოლიგოპოლიისთვის ელექტროენერგიის საბითუმო ბაზარზე  

        6.  შრომის მოთხოვნის გავლენა მექსიკაში 

        7.  ინფორმაციის ნაკლოვანებისა და ბაზრის შეცდომების რეგულირება  

           სადაზღვევო ბაზარზე 

          8. კარგი კომუნიკაციის ეკონომიკა აუთსორსინგულ და ოფშერულ ქოლ   

             ცენტრებში: რა ღირს კარგი ინგლისურით საუბარი  აზიურ ქოლ-ცენტრებში? 

          9.აუთსორსინგზე გადასვლა სამეწარმეო კალენდრის  დაგეგმვაში  :        

            რაოდენობრივი მიდგომა 

10. ძალისა და დამოუკიდებულების როლი აუთსორსინგში  

 

წინასიტყვაობა 

წიგნში ავტორები წარმოგვიდგენენ მიმდინარე კვლევებს მთელი მსოფლიოდან 

რეგულირებად  ეკონომიკასა და აუთსორსინგზე გლობალურ ეკონომიკურ 

პერსპექტივებში. ნაშრომში განხილულია თემები თუ როგორ მოქმედებს საბანკო 

ბაზარი და ბაზრის სტრუქტურა  ეკონომიკურ ცვალებადობაზე. ალტერნატივები 

ტრადიციულ რეგულირებაზე . 

როგორიცაა ნებაყოფლობითი ვალდებულებები, რომლებსაც შეუძლიათ წაახალისონ 

კომპანიები ნოვატორულ და გარემოსდაცვით საკითხებზე; სატრანსპორტო სექტორში 



148 
 

CO2 ემისიის შემცირების ინსტრუმენტები; აუთსორსინგი და ადმინისტრაციული 

მოდელები დასავლეთ ევროპაში; ორმხრივი ოლიგოპოლია   ელექტროენერგიის 

საბითუმო ბაზარზე; ინფორმაციის ნაკლოვანებისა და ბაზრის შეცდომების 

რეგულირება სადაზღვევო ბაზარზე; კარგი კომუნიკაციის ეკონომიკა აუთსორსინგულ 

და ოფშერულ ქოლ ცენტრებში; ძალაუფლებისა და დამოუკიდებლობის როლი 

აუთსორსინგში; და აუთსორსინგული ოპერაციების გადაადგილება სამრეწველო 

გარემოში. 

 

 

 

 

 

 

Nova; 2013; Constantin Zopounidis; 330.1/36;  2015-11105 

გამოთვლითი ოპტიმიზაცია ეკონომიკისა და ფინანსების დარგში 

1. შენიშვნები საბერძნეთის დიაქრონიულ ქცევებზე OCD პროგნოზები 

საბერძნეთისათვის 

2. .გრძელვადიანი შეღავათების დივერსიფიკაციების შესწავლა საბერძნეთის, 

დიდი ბრიტანეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების საფონდო ბაზრებზე 

3. პირდაპირი ნერვული ქსელების გამოყენება მარკეტინგის პროგნოზირებისას 

გარდამავალი ავტორეგრესული მოდელების დაგროვება 

4. საფონდო ბირჟის პროგნოზირების მეთოდები; ნაწილი 1;  ჩვეული მეთოდები 

5. რატომ ხდება GMM მეთოდი სულ უფრო პოპულარული ბანკების შესწავლაში 

6. ევროპული ქვეყნების მაკროეკონომიკური კონკურენტუნარიანობის შეფასება 

მრავალკრიტერიუმებიანი ანალიზით 
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7. საბერძნეთის ფირმების ტოპოლოგიური ქსელის ანალიზი; 

8. ხელმძღვანელობის პერსპექტივა მენეჯერთა კატეგორიისათვის; ბერძნული 

სასურსათო მაღაზიების შემთხვევა 

9. მასობრივი მომსახურების სისტემების  არამკაფიო შეფასება 

10. სტოქასტური ინვენტარის სისტემა ცვლადი ელემენტებით 

11. საბერძნეთის ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ დამუშავებული გამთვლის 

სისტემა  

12. რა ამოძრავებს სპეციალურ საინვესტიციო აქციებს ახალი თაობების 

კოოპერატივებში 

 

 

                        

              

 

წინასიტყვაობა 

ბოლო ათწლეულების განმავლობაში ფინანსური ბაზრების 

გლობალიზაციამ,გაზრდილმა კონკურენციამ და სწრაფმა  

ეკონომიკურმა,ტექნოლოგიურმა  და სოციალურმა  ცვლილებებმა   ფინანსებსა და 

ბიზნეს გარემოში გაზარდა  გაურკვევლობა და არასტაბილურობა. ამ ახალმა 

კონტექსტმა გამოიწვია ფირმებისა  და ორგანიზაციების საქმიანობაში ეკონომიკისა და 

ფინანსების როლის გაზრდა. ამ ნაშრომმა მოიცვა თემების ფართო  სპექტრი: საფონდო 

ბირჟის განაცხადები,საბანკო მენეჯმენტი,კორპორატიული საქმიანობა და ასევე 

მაკროეკონომიკური საკითხები. 
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 Nova; 2013; Adele Wilkinson;  336.12 / 11;  2015-11197 

ფედერალური საბიუჯეტო პროცესი 

1. ფედერალური ბიუჯეტის მიღების პროცესი 

 2. ბიუჯეტის შესრულების პროცესი :განხილვა  

3. საბიუჯეტო პროცესი კონგრესში: მოკლე მიმოხილვა  

4. წესრიგის საკითხები კონგრესის საბიუჯეტო პროცესზე  

 5. ფედერალური ბიუჯეტი: 2013 და შემდგომი ფინანსური წლის საკითხები  

წინასიტყვაობა 

ბიუჯეტირება ფედერალური მთავრიბისათვის არის ძალიან რთული პროცესი.ის 

მოიცავს დიდი რაოდენობით ქვეპროცესებს,უთვალავ წესებსა  და პროცედურებს, ათი  

ათასობით თანამშრომლის  ძალისხმევას ხელისუფლების საკანონმდებლო და 

აღმასრულებელი ორგანოდან, მილიონობით სამუშაო საათებს ყოველ წელს, და რაღა 

თქმა უნდა პრეზიდენტისა და კონგრესის ლიდერების და დანარჩენი წევრების 

აქტიურ ჩართულობას. წიგნში  ყურადღება გამახვილებულია აღმასრულებელ და 

საკონგრესო პროცესზე. წესრიგის საკითხებზე კონგრესის საბიუჯეტო პროცესზე, 2013 

და შემდგომი ფინანსური წლის საკითხები. 
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Nova; 2013; Reny Toupin; 339.94/1; 2015-12268 

ოფშორული მოგება და საგადასახადო კოდექსის სუსტი მხარეები 

1. ოფშორული მოგება და საგადასახადო კოდექსის ნაწილი 2 

2. მოხსენება Appl-ის შემოსავლების შესახებ 

3. ჯ. რიჩარდ ჰარვი, jr. გამორჩეული პროფესორი, ვილანოვას უნივერსიტეტის 

სამართლის სკოლა. მოსმენა "ოფშორულ მოგებაზე გადასვლის შესახებ და 

საგადასახადო კოდექსის ნაწილი 2 

4. სტეფან შეის ჩვენება , პროფესორი, ჰარვარდის სამართლის სკოლა. მოსმენა 

"ოფშორული მოგების  შესახებ და საგადასახადო კოდექსის ნაწილი 2 

5. მარკ მაზურის მოხსენება, ასისტენტი სახაზინო განყოფილება 

6. სამუელ მარუკას მოხსენება, გადაგზავნის ფასების ოპერაცია 

 

წინასიტყვაობა 

ეს წიგნი იკვლევს თუ როგორ მართავს Apple თავის ეკონომიკურ შემოსავლებს,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

მან გადააჭარბა ეკონომიკურ უფლებებს და გამოიყენა საგადასახადო კოდექსდი 

გადასახადებისაგან  თავის აცილების მიზნით, რადგანაც იხდიდა დაბალ 

პროცენტს. ამიტომაც დაზოგა 10-ობით  მილიონი დოლარი. და ასევე განხილულია 

საგადასახადო კოდექსის ზოგიერთი სუსტი მხარე. 
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Nova; 2013; Greg Myers; 339.727/15; 2015-12119 

შეერთებული შტატები. ორმხრივი ინვესტიციის პროგრამა და პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციების ნაკადები 

1. შეერთებული შტატები. ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულების პროგრამა: 

მიმოხილვა 

2. აშშ – ს პირდაპირი ინვესტიცია საზღვარგარეთ: ტენდენციები და მიმდინარე 

საკითხები 

3. უცხოური პირდაპირი ინვესტიციები შეერთებულ შტატებში: ეკონომიკური 

ანალიზი 

4. უცხოური ინვესტიციების კომიტეტი ამერიკაში 

 

 

წინასიტყვაობა 

უცხოური პირდაპირი ინვესტიციები (FDI) გლობალური ეკონომიკის სულ უფრო 

მნიშვნელოვანი მამოძრავებელი ძალა ხდება. ამ წიგნში მიმოხილულია აშშ – ს 

საერთაშორისო საინვესტიციო ხელშეკრულებები, რომელიც განსაკუთრებით ეხება 

BIT– ებსა და ინვესტიციებს  FTA– ში. იგი განიხილავს აშშ – სა და საერთაშორისო 

ინვესტიციების ნაკადების მნიშვნელოვან ტენდენციებს, ორმხრივ დონეზე 

ინვესტიციების მართვის სტრუქტურებს, აშშ – ს საერთაშორისო ხელშეკრულებებში 

ინვესტიციების დებულებების მიზნებსა და ძირითად კომპონენტებს, 

კონგრესისთვის ადმინისტრაციის მოდელის BIT მიმოხილვის შედეგებსა და 

კონგრესის ძირითად პოლიტიკის საკითხებს. 
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Nova 2014; Leanne A. Ward; 551.49/255; 2019-17553 

მტკნარი წყალი: ხელმისაწვდომობისა და მართვის საკითხები 

1. მტკნარი წყალი: მიწოდების პრობლემები გრძელდება და გაურკვევლობები 

ართულებენ  დაგეგმვას 

2.  მტკნარი წყლის პროგრამები: ფედერალური სააგენტოების დაფინანსება 

შეერთებულ შტატებში და საზღვარგარეთ 

 

წინასიტყვაობა 

მტკნარი წყლის ხელმისაწვდომობასა და გამოყენებასთან დაკავშირებული ძირითადი 

საკითხები, როგორიცაა  მოსახლეობის შეშფოთება წყალმომარაგების შემცირების, 

წყლის ხელმისაწვდომობისა და გამოყენების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება და 

წყლის გამოყენების სახეობათა ტენდენციები  2003 წლის შემდეგ  ძირითადად  
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უცვლელი რჩება, სახელმწიფოს  წყლის მენეჯერების, ექსპერტების აზრით. ქვეყნის 

წყლის ობიექტები დიდი ხანია  აწვდიდნენ  ამერიკელებს დიდი რაოდენობით  სუფთა 

წყალს. შეერთებულ შტატებში სახელმწიფოები უპირველეს ყოვლისა 

პასუხისმგებელნი არიან მტკნარი წყლის რესურსების მართვასა  და მრავალი 

ფედერალური სააგენტო გავლენას ახდენს  შტატების მართვის გადაწყვეტილებებზე.  

წიგნი განიხილავს მტკნარი წყლის ხელმისაწვდომობასა და გამოყენებასთან 

დაკავშირებულ საკითხებს; მომავალი 10 წლის განმავლობაში  წყლის 

ხელმისაწვდომობისა და გამოყენების მოლოდინებს  და თუ როგორ შეიძლება ამ 

მოლოდინებმა გავლენა მოახდინოს წყლის გამოყენების  დაგეგმვაზე. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nova; 2014; Merrilyn Herman;  336.2/31;  2015-11263;   

ოფშორებში გადასახადებისგან თავი არიდება 
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1. გადასახადებისგან თავის არიდება ოფშორებში: მცდელობა შეგროვდეს 

მილიარდობით გადაუხდელი გადასახადები გასაიდუმლოებული 

ანგარიშებიდან 

2. ბრედი დუგანის -Credit Suisse ის აღმასრულებელი დირექტორის განცხადება. 

მოსმენა ოფშორებში გადასახადების დამალვაზე: მილიარდობით 

გადასახადების ამოღების მცდელობა ოფშორული უცნობი ექაუნთებიდან. 

 

3. გენერალური პროკურორის მოადგილის ჯეიმს მ. კოულის და აშშ-ს იუსტიციის 

დეპარტამენტის გენერალური პროკურორის თანაშემწე კატრინ ქენელის 

ერთობლივი განცხადება. მოსმენა ოფშორებში გადასახადების დამალვაზე: 

მილიარდობით გადასახადების ამოღების მცდელობა ოფშორული ინკოგნიტო 

ექაუნთებიდან. 

 

   

 წინასიტყვაობა 

ოფშორებში  გადასახადების გადაუხდელობა შეშფოთების საგანია არა მხოლოდ 

საგადასახადო სამართლიანობისა და სამართლებრივი შესაბამისობის საკითხების 

გამო, არამედ ამ დაკარგული საგადასახადო შემოსავლების გამო აშშ ბიუჯეტი 

ყოველწლიურად დეფიციტს განიცდის და დღესდღეობით გადააჭარბა 500მლ აშშ 

დოლარს. გადაუხდელი გადასახადების ამოღება ერთ-ერთი გზაა, რომ არ მოხდეს 

გადასახადების აწევა. IRS თანახმად, მიმდინარე საანგარიშო წლის ბიუჯეტის 

გარღვევა დაახლოებით 450 მილიარდ დოლარს შეადგენს, რომელიც ამერიკის 

გადასახადების მთლიან თანხას წარმოადგენს დროულად რომ არ გადაიხადეს, 

მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკელი გადასახადის გადამხდელეთა საერთო ჯამი  83 

პროცენტს შეადგენდა. ამ ყოველწლიურ საგადასახადო ჩავარდნებში მონაწილეობენ 

ოფშორული საგადასახადო სქემები და დაახლოებით 150 მილიარდ დოლარით 

აზარალებენ აშშ -ს წელიწადში. ეს წიგნი ხაზს უსვამს ოფშორებში გადასახადების 

გადაუხდელობას  და ამერიკის შეერთებული შტატების ძალისხმევას ამ 

გადასახადების ამოღებაზე, ასევე განიხილავს შვეიცარიის კრედიტის საქმეს. 
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Nova; 2014; Allen Crawford; 328/34; 2015-11029 

კომპანიის დახმარების ლიმიტი 

1. კამპანიის დახმარების ლიმიტები: შერჩეული კითხვები მაკკატჩეონისა  და 

პოლიტიკის საკითხებზე კონგრესის შესახებ 

2.  ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება 

მაკკატჩეონისა და სხვათა  საქმეზე. ფედერალური საარჩევნო კომისია 

3. კამპანიის ფინანსური პოლიტიკის მდგომარეობა: კონგრესის ბოლო მოვლენები 

და საკითხები 

 

წინასიტყვაობა 

წიგნში გადმოცემულია საარჩევნო კამპანიების დაფინანსების პოლიტიკა 

სასამართლოს მიერ გამოტანილი  2014 წლის აპრილში მაკკჩეონის 

გადაწყვეტილების შემდეგ. წიგნი ეყრდნობა კითხვა-პასუხის ფორმატს, რომელიც 

განკუთვნილია ძირითადი ინფორმაციის გასაგებად მოკლე და ხელმისაწვდომი 

გზით.  წიგნი გთავაზობთ ძირითადი პოლიტიკის საკითხების წინასწარ ანალიზს 

და პოტენციურ შედეგებს, რომლებიც, როგორც ჩანს, ყველაზე მნიშვნელოვანია, 

რადგან  პალატა და სენატი აფასებენ გადაწყვეტილებას და განიხილავენ თუ 

როგორ მოახდინონ მასზე რეაგირება.  ეს წიგნი ასევე შეიცავს განახლებულ 

მასალას, რომელიც ხაზს უსვამს 113-ე კონგრესის წინაშე ყველაზე მნიშვნელოვან 

საკითხებს. იგი ასევე განიხილავს ფუძემდებლურ ინფორმაციას კამპანიის 

ფინანსურ პოლიტიკის ძირითად ელემენტებზე. 

 

 

 



157 
 

 

 

Nova 2014; Loretta Hudson; 355/116; 2019-17171 

ხარჯები და წვლილი უცხოეთში  აშშ-ს სამხედროების  ყოფნის მხარდასაჭერად: 

გამოკითხვა და ანალიზი 

1. ამერიკელი სამხედროების საზღვარგარეთ ყოფნასთან დაკავშირებული 

ხარჯების განხილვა 

2. თავდაცვის მენეჯმენტი: ყოვლისმომცველი ინფორმაცია დანახარჯებზე და 

ანალიზი ალტერნატივის შესახებ, რომელიც საჭიროა აზიაში  სამხედრო 

პოზიციის შესაფასებლად 

3. თავდაცვის მენეჯმენტი: დამატებითი ინფორმაცია დანახარჯებზე  და 

დაინტერესებული მხარის წვლილი, რომელიც საჭიროა ევროპაში სამხედრო 

პოზიციის შესაფასებლად 

 

წინასიტყვაობა 

შეერთებული შტატები წელიწადში 10 მილიარდ დოლარზე მეტს ხარჯავს 

საზღვარგარეთ  სამხედროების  მუდმივი  ყოფნის მხარდასაჭერად. ეს თანხა  არ 

მოიცავს სამხედრო პერსონალის ხარჯებს ან ხარჯებს ავღანეთის ომის მხარდასაჭერად. 

ამ 10 მილიარდი დოლარის თითქმის 70 პროცენტი იხარჯება გერმანიაში, კორეის 

რესპუბლიკასა და იაპონიაში. ის ფაქტი, რომ ხარჯვის ასეთი მაღალი პროცენტი ამ სამ 

ქვეყანაზე  მოდის არ არის გასაკვირი. გერმანია არის ამერიკის  ყველაზე 

მნიშვნელოვანი პარტნიორი ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციაში 

(ნატო), ალიანსის პრეზიდენტმა ობამამ  სამართლიანად უწოდა  “NATO “- ს 

“შეუცვლელი ორგანიზაცია გლობალური უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობისთვის".  
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წიგნში განხილულია კორეის ინიციატივები, მათი დანახარჯების შედეგები და 

”ტურიზმის ნორმალიზაციის” საფუძველი იაპონიასა და გუამში. ასევე ის თუ  

რამდენად აფასებს DOD-ი  მის ჯამურ ღირებულებას  და  წყვეტს  ხელმისაწვდომობის 

საკითხებს. 

 

 

 

 

Nova; 2014; Meena Bose; 328/25; 2015-11015 

ცვლილებები თეთრ სახლში? ჯორჯ ვ. ბუშისა და ბარაკ ობამას პრეზიდენტობის 

შედარება 

1. ჯორჯ ბუშისა და ბარაკ ობამას შიდაპოლიტიკური მმართველობის  შედარება 

2. ჯორჯ ვ.ბუშისა და ბარაკ ობამას კონსტიტუციური პრეზიდენტობის შედარება:  

უფლებამოსილებები,განკარგულების ხელმოწერები,ვეტოები.  

3. გამყოფები, არა გამაერთიანებლები:როგორ ვერ შეძლეს ჯორჯ ვ.ბუშმა და ბარაკ 

ობამამ გაყოფილი ნაციის გაერთიანება. რიჩარდ ხიმელფარბი 

4. პოლარიზებული კონგრესის დაძლევა: ბუშისა და ობამას ეკონომიკური 

პოლიტიკა 

 

 

ნაწილი II 

5. ცვლილებები თეთრი სახლსა და მსოფლიოში  ჯორჯ ბუშიდან  ბარაკ ობამამდე 

6. ჯორჯ ბუში და ბარაკ ობამა: შიდაპოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღება. 

ჯონ პ.ბურკე 

7. ავღანეთისა და ერაყის შეფასება  ჯორჯ ბუშისა და ობამას პრეზიდენტობის 

პერიოდში: ცვლილებები, რომლებსაც შეგვიძლია დავუჯეროთ?  
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8. ბუში, ობამა, პოლარიზაცია და ეროვნული უსაფრთხოება: ზოგიერთი დასკვნა   

 

 

 

წინასიტყვაობა 

2012 წლის აპრილში ჰოფსტრას უნივერსიტეტი მასპინძლობდა სიმპოზიუმს ჯორჯ 

ვ.ბუშისა და ბარაკ ობამას პრეზიდენტობის შედარებაზე. 2008 წლის საპრეზიდენტო 

კამპანიის დროს ობამა დაპირდა  მნიშვნელოვან ცვლილებებს  ბუშის 

ადმინისტრაციასთან შედარებით. თეთრ სახლში,ზოგიერთები,მაგრამ არა ყველა 

ვარაუდობენ, რომ ობამას მოქმედებებს მეტი უწყვეტობა აქვს , ვიდრე ცვლილებებს მის 

წინამორბედთან. როგორია ბუშის პრეზიდენტობის მემკვიდრეობა ამერიკულ 

პოლიტიკასა  და მსოფლიოში? როგორ იმოქმედა ამ მემკვიდრეობამ პრეზიდენტ 

ობამას პოლიტიკაზე? ამ ორი პრეზიდენტის შეფასება გვაძლევს თანამედროვე სურათს  

მათ  წარმატებებსა  და პრობლემებზე  თეთრ სახლში. 

წიგნში წარმოდგენილია სიმპოზიუმის შედეგები, თავისი განახლებებით,მოიცავს 2012 

წლის არჩევნებს და ობამას პრეზიდენტობის მეორე წრეს. პირველ ნაწილში 

განხილულია ორივე პრეზიდენტის შესაძლებლობები ,თუ როგორ შეუძლიათ   

მოახდინონ საზოგადოების მხარდაჭერის მობილიზება და განახორციელონ 

პოლიტიკური ხელმძღვანელობა, როგორც თავიანთი პარტიის შიგნით, ისე უფრო 

ფართო სპექტრში. მეორე ნაწილში შედარებულია ორი ადმინისტრაციის შიდა 

პოლიტიკა, რომელშიც ძირითადი ყურადღება დათმობილია ერაყზე, ავღანეთსა და 

ახლო აღმოსავლეთზე. ავტორებს მოყვანილი ჰყავთ ექსპერტების აზრი ამერიკის 

პრეზიდენტობის დარგში, აღმასრულებელ-საკანონმდებლო პოლიტიკის შემუშავებაში  

და აშშ-ს საგარეო პოლიტიკაში. 
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Nova; 2014; Carlos Kozak;  13297;  2015-11195 

ფედერალური ფინანსური რეგულატორები 

1. ფედერალური ფინანსური რეგულატორების დამოუკიდებლობა 

2. ფედერალური სარეზერვო დამოუკიდებლობის ეკონომიკა 

3. ვინ არეგულირებს ვის და როგორ?  

4. აშშ-ს ფინანსური მარეგულირებელი პოლიტიკის მიმოხილვა საბანკო და ფასიანი 

ქაღალდების ბაზრების შესახებ 

 

 

 

 წინასიტყვაობა 

ფინანსური მარეგულირებლები ახორციელებენ კანონის უზენაესობის აღსრულებას და  

ზედამხედველობას  ფინანსურ ინსტიტუტებზე. წიგნი იწყება იმის განხილვით, თუ 

როგორი დამოუკიდებლები არიან  ფედერალური ფინანსური რეგულატორები 

პრეზიდენტისა და კონგრესისაგან. ის გვაწვდის ისტორიას და მიმოხილვას იმისა,რომ 

ფინანსური რეგულატორები არიან დამოუკიდებლები,განიხილავენ როგორი 

სტრუქტურული თვისებები განაპირობებენ მათ დამოუკიდებლობას.  წიგნში  

ფედერალური სარეზერვო სისტემის სტრუქტურის მოკლე აღწერილობაა და 

განხილვაა იმისა, თუ  რა გავლენას ახდენს  ფედერელური სარეზერვო სისტემის 

დამოუკიდებლობა მონეტარულ პოლიტიკაზე. წიგნი მთავრდება სააგენტოების 

რეგულირების პოლიტიკის მიმოხილვით,რომლებიც ახორციელებენ საბანკო და 

ფასიანი ქაღალდების ბაზრის კონტროლს, და ახსნილია თუ რომელი სააგენტოები 

არიან პასუხისმგებელნი გარკვეულ ინსტიტუტების საქმიანობაზე და ბაზრებზე. 
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Nova; 2014; Matthew L. Weaters; 351/18; 2015-12636 

ფედერალური სააგენტოს საქმიანობის ეფექტურობის შეფასება: რეტროსპექტრული   

ნორმატიული ანალიზი და სააგენტოს პრიორიტეტული მიზნები 

1. ნორმატული აქტების გადახედვა : სააგენტოებს ხშირად  შეაქვთ ცვლილებები 

ნორმატიულ აქტებში, მაგრამ შეუძლიათ გააუმჯობესონ კავშირები მეტი 

ეფექტურობისათვის 

2. შედეგების მართვა: სააგენტოებმა  უფრო მეტად უნდა განავითარონ 

პრიორიტეტული მიზნები GPRA-ს აქტის მოდერნიზაციისთვის 

შეერთებული შტატების მთავრობის ანგარიშვალდებულების ოფისი 

 

წინასიტყვაობა 

ფედერალური სააგენტოები ყოველწლიურად უშვებენ ათასობით ნორამტიულ აქტებს 

ისეთი ეროვნული მიზნებისთვის,როგორიცაა საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და 

უსაფრთხოება. რეტროსპექტულ ანალიზს შეუძლია დაეხმაროს ორგანიზაციებს იმის 

შეფასებაში, თუ როგორ მუშაობს არსებული კანონები. GAO- ს სთხოვდნენ 

სააგენტოების რეტროსპექტულ ანალიზზე ინფორმაციის მიწოდებას. წიგნი 

განსაზვრავს  მოსალოდნელ შედეგებს სააგენტოების დასრულებული 

რეტსოსპექტრული ანალიზისთვის; სტრატეგიებს, პრაქტიკას ან ფაქტორებს, 

რომლებმაც გავლენა იქონიეს დაწესებულებაზე ამ ანალიზის ჩასატარებლად. 
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Nova; 2014; Oliver Craigg;  336.6/1;  2015-11332; 

არშემდგარი ფინანსური კომპანიები 

1. საჭიროა დამატებით განიხილოს წინადადებების ზემოქმედება სისტემურ 

რისკზე 

2. კომპლექსური ფინანსური ინსტიტუტები და საერთაშორისო კოორდინაციის 

გამოწვევები 

3. კვლევები ფინანსური კომპანიების გაფართოებაზე გაკოტრებასთან  

მიმართებაში 

 

 

წინასიტყვაობა 

დოდდ ფრანკის კანონი ვოლ-სტრიტის რეფორმაზე და მომხმარებლის უფლებების 

დაცვაზე ( დოდდ  ფრანკის კანონი) ავალდებულებს  GAO-ს მუდმივად აუწყოს 

სიახლეები რომ აამაღლოს კოდექსის ეფექტურობა გაკოტრებული ფინანსური 

კომპანიებისთვის. წიგნში განხილულია გარკვეული წინადადებების 

უპირატესობები და ნაკლოვანებები,ისეთი წინადადებები, როგორიცაა ფინანსური 

რეგულატორების როლის  შეცვლა გაკოტრების პროცესში,რომლებიც გავლენას 

ახდენენ ფინანსური კომპანიების გაკოტრებაზე, ასევე QFC -ს უსაფრთხოების 
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რეჟიმის შეცვლაზე. გარდა ამისა, ეს წიგნი მოიცავს ინფორმაციას კომპლექსური 

ფინანსური ინსტიტუტებისა და გაკოტრების საერთაშორისო კოორდინაციის 

გამოწვევებზე. 

 

 

 

 

 

 

 

   "NOVA" 2014; Petrosi͡an  330.1/40;  2015-11071 

 

         მიღწევები ეკონომიკასა და ოპტიმიზაციაში; 

             პროლოგი   

             ლეონიდ კალანოვიჩის ცხოვრება და მეცნიერება (1912-2012)  

                     ნაწილი I. 

1. თეორია და ოპტიმალური დაგეგმვა კატროვიჩის თვალსაზრისით 

2. მონგე-კანტროვიჩის პრობლემა წლების განმავლობაში 

3. სატრანსპორტო გამოთვლების ოპტიმიზაცია 

4. რესურსების ოპტიმალური გამოყენება; ჭრა-შეფუთვის პრობლემა 

5. კანტროვიჩის იდეები პეტროზავოდსკის უნივერსიტეტის It-park-ის შესახებ 
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          ნაწილი II. 

6. ოლიგოპოლიების ადაპტური შესწავლა დაგვანებით 

7. დინამიური თამაშების მართვა 

8. „სვეტის წარმოების“ მეთოდი და წონასწორობა ზოგიერთ არაკოოპერატიულ 

თანამაშებში 

9. გენერალიზებული პროპორციული გადაწყვეტილებები 

10. გრაფიკული თამაშები 

11. მიწოდების კონტროლის სისტემა, რომელიც დაფუძნებულია „პარეტოს“ 

ოპტიმალურ სისტემაზე 

       

 

 ნაწილი მესამე 

12.  მრავალფეროვანი შემადგენლობა და წონასწორობის პრობლემა 

13. დიდი ქალაქის ქსელის დაგეგმვა 

14. ტროპიკული ოპტიმიზაციის პრობლემა 

15. სუბოპტიმალური გადაწყვეტილებების პროცესების ჩამონათვალი 

16. დაკარგული შესაძლებლობები 

 

 

წინასიტყვაობა 

ეკონომიკური ოპტიმიზაცია ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ნაწილია ლეონიდ 

კანტროვიჩი არის პიონერი მკვლევარი, ისეთ დარგებში როგორიცაა: ეკონომიკური 

ოპტიმიზაცია, წრფივი პროგრამირება, ფუნქციური ანალიზი. მისი კვლევა ეკონომიკის 

ოპტიმიზაციის დარგში შესულია მის წიგნებში: „მათემატიკური მეთოდი წარმოების 

დაგეგმვასა და ორგაინიზებაში“(1939/1960) და „ეკონომიკური რესურსების საუკეთესო 

გამოყენება“ (1959/1965), რომელმაც მოაგებინა მას ლენინის პრიზი 1965 წელს და 

ნობელის პრიზი ეკონომიკის დარგში 1975 წელს. 
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Nova; 2014; Paulina Nolan; 336.71/25; 2019-11967 

მობილური პროგრამები და საბანკო მომსახურება: ონლაინ ვაჭრობის,გადახდების და 

ფინანსური სერვისების გამოძიება 

1. რაშია საქმე?  FTC -ის კვლევა მობილური შოპინგის აპლიკაციები 

2. ქაღალდი, პლასტიკური ... თუ  მობილური? FTC-ის  სემინარი მობილური 

გადახდების შესახებ 

3. მომხმარებლები  და მობილური ფინანსური მომსახურება 2014 წელს 

 

წინასიტყვაობა 

ახალი უამრავი მობილური აპლიკაციები მკვეთრად ცვლიან  ონლაინ ვაჭრობას. 

დღევანდელი მობილური აპლიკაციები გთავაზობენ  ახალ მომსახურებას, 

რომელიც მიზნად ისახავს სამომხმარებლო სავაჭრო გამოცდილების 

გაუმჯობესებას. ეს აპლიკაციები საშუალებას აძლევს სმარტფონის მომხმარებლებს 

შეადარონ  ერთმანეთს  პროდუქტები   საცალო ვაჭრობაში რეალურ დროში, 

შეარჩიონ  საუკეთესო ვარიანტები  და გადაიხადონ სმარტფონების  საშუალებით. 

ასეთი უამრავი აპლიკაციაა დაინსტალიერებული მილიონობით ტელეფონებზე, 

რის საშუალებითაც ხდება ვაჭრობის ჩანაცვლება. მობილური გადახდები შეიძლება 

იყოს მომხმარებლისთვის მოსახერხებელი გზა საქონლისა და მომსახურების 

შესაძენად, მაგრამ ისინი ამასთანავე   მომხმარებელთა უფლებების დაცვის საკითხს 

აყენებენ. ეს წიგნი მიმოიხილავს მობილურებით  გადახდებს  და მომხმარებლებზე 

მათ  ეფექტებს,  შეისწავლის ისეთ სფეროებს, რომლებსაც  უფრო მეტი ყურადღება 

ეთმობა, როგორიცაა დავის გადაწყვეტა, მონაცემთა უსაფრთხოება და 

კონფიდენციალობა. 
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Nova;  2014;  Robert Merrill;  336.2/30;  2015-11254 

პუერტო რიკო 

1. ინფორმაცია, თუ როგორ შეუძლია სახელმწიფოს იმოქმედოს ფედერალურ 

პროგრამებსა და შემოსავლის წყაროებზე 

2. პუერტო რიკოს პოლიტიკური სტატუსი და 2012 წლის პლებისციტი: წინა 

გამოცდილება  და ძირითადი კითხვები 

 

წინასიტყვაობა 

პუერტო რიკო მრავალი ფედერალური პროგრამით სარგებლობს და ექვემდებარება 

გარკვეულ საგადასახადო კანონებს; თუმცა ზოგიერთი პროგრამა  და საგადასახადო 

კანონმდებლობის  ასპექტების ნაწილი  პუერტო რიკოს უდგება განსხვავებულად 
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ვიდრე შტატებს. პუერტო რიკოს პოლიტიკური სტატუსი მოიცავს 

სახელმწიფოებრიობას. 

წიგნში განხილულია გარკვეული ფედერალური პროგრამების პოტენციური 

ცვლილებები, დაკავშირებული თანხების ხარჯვასთან,  ცვლილებები  შერჩეული 

ფედერალური შემოსავლების წყაროებში, რომლებიც, სავარაუდოდ, მიმართულია 

იმისაკენ, რომ პუერტო რიკო უნდა გახდეს  სახელმწიფო. ეს წიგნი ასევე განიხილავს 

ეკონომიკურ და ფინანსურ ფაქტორებს სახელმწიფოებრიობის ქვეშ, რომლებსაც 

შეუძლიათ გავლენა მოახდინონ  ხარჯებსა და შემოსავლებზე. 

 

 

 

 

 

Nova; 2014; Fox Gloria;  336.2/37; 136416 

 

ამერიკის საგადასახადო და საგრანტო პროგრამა 

1. აშშ საკრედიტო შესაძლებლობები: მიმოხილვა, ანალიზი და პოლიტიკის 

პარამეტრები 

2.  უმაღლესი განათლების კანონის ფედერალური “Pell” საგრანტო პროგრამა: 

როგორ მუშაობს პროგრამა, ბოლო საკანონმდებლო ცვლილებები და 

აქტუალური საკითხები 

3.  ანგარიში კონგრესს ამერიკული შეღავათიანი საგადასახადო კრედიტისა და 

ფედერალური გრანტის დამტკიცების თაობაზე 
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წინასიტყვაობა 

ამერიკული შეღავათიანი საგადასახადო კრედიტი (AOTC) არის დროებითი 

საგადასახადო დებულება, რომელიც უზრუნველყოფს ფინანსურ დახმარებას 

გადასახადის გადამხდელთათვის, რომელთა შვილები (ან თვითონ) სწავლობენ 

კოლეჯში . AOTC  ვადა იწურება 2017 წლის ბოლოს,რომლის შემდეგაც კონგრესმა 

შეიძლება გააგრძელოს დებულება მისი ამჟამინდელი ფორმით, ან გააგრძელოს 

შეცვლილი ვარიანტი AOTC- ს. საგადასახადო კოდექსის რეფორმირებისთვის 

კონგრესის ინტერესის გაზრდის ფონზე, პოლიტიკოსებმა შეიძლება აირჩიონ AOTC- ის 

სხვა საგანმანათლებლო საგადასახადო შეღავათებთან დაკავშირებული ცვლილებები. 

ეს წიგნი ითვალისწინებს ამ საგადასახადო კრედიტის სიღრმისეულ აღწერას და მისი 

ეკონომიკური გავლენის ანალიზს. მასში  ასევე განიხილულია,  თუ როგორ მუშაობს 

Pell საგრანტო პროგრამა და უზრუნველყოფს ბოლო პროგრამის ხარჯების 

დაფინანსებას, დაფინანსების მიმღებს (ნომრები და მახასიათებლები) და იმ  როლს, 

რომელსაც პროგრამა ასრულებს ფედერალური დახმარების განაწილებაში 

სტუდენტებისათვის. გარდა ამისა, ეს წიგნი ხაზს უსვამს იმ  მიმდინარე 

საკანონმდებლო საკითხებს,რომელიც ეხება ამ პროგრამას. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "NOVA; 2014; Cody Accosi; 330.34/12;  2015-11090 
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ეკონომიკური ზრდა 21-ე საუკუნეში 

 

1. ეკონომიკური ზრდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში: დასკვნები და 

გაკვეთილები ოთხი კვლევიდან 

2. უცხოური ინვესტიცია და ეკონომიკური ზრდა OECD(ეკონომიკური 

თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია) ქვეყნებში 

3. ეკონომიკური ზრდა და თვითმომსახურება ნავთობის მწარმოებელ 

ქვეყნებში 

4. ლათინო ამერიკის ეკონომიკური ზრდის დრაივერები; ევოლუცია და 

გამოწვევები 

5. რეგიონალური განვითარების სტრატეგია, ბაზრის სეგმენტირება და 

ეკონომიკური ზრდა 

6. მეორდება თუ არა ეკონომიკური ისტორია? 

7. იყო ბედნიერი არაპროგნოზირებად ეკონომიკურ სიტუაციაში 

8. განათლება ფინანსებში და ეკონომიკური ზრდა; საჯარო და კერძო 

პოლიტიკის მიმოხილვა მშოფლიო მასშტაბით 

 

 

 

 

წინასიტყვაობა 

გლობალურმა ფინანსურმა კრიზისმა მიგვიყვანა ეკონომიკურ ვარდნამდე, რამაც 

წარმოშვა ეკონომიკური არეულობა. განსაკუთრებით მწვავე შედეგები მოყვა 

ევროზონის ქვეყნებისათვის, სადაც  წარმოიშვა სუვერენული ვალის კრიზისი. 

ეს გამოწვეული იყო ეკონომიკური ერთობის უქონლობით . წიგნში განხილულია  

პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია და ეკონომიკური ზრდა OECD(ეკონომიკური 

თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაცია) ქვეყნებში. ასევე ეკონომიკური 

ზრდა და თვითმომსახურება ნავთობის მწარმოებელ ქვეყნებში;  ეკონომიკური ზრდის 

მაჩვენებლები ლთინო-ამერიკულ ქვეყნებში; რელიგია; სამუშაო ეთიკა და 

ეკონომიკური ზრდა თანამედრივე თურქეთში და 7. იყო ბედნიერი 

არაპროგნოზირებად ეკონომიკურ სიტუაციაში. 
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Nova; 2014;  Hailie Fox;  13167-68;  2015-11202; 

2013 ფედერალური ბიუჯეტის სეკვესტრი 

1. 2013 სეკვესტრი: სააგენტოებმა შეზღუდეს ზოგიერთი მომსახურება და 

ინვესტიცია, სანამ ახორციელებენ გარკვეულ ქმედებებს ეფექტის 

შესამსუბუქებლად 

2. 2013 სეკვესტრი: შერჩეული ფედერალური სააგენტოები ამცირებენ 

გარკვეულ მომსახურებებს და ინვესტიციებს, სანამ ახორციელებენ 

მოკლევადიან მოქმედებებს ეფექტის შესამცირებლად 

 

 

 

წინასიტყვაობა 

არსებული კანონის პირობებში,  პირდაპირი ხარჯების  სეკვესტრი მოხდება 2024 წელს. 

ეს წიგნი განიხილავს 2013 ფინანსური წლის სეკვესტრის გავლენას სააგენტოებზე; 

საზოგადოებაზე; როგორ ემზადებოდნენ და რას გეგმავდნენ სეკვესტრისთვის. როგორ 

ახორციელებდნენ სააგენტოები სეკვესტრს რისი გაკეთება მოუწიათ ამისათვის და რა 

ხერხებს მიმართავდნენ საამისოდ.  
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   Nova; 2014; Iuri Ananiashvili; Vladimer Papava;  330/101;  2015-9745 

 

ლაფერ-კეინზიანის სინთეზი და მაკროეკონომიკური წონასწორობა 

      

      

1. ფისკალური პოლიტიკა და ეკონომიკური ზრდა ცენტრალური და 

აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში 

2. ურთიერთდამოკიდებულება საზოგადოებრივ ინვესტიციებსა და  

ეკონომიკურ ზრდას შორის რუმინეთში 

3. ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში საფონდო ბაზრის 

სტრუქტურა 

4. პორტფოლიო შერჩევა ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის განვითარებად 

ბაზრებზე  რისკის შემცირების ფონზე 

5. ეკონოფიზიკური მიდგომა  ბონუსების სისტემის შესწავლისათვის; 

ბუქარესტის ბირჟის შესწავლის საქმე 

6. ფისკალური დისციპლინა და ფისკალური კორექტირების სტრატეგიები: 

ემპირიული მტკიცებულება ევროკავშირის ეკონომიკისთვის 

7. მოთხოვნისა და მიწოდების შოკის მსგავსება გაფართოებულ  ევრო-ზონაში 

8. რისკის ანალიზი საჯარო ვალის მდგრადობისთვის; რუმინეთის მაგალითი 

9. ფინანსური სტაბილურობა და  ნომინალური კრიტერიუმების შესრულება 

ევროს მიღების პროცესში: ემპირიული ანალიზი რუმინეთში 

10. არაფორმალური ეკონომიკის რაოდენობრივი ანალიზი და გარკვეული 

ეკონომიკური ეფექტი - განცხადება რუმინეთის საქმეზე 
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11. ციკლური და სტრუქტურული ბიუჯეტის დეფიციტის შეფასების მეთოდები. 

რუმინეთის საქმე 

12. რუმინეთში სტრუქტურული და საერთო ფონდების გამოყენების დიაგნოსტიკა; 

გადაწყვეტილებები 

 

 

 წინასიტყვაობა 

ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის განვითარებად ეკონომიკას საკუთარი 

სპეციფიკა აქვს. მათი ძლიერი მაკროეკონომიკური არასატაბილურობა და ცუდად 

სტრუქტურირებული სისტემები, შეუძლებელს ხდის განხორციელდეს სწორი 

მაკროეკონომიკური პოლიტიკა  განვითარებულ ქვეყნებში. წიგნი განკუთვნილია, 

როგორც მეცნიერებისათვის, ისე იმ პირთათვის ვინც დაინტერესებულია ევროპის 

ქვეყნბეში კაპიტალის ბაზრებისა და განვითერებადი ეკონომიკის შესწავლით. 

ეკონომიკის შესწავლით. ამ წიგნში შედის ემპირიული, ინტერდისციპლინარული 

კვლევები, განვითარებადი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების შესახებ.  

 

 

 

 

 

 

  Nova; 2014; Deniz Mahoney; 13408;  2015-11194 

ფედერალური ფინანსური ანგარიშგება 

  1. ფედერალური ფინანსური ანგარიში: განხილვა 
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2. აშშ–ს მთავრობის ყოველწლიური ფინანსური ანგარიშის ძირითადი კომპონენტების 

განხილვა 

3. მოქალაქის სახელმძღვანელო 2012 წლის აშშ –ს მთავრობის  ფინანსურ ანგარიშზე 

4. მმართველობის ანგარიში: კონტროლის გაუმჯობესების საჭიროება, აშშ-ს 

კონსოლიდირებული ფინანსურ განაცხადზე 

 

 

წინასიტყვაობა 

ფედერალური ფინანსური ანგარიშგება, განისაზღვება, როგორც პროცესი, რომელსაც 

შეუძლია უზრუნველყოს მთავრობის ფინანსური სიჯანსაღე როგორც მოცემულ 

კონკრეტულ მომენტში, ისე  გარკვეული დროის მონაკვეთში.  ფედერალური 

ფინანსური ანგარიშგება ეხმარება ფედერალურ მთავრობას, უზრუნველყოფს 

ინფორმირებულობას პოლიტიკის დასაგეგმად, აფასებს  მთავრობის საქმიანობას. ეს 

წიგნი მიმოიხილავს ფედერალურ ფინანსურ ანგარიშგებას; ამერიკის მთავრობის 

წლიური ფინანსური ანგარიშის მთავარ კომპონენტებს;  მენეჯმენტის ანგარიშს, რომელიც 

საჭიროა აშშ-ის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადების 

გასაუმჯობესებლად. 
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Nova; 2014; Norman L. Marcus;  336.12/20;  2015-11204 

ფედერალური სააგენტოები და ასიგნებების გადაცემა და გადანაწილება 

 

1. ასიგნებების გადანაწილება და რეპროგრამირება: ხელისუფლების, 

ლიმიტების, პროცედურების  მიმიხილვა 

2. კონგრესის ასიგნების პროცესი: შესავალი 

3. შესავალი: ფედერალური ბიუჯეტირება 

 

 

 

წინასიტყვაობა 

ეს წიგნი განიხილავს, კონგრესის ასიგნების რეპროგრამირების პროცესს; ფედერალურ 

ბიუჯეტირებას;  კანონით გათვალისწინებულია, რომ საპრეზიდენტო ბიუჯეტის 

დამტკიცებამდე ის წინასწარ უნდა წარედგინოს კონგრესს. საპრეზიდენტო 

წინადადებები დამოკიდებულია კონგრესის შემოსავლებზე და სახარჯო 

გადაწყვეტილებებზე. გავლენის ხარისხი წლიდან წლამდე მერყეობს და უფრო მეტად 

დამოკიდებულია პოლიტიკურ და საგადასახადო პირობებზე.  
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  Nova; 2014; Molly Milburn;  336.2/42;  2019-7043 

უცხოური შემოსავლის საგადასახადო გამონაკლისები ინდივიდებისთვის 

1. საგადასახადო პოლიტიკა; ეკონომიკური უპირატესობები შემოსავლების 

გადმორიცხვისათვის, აშშ მოქალექეებისათვის, რომლებიც ცხოვრობენ საზღვარგარეთ 

არაა განსაზღვრული 

2. ინდივიდუალური უცხოური შემოსავლები და უცხოური საგადასახადო კრედიტი 

 

 

 

 

წინასიტყვაობა 

FEIE ამცირებს საზღვარგარეთ მომუშავე გადასახადის გადამხდელთა საგადასახადო 

ვალდებულებას, თუნდაც ისინი არ იხდიდნენ უცხო ქვეყნის საშემოსავლო 

გადასახადებს. აშშ გადასახადის გადამხდელებმა უფრო მაღალი გადასახადების 

ქვეყნებში შეუძლიათ გააუქმონ თავიანთი გადასახადის გადახდის ვალდებულება აშშ-

ში  უცხოური საგადასახადო კრედიტის მეშვეობით,რომელიც განკუთვნილია ორმაგი 

დაბეგვრის თავიდან ასაცილებლად. 

წიგნში განხილულია გადასახადების გადამხდელთა ის კატეგორია,რომლებიც 

იყენებენ საგადასახადო ხარჯებს და გაანალიზებულია თუ როგორ შეუძლიათ 

საგადასახადო ხარჯებს ზემოქმედება მოახდინონ საგადასახადო კოდექსზე,ისეთი 

როგორც უცხოური საგადასახადო კრედიტი; აღწერს თუ როგორ შეუძლია 

საგადასახადო ხარჯებს გავლენა მოახდინოს საქმიან გადაწყვეტილებაზე  და 

ამერიკელი თანამშრომლების შრომისუნარიანობაზე საზღვარგარეთ; 
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და აფასებს საგადასახადო ხარჯების შეცვლის ან მოხსნის პოტენციურ უპირატესობასა 

და ნაკლს.  

 

 

 

 

 

Nova; 2014; Kevin Lyndell;  336.741.24/1; 2019-8401; 

1. ვირტუალური ვალუტა : რეგულირების დროს წარმოქმნილი პრობლემები, 

ძალის გამოყენება და მომხმარებელთა უფლებების დაცვა. 

2. ვირტუალური ეკონომიკა და ვალუტა: დამატებითი IRS რეკომენდაციებს  

შეუძლია შეამცირონ  საგადასახადო შესაბამისობის რისკები. 

3.  FinCEN-ის რეგულაციების გამოყენების აპლიკაცია იმ 

ადამიანებისათვის,რომლებიც მართავენ,ცვლიან ან იყენებენ ვირტუალურ 

ვალუტას. 

             ფინანსურ დანაშაულთან ბრძოლის ქსელი  

4. FinCEN-ის რეგულაციების გამოყენების აპლიკაცია ვირტუალური ვალუტის 

მოპოვების ოპერაციებთან 

5.  FinCEN-ის რეგულაციების გამოყენების აპლიკაცია ვირტუალური ვალუტის 

პროგრამების  განვითარებისათვის და საინვესტიციო აქტივობებზე   

6. ფულადი მომსახურების ბიზნესის რეგულაციების აპლიკაცია კომპიუტერული 

სისტემების დაქირავებაზე ვირტუალური ვალუტის გამოსამუშავებლად. 

7. ბიტკოინი: კითხვები,პასუხები და იურიდიული საკითხების ანალიზი 
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           კრეიგ კ. ელველი, მ. მაურენ მურფი და მაიკლ ვ. სეიტინგერი  

 

 

წინასიტყვაობა 

ვირტუალური ვალუტა გვევლინება როგორც, ფინანსური ინოვაციები, რომლებიც 

წარმოადგენენ ახალ გამოწვევას ფედერალური ფინანსური მარეგულირებრებისათვის 

და სამართალდამცავი ორგანოებისათვის თავიანთი მოვალეობის შესასრულებლად. 

ზოგიერთი ვირტუალური ვალუტა შეიძლება გამოყენებულ იქნას რეალური 

საქონლისა და მომსახურების შესაძენად ან დაკონვერტირდეს  დოლარსა და  სხვა 

ვალუტაში. ამის ერთ-ერთი მაგალითია ბიტკონი, რომელიც 2009 წელს იქნა 

შემუშავებული. ბიტკოინი და მსგავსი ვირტუალური ვალუტები  მოქმედებს 

ინტერნეტში და იყენებენ კომპიუტერულ პროტოკოლებს და შიფრებს ტრანზაქციების 

შესამოწმებლად. მიუხედავად იმისა, რომ ვირტუალური სავალუტო სისტემები 

გარკვეულ შეღავათებს სთავაზობენ, ისინი რისკთანაცაა დაკავშირებული. 

წიგნში განხილულია ფედერალური ფინანსური რეგულატორების და 

სამართალდამცავი ორგანოების  მოვალეობები,რომელიც დაკავშირებულია 

ვირტუალური ვალუტის გამოყენებასთან და მათ  თანმხლებ პრობლემებთან; 

მოქმედებები და სააგენტოების მიერ  განხორციელებული ერთობლივი ძალისხმევა 

დაკავშირებული ვირტუალურ ვალუტასთან; აღწერს საგადასახადო ანგარიშგების 

მოთხოვნებს ვირტუალური ეკონომიკისა და ვალუტების მიმართ; განსაზღვრავს 

ვირტუალური ეკონომიკისა და ვალუტების პოტენციური საგადასახადო 

შესაბამისობის რისკებს; და აფასებს თუ როგორ უმკლავდება  IRS-ი  ვირტუალური 

ეკონომიკისა და ვალუტების საგადასახადო შესაბამისობის რისკებს. 
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Nova; 2014; Carman Hayes;  339.5/39;  2019-9558 

კანონი აფრიკაში ეკონომიკურ ზრდასა  და შესაძლებლობებზე 

1. კანონი ეკონომიკურ ზრდასა და შესაძლებლობებზე აფრიკაში ; (AGOA):წინა 

ისტორია და რეავტორიზაცია 

2. AGOA: სავაჭრო და საინვესტიციო შესრულების მიმოხილვა. შეერთებული 

შტატების საერთაშორისო სავაჭრო კომისია 

 

წინასიტყვაობა 

აფრიკის ეკონომიკური ზრდისა და შესაძლებლობათა აქტი (AGOA) არის 

არაპროფილური სავაჭრო შეღავათების  პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს აშშ-დან 

საჰარის სამხრეთით მდებარე საექსპორტო ქვეყნებში გარკვეული საქონლის იმპორტის 

გადასახადს. კონგრესმა პირველად AGOA- ს 2000 წელს ხელი შეუწყო SSA- ში ექსპორტის 

ზრდისა და ეკონომიკური განვითარების წახალისებას და აშშ-ს ეკონომიკური 

ურთიერთობების გაუმჯობესებას რეგიონში . წიგნში განიხილულია  დისკუსია AGOA- 

ს პოტენციური  რეავტორიზაციის შესახებ AGOA კანონმდებლობის კომპონენტების 

ანალიზის გზით; აშშ-ს იმპორტის ტენდენციები ასოცირებული AGOA- სთან; აფრიკის 

ეკონომიკისა და აშშ-აფრიკის ვაჭრობის შესახებ AGOA- ს გავლენა; და საკითხები 

დაკავშირებული რეავტორიზაციასთან. 
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Nova 2014; Roger M. Waters; 662.74/131; 2019-16189;  

 ნავთობგადამუშავება ამერიკაში 

1. მრეწველობა და გარემოსდაცვითი საკითხები 

2. მცირე გადამამუშავებელი ქარხნები და ნავთობის საბადოები 

3. შეერთებული შტატები. გადამამუშავებელი ინდუსტრია: ბაზრების შეცვლის 

ისტორია და საწვავის პოლიტიკა 

 

წინასიტყვაობა 

კონგრესის ზოგიერთმა წევრმა შეშფოთება გამოთქვა თავიანთ რაიონებში ნავთობის  

შენახვისა და მართვის შესახებ. ზოგიერთ რეგიონში შეშფოთება გამოიწვია ადამიანის 

ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულმა პრობლემებმა, რაც შეიძლება დაკავშირებული 

იყოს ნავთობის გადამუშავებასთან. ამ წიგნში განხილულია ნავთობის 

ინდუსტრიასთან დაკვაშირებული სხვადასხვა საკითხი.  
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 Nova; 2014; Holly Lanford;  336.2/43;  2019-6898 

აშშ საერთაშორისო საგადასახადო სისტემა 

1. ამჟამინდელი კანონი და წინაპირობები დაკავშირებული მრავალეროვანი 

საწარმოების შემოსავლის დაბეგვრის რეფორმასთან 

2. სენატის საფინანსო კომიტეტის თავმჯდომარის რონ უიდენის განცხადება.  "აშშ 

საგადასახადო კოდექსი: გიყვარდეს, დატოვე ან შეცვალე ის“ 

3. აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის საერთაშორისო საგადასახადო საქმეთა 

მინისტრის თანაშემწის მოადგილე რობერტ ბ. სტაკის მოსმენა "აშშ 

საგადასახადო კოდექსი: გიყვარდეთ  ის, დატოვეთ ის ან შეცვალეთ“. 

4. საარქივო პოლიტიკისა და ადმინისტრირების ცენტრის დირექტორი, პასკალ 

სენ-ამმანი, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის 

(OECD) დირექტორი  ‘’აშშ საგადასახადო კოდექსი: გიყვარდეთ  ის, დატოვეთ ის 

ან შეცვალე ის“. 

5. ჰარვარდის უნივერსიტეტის პროფესორი მიჰირ ა. დესაი:  „აშშ საგადასახადო 

კოდექსი: გიყვარდეთ  ის, დატოვეთ ის ან შეცვალეთ ის.“ 

6. პეტრე რ. მერილის განცხადება, ეროვნული ეკონომიკისა და სტატისტიკის 

ჯგუფის დირექტორი, PricewaterhouseCoopers LLP. „ აშშ საგადასახადო კოდექსი: 

გიყვარდეთ  ის, დატოვეთ ის ან შეცვალეთ ის.“ 

7. ლესლი რობინსონის დასკვნა, ბიზნეს ადმინისტრირების ასოცირებული 

პროფესორი, დარტმუთის კოლეჯი. მოსმენა "აშშ საგადასახადო კოდექსი: 

გიყვარდეთ  ის, დატოვეთ ის, ან შეცვალეთ ის.“ 

8. ალან სლოანის განცხადება, მთავარი  რედაქტორი. მოსმენა "აშშ საგადასახადო 

კოდექსი: გიყვარდეთ  ის, დატოვეთ ის ან რეფორმა გაატარეთ “ 
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წინასიტყვაობა 

2014 წლის 22 ივლისს სენატის საფინანსო კომიტეტმა გამართა საჯარო მოსმენა 

საზღვრისპირა რეგიონების შემოსავლის დაბეგვრასთან დაკავშირებით. 

ეს წიგნი, რომელიც მომზადებულია მოსამართლეთა საგადასახადო კომიტეტის 

სრული შემადგენლობის მიერ, მოიცავს ამ კანონის აღწერას, საზღვრისპირა 

რეგიონების შემოსავლების დაბეგვრასთან დაკავშირებულ გლობალურ აქტივობას და 

აღწერილობებს და ბოლო წინადადებების შედარებას აშშ საერთაშორისო 

საგადასახადო სისტემის რეფორმირებისათვის. 

 

 

 

 

 

 

Nova; 2014; Carla Skinner;  328/27;  2015-11016;   

კონგრესის კომიტეტები: დანიშვნა  და დაფინანსება 

1. საკომიტეტო  სისტემა აშშ-ს  კონგრესში 

2. კომიტეტის დანიშვნის პროცესი აშშ-ს კონგრესში: დემოკრატიული და 

რესპუბლიკური პარტიის პროცედურები 

3. სენატის კომიტეტები: კატეგორიები და წესები კომიტეტის დანიშვნისთვის 

4.  სენატის ქვეკომიტეტების დავალებები 
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5. სენატის კომიტეტის დაფინანსება: პროცედურების აღწერა და გადასახადების  

ანალიზი 

6. კომიტეტის სახლი: დანიშვნის პროცესი 

7. სახალხო კომიტეტები: კომიტეტების დანიშვნის  კატეგორიები და წესები 

8. ქვეკომიტეტები: დანიშვნის პროცესი 

9. წარმომადგენლობით პალატის დაფინანსება: პროცესის აღწერა და გადახდების 

ანალიზი 

 

 

 

 

წინასიტყვაობა 

აშშ-ს კონგრესი  სამუშაოს  მოცულობისა და სირთულის გამო  თავის ამოცანებს 

კომიტეტებსა და ქვეკომიტეტებს შორის ანაწილებს. პალატასაც და სენატსაც ორივეს 

ჰყავთ  თავიანთი საკუთარი კომიტეტები, რომლებიც არიან მათი მსგავსი და არა 

იდენტური. 

პალატის დირექტივების ფარგლებში თითოეული კომიტეტი იღებს საკუთარ წესებს; 

ამრიგად, არსებობს პანელების შორის მნიშვნელოვანი ცვლილება. წიგნში 

წარმოდგენილია ორგანიზაციების, კომიტეტის პალატისა და სენატის საქმიანობის 

მიმოხილვა. 
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 Nova; 2014; Nina Kimball-Vernoesi;  336.2/32;  2015-11264 

 

სამედიცინო მოწყობილობების  აქციზის გადასახადი 

1. სამედიცინო მოწყობილობების  აქციზის გადასახადი: ეკონომიკური 

ანალიზი 

2. სამედიცინო მოწყობილობების  აქციზის გადასახადი: სამართლებრივი 

მიმოხილვა 

3. სამედიცინო მოწყობილობების  აქციზის გადასახადი: ხშირად დასმული 

კითხვები 

4. ფედერალური აქციზის გადასახადები: შესავალი და ზოგადი ანალიზი 

 

 

 

 

წინასიტყვაობა 

ბოლო პერიოდში ჯანდაცვის რეფორმის ფარგლებში , კონგრესმა ჯანდაცვის 

მომსახურებაზე  აქციზის გადასახადი 2,3 %  სამედიცინო მოწყობილობების 

გაყიდვაზე, მწარმოებლებსა და იმპორტიორებს დააკისრა. ეს წიგნი განიხილავს 

სამედიცინო მოწყობილობებზე დაკისრებულ გადასახადებს, აქციზური 

გადასახადების მიხედვით, საგადასახადო ვალდებულებების დაბეგვრის ძირითად  

პრინციპებს.  იგი ასევე აღწერს გადასახადს და მის საკანონმდებლო წარმოშობას. 

წიგნში ასევე განხილულია არგუმენტები გადასახადების შენარჩუნებასა და 

გაუქმებაზე; გვაწვდის მოკლე მიმოხილვას ბოლო დროს მიღებულ სახაზინო 

რეგულაციებზე; აანალიზებს რეგულაციების სამართლებრივ შედეგებს; და პასუხს 

სცემს  ხშირად დასმულ კითხვებს სამედიცინო მოწყობილობებზე დაკისრებულ 

გადასახადებზე. 
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 Nova 2014; Angie kipling; 656.13.08/11; 2019-14826 

ავტოკატასტროფები 

1. ავტოსაგზაო შემთხვევების ეკონომიკური და სოციალური შედეგები, 2010 წ 

2. უსაფრთხოების სტანდარტებისა და ქცევითი ტენდენციების გავლენა 

ავტოსაგზაო შემთხვევებზე 

 

 

 

წინასიტყვაობა 

ამერიკაში 2010 წელს ავტოკატასტროფების საერთო ეკონომიკური მაჩვენებელი 

იყო 277 მილიარდი  დოლარი. აქედან  32,999 ხარჯები სიცოცხლის 

გახანგრძლივებისთვის დაღუპულთათვის,  3.9 მილიონი არაფატალური 

დაზიანებები და 24 მილიონი დაზიანებული მანქანებისთვის. ამ ციფრებში შედის 

როგორც პოლიციის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაცია, ასევე დაუფიქსირებელი  

შემთხვევები. უსაფრთხოების ეროვნული ადმინისტრაცია პასუხისმგებელია 

ქვეყნის გზების უსაფრთხოების გაუმჯობესებაზე. სააგენტო ამას ასრულებს 

ავტომობილების უსაფრთხოების მუშაობის რეგულირებით, უსაფრთხოების 

დაცვით არსებულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დაცვით და იმ პროგრამების 

ხელშეწყობით, რომლებიც გავლენას ახდენს მძღოლის ქცევაზე. 
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Nova 2014; Glenn P. Bagley; 331.53/2; 2019-18979 

რწმენა და საზოგადოება 

1. რელიგიური და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიერ მართული კლუბების 

მუშაობის ფორმატი: შეხვედრების შედეგები და სამომავლო განვითარების 

პერსპექტივა 

2. რელიგიური და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების როლი კატრინას შემდგომ 

ჰუმანიტარულ დახმარებაში 

 

წინასიტყვაობა 

ბოლო რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში, სამუშაოს ძიების ჯგუფები, რომელსაც 

ჩვეულებრივ უწოდებენ "შრომით კლუბებს", გახდა დასაქმების ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი სფერო, რომელსაც სახელმწიფო შრომის სისტემა და რწმენა და 

საზოგადოებაზე დაფუძნებული ორგანიზაციები იყენებენ, რათა გააძლიერონ 

უმუშევართა და დაუცველთა მხარდაჭერა. შეერთებული შტატები. 2012 წლის 

სექტემბერში, შრომის შეფასების დეპარტამენტის სათაო ოფისში დაიდო 

ხელშეკრულება კაპიტალის კვლევის კორპორაციასა და ჯორჯ ვაშინგტონის 

უნივერსიტეტთან, სამუშაო კლუბებისა და რელიგიური და საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციების მხარდაჭერით. 
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Nova 2014; Dominic E. Jefferson; 2019-16649; 504.45/6 

ზღვის დაბინძურება : სახეობები, გარემოსდაცვის  მნიშვნელობა და მართვის 

სტრატეგიები 

1. ორგანოტინის ნაერთები საზღვაო გარემოში - მონიტორინგის ამჟამინდელი 

ტექნიკა და მათი მარეგულირებელი და გარემოს მართვის მოთხოვნები 

ინგლისსა და უელსში 

2. დიდი  რაოდენობის ნავთობის დაღვრის მართვა 

3. ზღვის  დაბინძურება: ტიპები, გარემოსდაცვის მნიშვნელობა და დაბინძურების 

კონტროლი 

4. ნავთობის დაღვრა: ნავთობის ღვრა,  გამოვლენა, თვალყურისდევნება და 

მართვა 

 

წინასიტყვაობა 

იმისდა მიუხედავად, რომ წყალი მოიცავს დედამიწის ზედაპირის ორ მესამედს, იგი 

გასაკვირად დაუცველია  ადამიანის გავლენისა და საქმიანობისგან. საზღვაო 

ეკოსისტემები იღებს   დიდი რაოდენობით  დამაბინძურებლებს   დამუშავებული ან 

დაუმუშავებელი ჩამდინარე  წყლებიდან. ქიმიკატების ფართო გამოყენებამ და მათ 

გარემოში მოხვედრამ  გამოიწვია  საზოგადოების შეშფოთება ეკოსისტემების, 

ადამიანის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების შესაძლო საფრთხეების მიმართ. 



187 
 

მუდმივი ორგანული დამაბინძურებლები, როგორიცაა პოლიქლორირებული 

ბიფენილები, პოლიციკლური არომატული  ნახშირწყალბადები, 

პოლიბრომირებული ეთერები და პესტიციდები, აგრეთვე მძიმე მეტალები, 

სურფაქტანტები; ენდოკრინული დარღვევის ქიმიკატები ან პირადი მოვლის 

საშუალებები და ფარმაცევტული ნივთიერებები დამაბინძურებლები არიან, 

რომლებიც ჩვეულებრივ გვხვდება საზღვაო გარემოში.  წიგნში ყურადღება 

გამახვილებულია საზღვაო დამაბინძურებლების ტიპების შესახებ. იგი მოიცავს 

თემებს  გარემოსდაცვის მნიშვნელობისა და მართვის სტრატეგიების შესახებ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nova 2014; Tulus Tahi Hamonangan Tambunan; 339.92/49; 2019-18826 

MSME- ს მზადყოფნა ASEAN- ის ეკონომიკური საზოგადოების წინაშე 

1. შესავალი 

2. განვითარება და შეზღუდვები 

3. ASEAN-ის  ეკონომიკური საზოგადოება 2015: ვაჭრობის ლიბერალიზაცია 

4. ASEAN -ის ეკონომიკური საზოგადოება 2015: ინვესტიციების ლიბერალიზაცია 

5. ვაჭრობის ხელშესაწყობად 
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6. ელექტრონულ  ვაჭრობაში  ინტეგრაცია 

7. B2B  პროვაიდერების გამოყენება საერთაშორისო ვაჭრობაში 

 

 

 

წინასიტყვაობა 

მსოფლიოში  აღიარებულია, რომ მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოები (MSME) 

მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ეკონომიკის განვითარებაში, რადგანაც ისინი 

წარმოადგენდნენ სამუშაოს / დასაქმების შექმნის პირველ წყაროს  და დიდია მათი 

როლი წარმოების ზრდაში. ახლაც  ითვლება, რომ მდგრადი და ინკლუზიური 

ეკონომიკური განვითარება განვითარებად რეგიონებში (მაგ. აზია, აფრიკა და 

ლათინური ამერიკა) დიდწილად არის დამოკიდებული ენერგიულ კერძო სექტორზე, 

კერძოდ, MSME- ზე. 

წიგნი  მოცემულია უახლესი მტკიცებულებები ცალკეულ  წევრ სახელმწიფოებში  

საწარმოების განვითარებისა და შესრულების შესახებ (ინდონეზია, სინგაპური, 

ტაილანდი, მალაიზია, მიანმარა, კამბოჯა, ლაოსი, ვიეტნამი, ფილიპინები  და ბრუნეი 

დარუსალამი). ისტორიულად, MSME– ები ყოველთვის იყვნენ მთავარი ეკონომიკური 

მოთამაშეები რეგიონში. ყველა წევრ სახელმწიფოში საწარმოები შეადგენდნენ მთლიან 

დამსაქმებელთა 90% -ზე მეტს   და ზოგიერთ  სახელმწიფოში  საწარმოები თავიანთი 

მთლიანი შიდა პროდუქტის  50 პროცენტზე მეტს იღებდნენ. 

ამჟამად, ერთ-ერთი  მნიშვნელოვანი საკითხია  MSME– ს განვითარებასთან , არის მათი 

არსებობის ან განვითარების გრძელვადიანი პერსპექტივა, მსოფლიო ვაჭრობის 

ლიბერალიზაციისა და ეკონომიკური გლობალიზაციის ზეწოლის გაზრდის პროცესში. 

ეს წიგნი ცდილობს უპასუხოს იმ მნიშვნელოვან კითხვას, რომელიც ამჟამად ჯერ 

კიდევ აკადემიურ და საჯარო დებატებში მიმდინარეობს, კერძოდ, შესაძლებელია თუ 

არა MSME,-ები, განსაკუთრებით კი  მიკრო საწარმოები, გადარჩეს გრძელვადიან 

პერიოდში, როგორც შიდა, ისე რეგიონულ / საერთაშორისო ბაზრებზე კონკურენციის 

ზეწოლის გაზრდის დროს?  
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Nova 2014; Susan L. Rice; 336.2/51; 2019-19686 

საგადასახადო დეკლარაციის შემქმნელები: რეგულირების, კომპეტენციისა და 

ხარისხის საკითხები 

1. მიმდინარე კანონი და ფონი, რომელიც დაკავშირებულია გადასახადების 

გადახდასთან 

2. გადასახადის გადამხდელთა დაცვა არაკომპეტენტური და არაეთიკური  

აგენტებისგან 

3.  ნინა ე. ოლსონის განცხადება, გადასახადის გადამხდელთა   ადვოკატი,  

შემოსავლების სამსახური. მოსმენა თემაზე „გადასახადი გადამხდელთა დაცვა 

არაკომპეტენტური და არაეთიკური აგენტებისგან 

4.  ანაზღაურებადი გადასახადის გადამხდელები:  კვლევაში დაშვებული 

შეცდომები; ჯეიმს  რ. მაკტეგის განცხადება, უმცროსი დირექტორი 

სტრატეგიულ  საკითხებში , აშშ-ს მთავრობის ანგარიშვალდებულების  ოფისი. 

მოსმენა თემაზე "გადასახადის გადამხდელთა დაცვა  არაკომპეტენტური და 

არაეთიკური აგენტებისგან“ 

5. ჯონ  ბარიკის განცხადება, ბუღალტრული აღრიცხვის ასოცირებული 

პროფესორი, ბრიჟამის  უნივერსიტეტი. მოსმენა თემაზე "გადასახადის 

გადამხდელთა დაცვა არა კომპეტენტური და არაეთიკური აგენტებისგან“ 

6. იუსტიციის ინსტიტუტის ადვოკატის, დანის ალბანელის ჩვენება. მოსმენა 

თემაზე "გადასახადის გადამხდელთა დაცვა არაკომპეტენტური და არაეთიკური 

აგენტებისგან“ 
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7. გადასახადის  შემქმნელები: ორეგონის რეგულირების რეჟიმმა შეიძლება 

გამოიწვიოს ფედერალური  საგადასახადო  დეკლარაციის  სიზუსტე  და 

ეროვნული რეგულირების შესაძლო მოდელის შექმნა 

 

 

წინასიტყვაობა 

2014 წლის 8 აპრილს, სენატის ფინანსურმა  კომიტეტმა ჩაატარა მოსმენა თემაზე: 

”გადასახადის გადამხდელთა დაცვა  არაკომპეტენტური და არაეთიკური 

აგენტებისგან”. დოკუმენტი შედგენილია დაბეგვრის სამსახურის მიერ ,აღწერს 

საგადასახადო დეკლარაციების შემსრულებლების  წესებს და მოცემულია  

შემოსავლების სამსახურის რეგულაციები, რომელიც ეხება გადასახადის 

გადამხდელთა  დეკლარაციის შემსრულებლების ქცევას. 

წიგნის პირველი ნაწილი აღწერს 1986 წლის შიდა შემოსავლების კოდექსს, რომელიც 

ეხება საგადასახადო დეკლარაციის შემქმნელებს. მეორე ნაწილი აღწერს სახაზინო 

რეგულაციებს, რომლებიც ასევე ეხება საგადასახადო დეკლარაციის შემქმნელებს, 

მესამე ნაწილი აღწერს სასამართლო საქმეებს, რომლებიც დაკავშირებულია 

გადასახადის გადამხდელთა დეკლარაციების შემქმნელებთან. 
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Nova 2015; Daryl Watkins; 336.781/1; 2019-20996 

გრძელვადიანი საპროცენტო განაკვეთები 

1. გრძელვადიანი საპროცენტო განაკვეთები: გამოკითხვა 

2. მიმდინარე ანგარიშები 

 

წინასიტყვაობა 

გრძელვადიანი საპროცენტო განაკვეთი არის ცენტრალური ცვლადი 

მაკროეკონომიკაში. ეს მნიშვნელოვანია მსესხებლებისთვის, რომლებსაც სურთ 

ბიზნესის წამოწყება ან სახლის შეძენა. კრედიტორებისთვის, მეანაბრეებისათვის ვინც 

ემზადებოდნენ კოლეჯისთვის ან საპენსიოდ. პოლიტიკოსებისთვის,  რომლებიც 

აფასებენ ეკონომიკის მდგომარეობას და აფინანსებენ მთავრობის ხარჯებს. 

გლობალურმა ფინანსურმა კრიზისმა და ძალადობრივმა პოლიტიკურმა რეაქციამ 

გრძელვადიანი საპროცენტო განაკვეთების ისტორიულად დაბალ დონეზე დაცემა 

განაპირობა შეერთებულ შტატებში და სხვა დაწინაურებული ქვეყნების ეკონომიკაში. 

ამ წიგნში სწორედ ეს თემებია მიმოხილული.  
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Nova 2015; Gerard Smith; 323.28/39; 2019-17639 

ისლამური სახელმწიფო: ფინანსური ასპექტები და აშშ – ს პოლიტიკა 

1. ისლამური სახელმწიფოს დაფინანსება  და აშშ-ს  პოლიტიკის მიდგომები 

2.  დევიდ ს.  კოენის მოხსენება, ტერორიზმისა და ფინანსური დაზვერვის 

მდივნის მოადგილე, აშშ ფინანსთა  სამინისტრო, მოსმენა თემაზე '' 

ტერორიზმის  დაფინანსება და ისლამური სახელმწიფო '' 

3. ჯიმი გურულეს მოხსენება  პროფესორ-იურისტი, ნოტერ დამის სამართლის 

სკოლა, მოსმენა თემაზე '' ტერორიზმის  დაფინანსება და ისლამური 

სახელმწიფო '' 

4. დოქტორ  მეთიუ ლევიტის მოხსენება, კონტრტერორიზმისა და დაზვერვის 

შესახებ  პროგრამის დირექტორი, ვაშინგტონის ახლო აღმოსავლეთის 

პოლიტიკის ინსტიტუტი. მოსმენა თემაზე '' ტერორიზმის  დაფინანსება და 

ისლამური სახელმწიფო '' 
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5. პატრიკ ბ. ჯონსტონის ჩვენება, პოლიტოლოგი, კორპორაცია RAND-ი. მოსმენა 

თემაზე '' ტერორიზმის  დაფინანსება და ისლამური სახელმწიფო '' 

 

წინასიტყვაობა 

ისლამური სახელმწიფოს ორგანიზაცია არის ერაყში ალ-ქაიდას მემკვიდრე (AQI). 

ისლამურმა  სახელმწიფომ  მნიშვნელოვანი ტერიტორია დაიკავა ერაყსა და 

სირიაში და ემუქრებოდა  თავდასხმების განხორციელებით  შეერთებულ  შტატებსა  

და მის  მოქალაქეებს, ამიტომ  მათ ფინანსურ  რესურსებთან  დაპირისპირება  

გახდა აშშ-ს პოლიტიკოსთა და კონგრესის წევრებისთვის პრიორიტეტული 

უსაფრთხოების თვალსაზრისით. ჯგუფის ფინანსური სიძლიერის შერყევით, 

რომელიც ასევე ცნობილია, როგორც ISIL ან ISIS, პოლიტიკოსები   ცდილობენ  

შეამცირონ მათი  შესაძლებლობები ტერორისტული თავდასხმების  

ჩასატარებლად, აგრეთვე მათი  მიზანია ჯგუფის საბოლოოდ ”დეგრადაცია და  

განადგურება”.  წიგნი მიმოიხილავს, თუ როგორ გამოიმუშავებენ  ეს  

ტერორისტული  ჯგუფები  შემოსავალს. 

 

 

 

 

 

 

Nova 2015; Laura C. Hughes; 338.43/33; 2019-17551 

სამეურნეო ბიზნესი და ვალის როლი ამერიკაში 
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1. სესხის გამოყენება აშშ-ს მიერ. სამეურნეო ბიზნესი, 1192-2011 

2. სესხის გამოყენების პირობები, მეურნეობა და სამეურნეო ბიზნესი 

 

წინასიტყვაობა 

სოფლის მეურნეობის საწარმოთა მიერ სესხის გამოყენების შესახებ 

გადაწყვეტილებებმა შეიძლება გავლენა მოახდინოს მათ ზრდაზე და გადარჩენაზე, 

აგრეთვე სოფლის მეურნეობის ეკონომიკურ სიცოცხლისუნარიანობაზე.  ამრიგად, 

პოლიტიკოსები, მიწის დამგირავებლები და მეურნეობის სექტორის სხვა მონაწილეები 

ყურადღებით აკვირდებიან ფერმების დავალიანების ტენდენციებს. ეს წიგნი 

წარმოადგენს მიმოხილვას  აშშ – ს მიერ ვალის გამოყენების შესახებ.  

 

 

 

 

Nova 2015; Felicia Martin; 332.33/2; 2019-17061 

მიწის ფედერალური პოლიტიკა, რესურსების მენეჯმენტი, სააგენტო  და შემოსავლები 

1. ფედერალური მიწები და ბუნებრივი რესურსები: მიმოხილვა და შერჩეული 

საკითხები 113-ე კონგრესისთვის 

2. მიწის მენეჯმენტის ფედეალური სააგენტოები 

 

წინასიტყვაობა 
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ეს წიგნი წარმოგიდგენთ რამდენიმე ფართო თემას და საკითხებს, რასაც  კონგრესი 

განიხილავს ფედერალური სახმელეთო პოლიტიკისა და რესურსების მართვის 

დროს. ასევე მიმოიხილავს ფედერალუი სააგენტოების მიდგომას მიწის 

მენეჯმენტის საკითხებში. ეს არის თანამედროვე კვლევა ამ სფეროში.  

 

 

 

 

 

 

 

Nova; 2015; Roger D. White; 332.8/4; 2019-12748 

საბინაო საფინანსო სისტემა 

1. საბინაო საფინანსო სისტემა: პოტენციური ცვლილებების შეფასების საფუძველი 

2. ალიას კოენის ჩვენება,  იურისტი, ეროვნული სამომხმარებლო დაცვის ცენტრი. 

საბინაო საფინანსო რეფორმის მოსმენა: მომხმარებელთა საბინაო საფინანსო 

სისტემის საფუძვლები 

3. ცალკე საკანონმდებლო წინადადებები საბინაო საფინანსო სისტემის 

რეფორმირების მიზნით 

 

 

წინასიტყვაობა 
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საბინაო დაფინანსება მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა 2007-2009 ფინანსური 

კრიზისის დროს და საბინაო სექტორმა განაგრძო მნიშვნელოვანი მონაცემების ჩვენება. 

მნიშვნელოვნად გაიზარდა  ოჯახის საბინაო ფინანსურ სისტემაში ფედერალური 

მთავრობის როლი. შედეგად, პოლიტიკოსებმა და სხვებმა წარმოადგინეს 

წინადადებები სისტემის შეცვლისთვის. ამ ანგარიშში აღწერილია ბაზრის განვითარება 

2000 წლიდან, რამაც შეცვალა ფედერალური მთავრობის როლი ერთ ოჯახში საბინაო 

საფინანსო სისტემაში. აანალიზებს როგორ შეცვალა ბაზრის განვითარებამ საბინაო 

საფინანსო სისტემა და  აფასებს პოტენციურ ცვლილებებს ამ მხრივ. 

 

 

 

 

 

 

Nova 2015; Arthur Rivera; 351.746.2/3; 2019-17519 

ბარიერები და მიგრაციის კონტროლი აშშ-ს საზღვრების გასწვრივ  

1. სასაზღვრო უსაფრთხოება 

2. ბარიერები აშშ-ს საზღვრების გასწვრივ: ძირითადი უფლებამოსილებები და 

მოთხოვნები 

 

წინასიტყვაობა 
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სასაზღვრო მოქმედება ქვეყნის უსაფრთხოების დაცვის დეპარტამენტის ძირითადი 

საკითხია, რომ გააკონტროლოს დაუსაბუთებელი მიგრაცია  აშშ-ს სასაზღვრო 

საპატრულო (USBP), აშშ-ს საბაჟო  და საზღვრის  დაცვის (CBP) ფარგლებში, როგორც 

წამყვანი სააგენტო საზღვრის გასწვრივ. სასაზღვრო უსაფრთხოება  კონგრესის 

ინტერესის საგანს წარმოადგენს  1970-იანი წლებიდან, როდესაც შეერთებულ შტატებში  

არალეგალური ემიგრაცია  პირველად იქცა  სერიოზულ  ეროვნულ  პრობლემად; 2001 

წლის ტერორისტული თავდასხმების  შემდეგ, სასაზღვრო უსაფრთხოებამ 

დამატებითი ყურადღება მიიქცია.  

წიგნი მიმოიხილავს სამხრეთ-დასავლეთის საზღვარზე უნებართვო მიგრაციის 

წინააღმდეგ ბრძოლის მცდელობებს თითქმის სამი ათწლეულის შემდეგ, რაც IRCA -იმ  

წამოიწყო თანამედროვე  ერა  მიგრაციის კონტროლში. წიგნი მოიცავს  სასაზღვრო 

უსაფრთხოების ამჟამინდელი  მდგომარეობის  განხილვას  და წარმოდგენილია ის  

გაკვეთილები, რომლებითაც  შეიძლება გავეცნოთ აშშ-ს საზღვრებზე  გაძლიერებულ  

უსაფრთხოებას. ასევე  განიხილულია  მთავარი  ნორმატიული  უფლებამოსილებები  

და მოთხოვნები, რომლებიც არეგულირებს აშშ – ს საზღვრების გასწვრივ  ბარიერების  

მშენებლობას. იგი ასევე მოიცავს დანართებს, სადაც ჩამოთვლილია ფედერალური 

კანონები, რომლებზეც  DHS- მა  უარი თქვა საზღვრის მშენებლობის პროექტების  

გასაუმჯობესებლად. 
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Nova; 2015; Victor P. Tyson; 343.57/13; 2019-14616 

 

წარმოქმნილი ლეგალური საკითხები და ფედერალური საგადასახადო წინადადებები  

Victor P. Tyson  

 

 

1. მარიხუანა: სამედიცინო და საცალო - შერჩეული იურიდიული საკითხები 

2. ფედერალური წინადადებები დაკავშირებული მარიხუანას დაბეგვრასთან: 

ეკონომიკური ანალიზი 

 

წინასიტყვაობა 

ფედერალური კანონი კონტროლირებად  ნივთიერებებზე  (CSA) კრძალავს  მარიხუანას 

შენახვას, გაშენებას , გარდა ავტორიზებული კვლევებისთვის განკუთვნილი ნაწილისა. 

20 შტატს  გააჩნია მარეგულირებელი სქემები, რომლებიც საშუალებას აძლევს 

მარიხუანას შენახვის, გაშენების  ან განაწილების მხოლოდ  სამკურნალო 

მიზნებისთვის. ორ შტატს აქვს შემოსავლის წყაროდ, რომელშიც ნებადართულია 

შენახვა,მოიყვანა და  გაყიდვა. სტატია აშშ-ის კონსტიტუციის უზენაესობის შესახებ 

არეგულირებს ფედერალური კანონმდებლობის საწინააღმდეგო ნებისმიერ 

სახელმწიფო კანონს. 

წიგნში განხილულია ზოგიერთი სამართლებრივი საკითხები დაკავშირებული 

მარიხუანასთან და გვაწვდის რჩევებს მასთან დაკავშირებული საკითხების 

გადასაწყვეტად. ასევე განხილულია ფედერალური საგადასახადო წინადადებები 

მარიხუანას შესახებ. 
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Nova 2015; Linda R. Vogel, Chris Jenkins; 2019-15024; 371.26/4 

მოსწავლეთა მიღწევების გაზრდა სკოლის ეფექტური ხელმძღვანელობით 

1. კვლევაზე დაფუძნებული პრაქტიკა 

2. სიღარიბის პირობებში მყოფი სტუდენტების მხარდასაჭერად სტრუქტურების 

შექმნა 

3. ლიდერობის პრაქტიკა, რომელიც ხელს უწყობს განათლების ზრდას : 

სტრუქტურების შექმნა 

4. ემიგრანტი მშობლების ჩართვა სკოლებში ეფექტური საგანმანათლებლო 

პროგრამების მართვით 

5. დევნილი სტუდენტებისათვის განკუთვნილი სკოლების გაფართოება  

6. სტუდენტების დიაგნოზი და მკურნალობა, რომლებიც საჭიროებენ 

ალტერნატიულ განათლებას 

7. მოსწავლეთა მიღწევების მხარდაჭერა მასწავლებლის ზრდის გზით: 

პროფესიული სწავლების საზოგადოება; შეფასება და განხორციელების 

პრაქტიკული იდეები 

8. ყველა ბავშვს აქვს სწავლის უფლება: საგანმანათლებლო ლიდერების როლი 

ნიჭიერი შემსწავლელის მხარდაჭერაში 
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9. ტექნოლოგია მოსწავლეთა მიღწევისთვის: როგორ ხედავენ სკოლის ლიდერები 

წარსულს 

10. ხელმძღვანელობა, როგორც ლიდერობის ალტერნატიული მოდელი, რა 

მოხდება, თუ არასწორი თეორია გვაქვს? 

11. სკოლის ეფექტური ლიდერი: ყველა კოპმპონენტის გაერთიანება 

 

 

 

წინასიტყვაობა 

ყველა სტუდენტის დახმარება, კარგი განათლების მიღებასა და   საბოლოო მიზნის 

მიღწევაში ამერიკული განათლების სისტემის პრიორიტეტია. 2002 წელს 

განხორციელებულმა ხელახალმა რეფორმამ „არც ერთი ბავშვი მიღმა“ დაეხმარა 

მათ ამ მიზნის ხელახლა განსაზღვრაში.  სწრაფვა ამ მიზნისაკენ კვლავ ნარჩუნდება, 

რასაც ადასტურებს ობამას ინიციატივა სახელწოდებით: „გზა მწვერვალისკენ“.  

ქვეყნის მასშტაბით პედაგოგები ყოველდღე მუშაობენ, რომ შეაფასონ სტუდენტის 

გაგების უნარი და ცოდნა, თითოეულ ბავშვს მიაწოდონ სტრუქტურირებული 

სწავლის გამოცდილება, რომელიც დაფუძნებულია წინა გამოცდილებაზე. ამ 

წიგნში განხილულია, ამ საკითხთან დაკავშირებული პრობლემები და 

საჭიროებები. 
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Nova; 2015;  Christian Wong;  350.8/34;  2019-9748; 

პენსიები კერძო სექტორში 

1. პენსიები კერძო სექტორში:  აუცილებელი ანგარიშების გამჭვირვალობა და 

ინფორმაციის მიღების გაუმჯობესება 

2. პენსიები კერძო სექტორში: ელექტორნული სახით ინფორმაციის გასაჯაროების 

წესი უზრუნველყოფს  ინფორმაციის გაცემის  და დაცვის გაუმჯობესებას 

 

 

წინასიტყვაობა 

ეს წიგნი განიხილავს ანგარიშებს საპენსიო გეგმების შესახებ,რომელიც უნდა 

წარედგინოს მთავრობას. წარმოაჩენს ანგარიშგების პროცესის გამჭვირვალობას. ასევე 

წიგნში განიხილება კანონმდებლობა და რეგულაციები ელექტრონული ინფორმაციის 

გაცემის შესახებ. იკვლევს ელექტრონულად ინფორმაციის გაცემის დადებით და 

უარყოფით მხარეებს.  
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Nova; 2015; Audrey Robbins; 316.64/4; 2019-14590 

ძალადობა და შეურაცხყოფა თანატოლებს შორის 

1. ძალადობა და დაშინება: ფედერალური რეაგირების შესწავლა 

2. სტუდენტების  დაცინვა:კვლევების მიმოხილვა,ფედერალური 

ინიციატივები და იურიდიული საკითხები 

 

წინასიტყვაობა 

კონგრესის სულ უფრო და უფრო მეტი წევრია შეშფოთებული იმის შესახებ , თუ რა 

შეიძლება გაკეთდეს სტუდენტების დაშინების წინააღმდეგ პრობლემების 

გადასაჭრელად. ეს პრობლემა წარმოიშვა გახმაურებული დაცინვის ინციდენტებიდან 

გამომდინარე ბოლო წლების განმავლობაში, მოიცავს სკოლის ინციდენტებსაც.წიგნში 

ყურადღება გამახვილებულია სახელმწიფოს მცდელობებზე დაიცვას მოსახლეობის 

უფლებები განურჩევლად რასისა,წარმომავლობისა,სქესისა,შეზღუდული 

შესაძლებლობებისა,სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობისა. 
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Nova; 2015; Kelly M. Rhodes; 339.16/4; 2019-13431 

ციფრული კომერცია ინტერნეტში და მისი როლი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და 

გლობალურ ეკონომიკაში 

1. ობიექტური მიდგომა 

2. ციფრული ვაჭრობა აშშ-ს ეკონომიკაში 

3. ინტერნეტის ტექნოლოგიების გამოყენება ფართო ეკონომიკაში 

4. საერთაშორისო ვაჭრობა და ინვესტიციები ციფრულ კომერციაში 

5. თვალსაჩინო ბარიერები  ციფრულ კომერციაში 

6. ციფრული კომერციის წვლილის შეფასება აშშ-ში. 

 

წინასიტყვაობა 

ციფრული ვაჭრობა განისაზღვრება ამ ანგარიშში როგორც ინტერნეტით 

უზრუნველყოფილი საქონლისა და მომსახურების სფერო. ეს ანგარიში იძლევა 

ინფორმაციას ამერიკის შეერთებულ შტატებში ციფრული კომერციის როლის 

შესახებ . ინტერნეტით უზრუნველყოფილი პროდუქცია და მომსახურება 

შეერთებული შტატების მზარდი სეგმენტია. ყველაზე ხელშესახები დაბრკოლებები 
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ინტერნეტ მომსახურებაში არის ლოკალიზაციის, ინფორმაციის დაცვისა 

კონფიდენციალურობის პრობლემა და სხვა.  

 

 

 

Nova; 2015;  Donald P. Humphry; 351.712/3; 2019-10616 

სახელმწიფო მონაცემების ღირებულება 

1. ინოვაციის ხელშეწყობა, სამუშაო ადგილების შექმნა, უკეთესი 

გადაწყვეტილებების მიღება: მთავრობის მონაცემების მნიშვნელობა 

2. ამერიკა ღიაა ბიზნესისთვის: სტრატეგიული გეგმა, ფისკალური წლები 2014-

2018, სტრატეგიული მიზანი 4: მონაცემები; აშშ სავაჭრო დეპარტამენტი 

3. აშშ ღია მონაცემები სამოქმედო გეგმა; პრეზიდენტის აღმასრულებელი ოფისი 

4. ღია მონაცემთა პოლიტიკა: ინფორმაციის მართვა, როგორც აქტივი 

 

წინასიტყვაობა 

ტერმინი "სამთავრობო მონაცემები" მოიცავს სახელმწიფო საინფორმაციო 

პროდუქციის მრავალფეროვან კატეგორიებს, როგორიცაა სტატისტიკური 

მიზნებისთვის სამთავრობო უწყებების მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაცია; 

ინფორმაცია მთავრობის ადმინისტრაციულ ჩანაწერებში პირებისა და ბიზნესების 

შესახებ; ეს წიგნი განიხილავს მთავრობის მონაცემების ღირებულებას და 

უზრუნველყოფს აშშ -ს ღია მონაცემთა სამოქმედო გეგმას, ასევე ღია მონაცემთა 

პოლიტიკას. 
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Nova; 2015; Michael Doumpos, Constantin Zopounidis, Chrysovalantis 

Gaganis; 336/30; 2019-11669 

1. აშშ-სა და კანადაში ოპტიმალური სავალუტო  ზონები: მონაცემთა ანალიზი 

2. ფინანსური მიმართულების პროგნოზირება; დოლარისა და ევროს გაცვლითი 

კურსი 

3. ინფლანციის პროგნოზირება საბერძნეთში საეჭვო სისტემის ნეირო სისტემის 

გამოყენებით 

4. ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების მნიშვნელობა და 

კონკურენტუნარიანობა FDI -სთან მიმართებაში: ხაზოვანი და არაწრფივი 

ანალიზი 

5. ტექნიკურ მომსახურებაზე დანახარჯების მოდელირება: ნავსადგურში 

საკონტეინერო გემების მაგალითზე 

6. დისკონტირებული ფულადი ნაკადები ბიზნესის შეფასების პროცესში 

7. უმაღლესი ბერკეტი სამხრეთ ამერიკის რეგულაციაში 

8. მცირე ინვესტორებისათვის საფონდო ბაზრის ინვესტირების გადაწყვეტილების 

ფაქტორების განსაზღვრა: მივიწყებული თეორიების ეფექტი 

9. პორტფელის დივერსიფიკაცია: ძირითადი კომპონენტების ანალიზი და 

“პიჩატის”  ალგორითმი, არსებული ეკონომიკური მდგომარეობისთვის 

10. შედარებითი ემპირიული კვლევა განსხვავებული მიდგომებისათვის საიჯარო 

კაპიტალის მართვისათვის 

11. კოლუმბიის რეგიონების დახასიათება და დაჯგუფება კლასტერების 

განვითარებისთვის: „პიჩატის“ ალგორითმის გამოყენებით 

12. ალგორითმები კლიმატის ცვლილების განსაზღვრისათვის 
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13. . ინოვაცია და წარმოების  ექსპორტი: საბერძნეთის ფირმების საქმე 

14. სამეწარმეო პირობების ანალიზი დავიწყებული ეფექტის თეორიის გამოყენებით 

15. საბერძნეთის სამშენებლო კომპანიების ეფექტურობა 

16. ახალი პრაქტიკული ხელსაწყოები ადამიანის შეცდომის მინიმუმამდე 

დაყვანისათვის 

 

წინასიტყვაობა 

ფინანსურ ბაზრებზე არსებული ფინანსური მონაცემების დიდი მოცულობები და 

ფინანსური ბაზრების გლობალიზაცია ქმნის ახალ გამოწვევებს მკვლევართა და 

პრაქტიკოსებისთვის  ეკონომიკისა და ფინანსების სფეროში. ამ რედაქტირებული 

მოცულობის მიზანია წარმოადგინოს ერთიანი კონტექსტში, სფეროში ბოლო დროის 

მიღწევები, მეთოდოლოგია და ეკონომიკისა და ფინანსების გამოთვლითი მონაცემების 

ანალიზის მეთოდების გამოყენება. მოცულობა შედგება ეკონომიკისა და ფინანსების 

გამოთვლითი სისტემის ოპტიმიზაციის მეხუთე ტომიდან გამოქვეყნებული 

ნაშრომებისგან. ეს გამოცემა მოიცავს ფართო სპექტრის თემებს, მათ შორის საფონდო 

ბირჟებზე, კორპორატიული ფინანსების, კორპორატიული მუშაობის, ასევე 

მაკროეკონომიკურ საკითხებს. 

 

 

 

 

 

 

Nova; 2015; Roberta Zimmermann;  351.746/15;  2019-9809 
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სახელმწიფო  უსაფრთხოების დეპარტამენტი 

1. სახელმწიფო  უსაფრთხოების დეპარტამენტის მისიის  ეფექტურობის 

მიმოხილვა . სენატორი ტომ კობუნი 

2. სახელმწიფო  უსაფრთხოების დეპარტამენტი : 2015 ფინანსური წლის 

ასიგნებები 

 

 

წინასიტყვაობა 

წიგნში  არის ბოლო ათწლეულის მანძილზე ჩატარებული ზედამხედველობის 

დეტალური მიმოხილვა იმის შესახებ, თუ რაოდენ კარგად ასრულებს DHS თავის 

მისიას,უძღვება თავის პროგრამებს და განკარგავს გადასახადის გადამხდელთა 

თანხებს,იცავს კანონს და აკონტროლებს საზღვრებს,რომელიც დადგენილია აშშ-ს 

მთავრობისათვის და იცავს აშშ-ს კანონმორჩილი მოსახლეობის უფლებებს. 

ეს წიგნი აღწერს და აანალიზებს შიდა  უსაფრთხოების დეპარტამენტისთვის 

დისკრეციულ ასიგნებებს  (DHS) 2015 ფისკალური წლისთვის (FY2015). იგი ადარებს 

პრეზიდენტის მოთხოვნას  დაფინანსებაზე  2015 ფინანსური  წლისთვის  შიდა 

უსაფრთხოების  დეპარტამენტისთვის (DHS), 2014 ფინანსურ წელს  მიღებულ  

ასიგნებებს  შიდა უსაფრთხოების დეპარტამენტისათვის და ასიგნებებზე მიღებულ 

კანონებს,  შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის 2015 ფინანსური წლისთვის. წიგნში 

განხილულია საკანონმდებლო ქმედება და კონგრესის საკითხები, რომლებიც 

დაკავშირებულია DHS- ის ასიგნებებთან, განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა 

დისკრეციული დაფინანსების რაოდენობას. 
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Nova; 2015; Elias Hoffman; 331.6/10;  2019-11206;   

 

1.უმუშევრობის დაზღვევა: აშშ -ს უმუშევართა დახმარების შეწყვეტა გავლენას ახდენს 

ფედერალურ ხარჯებზე 

2. უმუშევრობის დაზღვევა: სახელმწიფო უმუშევრობის კომპენსაციის კანონში 

ცვლილებების შედეგები 

 

წინასიტყვაობა 

ერის უმუშევრობის დაზღვევის (UI) სისტემის ნაწილში, დოლ-ის ზედამხედველობის 

ქვეშ მყოფ ქვეყნებში  აშშ ახორციელებს  უმუშევართა დახმარებას. დაწყებული 1960 -

იანი წლებიდან აშშ-ს დახმარების პროგრამის  ხანგრძლივობა იყო  26 კვირა და 

მეტი.თუმცა, 2011 წლიდან ცხრა სახელმწიფომ შეამცირა მიმდინარეობის 

ხანგრძლივობა. ეს წიგნი განიხილავს იმ გარემოებებს, რომელშიც სახელმწიფოებმა 

შეამცირეს UI დახმარების  მაქსიმალური ხანგრძლივობა; ამ შემცირების 

ინდიკატორების გავლენა ინდივიდებზე; გავლენა ფედერალურ UI ხარჯებზე; და მათი 

ფართო ეკონომიკური შედეგები. გარდა ამისა, წიგნი აანალიზებს ბოლოდროინდელ 

ცვლილებებს,  უმუშევართა სახელმწიფო კომპენსაციების პროგრამებში. 
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Nova; 2015; Terry M. Brooks; 336.2/40; 2019-6254; 

სამართლიანობა საგადასახადო სისტემაში: ანალიზი და პერსპექტივები 

1. სამართლიანობა და საგადასახადო პოლიტიკა 

2. მოსახლეობის  შემოსავლებისა და ფედერალური გადასახადების განაწილება,  

2011 წ 

3. სენატორ ორრინ  ჰაჩის განცხადება, სენატის საფინანსო კომიტეტის 

თავმჯდომარე; მოსმენა "სამართლიანობა საგადასახადო საქმეში" 

4. დოქტორ ლოურენს ლინდსის განცხადება, ლინდსი გრუპის პრეზიდენტი და 

გენერალური დირექტორი. მოსმენა “ სამართლიანობა საგადასახადო საქმეში” 

5. დეროი მარდოკის განცხადება, “ატლას ნეთვორქის “ უფროსი მეცნიერი. მოსმენა 

"სამართლიანობა საგადასახადო საქმეში" 

6. ჰიზერ ბაშის -ვაშინგტონის სამართლიანი ზრდის ცენტრის აღმასრულებელი 

დირექტორი და მთავარი ეკონომისტი. მოსმენა "სამართლიანობა საგადასახადო 

საქმეში" 

7. სტივენ რატნერის მოწმობა. შპს “ ვილეტ ედვაისორსის” მმართველი. მოსმენა 

"სამართლიანობა საგადასახადო საქმეში" 

 

 

წინასიტყვაობა 

მიუხედავად იმის,რომ ყველა თანხმდება, რომ  დაბეგვრა უნდა იყოს სამართლიანი, 

მოსაზრებები თუ როგორი უნდა იყოს  სამართლიანი გადასახადები  განსხვავებულია. 
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ეკონომისტები და პოლიტიკის ფილოსოფოსები, ადამ სმიტის დროიდან,  აღიარებენ  

სამართლიანი გადასახადების ორ ფართო ცნებას. ერთი ასეთი პრინციპი ცნობილია, 

როგორც სარგებლის პრინციპი, რომლის მიხედვითაც, გადასახადები უნდა იყოს 

გადახდილი საჯარო სექტორისგან მიღებული სარგებლის პროპორციულად. ამ 

პრინციპით,  მთავრობის პრეროგატივაა, რომ განიხილოს გადასახადები, როგორც 

ფასები, რომელიც გავრცელდებოდა მიმდინარე ბაზარზე სახელმწიფო 

მომსახურებისთვის. 

მეორე პრინციპი ცნობილია, როგორც გადახდისუნარიანობის პრინციპი. ეს პრინციპი 

მხოლოდ ბიუჯეტის საგადასახადო მხარეზეა ორიენტირებული და აკისრებს უფრო 

დიდ ტვირთს მათ, ვისაც აქვს უფრო მეტი გადახდის უნარი. ეს წიგნი განიხილავს 

სამართლიანობისა და საგადასახადო პოლიტიკას აშშ-ში და უზრუნველყოფს 2011 

წლის საყოფაცხოვრებო შემოსავლებისა და ფედერალური გადასახადების 

განაწილებას. 

 

 

 

 

 

 

 

Nova; 2015;  Myles Godfrey;  331.101.232/1;  2019-9810; 

დასაქმებული ქალები აშშ-ში: სტატისტიკური მონაცემები და თვითდასაქმებული 

ქალების ხედვა 
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1. ქალები შრომით საქმიანობაში; აშშ-ს შრომის ბიუროს სტატისტიკური 

მონაცემები 

2. ქალების თვითდასაქმებულობა შეერთებულ შტატებში: განახლება 2012წ. 

  

 

წინასიტყვაობა 

მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ ქალთა მონაწილეობა შრომით 

საქმიანობაში მნიშვნელოვნად გაფართოვდა. ომის დასრულებისთანავე ქალების 1/3 -

ზე ნაკლები ჩაება შრომით საქმიანობაში. მალევე შრომით საქმიანობაში მონაწილე 

ქალთა რიცხვი მკვეთრად გაიზარდა  1960 დან 1980 წლებში,1990 წლებში კი იკლო 

ზრდის ტემპმა. 1999 წლისთვის ქალების შრომითი საქმიანობაში ჩართულობამ პიკს 

მიაღწია და შეადგინა  60%. 

მას შემდეგ ქალთა მონაწილეობა შრომით საქმიანობაში შემცირდა. მიუხედავად ამისა, 

ქალთა შრომისუნარიანობა რჩება ისევ მაღალ ნიშნულზე ისტორიული სტანდარტების 

მიხედვით, განსაკუთრებით კი შვილიანი  ქალები  და მათი უმეტესი ნაწლი მუშაობს 

სრული განაკვეთით მთელი წელი. წიგნში  წარმოდგენილია ისტორიული  და უახლესი 

მონაცემები  შრომით  ძალებზე  და ქალებისა და მამაკაცების მიერ მიღებულ 

შემოსავლებზე. ეს მონაცემები მიღებულია მოსახლეობის გამოკითხვებიდან. წიგნი  

იკვლევს სტატისტიკურ მონაცემებს  და თვითდასაქმებულ ქალთა ხედვას  ამერიკის 

შეერთებულ შტატებში. 
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Nova; 2015; wanda flores; k-14910;  

სპექტრის მენეჯმენტი და აშშ-ს პოლიტიკა  : ახალი პრობლემები 

1. სპექტრის პოლიტიკა: დებულებები 2012 წლის სპექტრის აქტის შესახებ 

2. მობილური ტექნოლოგია და სპექტრის პოლიტიკა: ინოვაცია და კონკურენცია 

3.  აშშ -ს  სპექტრის  პოლიტიკის მოდერნიზება. ენერგეტიკისა და კომერციის 

კომიტეტი 

4. სპექტრის მენეჯმენტი: FCC- ს გამოყენება და შენების მოთხოვნების შესრულება. 

შეერთებული შტატების მთავრობის ანგარიშვალდებულების ოფისი 

 

წინასიტყვაობა 

ეს წიგნი შეიცავს საკითხებს სპექტრის მენეჯმენტის განვითარების  შესახებ. 

2012 წლის აქტი საშუალო კლასის საგადასახადო შეღავათებისა და დასაქმების 

შესახებ,  შეიცავს დებულებას, რომელიც აჩქარებს სპექტრის მენეჯმენტის 

მობილობის გაზრდას.  მეექვსე ნაწილი ასევე შეიცავს დებულებებს, რომელსაც 

უსაფრთხოების აქტსაც უწოდებენ. კანონი ასევე შეიცავს დებულებებს, სპექტრის 

მენეჯმენტის აუქციონისთვის გამოსაყენებლად, დეფიციტის შესამცირებლად.  
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Nova; 2015; Mary Brown; 339.15/91;  2019-9228 

მცირე  ბიზნესის ინოვატორები 

1. მცირე ინოვაციური კომპანიის ზრდა- ბარიერები, საუკეთესო პრაქტიკა და 

დიდი იდეები: გაკვეთილები 3D ბეჭდვის მრეწველობაში 

2. მიწოდების ქსელის ინოვაცია: ამერიკის მცირე მწარმოებლების გაძლიერება 

3. ინოვაციური აქსელერატორები; მახასიათებლების განსაზღვრა სტარტაპების 

მხარდამჭერ ორგანიზაციებს შორის 

 

 

წინასიტყვაობა 

ინოვაცია ამერიკის შეერთებულ შტატებში  ერთ-ერთი წამყვანი მამოძრავებელი ძალაა 

ჩვენს განვითარებაში და  ერთ-ერთი წამყვანი  ეკონომიკაა  მსოფლიოში. მცირე 

კომპანიები აშშ-ში ყველა ბიზნესის უმრავლესობას შეადგენენ და მათ უნდა 

შეძლონ,რომ ეფექტურად და პროდუქტიულად წარადგინონ თავიანთი ინოვაციური 

პროდუქტები და მომსახურებები ბაზარზე. ამ წიგნში აშშ-ის მცირე ბიზნესის 

ადმინისტრაციის ადვოკატირების ოფისი ყურადღებას ამახვილებს დინამატის 

წარმოებაზე (ასევე მოხსენიებულია როგორც 3D ბეჭდვის). 

მცირე ფირმები უფრო და უფრო  მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ აშშ-ს წარმოებაში, 

ახლა კი ამერიკელი დასაქმებულების თითქმის ნახევარი მათ ბალანსზეა.ამ მცირე 
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მწარმოებლების მკვრივი ქსელები სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა პროდუქტის 

ბაზარზე გატანის პროცესებისათვის. თუმცა, ამ პატარა ფირმებს ინოვაციებთან 

დაკავშირებით  ბარიერები ექმნებათ, რაც წარმოადგენს ძირითად ელემენტს 

კონკურენტუნარიანობის გასამყარებლად აშშ-ში. წიგნი აღწერს ამ ბარიერებს და 

სთავაზობს რჩევებს  პატარა მწარმოებლებს   ინოვაციების გაზრდის გზების შესახებ. 

გარდა ამისა, ამაჩქარებლის ფენომენი ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე 

მოიხსენიება, როგორც ბიზნესის წამოწყების წარმატების მაჩვენებელი. 

 

 

 

 

 

 

 

Nova; 2015;  Charles Amo-Yartey; 339.5/38;  2019-9226 

ფისკალური პოლიტიკა: საერთაშორისო ასპექტები, მოკლე და გრძელვადიანი 

გამოწვევები და მაკროეკონომიკური ეფექტები 

1. ფისკალური პოლიტიკა და მაკროეკონომიკა: მიმოხილვა; (ჩარლზ-ემო-იარტი, 

დასავლეთ  ნახევარსფეროს  დეპარტამენტი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, 

ვაშინგტონი, აშშ) 

2. ფისკალური პოლიტიკის საერთაშორისო ასპექტები; (გილბერტ კოენიგი და 

ირემ  ზეინელოგლუ, სტრასბურგის უნივერსიტეტი, საფრანგეთი) 

3. შეუძლია  ეკონომიკას მუშაობა საჯარო ვალის გარეშე? 
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4. სტიმული თუ სიმკაცრე : რომელი პოლიტიკური გზაა საჭირო ჯანსაღი 

ეკონომიკისთვის? 

5. პროდუქტიულობა თუ სამომხმარებლო  შოკი და EMU-ს მიმდინარე ანგარიშის 

დისბალანსის კორექცია 

6. ფისკალური დევალვაციის გრძელვადიანი ზემოქმედების შესახებ: განაცხადი 

პორტუგალიის საქმეზე 

7. ფისკალური პოლიტიკის ციკლურობა კარგ და ცუდ დროს 

8. რა არის სათანადო ვალის ლიმიტი მცირე სახელმწიფოებისათვის? 

9. როგორ ავიცილოთ თავიდან შავი ვალის ქარიშხალი კარიბის რეგიონში: 

გაკვეთილები საბანკო კავშირის რეგულაციაზე  ევრო ზონაში 

10. ფისკალური პოლიტიკა და კონკურენტუნარიანობა კარიბის ზღვის რეგიონში 

11. პოლიტიკის გაკვეთილები;  იამაიკის მიმდინარე ვალის გარჩევა 

12. მცირე კუნძულების სტრუქტურული ფისკალური ბალანსის შეფასება: გრენადის 

მაგალითი 

13. ფისკალური პოლიტიკის წესები და ფისკალური შესრულება: ქვეყნის 

გამოცდილება და გაკვეთილები 

 

 

წინასიტყვაობა 

ფისკალური პოლიტიკა არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც გავლენას ახდენს 

ქვეყნის ზრდაზე. ამ წიგნში ავტორები წარმოადგენენ მიმდინარე კვლევებს 

ფისკალური პოლიტიკისა და მაკროეკონომიკის შესწავლაში, ასევე ფისკალური 

პოლიტიკის გამოწვევებს მიმდინარე  გლობალურ გარემოში.  

წიგნი ასევე გვაწვდის  გლობალურ პერსპექტივას ფისკალური პოლიტიკის პრაქტიკაში 

ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროპის კავშირისა და კარიბის ქვეყნების 

მაგალითზე. 

წიგნში განხილული თემები მოიცავს ფისკალური პოლიტიკის საერთაშორისო 

ასპექტებს, სახელმწიფო ვალს და ეკონომიკას, მკაცრ ეკონომიას და ეკონომიკური 

ზრდის სტიმულირებას, ევროპაში ეკონომიკური დისბალანსების კორექტირებას, 

ფისკალური დევალვაციის გრძელვადიან გავლენას ,ფისკალური პოლიტიკის 

ციკლურობას, სათანადო ვალის ლიმიტს  მცირე სახელმწიფოებისათვის, საბანკო 

კავშირის გაკვეთილებს  ევრო ზონაში,ფისკალურ  პოლიტიკას  და 

კონკურენტუნარიანობას, პოლიტიკის გაკვეთილებს  იამაიკაში ვალის 
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რესტრუქტურიზაციაზე, სტრუქტურული ფინანსური ბალანსის შეფასებას  პატარა 

კუნძულებზე და ფისკალური პოლიტიკის წესებს  და ფისკალური პოლიტიკის 

ეფექტურობას. 

 

 

 

 

 

 

 

Nova; 2015; Julia L. Brown;  365/10;  2019-8967 

 აშშ-ს გამოუყენებელი ქონება უსახლკაროთა დასახმარებლად 

1. ფედერალური უძრავი ქონება: სასარგებლო ინფორმაცია, თუ როგორ შეიძლება 

უსახლ-კაროთა დახმარების პროგრამის გაუმჯობესება. 

2. ფედრალური ქონების გადახედვა განკარგვის მოთხოვნები და პროცედურები 

 

 

წინასიტყვაობა 

ფედერალური მთავრობა ფლობს ათასობით ობიექტს, რომლებიც აღარ სჭირდებათ 

სააგენტოებს თავიანთი მისიების შესასრულებლად. როცა მთავრობა იშორებს 

უსარგებლო უძრავ ქონებას  ჩუქების ან გაყიდვის გზით, ის ეკონომიას ახდენს 

საექსპულატაციო  მომსახურების ხარჯების შემცირებით. როდესაც სახელმწიფოს  ან 
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ადგილობრივ  მთავრობებს, არაკომერციულ ორგანიზაციებს, ან ბიზნესს  სურს  

შეიძინონ უსარგებლო ფედერალური უძრავი ქონება, ისინი შეიძლება გამოყენებული 

იქნას მოსახლეობისათვის სარგებლის მოსატანად,როგორც დროებითი საცხოვრებელი 

ადგილი ან ეკონომიკური განვითარებისთვის ხელის შესაწყობად. 1987 წელს 

ამოქმედებული McKinney-Vento უსახლკარო დახმარების შესახებ კანონის მე -5 პუნქტი, 

შეიქმნა უსახლ-კაროთა დასახმარებლად და გადასცემს ამ ქონებას იმ პირებს,  ვინც 

ეხმარება უსახლკაროებს. 

წიგნში განხილულია ფედერალური უსარგებლო ქონების იდენტიფიცირების და  იმ 

პირებზე გადაცემის პროცესი, ვინც ეხმარება უსახლ-კარო ხალხს; წიგნში ასევე 

ახსნილია საერთო მომსახურების სააგენტოს (GSA) როლი თუ როგორ უნაწილებს ის ამ 

ქონებას სპეციალიზირებულ სააგენტოებს. მას შემდეგ იძლევა DOD- ისა და აშშ 

საფოსტო სამსახურის (USPS) უნიკალურ განკარგულებასთან დაკავშირებული 

პროცესების განხილვას, რომელთაც გააჩნიათ დამოუკიდებელი კანონიერი 

უფლებამოსილება განკარგონ საკუთარი ქონება.  

 

 

 

 

 

   

 Nova; 2015; Shannon C. Brophy; 338.48/42; 2019-6148;  

ეკოტურიზმი 

1. ტურიზმი რომ უფრო მდგრადი გახდეს: ეკოტურიზმის როლი და მწვანე 

ტურიზმის სხვა ფორმები 
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2. ეკოტურიზმის როლი ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებასა და 

გარემოსდაცვით განათლებაში 

3. კამპოს გეერას / ბრაზილიის ეროვნულ პარკში ვიზიტების შედეგების 

მართვა: მარიკინის ჩანჩქერის შემთხვევა 

4. ეკოტურიზმი კოლუმბიაში 

5. ჰონგკონგელ მყვინთავთა წყალქვეშა ქცევის აღრიცხვა 

6. ტურიზმის შეფასება ინდიკატორთა საფუძველზე:  

პრობლემები და გადაწყვეტილებები 

 

 

წინასიტყვაობა 

ტურიზმი განისაზღვრება, როგორც კრებული  ადამიანის აქტივობებისა, რომლებიც 

მოგზაურობენ და ჩერდებიან დასვენების, განტვირთვის,კულტურის, 

გამოჯანმრთელობისა და სხვა მიზნებისათვის. იმ ადგილებში, რომლებიც  მათი 

საცხოვრებელი ადგილის მოშორებით არის, არა უმეტეს  ერთ წლის განმავლობაში. 

ეკოტურიზმი ან მწვანე ტურიზმი არის მდგრადი ტურიზმის ფორმა, რომელიც 

ორიენტირებულია ბუნების და ეკოსისტემების აღმოჩენასა და 

შენარჩუნებაში.ეკოტურიზმის ძირითად ამოცანას წარმოადგენს ბუნებრივი 

რესურსების სხვადასხვა ფორმების აღმოჩენა და შენარჩუნება, როგორიცაა მომხიბლავი 

ლანდშაფტები, ადგილობრივი ფლორა  და ფაუნა,ეკოსისტემის დაფასება და კეთილი 

ნებით მისი აღდგენა. ეს წიგნი განიხილავს ეკოტურიზმის პრაქტიკას, ასევე მის 

სარგებელს და ზემოქმედებას გარემოზე. 
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Nova; 2015;  Gerald Lowry;  364.42/1;  2019-6704 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდების ფინანსური ცოდნა: საკითხები, 

პრაქტიკა, რეკომენდაციები 

1. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდების ფინანსური ლიტერატურა: 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

2. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ახალგაზრდების ფინანსური ცოდნა: 

ფასიანი  ქაღალდი 

 

 

წინასიტყვაობა 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ახალგაზრდები გარკვეულ  პრობლემებსს 

აწყდებიან, როდესაც  გადიან  საშუალო სკოლიდან. სოციალურ და ემოციურ 

პრობლემებთან ერთად, რომლებიც დაკავშირებულია ხელმძღვანელობისგან უარის 

მიღებით, ახალგაზრდები მზად უნდა იყვნენ და უნდა შეძლონ ორიენტირება ამ 

რთულ სამყაროში , რომ დასაქმდნენ და შეინარჩუნონ თავიანთი სამუშაო ადგილი. 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ახალგაზრდებისათვის  უმნიშვნელოვანესია 

ცოდნისა და უნარების განვითარება ფინანსური დამოუკიდებლობისათვის. ყველაზე 

ხშირად, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდები ცხოვრობენ სიღარიბეში  

და დასაქმების დროს აწყდებიან გარკვეულ ბარიერებს. უნარშეზღუდულ 

ახალგაზრდებს  შეიძლება  უნდოდეთ ისწავლონ  ფულის დაზოგვა და აქტივების 

შექმნა, მაგრამ სამუშაოს მიღება და მათი შემოსავლის ნაწილის დაზოგვამ  შეიძლება 

გამოიწვიოს მათი ინვალიდობის და სხვა მნიშვნელოვანი დახმარების დაკარგვა.  

ამ პრობლემების მოგვარებისათვის ყველაზე მნიშვნელოვანია ფინანსური განათლების 

კომპლექსური პროგრამები,რომლებიც შექმნილია სპეციალურად ყველა ტიპის 

საჭიროების მქონე ახალგაზრდებისათვის და ისეთ მრავალფეროვან საზოგადოებაში, 
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როგორიც ჩვენია, მასწავლებლები და პოლიტიკოსები ვალდებული არიან  აღიარონ 

მორალური გადაწყვეტილებების მიღების აუცილებლობა ჰუმანურ და არა 

ეკონომიკურ საფუძვლებზე. წიგნში განხილულია ფინანსური განათლების 

პროგრამების ეფექტურობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

ახალგაზრდებისათვის და ხაზს უსვამს პრაქტიკას , რომელმაც აჩვენა ფულის 

მენეჯმენტისა და აქტივების განვითარების სტრატეგიის მონაწილეთა ცოდნის 

გაუმჯობესების დადებითი შედეგები. 

 

 

 

 

 

 

Nova; 2015;  Kelvin Schneider; 331.11/1; 2015; 2019-8474;   

ფედერალური თანამშრომლების არაეფექტურობა 

1. ფედერალური სამუშაო ძალა: ზედამხედველობის გაუმჯობესება და 

გამოსაცდელი ვადის უკეთ გამოყენება საჭიროა  

2. ცუდი შემსრულებლები და კანონი 

 

 

წინასიტყვაობა 

ფედერალური სააგენტოების თანმაშრომელები, რომლებიც არაეფექტურად 

ასრულებენ სამუშაოს, არის ხანგრძლივი პრობლემა. მცირე რაოდენობა 
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თანამშრომლებისა, რომლებიც ცუდად ასრულებენ სამუშაოს, გავლენას ახდენს 

საერთო საქმეზე. ეს წიგნი აღწერს და ადარებს პრობლემის გადაჭრის გზებს. აღწერს 

საშუალებებს, რომლებმაც შეიძლება გავლენა იქონიონ სააგენტოს რეაგირებაზე ცუდი 

მუშაობისათვის. აღწერს ტენდენციებს, თუ რა საშუალებებს მიმართავს სააგენტო 

არაეფექტური მუშაობის აღსაკვეთად 2004 წლიდან მოყოლებული. განიხლივას 

რეკომენდაციებს ამ მიმართულებით.  

 

 

 

 

 

 Nova; 2015; Martell Alana; 351.314/2; 2019-7334; 

აეროპორტის კაპიტალის განვითარება 

1. აეროპორტის ფინანსები: ინფორმაცია დაფინანსების წყაროებისა და 

დაგეგმილი კაპიტალის განვითარების შესახებ 

(ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის ანგარიშვალდებულების 

ოფისი) 

2. აეროპორტის დაფინანსების გაუმჯობესება 

 

წინასიტყვაობა 

 აშშ-ში დაახლოებით 3300 საერთო მოხმარების აეროპორტები  განისაზღვრა 

ფედერალური ავიაციის ადმინისტრაციის მიერ (FAA), როგორც მნიშვნელოვანი 

ტრანსპორტი მოსახელეობისთვის. ეს აეროპორტები ქმნიან აეროპორტის სისტემას, 
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რომელიც განკუთვნილია საჰაერო ტრანსპორტის ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველსაყოფად და მნიშვნელოვან ნაციონალურ ფუნქციებზეა გათვლილი , 

როგორიცაა თავდაცვის, საგანგებო მზადყოფნისა და საფოსტო გზავნილის 

მხარდაჭერა. ამ აეროპორტებს უფლება აქვთ მიიღონ ფედერალური  ავიაციის 

ადმინისტრაციის (AIP) გრანტები, რათა განავითარონ თავიანთი  კაპიტალი.  

წიგნში განხილულია თუ რა დაფინანსება მიიღეს აეროპორტებმა 2009 დან 2013 წლებში 

თავიანთი კაპიტალის განვითარებისათვის და რომელი წყაროებიდან მიიღეს ის; 

აეროპორტების დაგეგმილი კაპიტალის განვითარების სავარაუდო ხარჯები 2015 

წლიდან 2019 წლამდე; როგორ შეიძლება შედარება წინა დაფინანსების  დაგეგმილ 

დანახარჯებთან ; AIP -ის დაფინანსება და მაქსიმალური დასაშვები PFC  რა გავლენას 

იქონიებს აეროპორტების დაფინანსებაზე. 

 

 

 

 

 

 

Nova; 2015; Andrée Marie López-Fernández;  339.15/92; 2019-6702; 

კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობა და ბიზნესის ზრდა: უარყოფითი 

მხარეები ბიზნესისა და ოჯახისათვის 

1. კორპორატიული სოციალური პასუხუსმგებლობის მნიშვნელობა 

2. განსაზღვრა CSR 

3. CSR: დაკავშირებული სოციალური ფაქტორები 

4. CSR: დაკავშირებული ეკონომიური  ფაქტორები 
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5. დაინტერესებული მხარეები, ფირმები, სოციალური მედია და 

მომხმარებელთა უფლებების დაცვა: CSR გადახედვა 

6. CSR- ის შედეგების ტესტირება 

7. CSR ის გეგმა: ანალიზი და დასკვნები დაინტერესებული მხარეების 

პერსპექტივებზე 

8. CSR ის გეგმა: ანალიზი და დასკვნები ფირმების მონაწილეობისა  CSR ში 

9. CSR ის დინამიზმი : გამოწვევები 

 

 

   

წინასიტყვაობა 

კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობა (CSR) არის კონცეფცია, რომელიც 

1950-იანი წლებიდან ვითარდება.  სტრატეგია, რომლის საშუალებითაც კომპანიებმა 

შეიძლება ხელი შეუწყონ ბიზნესს და მიაღწიონ სოციალურ ზრდას და განვითარებას. 

CSR არის ძლიერი ბიზნეს სტრატეგია და განმსაზღვრელი ფაქტორი დაინტერესებული 

მხარეებისთვის  აღსაქმელად  და საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად . CSR- ში 

ეფექტური ჩართულობა საშუალებას აძლევს ბიზნესის წარმოებისა და  სოციალური 

პრობლემების შემსუბუქებას , როგორიცაა სიღარიბე, შიმშილი, ჯანდაცვის, გარემოს 

განადგურება,  და განათლება.  

კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის ეფექტიანობა, შესრულება და 

გამჭვირვალე კომუნიკაცია, ფაქტობრივად, ბიზნესისა და სოციალური ზრდის 

განვითარების შედეგებს ქმნის. CSR სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა სტრატეგიული 

მიზნების განსახორციელებლად, რადგანაც სოციალური ქსელები (SNSs) ყველგან არიან 

და სწრაფად ხდებიან ინფორმაციის სასურველი წყაროები. ფირმების ასეთი 

პლატფორმების გამოყენება ნაყოფიერი აღმოჩნდა, რადგან SNS- ებს არა მარტო 

დაინტერესებულ მხარეებს მიმართავენ, არამედ ხელს უწყობენ დაინტერესებულ წიგნი 

გვთავაზობს ორივე მხარის პერსპექტივებს და ფირმების "CSR" -თან დაკავშირებულ 

პრაქტიკას განვითარებად ბაზარზე. იგი ასევე ცხადყოფს, რომ  კორპორატიული 

სოციალური პასუხისმგებლობა განიხილება, როგორც საინვესტიციო,  ბიზნესის 

ნაყოფიერ შედეგებს.  სოციალური პასუხისმგებლობა სტრატეგიულად ერთობლივად 

შექმნილ პრაქტიკულ გეგმად ითვლება, რომელიც ითვალისწინებს სოციუმისა და 

ბიზნესის ზრდას და განვითარებას. 
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 Nova; 2015; Patricia Edwards; 350.8/35; 2019-11978 

საპენსიო გეგმის  შეფასება 

1.საპენსიო გეგმის შეფასება: მოსაზრებები მრავალჯერადი ღონისძიებების 

გამოყენებით უფრო სრულყოფილი ფინანსური სურათის შესათავაზებლად 

2. მრავალპროფილური განსაზღვრული სარგებელის (DB) საპენსიო გეგმები: 

 პრაიმერი დამწყებთათვის და პოლიტიკის ანალიზის ვარიანტები 

 

 

 

წინასიტყვაობა 

პენსია -ეს არის ნებაყოფლობითი სარგებელი,რომელსაც სთავაზობენ დამსაქმებლები 

თავიანთ  თანამშრომლებს საპენსიო პერიოდში ფინანსური უზრუნველყოფისათვის. 

საჯარო და კერძო სექტორის  განსაზღვრული საპენსიო გეგმები ექვემდებარება 

სხვადასხვა წესებსა და მითითებებს.  ეს წიგნი მიუთითებს იმ განსხვავებების 

მნიშვნელობებზე, რომელიც არის   საჯარო  და კერძო სექტორის გეგმებში; და 

საშეღავათო განაკვეთები, რომლებსაც აწესებენ სხვადასხვა ქვეყნებში. 
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Nova; 2015; Lucas Haynes; 336.2/47; 2019-11853 

პირადი მონაცემების ქურდობა თაღლითობა გადასახადების დაბრუნებისთვის 

1. პირადი მონაცემების ქურდობა: დამატებითი  მოქმედებებით შეუძლიათ 

დაეხმარონ IRS -ს თანხების თაღლითობის აღმოფხვრაში 

2. იდენტობის ქურდობა და საგადასახადო თაღლითობა: გაძლიერებულ  

ავთენტურობას შეუძლია თანხების დაბრუნების თაღლითობასთან 

ბრძოლა,მაგრამ IRS -ი  არ იძლევა დანახარჯების , სარგებლისა და რისკების 

შეფასებას 

3. გადასახადების გაყალბება: გრძელდება შეფერხებები ციხეებს შორის 

ინფორმაციის გაცვლასთან დაკავშირებით  და კონგრესის წინაშე წარდგენილი 

რეპორტები არის დაგვიანებული ან არასრული 

 

 

წინასიტყვაობა 

საიდენტიფიკაციო მონაცემების გაყალბების გზით ქურდობა მიმართული 

საგადასახადო  თაღლითობისკენ  არის მუდმივი და მზარდი საფრთხე პატიოსანი 

გადამხდელთათვის  და საგადასახადო ადმინისტრაციისთვის. ეს ხდება მაშინ,როცა 

პირადი მონაცემების ქურდი აბარებს თაღლითურ საგადასახადო დეკლარაციას, 
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იყენებს კანონიერი გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო მონაცემებს და 

ითხოვს თანხის დაბრუნებას. წიგნში გადმოცემულია IRS -ის შესახებ,თუ რა 

ინფორმაცის ფლობს ის ამ თაღლითობაზე და IDT-ის მიერ თანხების დაბრუნებაზე  და 

დამატებითი მოქმედებები,რომელიც IRS-ს შეუძლია მიიღოს თაღლითობასთან 

საბრძოლველად, მესამე მხარის ინფორმაციის გამოყენებით, მაგალითად, 

დამსაქმებლებებისგან და ფინანსური დაწესებულებებისგან. 

 

 

 

 

 

 

Nova; 2015; lenora osborne;  336.2/38;  136370; 

 

სტრუქტურირებული ფინანსური პროდუქტები და ფინანსური ინჟინერია; გამოძიება 

გადასახადებისგან თავის არიდებაზე 

1. სტრუქტურული ფინანსური პროდუქტების ბოროტად გამოყენება: კალათის 

პარამეტრების არასწორად გამოყენება გადასახადებისა  და ბერკეტების 

ლიმიტებისათვის თავის ასარიდებლად 

2. სენატის მუდმივი ქვეკომიტეტის თავმჯდომარის  კარლ ლევინის განცხადება 

გამოძიებების შესახებ. მოსმენა "სტრუქტურული ფინანსური პროდუქტების 
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ბოროტად გამოყენებაზე: კალათის პარამეტრების არასწორი გამოყენება 

გადასახადებისაგან  თავის ასარიდებლად. 

3. . სტივენ მ. როზენტალის ‘’Urban-Brookings” საგადასახადო პოლიტიკური 

ცენტრის უფროსი  მეცნიერის ჩვენება. მოსმენა "სტრუქტურული ფინანსური 

პროდუქტების ბოროტად გამოყენებაზე: კალათის პარამეტრების არასწორი 

გამოყენება გადასახადებისაგან თავის ასარიდებლად 

4. Barclays  მმართველი დირექტორის  მარტი მალოის განცხადება.მოსმენა 

"სტრუქტურული ფინანსური პროდუქტების ბოროტად გამოყენებაზე: კალათის 

პარამეტრების არასწორი გამოყენება გადასახადებისაგან თავის ასარიდებლად 

5. ბარი ბაუსანოს და სატიშ რამაკრიშნას Deutsche Bank Securities-ის  მმართველი 

პრეზიდენტის ერთობლივი მოწმობა . მოსმენა "სტრუქტურული ფინანსური 

პროდუქტების ბოროტად გამოყენებაზე: კალათის პარამეტრების არასწორი 

გამოყენება გადასახადებისაგან თავის ასარიდებლად 

6. პიტერ ფ. ბრაუნის,მარკ სილბერის - ფინანსური დირექტორი და ჯონატან 

მაიერსის Renaissance Technologies LLC - იურისტის ერთობლივი მტკიცებულება. 

მოსმენა "სტრუქტურული ფინანსური პროდუქტების ბოროტად გამოყენებაზე: 

კალათის პარამეტრების არასწორი გამოყენება გადასახადებისაგან  თავის 

ასარიდებლად 

7. Barclays -ს მთავარი ადმინისტრაციული დირექტორის ჯერარდ ლაროკას 

განცხადება. 

8. მოსმენა "სტრუქტურული ფინანსური პროდუქტების ბოროტად გამოყენებაზე: 

კალათის პარამეტრების არასწორი გამოყენება გადასახადებისაგან  თავის 

ასარიდებლად 

 

 

 წინასიტყვაობა 

უკანასკნელი ათწლეულის მანძილზე აშშ-ს სენატის მუდმივმა ქვეკომიტეტმა 

გამოაქვეყნა საქმის ისტორიები ; ფინანსურმა ინსტიტუტებმა, იურიდიულმა 

ფირმებმა,ბუღალტრებმა და სხვებმა შექმნეს და დანერგეს კომპლექსური ფინანსური 

სტრუქტურები,რომ გამოიყენონ თავიანთი ინტერესებისათვის ,დროდადრო კი 

ბოროტად ისარგებლონ  ან დაარღვიონ ამერიკის საგადასახადო კანონები, ფასიანი 

ქაღალდების რეგულაციები  და საბუღალტრო წესები. 

ამ წიგნში დეტალურადაა განხილული კიდევ ერთი მაგალითი იმისა, რომ ორმა  

ფინანსურმა  ინსტიტუტიმა  Deutsche Bank AG და  Barclays Bank PLC  განავითარეს 
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სტრუქტურული ფინანსური პროდუქტები სახელად  MAPS და COLT, ორი სახის 

პარამეტრები და მიყიდა ისინი ერთ ან რამდენიმე ხეჯ-ფონდს,მათ შორის Renaissance 

Technologies LLC და George Weiss Associates, რომლებიც იყენებდნენ მათ ფედერალური 

გადასახადებისაგან  თავის ასარიდებლად. 

 

 

 

Nova;  2015;  Albert W. Massey; 373.2/6;  2019-7314 

ინვესტიციები ადრეული ასაკის ბავშვთა განვითარებისა და განათლების სფეროში 

1. ადრეული ასაკის ბავშვთა ინვესტიციების ეკონომიკა 

2. ადრეული ასაკის ბავშვთა მოვლისა და განათლების პროგრამები:  ფონი და 

დაფინანსება 

3. ბავშვზე ზრუნვისა და განვითარების ბლოკის  გრანტი: ფონი  და დაფინანსება 

 

 

წინასიტყვაობა 

ადრეული ბავშვობა,დაწყებული ახალშობილობიდან -ესაა დიდი მიღწევების 

პერიოდი: ენის დაუფლება,  პრობლემების გადაწყვეტა.  რაც მთავარია, ბავშვის 

გარემომ შეიძლება გავლენა მოახდინოს ამ მიღწევების ხარისხსა  და ტემპზე.ბავშვის 

განვითარების მხარდაჭერა ადრეულ ასაკში, მოზარდობის პერიოდში  

საგანმანათლებლო  პროგრამებს შეუძლიათ  შეავსონ მშობლების ინვესტიცია და 

მოუტანონ დიდი სარგებელი,როგორც ბავშვებს,ისე მშობლებსა და საზოგადოებას.  

ფედერალური მხარდაჭერა ბავშვთა მოვლისა და განათლების კუთხით მრავალი 

ფორმით ხორცილედება, საგრანტო პროგრამებიდან დაწყებული საგადასახადო 
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დებულებებით დამთავრებული. ზოგიერთი პროგრამა ემსახურება სპეციალურად 

დაფინანსების წყაროებს ბავშვთა მოვლის სამსახურსა და საგანმანათლებლო 

პროგრამებში. ხშირ შემთხვევაში, ფედერალური პროგრამები ეხმარება დაბალი 

შემოსავლის მქონე ოჯახებს ბავშვის მოვლაში, მაგრამ გარკვეული საგადასახადო 

დებულებები ფარგლებში, საშუალო და უფრო მაღალ შემოსავლიან  ოჯახებსაც 

ეხმარებიან. წიგნში  მოცემულია დაფინანსების მიმოხილვა და ფონური ინფორმაცია 

ბავშვთა მოვლის, ადრეული განათლებისა და მასთან დაკავშირებული პროგრამების 

შესახებ (და საგადასახადო დებულებები). 

 

 

 

 

 

 

Nova; 2015; Sherry Guzman; 365/12; 2019-14832 

საცხოვრებელი აივ ინფიცირებული პირებისათვის: საჭიროებები, დახმარება და 

შედეგები 

1. აივ ინფექციის / შიდსის მქონე ადამიანების დასახლება 

2. აივ ინფიცირებულები: საბინაო დახმარების დაფინანსების გაუმჯობესება და 

მომსახურების გაუმჯობესება 

წინასიტყვაობა 

1980-იანი წლების დასაწყისში შეძენილი იმუნოდეფიციტური სინდრომის 

(შიდსის) ეპიდემიის დაწყების შემდეგ, დაავადებულთა უმრავლესობას  უჭირს 
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ხელმისაწვდომი  სტაბილური საცხოვრებელის პოვნა. როცა ადამიანები ავად 

ხდებიან ისინი შეიძლება აღმოჩნდნენ შრომის უუნარო და ამავდროულად მათ 

აქვთ ჯანმრთელობათან დაკავშირებული  ხარჯები და რჩებათ მცირე რესურსი 

საცხოვრებლისთვის. ბევრ შიდსით დაავადებულ ადამიანს დაავადების 

აღმოჩენამდეც ჰქონდა საცხოვრებელი ადგილის და ფინანსური პრობლემები. 

ფინანსური დაუცველობა დაკავშირებული აივ ინფექციასთან და ასევე ადამიანის 

იმუნოდეფიციტის ვირუსთან (HIV),რომელიც იწვევს შიდსს, მიჰყავს ეს ადამიანები 

უსახლკარობამდე. ამავდროულად ამ  უსახლკარო  ადამიანებს  შეუძლიათ 

გადასდონ შიდსი სხვებს. 

ამასთანავე, ბოლო კვლევამ აჩვენა, რომ აივ ინფექციით დაავადებული ადამიანები, 

რომლებსაც აქვთ სტაბილური საცხოვრებელი, უკეთესი ჯანმრთელობა აქვთ, 

ვიდრე  უსახლკაროდ დარჩენილებს.   წიგნში წარმოდგენილია კვლევები როგორ 

არის  საცხოვრებელი პირობები და ჯანმრთელობა ერთმანეთთან დაკავშირებული 

და რა გავლენას ახდენს სტაბილური საცხოვრებელი ადგილი პაციენტების 

ჯანმრთელობაზე. მასში ასევე აღწერილია  საცხოვრებელი პირობები აივ 

ინფიცირებულთათვის, ერთადერთი ფედერალური პროგრამა,  რომელიც 

სთავაზობს საცხოვრებელ პირობებს იმუნოდეფიციტის და აივ ინფიცირებულ 

ადამიანებს თავიანთ ოჯხებთან ერთად.  
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 Nova; 2015; Victor P, Tyson ; 343.51/13; 2019-14616;  

მარიხუანა: ლეგალიზაციის საკითხები და ფედერალური საგადასახადო 

წინადადებები 

1. მარიხუანა: სამედიცინო და საცალო - შერჩეული იურიდიული საკითხები 

2. ფედერალური წინადადებები დაკავშირებული მარიხუანას დაბეგვრასთან: 

ეკონომიკური ანალიზი 

 

წინასიტყვაობა 

ფედერალური კანონი კონტროლირებად  ნივთიერებებზე  (CSA) კრძალავს  

მარიხუანას შენახვას, გაშენებას ან განაწილებას, გარდა ავტორიზებული 

კვლევებისთვის განკუთვნილი ნაწილისა. 20 შტატს  გააჩნია მარეგულირებელი 

სქემები, რომლებიც საშუალებას აძლევს მარიხუანას შენახვის, გაშენების  ან 

განაწილების მხოლოდ  სამკურნალო მიზნებისთვის. კვლევა აშშ-ის კონსტიტუციის 

უზენაესობის შესახებ არეგულირებს ფედერალური კანონმდებლობის 

საწინააღმდეგო ნებისმიერ სახელმწიფო კანონს. 

წიგნში განხილულია ზოგიერთი სამართლებრივი საკითხები დაკავშირებული 

მარიხუანასთან და გვაწვდის რჩევებს მასთან დაკავშირებული საკითხების 

გადასაწყვეტად. ასევე განხილულია ფედერალური საგადასახადო წინადადებები 

მარიხუანას შესახებ. 
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  Nova;  2015;  Deanna Hoffman; 339.166.5/3; 2019-15472 

საპატენტო სისტემა 

1. ლეჰი-სმიტ ამერიკა უშვებს აქტს: ახალი საკითხები 

2. დაპატენტებული გამოგონებების სავალდებულო ლიცენზირება 

3. გენის პატენტები: მოკლე მიმოხილვა ინტელექტუალური საკუთრების 

საკითხებზე 

4. საპატენტო სისტემის ადაპტაცია კონკრეტული ინდუსტრიებისათვის 

5. მიმოხილვა „პატენტების ტროლების“ შესახებ 

 

წინასიტყვაობა 

ამ წიგნში განხილულია განხორციელებული ცვლილებები, ძირითადი მოვლენები და 

სამომავლო საკითხები საპატენტო სისტემაში. რამდენიმეწლიანი საკანონმდებლო 

განხილვის შემდეგ, საპატენტო რეფორმასთან დაკავშირებით, კონგრესმა მიიღო აქტი  

112-29,  რომელიც ამოქმედდა  16. 2011 წლის სექტემბერს. The Leahy-Smith  

America” და „AIA”, შეიტანეს უამრავი ცვლილება საპატენტო სისტემაში მაგალითად: 

პრიორიტეტული სისტემა პირველხარისხოვანი ამოცანებისათვის და ა.შ. 
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 Nova; 2015; Maureen Kent; 314.1/15; 2019-14839 

აღწერა 

1. 2020 წლის აღწერის მონაცემები: კვლევის საწყის ეტაპები დასრულებულია 

მთლიანობაში, მაგრამ  შემდგომი დაგეგმავა საჭიროებს მაღალი რისკების 

შემცირებას 

2. ინფორმაციული უსაფრთხოება: საყოველთაო აღწერის ოფისისთვის საჭირო 

ქმედებები ხარვეზების გადასაჭრელად 

3. 2020 წლის აღწერისთვის: დამატებითმა ქმედებებმა შეიძლება გააძლიეროს 

გეგმები მომავალი აღწერისთვის 

4. 2020 წლის აღწერა:  აღწერის ბიუროს პროგრესული ანგარიში აღწერის ხარჯების 

შესახებ  

5. 2020 წლის აღწერები: აღწერის ბიუროს შეუძლია გააუმჯობესოს პრაქტიკა  

მისამართების და კარტოგრაფიული წყაროების შერჩევისას. 

 

წინასიტყვაობა 

აღწერის ბიურო პასუხისმგებელია გაერთიანებული შტატების ხალხისა და 

ეკონომიკის შესახებ მონაცემების შეგროვებასა და უზრუნველყოფაზე. შეერთებული 

შტატების მთავრობის ანგარიშვალდებულების ოფისის (GAO) წინა მუშაობამ აჩვენა, 

რომ ბიუროსთვის მნიშვნელოვანი იქნებოდა საყოველთაო გეგმის გადახედვა, 

რომლითაც შესაძლებელი იქნება მოსახლეობისთვის ეფექტური აღწერის ჩატარება 

2020 წელს. ეს წიგნი განსაზღვრავს რა შესაძლებლობებსა და რისკებს, ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში, ბიუროს შეიძლება დასჭირდეს მომავალში ამ ძალისხმევის 

გათვალისწინება.  
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Nova 2015; Arthur Kennedy; 364.043.4/1; 2019-15268 

ბავშვთა კეთილდღეობის ფედერალური პროგრამების განხილვა და დაფინანსება 

1. ბავშვთა კეთილდღეობა: ფედერალური პროგრამების მიმოხილვა და მათი 

მიმდინარე დაფინანსება 

2. ბავშვთა კეთილდღეობა: ბავშვთა და საოჯახო მომსახურებების დაფინანსება 

სოციალური უზრუნველყოფის შესახებ კანონი IV-B 

3. ბავშვთა კეთილდღეობა:პროგრამების დეტალური მიმოხილვა და შვილად 

ამყვანი ოჯახების დაფინანსება,მათი დახმარება შვილად აყვანის პროცესში IV-E 

აქტის ქვეშ 

 

წინასიტყვაობა 

ბავშვთა კეთილდღეობის სერვისები გამიზნულია ბავშვების ძალადობის ან 

უყურადღებობის თავიდან ასაცილებლად; უზრუნველყოს, რომ ბავშვებს ჰქონდეთ 

უსაფრთხო, მუდმივი სახლები  და ხელი შეუწყოს ბავშვებისა და მათი ოჯახების 

კეთილდღეობას. სახელმწიფო დონეზე, ბავშვთა კეთილდღეობის სისტემა მოიცავს 

ბავშვთა საზოგადოებრივი დაცვის და ბავშვთა კეთილდღეობისათვის მომუშავე 

მუშაკებს,ბავშვთა სახელმწიფო და ადგილობრივ მოსამართლეებს, პროკურორებს და 
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სამართალდამცავ პერსონალს. ასევე ამ წიგნში განხილულია პროგრამასთან 

დაკავშირებული კვლევა, შეფასება, ტრენინგი. 

 

 

 

 

 

Nova 2015; Donald Sullivan; 327/238; 2019-17173 

ყატარი: პირობები, საკითხები და აშშ – ს თან  ურთიერთობები 

1. ფონი და აშშ-ს თან ურთიერთობები 

2. ყატარი 2013 წლის ადამიანის უფლებების შესახებ 

3. ყატარი 2013 წლის საერთაშორისო რელიგიური თავისუფლების შესახებ 

4. 2014 წლის საინვესტიციო კლიმატი: ყატარი 

 

წინასიტყვაობა 

ყატარი, პატარა ქვეყანა სპარსეთის ყურეში, გახდა  შეერთებული შტატების 

პარტნიორი 90-იანი წლების შუა პერიოდებში და ამჟამად ემსახურება  აშშ-ს მთავარ 

სამხედრო  ობიექტებს.  ყატარი ფლობს მსოფლიოში სიდიდით მესამე ბუნებრივი 

გაზის რეზერვუარს  და არის თხევადი ბუნებრივი აირის ყველაზე დიდი  

ექსპორტიორი. მისი მოსახლეობა მცირეა  და  სარგებლობენ  მსოფლიოში  ყველაზე 

მაღალი  შემოსავლებით. 90-იანი წლების  შუა  პერიოდის  შემდეგ, ყატარის ლიდერები  

მეთვალყურეობდნენ ძირითადი ეკონომიკური ზრდის კურსს , გაზარდეს 
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დიპლომატიური  ურთიერთობები  და  შეზღუდეს პოლიტიკური ლიბერალიზაცია. 

წიგნში განხილულია ყატარის პირობები,პრობლემები  და შეერთებულ  შტატებთან  

მისი ურთიერთობები. 

 

 

 

 

 

 

Nova 2015; Neal Jenkins; 363.37/6; 2019-16451 

ტყის ხანძრების აღკვეთა : ფედერალური დაფინანსება და ხარჯვა 

1.ტყის ხანძრების შედეგად გამოწვეული ხარჯები:ისტორია,პრობლემები და 

კანონმდებლობა 114-ე კონგრესისთვის 

2. ხანძარსაწინააღმდეგო ოპერაციების  ხარჯების  ზრდა: სატყეო სამუშაოებზე გავლენა 

3. ტყის ხანძრების მართვა: ფედერალური დაფინანსება და მასთან დაკავშირებული 

სტატისტიკა 

4. ხანძარსაწინააღმდეგო დახმარების გრანტები: ხშირად დასმული კითხვები 
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წინასიტყვაობა 

ფედერალურ  მთავრობას  ევალება იმ ტყის  ხანძრების მართვა, რომელიც ფედერალურ 

მიწებზე  ჩნდება , მაგალითად  ეროვნულ  ტყეებსა  ან ეროვნულ  პარკებში ,ხოლო 

სახელმწიფოები  პასუხისმგებელნი  არიან  ყველა სხვა მიწებზე  წარმოქმნილი  

ხანძრების მართვაზე. ფედერალური მთავრობის ხანძარსაწინააღმდეგო მენეჯმენტი 

ითვალისწინებს  ტყის სამსახურის (FS) და შინაგან საქმეთა დეპარტამენტის (DOI) 

მეშვეობით -  პრევენციას, გამოვლენას, რეაგირებას და აღდგენას. საგანგებო 

სიტუაციების მართვის ფედერალურმა სააგენტომ (FEMA) ასევე შეიძლება 

უზრუნველყოს კატასტროფის შემსუბუქება  გარკვეული არაფედერალური  

ხანძრებისთვის.  

კონგრესს ასევე შეუძლია უზრუნველყოს დამატებითი თანხების გამოყოფა  ხანძრების  

ჩახშობის ღონისძიებებისთვის გადაუდებელი ან დამატებითი ასიგნებების 

საშუალებით.  წიგნში მოცემულია წინა  ისტორია  და დაფინანსების ანალიზი 

ფედერალური ველური ხანძრის ჩახშობის ოპერაციებისთვის. 

 

 

 

 

 

 

Nova 2015; Maryanne Winthrop; 331.53/1; 2019-18999 

სამუშაოს ძებნის  დამხმარე  პროგრამები 

1. სამუშაოს ძიების დამხმარე პროგრამები: ლიტერატურის მიმოხილვა 
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2. ცვლილებები სამუშაოს ძიების  დამხმარე პროგრამების   

3. სამუშაოს ძიების  დამხმარე პროგრამები ჩარჩო  

 

წინასიტყვაობა 

როგორ შეიძლება ფედერალური პროგრამები დაეხმაროს დაბალი შემოსავლისა და 

დაბალი კვალიფიკაციის მქონე ადამიანებს სამუშაოს მოძებნასა და შენარჩუნებაში? 

სამუშაოს ძებნა თითქმის ყველა ამერიკელისთვის უნივერსალური გამოცდილებაა, 

მაგრამ ზოგიერთი დაბალი შემოსავლისა და დაბალი კვალიფიკაციის მქონე 

პირთათვის სამუშაოს ძებნა განსაკუთრებით რთულია. ამ ხალხის დასახმარებლად 

სამუშაოს მოსაძიებლად, მრავალი ფედერალური პროგრამა გვთავაზობს მოკლევადიან 

და შედარებით დაბალი ინტენსივობის მომსახურებას, რომელიც ცნობილია როგორც 

სამუშაოს ძიების დამხამრე პროგრამები. ამ წიგნში მიმოხილულია ინფორმაცია ამ 

ტიპის პროგრამების შესახებ.  

 

 

 

 

 

 

 

Nova 2015; Tofael Ahamed, Ryozo Noguchi, Tomohiro Takigawa; 

330.342/6; 2019-18975 

მდგრადობა 
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1. მდგრადობა და მდგრადი განვითარება: აგროკულტურა და განახლებადი 

ენერგიის ინტეგრაცია მდგრადი განვითარებისათვის 

2. მდგრადობის ინდიკატორები: ეკოლოგიის და გარემოსდაცვის  მოდელირება 

3. მდგრადობა და ეთიკა სოფლის მეურნეობის პროდუქტებში: სურსათის 

უვნებლობა, ბიოსაწვავის საწინააღმდეგო დებატები და ბიოპროდუქტების 

წარმოება 

4. მდგრადობა და სურსათის უვნებლობა: მდგრადობა და გლობალური გარემოს  

გავლენა სურსათის უვნებლობაზე 

5. მდგრადობის სისტემური ანალიზი: მდგრადობის  ინდიკატორები და 

სისტემური მიდგომები ტრანსდისციპლინურ  პროექტებში 

6. მდგრადობა და სისტემის მიდგომები: გრძელვადიანი გარემოსდაცვითი, 

ენერგეტიკული და ეკოლოგიური მოდელირება მდგრადობის 

უზრუნველსაყოფად 

7. განახლებადი ენერგიის ათვისების სისტემის დიზაინი 

8. მდგრადობა და ინფორმაციის როლი სოფლის მეურნეობაში 

 

წინასიტყვაობა 

 ამ წიგნს აქვს ამბიცია, რომ მდგრადობის საკითხები მარტივი გზით წარუდგინოს 

სტუდენტებს  სოფლის  მეურნეობისა და გარემოს სფეროში. მდგრადობის  

მნიშვნელობის მრავალფეროვნება. მდგრადობა უნდა განხორციელდეს თითოეულ 

სექტორში და შესაბამისი მეთოდები უნდა იყოს შემუშავებული გარემოს, სოფლის 

მეურნეობის, ენერგეტიკისა და სურსათის უსაფრთხოების გრძელვადიანი 

მდგრადობის მისაღწევად. გარემოსა და სოფლის მეურნეობის  საბოლოო მიზანი არის 

ნიადაგისა და წყლის დაცვა  მზარდი  მოსახლეობისათვის სურსათის უსაფრთხოების 

უზრუნველსაყოფად. ამ წიგნში  განხილულია  სოფლის მეურნეობის, გარემოს, 

განახლებადი ენერგიისა და სურსათის  უვნებლობის  საკითხების  მოსაზრებების  

ინტეგრაცია. 
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Nova 2015; / Jamie Valdez; 323.28/41; 2019-18645 

ომის  და ტერორისტული  ოპერაციების ღირებულება 9/11 შემდეგ 

 

1. ერაყის,ავღანეთისა და სხვა გლობალური ომის ხარჯები ტერორისტულ 

ოპერაციებზე 9/11- ის შემდეგ 

2. 2015 წლის ფინანსური ხარჯები ებოლასთან საბრძოლველად და ისლამური 

სახელმწიფო 

 

წინასიტყვაობა 

2014 ფინანსური წლისთვის კონგრესმა დაამტკიცა ასიგნებები ,ბოლო 13 წლის 

განმავლობაში   ომზე გამოყოფილიმა  საერთო თანხებმა შეადგინა   1,6 ტრილიონი 

დოლარი . ეს ხარჯები მოიცავს : სამხედრო ოპერაციებზე, ბაზების 

მხარდასაჭერად,იარაღის ტექნიკურ მომსახურებაზე, ერაყსა და ავღანისტანში ძალების 

მომზადებასა და ტრეინინგზე ,რეკონსტრუქციაზე ,საგარეო დახმარებებზე, 

საელჩოების ხარჯებს  და  9/11 ტერორისტული აქტის  შემდგომ ვეტერანების 

ჯანმრთელობის დაფინანსებას.  

წიგნი დეტალურად განიხილავს ერაყის, ავღანეთის და სხვა ტერორისტული 

ოპერაციების გლობალურ ომს 9/11-დან, და გვაწვდის  ინფორმაციას 2015წლის  

დაფინანსების შესახებ ებოლასა  და ისლამურ სახელმწიფოსთან (IS). 
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Nova 2015; Cassie Brewer; 323.13/2; 2019-20214 

ჩემი ძმის მცველი 

1. დოკუმენტი: პრეზიდენტი ობამა იწყებს ჩემი ძმის მცველის ინიციატივას 

2. ჩემი ძმის მცველის ჯგუფის მოხსენება პრეზიდენტ ობამას 

3. პრეზიდენტ ობამას ახალი ინიციატივა ჩემი მის მცველის მხარდასაჭერად 

 

 

წინასიტყვაობა 

პრეზიდენტი ობამა იღებს ზომებს ჩემი ძმის მცველის შესაქმნელად - ახალი 

ინიციატივა, რათა დაეხმაროს თითოეულ ფერადკანიან  ბიჭს და ახალგაზრდას, ვისაც 

სურვილი აქვს შეასრულოს შრომა და მიაღწიოს წარმატებას. ათწლეულების 

განმავლობაში შესაძლებლობები მათ მიღმა იყო. მაგრამ ქვეყნის მასშტაბით ტარდება 

ღონისძიებები რომ ამ ბიჭებს დაეხმარონ  წარმატების მიღწევაში.  ამ ინიციატივის 

ფარგლებში, "ჩემი ძმის მცველებს " ევალებათ გადახედონ სახელმწიფო და კერძო 
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სექტორების პროგრამებს, პოლიტიკებსა და სტრატეგიებს და დაადგინონ 

ფედერალური მთავრობის მუშაობა. ამ წიგნში მოცემულია საკვანძო საკითხები, 

რომელიც ეხება ზუსტად ფერად კანიან ადამიანებს.  

 

 

 

 

 

  

Nova 2016; Deanna Romero; 

 364.25/18; 2019-19521 

სტიქიური უბედურებები: რისკების შეფასება, მართვის  სტრატეგიები და გამოწვევები 

1. კატასტროფების რისკ-კომუნიკაცია ურბანულ  გარემოში 

2. რისკის განმსაზღვრელი ფაქტორები წყალდიდობის დროს 

3. კატასტროფების მართვის პოლიტიკა და პრაქტიკა ნეპალში 

4. საშუალო სკოლის მოსწავლეთა მიერ სეისმური რისკის აღქმა მექსიკაში 

5. დიდი მიწისძვრები და მათი გავლენა 

6. მასწავლებლების მდგომარეობა სტიქიური უბედურობის დროს და მის შემდეგ: 

მიწისძვრის შემთხვევის განხილვა 

7. რატომ გახდა გორხას მიწისძვრა დამანგრეველი 

8. რისკის ზონებში სახლზე მიჯაჭვულობა 

9. ვირტუალური საზოგადოების შესწავლა, რომ გავეცნოთ სტიქიურ უბედურ 

შემთხვევებს : შესაძლებლობები და პრობლემები 
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10. სტიქური უბედურობისადმი  მდგრადი საზოგადოების შექმნა 

11. მიმოხილვა მიმდინარე გლობალური და რეგიონალური მოქმედებების შესახებ  

12. კატასტროფების  შემსუბუქება და რეკონსტრუქცია ტაივანში: პოლიტიკა და 

საკითხები 

13. სოციალური უსაფრთხოება და წყალდიდობის მართვა ტაივანში, 

ექსტრემალური კლიმატის პირობებში, 1994 და 2013 წლებში 

14. სუიციდური ქცევა სტიქიური მოვლენების შემდეგ : ტენდენციები, 

რისკფაქტორები და საუკეთესო პრაქტიკა პროფილაქტიკისთვის 

 

 

 

წინასიტყვაობა 

კატასტროფები XXI საუკუნის ყველაზე დიდ გამოწვევებს შორისაა. ბოლო სამი 

ათწლეულის განმავლობაში სტიქიურმა  უბედურობებმა  განსაკუთრებით იჩინა თავი. 

1990 – დან 2005 წლამდე პერიოდმა  რეკორდი მოხსნა დედამიწაზე მომხდარი 

სტიქიური უბედურების სიხშირით. მაგალითად, 2000 და 2005 წლებს შორის, 

სტიქიური უბედურებები გლობალურ დონეზე 240 მილიონ ადამიანს შეეხო. 2015 

წელს თითქმის 350 კატასტროფა დაფიქსირდა, რითაც  დაზარალდა 98.6 მილიონ 

ადამიანზე მეტი,  22000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა და შედეგად 66.5 მილიარდი აშშ 

დოლარის ეკონომიკური ზარალი დაფიქსირდა(UNFCC, 2016). გაეროს კატასტროფების 

რისკების შემცირების საერთაშორისო სტრატეგიის შეფასებით, მხოლოდ 2015 წლის 

ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად მიღებული ეკონომიკური ზარალი ბევრად 

აღემატება 275 მილიონ  აშშ დოლარს. წიგნში განხილულია ბუნებრივი 

კატასტროფების რისკების შეფასება, აგრეთვე მართვის სტრატეგიები და მსოფლიოში 

არსებული გამოწვევები. 
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Nova 2016; Md.Mamun Habib; 338.244/224; 2019-16446  

მიწოდების ქსელის მენეჯმენტი 

1. მიწოდების ჯაჭვის მათემატიკური მოდელირება პროდუქტის სასიცოცხლო 

ციკლის გათვალისწინებით 

2. ვერტიკალური მიწოდების ქსელი: გადაწყვეტილებები: უახლესი 

ლიტერატურის კრიტიკული მიმოხილვა და მომავალი კვლევის პერსპექტივები 

3. მიწოდების ქსელის ანალიტიკა 

4. თანამშრომლობა; ტრანსპორტირება და მასთან დაკავშირებული რისკები 

5. პალმის ზეთის მიწოდების ქსელი 

6. მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტის სისტემა: ტექსტილის ინდუსტრია ინდოეთში 

7. საიმედოობა და ოპტიმიზაცია  მიწოდების ქსელის მენეჯმენტში რთული 

ქსელების მართვისათვის 

8. საწყობის ოპტიმიზაცია,  ტრანსპორტირების მთლიანი ღირებულების 

შემცირება 

9. პროფესიული სპორტული ფაკულტეტის ადგილმდებარეობა და გამყიდველის 

მოსაზრებები 

10. „მწვანე მიწოდების ქსელის“ როლი მიმდინარე ბიზნეს გარემოში 

11. მიწოდების ქსელში ღირებულების გაზრდა: ვაფლის პროდუქტის ფერი, 

გარეკანი, რაც გავლენას ახდენს მომხმარებელზე 

12. სტერილიზებული მასალის გადამამუშავება,  სამედიცინო დაწესებულებები 

რიო-დე-ჟანეიროში 
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 წინასიტყვაობა 

მომარაგების ქსელის მენეჯმენტი (SCM) ბოლო ათწლეულების განმავლობაში 

ფართოდ იქნა გამოკვლეული საწარმოო და მომსახურების ინდუსტრიის 

მრავალრიცხოვან დომინანტურ სფეროებში. მკვლევარებისა და პრაქტიკოსების 

არაერთი მცდელობა სათანადოდ განსაზღვრონ SCM-ი  და მისი პროგრამები. 

ემპირიული მოდელი სახელწოდებით ITESCM (ინტეგრირებული მესამეული 

საგანმანათლებლო მიწოდების ქსელის მენეჯმენტი) მიწოდების ქსელის მენეჯმენტი 

უნივერსიტეტებში.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nova; 2016; Moreno, Elaine; 336/28; 2019-7335 

 

ფინანსური მაჩვენებელი 

 

1. საოჯახო ბიზნესი და ეკონომიკური ზრდა: საერთაშორისო ანალიზი 

2. აღმასრულებელი დირექტორი და ფირმის ეფექტურობა ნიგერიაში: 

მინიშნება ოჯახის საკუთრებაში არსებული ფირმებისთვის  
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3. კორპორატიული და ფინანსური მმართველობის შედეგები: 

მნიშვნელოვანია თუ არა გადასინჯვა? 

4. უწყობს თუ არა ხელს ფინანსური ხელმისაწვდომობა და ჩართულობა 

ეკონომიკის ზრდას დაბალშემოსავლიან ქვეყნებში? 

  

   

 წინასიტყვაობა 

მთელ მსოფლიოში საოჯახო ბიზნესი წარმოადგენს სოციალური კეთილდღეობის ერთ- 

ერთ, ღერძს,  რომელიც  ასრულებს აქტიურ და ფუნდამენტურ როლს თანამედროვე 

ეკონომიკაში სიმდიდრის წარმოქმნით და სამუშაო ადგილების შექმნით. ეს 

ინსტიტუტი უზრუნველყოფს ოჯახის  მონაწილეთა უსაფრთხოებას ,პროგრესს და 

მოაქვს სარგებელი, როგორც საზოგადოებისათვის,ისე ეროვნული და საერთაშორისო 

ეკონომიკური სტრუქტურებისათვის.   პირველ თავში წარმოდგენილია   ოჯახური 

ბიზნესების მიერ შექმნილი ღირებულებები   როგორ ზემოქმედებენ  ეკონომიკურ 

ზრდაზე, ეროვნულ და ინდუსტრიულ  სექტორზე მთელ მსოფლიოში. მეორე თავში 

განხილულია მოქმედებს თუ არა ნიგერიის ფასიანი ქაღალდების კომისიის მიერ 

მიღებული ერთპიროვნული მიდგომა  ნიგერიული ოჯახური ფირმების მუშაობის 

ეფექტურობაზე. მესამე თავში დაწვრილებითაა განხილული თუ როგორ აფასებენ 

საფონდო ბირჟის მონაწილეები კორპორატიულ  მმართველობას. მეოთხე თავში 

წარმოდგენილია კავშირი ფინანსურ  ჩართულობას, განვითარებასა და ეკონომიკურ  

ზრდას შორის  დაბალშემოსავლიან ქვეყნებში. 
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Nova; 2016; Mamun Habib; 339.15/99; 2019-13831 

მიწოდების ჯაჭვის მართვა 

1.  სტრატეგიული პარტნიორობის შესწავლა მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტში : 

წარმატებული პრაქტიკის კვლევა 

2. ხარისხი შეწირულია: ხარისხის პრობლემების გადახედვა,რომლებიც 

წარმოიქმნება გლობალურ აუთსორსინგში 

3. სატრანსპორტო ქსელში შიდა გადაზიდვის ფასების ოპტიმიზაციის მოდელი 

4. ლოკაციის მნიშვნელობა  მომარაგების ქსელისა და ოპერაციების 

მენეჯმენტში 

5. დაბალანსებული მდგრადობა: პრაქტიკული  რეგულაცია მიწოდების ჯაჭვის 

მენეჯმენტში 

6. უკაბელო, მზის PV / ქარის ჰიბრიდული სისტემის კონტროლიორის  

ოპტიმიზაცია ქუჩის განათებისათვის 

7. აუთსორთინგის ფუნქციების  ტრადიციული და სტრუქტურული 

მიდგომების შესწავლა 

8. მწვანე მომარაგების ქსელის  როლი ცემენტის წარმოების  პროცესში  

ინდური ინდუსტრიების მიმოხილვა 

9. მრავალპროფილიანი მენეჯმენტი საცალო ქსელებში 

10. მიწოდების ჯაჭვის  გამოიყენება სამრეწველო გაყიდვებში  და საუკეთესო 

ბიზნეს პრაქტიკაში 

11. ცხრილებზე  დაფუძნებული სიმულაციური პაკეტის შექმნა მომარაგების 

ქსელის პოლიტიკის ანალიზისთვის 

 

 

 

 



248 
 

წინასიტყვაობა 

მიწოდების ჯაჭვის მართვა (SCM) ბოლო რამდენიმე ათწლეულის მანძილზე ფართოდ 

იქნა შესწავლილი. მიუხედავად SCM კვლევისა, მკაფიო რჩება გაურკვევლობა მისი 

მნიშვნელობის შესახებ. არსებობს რამდენიმე მცდელობა მკვლევარებისა და 

პრაქტიკოსების მიერ სათანადოდ განსაზღვროს SCM და მისი გამოწვევები. ეს წიგნი 

სახელწოდებით Supply Chain Management: შედგება  თერთმეტი თავისგან. რა თქმა უნდა 

პარტნიორობას, როგორც წარმოების ისე გაყიდვების დონეზე შეუძლია დაეხმაროს 

კომპანიას  მთელი წარმოების პროცესის ხარჯების შემცირებაში.  მეორე თავი  ხაზს 

უსვამს გლობალური აუთსორსინგის - ასევე ცნობილს როგორც” off-shoring”-ს და 

განმარტავს “ off-shoring” -ის საკითხებს. მესამე თავში ბითუმად ვაჭრობის საკითხები.  

მეოთხე თავში ნაჩვენებია თუ როგორ შეიძლება ლოკაციამ  გავლენა იქონიოს 

წარმატებაზე. მეხუთე თავში წარმოდგენილია მდგრადობის დაბალანსებული  

სტრუქტურა მიწოდების ჯაჭვის ეფექტურობის სამართავად.მეექვსე თავში განათების 

და ენერგიის ახალ წყაროებზეა საუბარი. თავი შვიდი ასახავს კონკურენციის 

საკითხებს. დანარჩენ თავებში საუბარი შემდეგ საკითხებზე, როგორიცაა: ცემენტის 

წარმოების ეტაპები ინდოეთში, საცალო ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხები და 

სხვა.  
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Nova 2016; Lana Valdez; 338.43/35; 2019-18632 

სასოფლო-სამეურნეო ვაჭრობა აშშ-სა და კუბას შორის: საკითხები და პერსპექტივები 

1. აშშ – ს სასოფლო-სამეურნეო ვაჭრობა კუბასთან: ამჟამინდელი შეზღუდვები და 

სამომავლო პერსპექტივები 

2. აშშ-კუბის  სასოფლო-სამეურნეო ვაჭრობა: წარსული, აწმყო და შესაძლო 

მომავალი 

3. კუბური სამზარეულო და სოფლის მეურნეობა 

4. აშშ-ს სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის, მაიკლ სკუზის განცხადება, 

მდივნის მოადგილის, მეურნეობისა და საგარეო სოფლის მეურნეობის 

სამსახურის შესახებ.  

5. მოსმენა თემაზე "შესაძლებლობები და გამოწვევები სოფლის მეურნეობა 

ვაჭრობა  კუბასთან" 

6. ჯონ  სმიტის, დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის, საგარეო საქმეთა 

ქონების კონტროლის ოფისის,  ამერიკის ფინანსთა სამინისტროს ჩვენება. 

მოსმენა თემაზე "შესაძლებლობები და გამოწვევები სოფლის მეურნეობა და 

ვაჭრობა კუბასთან" 

7. მაიკლ ვ. ბილის, პრეზიდენტისა და აღმასრულებელი დირექტორის, ეროვნული 

კოოპერატიული ბიზნეს ასოციაციის ჩვენება. მოსმენა თემაზე 

"შესაძლებლობები და გამოწვევები სოფლის მეურნეობა და ვაჭრობა კუბასთან" 

8. ტერი  ჰარის, უფროსი ვიცე-პრეზიდენტის, მარკეტინგის და რისკების 

მენეჯმენტის, რიჩელან ფუდსის განცხადება. მოსმენა თემაზე "შესაძლებლობები 

და გამოწვევები სოფლის მეურნეობა და  ვაჭრობა კუბასთან" 

9. ს. პარ როსონ III- ის, პროფესორის და განყოფილების ხელმძღვანელის ჩვენება, 

ტეხასის A&M უნივერსიტეტის სოფლის მეურნეობის ეკონომიკის 

დეპარტამენტი. მოსმენა თემაზე "შესაძლებლობები და გამოწვევები სოფლის 

მეურნეობა და  ვაჭრობა კუბასთან" 
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10. კუბა: სურსათისა და სოფლის მეურნეობის იმპორტის წესები და სტანდარტები - 

აღწერა 

  

წინასიტყვაობა 

ნახევარ საუკუნეზე მეტი ხნის განმავლობაში აშშ-სა და კუბას ანტაგონისტური 

პოლიტიკური ურთიერთობების ფონზე, რომლის დროსაც კომერციული კავშირები 

დიდწილად არ შეწყვეტილა, ამჟამად აშშ – ს სასოფლო – სამეურნეო პროდუქციის 

ექსპორტი გამოირჩევა, თუმცა შეზღუდულიოდენობით. აშშ – ს მედიცინისა და 

სამედიცინო პროდუქტების ექსპორტი სხვა  კატეგორიის პროდუქტია,  რომლისთვისაც 

აშშ – ს მთავრობამ შეამცირა თავისი დიდი ხნის ემბარგო კუბასთან სავაჭრო 

ურთიერთობაში. პრეზიდენტმა  ობამამ 2014 წლის დიპლომატიური  აქტით 

დეკემბერში შიტანა ცვლილებები კუბასთან ურთიერთობაში, რომლის მიზანია  

ათწლეულების განმავლობაში სანქციების პოლიტიკის გაუქმება, რომელიც მიზნად 

ისახავდა კუბის იზოლირებას უფრო ნორმალურ ორმხრივ ურთიერთობამდე. 

ეს წიგნი მიმოხილავს შეერთებულ შტატებსა და კუბას შორის სასოფლო-სამეურნეო 

ვაჭრობის ამჟამინდელ მდგომარეობას, განსაზღვრავს სასოფლო-სამეურნეო 

პროდუქტებით ორმხრივი ვაჭრობის გაფართოების მნიშვნელოვან წინააღმდეგობებს, 

განსაზღვრავს კანონში არსებულ მნიშვნელოვან დებულებებს,  და განიხილავს 

სასოფლო-სამეურნეო საქონლით ვაჭრობის პოტენციურ შედეგებს იმ შემთხვევაში, თუ 

დიპლომატიური ურთიერთობების ამჟამინდელი დათბობა  გაგრძელდება. ამ წიგნში 

აგრეთვე განხილულია აშშ – ს და კუბის სოფლის მეურნეობის ვაჭრობის წარსული, 

აწმყო და შესაძლო მომავალი;  
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Nova; 2016; Phil Frazier; 336.3/5; 2019-14820 

ვალის ლიმიტები 

1. ვალის ლიმიტის პიკი: ფონი და პოტენციური ეფექტები სამთავრობო 

ოპერაციებზე 

2. ბაზრის რეაქცია უახლოეს სიტუაციაზე ხაზს უსვამს ალტერნატიული 

მიდგომების გათვალისწინების აუცილებლობას 

 

 

წინასიტყვაობა 

მთელი  ფედერალური ვალი, რომელიც  შედგება საზოგადოების  და სახელმწიფოს 

ვალისაგან, ასევე ცნობილი როგორც შიდასახელმწიფო ვალი. ფედერალური 

მთავრობის სესხები იზრდება ორი ძირითადი მიზეზით: 1.ბიუჯეტის დეფიციტი 

და 2. კანონით გათვალისწინებულ სახაზინო ფასიან ქაღალდებში ფედერალური 

მთავრობის  ნებისმიერი დამატებითი  ანგარიშების ინვესტირება. თითქმის ყველა 

ეს ვალი ექვემდებარება დადგენილ ნორმატიულ ზღვარს.  

წიგნში განხილულია თუ რა შეიძლება მოხდეს ფედერალურმა მთავრობამ რომ 

ვეღარ შეძლოს ვალის გაცემა,ამოწუროს თანხის ალტერნატიული წყაროები. ასევე 

განხილულია  ის გავლენა, რომელიც ადრე არსებულ  საკრედიტო ლიმიტებს 

ჰქონდა ეკონომიკაზე.საბოლოოდ წიგნში ჩამოყალიბებულია მოსაზრებები ვალის 

ლიმიტის გაზრდაზე, შესაბამისად ,მიმდინარე პოლიტიკის შესახებ და რა გავლენა  

შეიძლება მოახდინოს  ფისკალურმა  პოლიტიკამ ვალის ლიმიტზე მომავალში. 
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Nova 2016; Pauline Nelson; 339.9/63; 137012 

სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია 

1. სამხრეთ აზია: ტენდენციები აშშ – ში და ჩინეთის ეკონომიკური ჩართულობის 

მიმართულებები 

2. სამხრეთ აზია: ტენდენციები აშშ – ში და ჩინეთის ეკონომიკური ჩართულობა 

ინდონეზიასა და ვიეტნამში 

 

წინასიტყვაობა 

ორივე,შეერთებული შტატები და ჩინეთი ცდილობენ გააფართოვონ თავიანთი 

ეკონომიკური ჩართულობა სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ერთა ასოციაციის (ASEAN) 10 

წევრთან: ბრუნეი დარუსალამი,ბირმა, კამბოჯა,ინდონეზია, ლაოსი, მალიზია, 

ფილიპინები, სინგაპური, ტაილანდი და ვიეტნამი. 

აზიის  ქვეყნები ცდილობენ თავიანთი ეკონომიკების კიდევ უფრო მეტ ინტეგრაციას, 

რომ  შექმნათ ეკონომიკური საზოგადოება 2015 წლის ბოლოსთვის. საერთაშორისო 

სავალუტო ფონდის მონაცემების თანახმად, აზიის  ქვეყნები ერთიან ერად,რომ  

გაერთიანდეს , მათი კოლექტიური  GDP  2014 წელს  იქნება  რიგით მე-7-ე უმსხვილესი 

ეკონომიკა მსოფლიოში. 2011 წელს  პრეზიდენტმა გააჟღერა  განახლებული მიდგომა  

ცნობილი  როგორც რევოლუცია აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონში. აშშ-ს სახელმწიფო 

დეპარტამენტმა და აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტომ მოამზადეს  5-
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წლიანი სტრატეგია რეაბილიტაციისთვის. წიგნში განხილულია  არსებული  

მონაცემები  აშშ – ს და ჩინეთის ვაჭრობასა და ინვესტიციებზე აზიის   ქვეყნებთან და 

რა მოქმედებები განახორციელეს  აშშ – სა და ჩინეთის მთავრობებმა ამ ქვეყნებთან 

ეკონომიკური ურთიერთობების შემდგომი მიმართულებით გაღრმავებისთვის. 

 

 

 

 

 

 

 

Nova; 2016; Theodore McLaughlin; 364.22/13; 2019-10411 

საზოგადოებაზე  ორიენტირებული დახმარება და განვითარება 

1. საზოგადოებრივი სერვისების ბლოკ-გრანტები (CSBG): ფონი და დაფინანსება 

2. საზოგადოებრივი განვითარების საფინანსო ინსტიტუტები (CDFI) ფონდი: 

პროგრამები და პოლიტიკის საკითხები. 

3. საზოგადოების რეინვესტირების აქტის ეფექტურობა 

 

წინასიტყვაობა 

საზოგადოებრივი სერვისების ბლოკ-გრანტები უზრუნველყოფს ფედერალური 

თანხების განაწილებას სახელმწიფოების, ტერიტორიებისა და ტომებისთვის   

ადგილობრივი სააგენტოების მხარდასაჭერად ფართო სპექტრს სათემო საქმიანობის 
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და სიღარიბის დაძლევის მიზნით. უმცირესი პროგრამები - თემის ეკონომიკური 

განვითარება (CED), სოფლის კომუნალური რესურსები (RCF) და ინდივიდუალური 

განვითარების ანგარიშები (IDAs) ასევე უჭერს მხარს სიღარიბის დაძლევას. CSBG და 

ზოგიერთი მათთან  დაკავშირებული საქმიანობა რომელიც ეხება  “სიღარიბესთან 

ბრძოლას” დაიწყო  დაახლოებით 50 წლის წინ 1964 წელს. დღეს მათ მართავს 

ფედერალური ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამინისტრო (HHS). 

ეს წიგნი იძლევა ინფორმაციას CSBG- ს შესახებ; აღწერს რამდენიმე მცირე 

პროგრამას, რომელიც იმართება  იმავე ფედერალური ოფისიდან, რომელიც ამჟამად 

ზედამხედველობს CSBG- ს; აღწერს წინადადებებს, რომლებიც კონგრესში  CSBG -ის 

განმეორებით ავტორიზაციის  განხილვაზეა;  შეჯამებულია ობამას 

ადმინისტრაციის ახალი  ინიციატივა “მობილობის გაზრდის პროექტზე”; და 

განიხილავს მიმდინარე და ბოლო ფინანსურ აქტივობებს  დაკავშირებულს  CSBG- ის 

საქმიანობასთან. 

გარდა ამისა, ეს წიგნი აღწერს თემის განვითარების საფინანსო ინსტიტუტების 

ფონდის (CDFI ფონდის) ისტორიას, მიმდინარე ასიგნებებს და თითოეულ 

პროგრამას; და აცნობებს კონგრესს დებატებს  საზოგადოების (CRA) 

რეინვესტირების კანონის ეფექტურობას  საბანკო სესხების სტიმულირებაში და 

საინვესტიციო საქმიანობას დაბალ და ზომიერ შემოსავლის (LMI) 

მსესხებლებისთვის. 
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Nova 2016; Beverly Guzman; 351.74/17; 2019-14840 

პოლიციის ძალის გამოყენება და ფედერალური ტაქტიკური გუნდები 

1. პოლიციის ძალის გამოყენება: წესები, საშუალებები და რეფორმები 

2.  ვიცე-პრეზიდენტისა და პოლიციის შეფასების რესურსცენტრის დირექტორის 

მოადგილის,  მეთიუ  ბარგის განცხადება, მოსმენა თემაზე: ”21-ე საუკუნის 

პოლიციის სტრატეგიები” 

3. ვაშინგტონის სისხლის სამართლის იუსტიციის სასწავლო კომისიის 

აღმასრულებელი დირექტორის სუ  რაჰრის განცხადება. მოსმენა თემაზე: ”21-ე 

საუკუნის პოლიციის სტრატეგიები” 

4. მეომრებიდან მეურვეებამდე: ამერიკის პოლიციის კულტურის დემოკრატიულ 

ღირებულებებზე გადაყვანა 

5. ფედერალური ტაქტიკური გუნდები 

 

წინასიტყვაობა 

რამდენიმე გახმაურებულმა პოლიციელის  მკვლელობების საქმემ  გამოიწვია ამერიკის 

მოსახლეობის პროტესტი მთელი ქვეყნის მასშტაბით და კონგრესში გაიმართა  

დებატები, მოსმენები,გადაწყდა სხვადასხვა საკანონმდებლო ნორმების შემოღება, 

ჩამოყალიბდა ახალი მოძრაობა, რომელიც მიზნად ისახავს სისხლის სამართლის 

სისტემის რეფორმას. რეფორმატორები ირწმუნებიან, რომ პოლიცია ძალიან მჭიდროდ 

თანამშრომლობს ადგილობრივ პროკურორებთან, რამაც გამოიწვია კონტროლის 

შესუსტება. უფლებადამცველი ორგანიზაცია და მისი მხარდამჭერები ირწმუნებიან, 

რომ ეს ბოლოდროინდელი სიკვდილიანობა არის ანომალიური და ფედერალური 

მთავრობა ვალდებულია უზრუნველყოს სხვა კარგი პოლიციელების უსაფრთხოება.  
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Nova; 2016; Luke Strongman;  339.15/100;  2019-11212 

ანალოგები ბიზნეს კომუნიკაციაში 

1. გაურკვევლობის შემცირება! 

2. სანდოობა ბიზნესში! 

3. უანგარო თუ ეგოისტური 

4. გადაწყვეტილებების მიღება! 

5. მენეჯმენტი, ლიდერობა და თვითშეფასება! 

6. როდის გავუწიოთ კონკურენცია და როდის ვითანამშრომლოთ? 

7. რა არის გაყიდვა? 

8. როგორ დავძლიოთ  ‘’ინფორმაციით გადატვირთვა”! 

დასკვნა:  საჯარო და კერძო ბიზნესი! 

 

წინასიტყვაობა 

უამრავი ადამიანის ყოველდღიური რუტინაა ბიზნესი, კომუნიკაცია, ყიდვის ან 

გაყიდვის ტრანზაქცია. ბიზნესში ყოველთვის არის პოტენციალი 

ტრანზაქციისთვის,თუმცა არაფერი არ ხდება,სანამ ბიზნესი არ ახსნის, ან 

შეთანხმება არ შედგება. კომუნიკაცია არის მთავარი კომპონენტი.პრაქტიკულად 

ერთი კარგი  კომუნიკაცია  შეიძლება იქცეს საქმიან პრაქტიკად. ეს არის  

სოციალური და ინფორმირებული საქმიანობა, რომელიც ხელს უწყობს ბიზნეს 

ურთიერთობას. 

ამგვარად საქმიანი ურთიერთობის შესწავლა წარმოშობს  კითხვებს : ”რა შეკვეთა 

იყო ეს?”; “ როგორ შემიძლია უკეთ ავუხსნა  ჩემ თანამშრომლებს ეს  ბოლო 

მოვლენები და კომპანიის პროგრესი?”; “როგორ ვიმუშავო კონკურენტებთან რომ 

გავაუმჯობესო გაყიდვები?”; “როგორ ავხსნა ეს?”. ამ წიგნის მიზანია ბიზნესის 

კომუნიკაციის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი კონცეფციის გადმოცემა.   A-B-C: -ის 
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ანალოგი ბიზნეს კომუნიკაციაში ახლებურად უყურებს ბევრ პრობლემას, 

რომლებსაც ხალხი აწყდება ბიზნეს სამყაროში ნებისმიერ დონეზე, მოიცავს ისეთ 

კითხვებს როგორიცაა : “ როგორ და როდის უნდა შევამციროთ გაურკვევლობა?”, “ 

რას მივყავართ ნდობამდე?’  გადაწყვეტილებების მიღება მართვაზე, ლიდერობაზე 

და საკუთარი თვითშეფასება. “ როდის უნდა მოვიქცეთ როგორც კონკურენტი და 

როდის ვითანამშრომლოთ?’’ , “რა არის გაყიდვა?” და როგორ გავუმკლავდეთ 

ინფორმაციულ გადატვირთულობას. 

 ბიზნეს-კომუნიკაციასთან  დაკავშირებული კონცეფციების ჩამოყალიბებით, ეს 

წიგნი მიზნად ისახავს  აჩვენოს, რომ  არსებობს რიგი კონცეფციებისა,რომლებსაც 

შეუძლიათ მარტივი კომუნკაციით გააიოლონ ბიზნეს ურთიერთობები ყოველი 

ჩვენგანისთვის. ბიზნესი არის ეფექტურობის საქმე, როცა მომწოდებლები 

აკმაყოფილებენ  მომხარებლის მოთხოვნებს.  

 

 

 

 

 

 

Nova 2016; Jeannie Saunders; 581.5/7; 2019-17524 

ინვაზიური სახეობების მენეჯმენტი 

1. ინვაზიური სახეობები: კონტროლის პარამეტრები და  საკითხები 

2. ინვაზიური სახეობები: ძირითადი კანონები და  ფედერალური სააგენტოების 

როლი 
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3. ინვაზიური მიდგომები; სახელმძღვანელო.  

4. შეერთებული შტატების სატყეო სამსახურის უფროსის თანაშემწის მოადგილის, 

პოლ რეისის განცხადება. მოსმენა თემაზე: "ინვაზიური სახეობების მენეჯმენტი 

ფედერალურ მიწებზე" 

5. სახელმწიფო სატყეო  ეროვნული ასოციაციის ჩვენება. მოსმენა თემაზე: 

"ინვაზიური სახეობების მენეჯმენტი ფედერალურ მიწებზე" 

 

 

წინასიტყვაობა 

"ინვაზიური" სახეობა (ალტერნატიულად ცნობილია, როგორც უცხო, ეგზოტიკური, 

საზიანო, ან მავნე სახეობა) ეხება ცხოველს ან მცენარეს, რომელიც შემოიჭრება 

გარემოში, რომელიც  არ არის მისთვის  მშობლიური. ინვაზიური სახეობების 

შემოსვლას  შეერთებულ შტატებში, იქნება ეს მიზანმიმართული თუ  უნებლიე, 

შეიძლება საფრთხე შეუქმნას მშობლიურ ცხოველებსა და მცენარეებს , გამოიწვიოს 

ადგილობრივი ცხოველების და მცენარეების გადაშენება. ასევე შემცირებს  

ბიომრავალფეროვნებას. ამან შეიძლება გამოიწვიოს რიგი ეკონომიკური, ეკოლოგიური 

და კულტურული დანაკარგები, მათ შორის შემცირებული სასოფლო-სამეურნეო 

წარმოება აშშ – ს მეურნეობებსა და რანჩოებში ; აშშ-ს სარკინიგზო მაგისტრალების, 

სანაპირო ზოლების, ეროვნული პარკების და ტყეების დეგრადაცია; შეიცვლება  

ქალაქის, გარეუბნის და სოფლის პეიზაჟები. წიგნი ასახავს ინვაზიური სახეობების 

საფრთხის ბუნებას, ინვაზიების პროგნოზირების შესაძლებლობას, მავნებლების 

პრევენციის ან კონტროლის მეთოდებს, რეგულირების ხარვეზებს და კონგრესის 

მოქმედების ვარიანტებს. 
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Nova 2016; Tanya V. Martin; 316.444.5/6; 2019-16801 

კარიერის განვითარება: თეორიები, პრაქტიკა და გამოწვევები 

1. კარიერის განვითარება და შესწავლა: ბარიერები, გამოწვევები და ტექნოლოგია 

2. შესაძლებლობების სტრუქტურების გავლენა ინდივიდუალური კარიერის 

ჩამოყალიბებაში 

3. ადაპტირება სამუშაოსთან : კარიერული წინსვლა და ტექნოლოგიური 

ცვლილებებისადმი  ღიაობა 

4. კონსულტაცია დაუცველი და საფრთხეში მყოფი ადამიანებისათვის: 

სოციალური ზრდა 

5. შიშების გადალახვა მინი-ამოცანების  დაწესებით, როგორც კარიერული 

განვითარების  სტრატეგია 

6. ემოციური ინტელექტის როლი,  შრომა და კარიერული ადაპტირება 

7. კარიერული უკუკავშირის როლი ახალგაზრდების  კარიერული განვითარების 

საქმეში 

 

წინასიტყვაობა 

კარიერული წინსვლა გულისხმობს არაერთ სფეროში ძალების მოსინჯვას. 

გლობალიზაციასთან ერთად იცვლება და რთულდება კარიერის აწყობის  შანსები. ამ 

წიგნში განხილულია ეფექტური კარიერის შექმნისთვის საჭირო სხვადასხვა 

მნიშვნელოვანი კომპონენტი. ხაზგასმულია ემოციური ინტელექტის მნიშვნელობა 

კარიერის ასაწყობად. ბოლო თავში კი მიმოხილულია ისტორიული ფონი და 

თეორიული საფუძვლები რაც საჭიროა კარგი კარიერიერის გაკეთებისათვის.  
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Nova; 2016;  Meena Bose, Paul Fritz; 35.075.31/8; 2019-5911;  

 

ჯორჯ ბუშის პრეზიდენტობა 

საგარეო პოლიტიკა 

ნაწილი I: იდეები და იდეოლოგია ჯორჯ ბუშის საგარეო პოლიტიკის მიღმა 

1. იმპერიულ  პრეზიდენტობობაზე დაბრუნება: ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციის 

გაკვეთილები 

2. "არაჯანსაღი ნიადაგი სიღარიბის და არეულობისა": მსგავსება და 

განსხვავებები ბუშის დოქტრინასა  და ტრუმენის დოქტრინას შორის 

3. "ამერიკული იმპერია: მასთან შეგუება": რაოდენ ღრმად შეიჭრა ნეოკონის 

ფანტაზია ბუშის ადმინისტრაციაში? 

4. კომუნიკაცია და ომის ლოგიკა: ჯორჯ ბუში და იმპერიული სიმართლის 

რიტორიკა 

5. კომენტარები: ინფორმაციის შეკრება და ამერიკული უსაფრთხოება 

მსოფლიოში 11 სექტემბრის შემდგომ 

 

ნაწილი II 

6. ჯორჯ ბუში და გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია: იდეალიზმის 

განდევნა  კოლექტიური უსაფრთხოებიდან 

7. საპრეზიდენტო გადაწყვეტილება: ბუში  ბუშის წინააღმდეგ 
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8. ოკუპაცია ერაყში: ნაწინასწარმეტყველევი ტრაგედია 

9. კომენტარები: ბუშის ადმინისტრაცია და ერაყში ომზე მიღებული 

გადაწყვეტილება 

 

ნაწილი III: საგარეო პოლიტიკა ტერორთან ომის მიღმა 

10. ჯორჯ ბუშის ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის სტანდარტული 

ინტერპრეტაციის მიღმა:  ჩრდილოეთ კორეაზე მიღებული გადაწყვეტილება 

11. აშშ-ს და ჩინეთს შორის რიტორიკული ურთიერთობების ცვლილებები:  

ჯორჯ ბუშის დისკურსი ტაივანსა და PRC- ში 

12. პრეზიდენტ ბუშის რიტორიკა და პოლიტიკა გენოციდის წინააღმდეგ 

 

ნაწილი  IV: ჯორჯ ბუშ უმცროსი მსოფლიოს თვალში 

13. მიზეზი თუ ეფექტი? ანტი-ამერიკანიზმი და აშშ-ს საგარეო პოლიტიკა ჯორჯ 

ბუშის მმართველობის დროს. 

14. ევროპელების ხედვა ბუშის პრეზიდენტობაზე: აშშ-ს 

ინტერვენციონალიზმზე რეაქცია 

 

წინასიტყვაობა 

იმ პერიოდში, როცა კანდიდატი ჯორჯ ბუში ყველას  დაპირდა მოკრძალებულ შიდა 

პოლიტიკას ,2001 წლის 11 სექტემბრის ტერორისტული აქტის შემდეგ ბუშმა 

განახორციელა ამბიციური და საკამათო საგარეო  პოლიტიკა. ერაყში შეჭრასთან 

დაკავშირებული საკამათო თემის განხილვა, პრეზიდენტის ძალაუფლების 

გაფართოება საერთაშორისო საკითხებში, აშკარა ცალმხრივი დამოკიდებულება, 

რომელიც ეწინააღმდეგებოდა  დაწესებულ საერთაშორისო ნორმებს და ბუშის საგარეო 

პოლიტიკის იდეოლოგიური საფუძველი, ამ თავში სტატიები დემონსტრირებას 

ახდენენ იმისა ,თუ რატომ იყო ადმინისტრაცია გაყოფილი, როგორც შიდა,  ისე 

საგარეო ურთიერთობებში. თუმცა, რიგ  ფრაგმენტებში ნაჩვენებია, რომ ბუშის 

ადმინისტრაცია   უფრო ზოგადად უდგებოდა გარკვეულ საერთაშორისო საკითხებს, 

როგორებიცაა: ჩინეთის მზარდი ძალა და ბირთვული ჩრდილოეთ კორეა. ამგვარად ამ 

კრებულში მოთავსებული ინფორმაცია საეჭვოს ხდის ბუშის მიერ მიღებულ  

გადაწყვეტილებებს, რომლებიც ეხება შიდა პოლიტიკას და იძლევა იმის განმარტებას 

თუ რატომ თვლიან  ჯორჯ ბუშ უმცროს  თანამედროვე ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე 

სადაო საგარეო პოლიტიკის პრეზიდენტად. 
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Nova; 2016; Maria Alejandra Caporale Madi; 339.15/101; 2019-13558 

მცირე ბიზნესი ბრაზილიაში 

1. გლობალიზაცია და მცირე ბიზნესის სოციალური მნიშვნელობა ბრაზილიაში 

2. მცირე ბიზნესი განვითარებად ქვეყნებში: გამოწვევები და პოლიტიკა 

3. მიკრო და მცირე ბიზნესი ბრაზილიაში: ბოლო ევოლუცია 

4. მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა ბრაზილიაში 

5. ფინანსები და მცირე ბიზნესი 

6. გამოწვევა მცირე ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის გასაუმჯობესებლად 

 

წინასიტყვაობა 

სინამდვილეში, ამჟამინდელი ბრაზილიური ეკონომიკური და სოციალური რეალობა 

გადატვირთულია ახალი რისკებით, სადაც დომინანტია მიკრო და მცირე ფირმები; 

რაც საფრთხეს უქმნის  გრძელვადიანი  ინვესტიციების განვითარებას.  ამ ფონზე, 

აუცილებელია ამ რისკების აღმოფხვრა  და ახალი კონცეფციების შექმნაზე 

ფოკუსირება, რაც ხელს შეუწყობს მეწარმეებს, მთავრობასა და ფინანსურ 

ინსტიტუტებს შორის ძლიერი ხიდის ჩამოყალიბებას ეკონომიკური ზრდისა და 

სოციალური ინტეგრაციის მიმართულებით. 
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Nova; 2016; Brenda Davis; 343.352/9; 2018-137661 

კორუფცია 

1. გლობალური ეკონომიკის სოციალური და პოლიტიკური ასპექტები 

2. კორუფციის ეკონომიკური შედეგები 

3. კორუფციასთან ბრძოლა პოლიტიკასა და საჯარო სამსახურში 

4. ურთიერთკავშირი კორუფციის დონესა და სახელმწიფო შესყიდვების 

ბაზარზე არსებულ მდგომარეობას შორის 

5. კრიმინალური დანაშაული და ეკონომიკური კრიზისი 

6. ქალები:-სუსტი სქესი  : გენდერული დამოკიდებულება კორუფციისა და 

მექრთამეობის გამოცდილების შესახებ 

7. კორუფცია და გენდერული უთანასწორობა: ნიკარაგუას შემთხვევა 

8. ახდენს თუ არა გავლენას მრავალმხრივი შეთანხმებები განვითარებულ 

ქვეყნებში ანტიკორუფციულ პოლიტიკაზე? OECD ზემოქმედების შეფასება; 

ანტიკორუფციული კონვენციის გავლენა იტალიის რეგულაციებზე 

9. კორუფცია და გადაზიდვები ბალკანეთის ქვეყნების დასავლეთით 

10. კორუფცია პრივატიზებულ საჯარო საწარმოებში ნიგერიაში: პოლიტიკური 

მონაცემები 

11. უგანდაში 2008-2015 წლებში ანტიკორუფციული სამოქალაქო საზოგადოების 

ინიციატივების პროგრესი და შეზღუდვები 

12. კორუფციის ბრალდებები თანამედროვე დებატებში გენეტიკურად 

მოდიფიცირებული პროდუქტების შესახებ: მორალური და ეთიკური 

გამოწვევები კანონისა და მეცნიერების მიმართ 
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წინასიტყვაობა 

კორუფცია, რომელიც, როგორც წესი, განისასაზღვრება, როგორც სანდო 

ავტორიტეტული სუბიექტების  მიერ პირადი ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება, 

ცივი ომის დასრულების შემდეგ, სულ უფრო და უფრო მეტ ყურადღებას იქცევს. 

კორუფცია შეიძლება განიხილებოდეს სხვადასხვა კუთხით, რაც დამოკიდებულია 

კულტურის ფონზე, და შეისწავლება სხვადასხვა სპექტრის მეცნიერების მიერ. 

ეს წიგნი წარმოადგენს თანამედროვე კვლევებს კორუფციის პოლიტიკურ, 

ეკონომიკურ და სოციალურ პრობლემებზე. პირველი თავი იწყება გლობალური  

ეკონომიკის სოციალურ და პოლიტიკური პრობლემების მიმოხილვით. თავი მეორე 

წარმოადგენს  ლიტერატურის მიმოხილვას კორუფციის ეკონომიკის შესახებ.  

დანარჩენ თავებშიც განხილულია საკითხები, რომლებიც კორუფციასთან არის 

დაკავშირებული. 

 

 

 

 

 

Nova 2016; Rafael Wilkins; 350.8/39; 2019-18671 

საპენსიო უსაფრთხოება: ეროვნული და საერთაშორისო  ძალისხმევა  
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დანაზოგების  გასაზრდელად 

1. საპენსიო უსაფრთხოება: ფედერალური მოქმედებები  შეიძლება  დაეხმაროს 

სახელმწიფოს, რომ გაზარდონ  კერძო სექტორში  დანაზოგები  

2. კერძო პენსიები: საპენსიო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, განსაკუთრებით 

ბევრი დაბალი შემოსავლის მქონე მუშაკისათვის 

 

წინასიტყვაობა 

მილიონობით აშშ-ს მუშაკებს აქვთ ძალიან ცოტა ან საერთოდ არ აქვთ საპენსიო 

დანაზოგი, პოტენციურად ისინი მომავალში დაემატებიან სახელმწიფო და 

ეროვნული სამსახურების მზრუნველობის ქვეშ მყოფთა რიგებს. ფედერალურ 

ძალისხმევებთან ერთად  სახელმწიფოებმა  შესთავაზეს კერძო სექტორებს, რომ 

გაეზარდათ საპენსიო  დანაზოგები. ანალოგიური ძალისხმევა განახორციელეს სხვა 

ქვეყნებმაც.  

წიგნი განიხილავს დანაზოგების  ბოლოდროინდელ  ვითარებას,  აგრეთვე იმ 

მუშაკების მახასიათებლებს, რომლებსაც არ აქვთ დანაზოგი. სტრატეგიები, 

რომლებსაც იყენებენ სახელმწიფოები  და სხვა ქვეყნები დანაზოგების   

გასაფართოებლად; განხილულია რა გამოწვევების წინაშე  შეიძლება აღმოჩნდნენ  

სახელმწიფოები   არსებული ფედერალური კანონის და დებულებების 

გათვალისწინებით. 
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Nova; 2016;  Sarac Brackman; 336.2/44;  2019-6227; 

      გადასახადები ამერიკის შეერთებულ შტატებში 

1. საკონსტუტიციო ხელისუსუფლება, რომლის საშუალებით კონგრესი 

არეგულირებს სახელმწიფო გადასახადებს 

2. ინტერნეტის საგადასახადო თავისუფლების აქტი: მოკლედ 

3. ინტერნეტ გაყიდვებისა და ხელმისაწვდომობის დაბეგვრა: იურიდიული 

საკითხები 

4. მიმდინარე კანონი და შერჩეული წინადადებები, რომლებიც ეხება უცხოური 

შემოსავლების რეპატრიაციას 

5. ენერგო საგადასახადო შეღავათები;  ღირებულების საზომი განსხვავებული 

ტიპის ენერგო რესურსებზე 

6. ენერგიის საგადასახადო პოლიტიკა:  114-ე  კონგრესის საკითხები 

7. საგადასახადო პოლიტიკა: განსხვავებები საგადასახადო კოდექსის 

განმარტებებსა და წესებში  

 

 

 

 

 

 

წინასიტყვაობა 

ეს წიგნი განიხილავს აშშ-ში დაბეგვრასთან დაკავშირებულ უახლეს მოვლენებს, 

ანალიზსა და კვლევას.  ამ წიგნში განხილულია შემდეგი თემები: 

საკონსტიტუციო ორგანოები, რომლის მიხედვითაც  კონგრესი არეგულირებს 

სახელმწიფო დაბეგვრას; ინტერნეტ საგადასახადო აქტის მოკლე მიმოხილვა; 

ინტერნეტ გაყიდვებისა და ხელმისაწვდომობის დაბეგვრის სამართლებრივი 

საკითხები;  უცხოური შემოსავლების რეპატრიაციასთან დაკავშირებული 

არსებული კანონები; ენერგო საგადასახადო ინიციატივები; ენერგო 
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საგადასახადო პოლიტიკა; საგადასახადო კოდექსის  განმარტებებსა და წესებში 

განსხვავებები. 

 

 

 

 

 

 

Nova; 2016; Meena Bose;  35.075.31/8;  2019-5903; 

ჯორჯ ბუშ უმცროსის პრეზიდენტობა.  საშინაო და ეკონომიკური პოლიტიკა 

ნაწილი 1. ეკონომიკა, ბიუჯეტი და ვაჭრობა 

1. ჯორჯ ბუშ უმცროსი  და 2008 წლის ფინანსური კოლაფსი 

ტიმოტი კანოვა 

2. მიზეზის ძებნა არასწორ ადგილას :რატომ არის პრეზიდენტ ბუშის მთავრობის 

დეფიციტის განხილვა  სერიოზული შეცდომა. მაიკლ მეროპოლი და ჯოაო ა. დე 

სოუზა 

3. საერთაშორისო ვაჭრობა პრეზიდენ ბუშის დროს.შაჰრუზ მოჰტადი 

4. პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის ეკონომიკური პოლიტიკა. მარკ სუმერლინი და პია მ. 

ორენიუ 

 

ნაწილი II: სოციალური პოლიტიკა 

5. ჯორჯ ბუშის სოციალური რეფორმის კამპანიის ჩავარდნა. რიჩარდ ჰიმელფარბი 

6. ბევრი ბავშვი დარჩა მიღმა: ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციის დროს სასწავლო 

პოლიტიკის კრიტიკული ექსპერტიზა 
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7. დიდი მთავრობის კონსერვატიზმი, სურსათის სამარკო გაფართოება და 

რეფორმირება: ჯორჯ ბუშის საკეთილდღეო რეფორმა და 2002 წლის 

კანონპროექტი ფერმერებზე 

8. მიმოხილვა: არც ერთი ბავშვი მიღმა 

 

ნაწილი III: ორგანიზაციები, პერსონალი და ნომინაციები 

9. შტაბების ხელმძღვანელები თეთრ სახლში ჯორჯ ბუშ უმცროსის 

მმართველობის დროს 

10. მოსამართლის გამოსვლა: პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში და უზენაესი სასამართლოს 

ნომინაციების პოლიტიზირება 

11. კომენტარი: პრეზიდენტ ბუშის დანიშვნა 

 

ნაწილი  IV: პოლიტიკა და პრესა 

12. ახალი პოლიტიკური ეპოქის დაბადება 

13. A C სტუდენტი თეთრ სახლში : კონსერვატორები და მათი ანგარიშები ჯორჯ 

ბუშის პრეზიდენტობის დროს 

14. პრესასთან  ურთიერთობა პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის საფინანსო დეპარტამენტში 

15. შენიშვნები: პრობლემური შეტყობინებები 

 

 

წინასიტყვაობა 

11 სექტემბრის შემდეგ აქცენტი გაკეთებულია საგარეო ურთიერთობებზე და 

ეროვნულ უსაფრთხოებაზე. თუმცა,  ამ წიგნში მოცემულია, რომ მის პოლიტიკას 

კავშირი ჰქონდა ერთან ზოგ შემთხვევებში, მაგრამ რიგ შემთხვევებში ეს 

ეწინააღმდეგებოდა ზოგადად მიღებულ შეხედულებებს ბუშის თეთრი სახლის 

შესახებ. ბუში ატარებდა იდეოლოგიურ კონსერვატიულ პოლიტიკას ზოგ სფეროში 

( მაგალითად,სოციალური უზრუნველყოფა,უზენაესი სასამართლოს ნომინაციები 

და გადასახადები), რი შემთხვევევბში კი  ის არ ატარებდა მსგავს პოლიტიკას 

(მაგალითად,განათლება,ვაჭრობა ,სახელმწიფო ხარჯები).  განხილულია 

ინფორმაცია ასევე პერსონალის შესახებ (უფრო კომპეტენტური და ნაკლებად 

იდეოლოგიურია, ვიდრე მოსალოდნელია) და პრესის ურთიერთობებს (რომელიც 

შედარებით გამჭვირვალეა). ამ თავებიდან გამომდინარე, ჩნდება ორაზროვნება 

ბუშის პრეზიდენტობისა ქვეყნის შიგნით, რადგან ისინი ამტკიცებენ, რომ მისი 
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პოლიტიკა ხშირად იხრებოდა დოქტრინალურ კონსერვატიზმისკენ და ცვლიდა 

ერს. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nova; 2016;  Rebecca Salazar; 363.37/5;  2019-8833;  

 “ველური ცეცხლის“  ფედერალური მართვა 

1. ხანძრის საწინააღმდეგო მეჯმენტი: აგენტებმა რამდენიმე საკვანძო ცვლილება 

განახორციელეს, მაგრამ შეიძლება მეტი ინფორმაცია მიიღონ მათი 

ეფექტურობის შესახებ. 

2. სატყეო სამსახურის უფროსის-ტომ ტიდველის განცხადება. მოსმენა: 

ფედერალური მთავრობის როლი ხანძრის მართვაში და ოპერაციების 

გაუმჯობესების შესაძლებლობების შესახებ 

3. სტეფან პაინი, პროფესორი სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებებში, არიზონას 

სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მოსმენა: ფედერალური მთავრობის როლი 

ხანძრის მართვაში, ოპერაციების პოტენციური გაუმჯობესების შესახებ  
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4. ექიმის მოწმობა; თომას ციმერმანი ტყის ხანძრის საერთაშორისო ასოციაცია. 

ხანძრის მართვა-ფედერალური სააგენტო. 

5. ექიმის მიშელ მედლერის ჩვენება: მეხანძრეების ჩვენება უსაფრთხოების და 

ეკოლოგიისთვის.  

6.  ტყის ხანძარსაწინააღმდეგო მართვის პოლიტიკა- ფედერალური სააგენტო 

  

 

წინასიტყვაობა 

„ველური ცეცხლი“ მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ჯანსაღი ეკოსისტემის 

შენარჩუნებაში. გასული საუკუნის განმავლობაში, მიწაზე განხორციელებულმა 

სხვადასხვა ტიპის სამუშაოებმა, მისმა ექსპლუატაციამ, გამოიწვია ხანძრის ჩვეული 

სიხშირის დარღვევა და ხელი შეუწყო უფრო დიდი და საშიში ხანძრების წარმოქმნას 

ველურ მიწაზე.  ეს წიგნი განიხილავს ძირითად ცვლილებებს, რომლებიც 

ფედერალურმა ხანძარსაწინააღმდეგო უწყებებმა 2009 წლიდან განახორციელეს 

ხანძრის წინააღმდეგ ბრძოლაში. თუ როგორ აფასებენ ისინი თავიანთ 

ხანძარსაწინააღმდეგო პროგრამებს და როგორ ანაწილებენ რესურსებს, რომელიც 

გააჩნიათ.  
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  Nova 2016;  Amelia Fowler; 327/233; 2019-14817 

იაპონია 

1. იაპონია-ბრიტანეთი. ურთიერთობა: კითხვები კონგრესისთვის 

2. „womenomics”  იაპონიაში: მოკლე რეზიუმე 

3. ადამიანის უფლებათა ანგარიში იაპონიაში 

4. საერთაშორისო რელიგიური თავისუფლების ანგარიში 2014 

5. განცხადება იაპონიის საინვესტიციო კლიმატის შესახებ 

 

  წინასიტყვაობა 

 იაპონია ბრიტანეთის მნიშვნელოვანი პარტნიორია საგარეო პოლიტიკის არაერთ 

სფეროში, განსაკუთრებით უსაფრთხოების და მილიტარიზაციის სფეროში. ალიანსი 

ხელს უწყობს 50000 ამერიკულ ჯარს და სხვა სამხედრო დანაყოფებს, რომელიც 

განლაგებულია იაპონიაში.  ამ წიგნში განხილულია იაპონია-ბრიტანეთის 

ურთიერთობა და საკითხები კონგრესისთვის. წიგნი განიხილავს რელიგიურ 

თავისუფლებას, ადამიანის უფლებებს და სხვა საკითხებს იაპონიოაში.     
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Nova 2016; J.M.C.K. Jayawardana; 556.1/5; 2019-20234 

 წყლის რესურსი და წყლის გარემო: მდგრადი მართვის თანამედროვე    

1.  წყლის რესურსი და წყლის გარემო: მდგრადი მართვის საჭიროება 

2. წყლის ხარისხი  

3. წყლის დაბინძურება 

4. წყლის ხარისხის მონიტორინგი 

5. ლენტური სისტემები 

6.   ლოტიკური  სისტემები 

7.  წყალსაცავების  მენეჯმენტი და წყლის დაბინძურების კონტროლი 

 

წინასიტყვაობა 

ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა, რომლის წინაშეც დღეს ადამიანები ხვდებიან, არის 

ბალანსირება შესაბამისი ქვეყნების ეკონომიკურ განვითარებასა და დედამიწის 

რესურსების მდგრად გამოყენებას შორის. მოსახლეობის მატებასთან ერთად, წყლის 

რესურსებზე მოთხოვნა გლობალურად იზრდება. სამომავლოდ წყლის 

შენარჩუნებისთვის ერთ-ერთი გამოწვევაა წყლის რესურსების განაწილება. ბალანსის 

პოვნა თუ  რა ჭირდებათ ადამიანებს და რა ჭირდება გარემოს არის მნიშვნელოვანი 

ნაბიჯი წყლის რესურსების მართვისათვის. წიგნი განიხილავს დედამიწაზე წყლის 

რესურსების ამჟამინდელ მდგომარეობას და  წყლის რესურსების შენარჩუნებასთან 

დაკავშირებულ საკითხებს  პირველ თავში. წიგნის მეორე თავი აღწერს წყლის 

ფიზიკურ, ქიმიურ და ბიოლოგიურ თვისებებს და ბიოლოგიურ მაჩვენებლებს, 

რომელთა გამოყენება შესაძლებელია წყლის ხარისხის ინდიკატორებად. წიგნის  მესამე 

თავში განხილულია, თუ როგორ ხდება წყლის დაბინძურება, წყლის დაბინძურებაში 

მონაწილე ფაქტორები, აგრეთვე წყლის დამაბინძურებლების ტიპები და წყაროები. 

მეოთხე თავში განხილულია წყლის ხარისხის მონიტორინგის პროგრამების 

მნიშვნელობა და მეთოდები.  მეხუთე და მეექვსე თავებში  განხილულია  ლოტიკური  
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და ლენტური სისტემების მახასიათებლები, ლოტიკურ და ლენტურ  სისტემებზე 

გავლენის ფაქტორები და თითოეული კატეგორიის მართვის შესაძლო  ვარიანტები. 

მეშვიდე თავში განხილულია წყალსაცავების მართვასთან და დაბინძურების 

კონტროლის საკითხებთან დაკავშირებული ასპექტები. დასკვნით თავში განხილულია 

სასოფლო-სამეურნეო და ურბანული წყალსაცავების მართვის ვარიანტები, მათ 

მართვასთან დაკავშირებული საერთო საკითხები და ნარჩენების წარმოქმნისა და 

დაბინძურების კონტროლის შემცირების სტრატეგიები.       

 

 

 

 

 

 

 

 

Nova 2016; Pauline Santos ; 339.5/40; 2019-19486 

ვაჭრობის  ლიბერალიზაცია: გლობალური პოლიტიკა, სარგებელი და ეკონომიკური  

რისკები 

1. რა როლი აქვს სასოფლო-სამეურნეო ვაჭრობას, სურსათის გლობალური 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში? 

2.  კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობა, ვაჭრობის ლიბერალიზაცია 

და გლობალური კეთილდღეობა 
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3.  სახელმწიფო, როგორც სოფლის მეურნეობის ვაჭრობის ნიმუშის 

განმსაზღვრელი 

4.  ვაჭრობის ლიბერალიზაცია და წარმოების ექსპორტის სტრუქტურა 

ავსტრალიაში 

 

 წინასიტყვაობა 

წიგნში მოცემულია ვაჭრობის ლიბერალიზაციის გლობალური პოლიტიკის  

სარგებელი და ეკონომიკური რისკების კვლევა. პირველი თავის მიზანია სოფლის 

მეურნეობის ვაჭრობის როლის შემოწმება გლობალური სასურსათო უსაფრთხოების 

განვითარების საქმეში. მეორე თავში განხილულია კორპორატიული სოციალური 

პასუხისმგებლობა, ვაჭრობის ლიბერალიზაცია და გლობალური კეთილდღეობა. მე 

საერთაშორისო კონკურენტუნარიანობის და სოფლის მეურნეობის ვაჭრობის 

ნიმუშის განსაზღვრაში.  წიგნის ბოლო თავში განხილულია ვაჭრობის 

ლიბერალიზაციის გავლენა ავსტრალიის წარმოების სექტორზე.  
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Nova 2017; Mark Flores; 327/243; 2019-21827 

პერუ: პირობები, საკითხები  და  აშშ – ს თან  ურთიერთობები 

1. პერუ: პოლიტიკა, ეკონომიკა და არჩევნები 

2. პერუს 2015 წლის ანგარიში ადამიანის უფლებათა შესახებ 

3. პერუს 2015 წლის ანგარიში საერთაშორისო რელიგიური თავისუფლების 

შესახებ 

4. პერუს საინვესტიციო კლიმატი-2016 წლის ანგარიში პერუს საინვესტიციო 

კლიმატის ბიურო  

 

 

 

წინასიტყვაობა 

პერუს და შეერთებულ შტატებს აქვთ ძლიერი თანამშრომლური ურთიერთობა. 

აშშ-პერუს ურთიერთობებში განიხილება რამდენიმე საკითხი,  კონგრესისა და 

ადმინისტრაციის მიერ, პერუს სამომავლო დახმარებისა და თანამშრომლობის 

შესახებ. შეერთებული შტატები მხარს უჭერს პერუს დემოკრატიული 

ინსტიტუტების გაძლიერებას, ტერორისტულ ძალებთან ბრძოლას, ადამიანის 

უფლებების უსაფრთხოებას და პატივისცემას, ასევე გარემოს დაცვას. ორმხრივ 

ურთიერთობებში დომინანტური თემაა ორ ქვეყანას შორის უკანონო 

ნარკოტიკების, ძირითადად, კოკაინის შემოდინებასთან ბრძოლა. ეკონომიკური 

თვალსაზრისით, შეერთებული შტატები მხარს უჭერს ორმხრივ სავაჭრო 

ურთიერთობებს და პერუს შემდგომ ინტეგრაციას  მსოფლიო ეკონომიკაში.  წიგნში 
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მოცემულია პერუს პოლიტიკური, ეკონომიკური და უსაფრთხოების პირობები  და 

მისი ურთიერთობა აშშ-სთან. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Nova 2017; Edward D. Wiafe;  338.244/231; 2019-21032 

ადაპტირებული მართვა 

1. განცხადება დაცულ ტერიტორიებზე ადაპტირებული მენეჯმენტის შესახებ 

2. ადაპტირებული რესურსების მართვის ეფექტი: აღმოსავლეთ განაში 

3. თევზის ფაუნა, და ბუის რეზერვუარის  პოტენციური სარგებელი თევზის 

მოშენებისთვის 

4. რეინჯერთა ძალისხმევა დაცულ ტერიტორიებში ძუძუმწოვრების მიმართ  

უკანონო მოქმედებების იდენტიფიცირებაზე 

5. ადაპტირებული მართვის პრინციპები ნაგავსაყრელის დაპროექტების 

მენეჯმენტში 

6.  სპილოებზე ნადირობის ადაპტირებული მართვა განაში 

7. მწერები, რომლებიც სტუმრობენ მცენარეებს ყვავილობისა და ნაყოფიერების 

დროს; 
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8. ადაპტირებული  მართვის ელემენტები პერსონალის მუშაობაში ტყის 

დაცვისათვის 

 

 

წინასიტყვაობა 

ადაპტირებული  მენეჯმენტის მიდგომის მიზანია დროთა განმავლობაში შემცირდეს 

გაურკვევლობა,   მენეჯმენტში სწავლების  სისტემატურად ჩართვით. ბუნებრივი 

რესურსების მენეჯერებს მოეთხოვებათ შეადგინონ თავიანთი მოქმედებები, როგორც 

სამეცნიერო ექსპერიმენტები, გააკონტროლონ შედეგები  და დაარეგულირონ 

მენეჯმენტის მიმართულება იმის გათვალისწინებით, თუ რა გამოავლინა ამ  

ექსპერიმენტებმა. ეს არის მართვის თანამედროვე კონცეფცია, რაც ხელს უწყობს 

რესურსების მართვას.წიგნი ეფუძნება ცნობილ პრაქტიკოსთა ცოდნისა და 

გამოცდილების წყაროებს:  ენტომოლოგიის ,ზოოლოგიის თევზჭერის,მეტყევეობის  

დარგში.  

 წიგნი რეკომენდირებულია ბუნებრივი რესურსების მენეჯერებისთვის, ველური 

ბუნების მენეჯერებისთვის, ტყის მენეჯერებისთვის, თევზჭერის მენეჯერებისთვის, 

კურსდამთავრებულთა  და მაგისტრანტებისთვის. ტყეების, ველური ბუნებისა და 

თევზჭერის რესურსების ეფექტური მართვისთვის აუცილებელია ადაპტური 

მენეჯმენტის გამოყენება. 
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Nova 2017; Donald Edwards; 336.767/1; 2019-20693 

ურთერთდახმარების ფონდები 

1. ლუსტრაცია და შემოსავლები ურთიერთდახმარების ფონდებში 

2. რა არის მნიშვნელოვანი ამ ფონდების შეფასებისათვის? 

3. ურთიერთდახმარების ფონდის პროგნოზირების მოდელები, რომლებიც 

იყენებენ ხელოვნურ ნეირო ქსელებს და გენეტიკური პროგრამებს 

 

წინასიტყვაობა 

ავტორები ამ წიგნში განიხილავენ ახალ კვლევებს და იდეებს ურთიერთდახმარების 

ფონდებში  შემოსავლების შესახებ. პირველ თავში მოცემულია თეორიული და 

ემპირიული ლიტერატურის მიმოხილვა ურთიერთდახმარების ფონდის სახსრების,  

და შემოსავლების  მიმოქცევის ეფექტურობის შესახებ. მეორე თავში განიხილავენ 

ტაილანდის ფონდებს ხუთწლიანი პერიოდების განმავლობაში. მესამე თავში 

მოცემულია ურთიერთდახმარების ფონდის მოდელები გენეტიკური პროგრამირების 

დახმარებით.  
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Nova 2017; Gisele Ferreira Tiryaki and Andre Luis Mota Dos Santos; 

330.322/6; 2019-17411 

ინფრასტრუქტურული ინვესტიციები 

1. ინსტიტუციონალური და მარეგულირებელი გარემო საზოგადოებრივ-კერძო 

პარტნიორებისთვის განვითარებულ ბაზრებზე ინფრასტრუქტურაში და 

განვითარებად ეკონომიკებში 

2. მმართველობითი სისტემები განვითარებად ქვეყნებში და განახლებადი 

ენერგიის წარმოების ხარჯები 

3. ელექტროენერგიის წარმოება ბრაზილიაში: რეგულირების მოდელი 

4. ბრაზილიის ნავთობის ინდუსტრიაში ინვესტიციების აღდგენის გამოწვევები 

5. ბუნებრივი რესურსები და ეკონომიკური ზრდა:ბრაზილია 

6. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოთხოვნა და ოპტიმალური საზოგადოებრივი 

პოლიტიკის შემუშავება 

7. ოპტიმიზაციისა და მანქანათმცოდნეობის გამოყენებით ინფრასტრუქტურული 

ინვესტიციების ღირებულება 

8. ჩამდინარე წყლებისა და სანიტარული ინფრასტრუქტურის დაფინანსება  

სამხრეთ აფრიკაში: ფასები, ტარიფები და ოპერაციული ეფექტურობა 

 

წინასიტყვაობა 

ინფრასტრუქტურული მომსახურების ხარისხი არის მნიშვნელოვანი საქონლისა და 

მომსახურების მიწოდებასა და ვაჭრობაში, რაც ხელს უწყობს ეკონომიკის 
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პროდუქტიულობას და კონკურენტუნარიანობას. ინფრასტრუქტურის ეფექტური 

მომსახურება ასევე ხელს უწყობს მოსახლეობის კეთილდღეობას  შრომის 

პროდუქტიულობის გაზრდის გზით. მთლიანობაში, ინფრასტრუქტურული 

ინვესტიცია  ეკონომიკურ ზრდას უწყობს ხელს. აუცილებელია რისკ ფაქტორების და 

ბარიერების იდენტიფიცირება ენერგეტიკის, სატრანსპორტო, სატელეკომუნიკაციო და 

წყლის სერვისების ეფექტურად უზრუნველყოფაზე, აგრეთვე  ამგვარი 

ინიციატივებისათვის ხელსაყრელი პოლიტიკის შემუშავებაში. 

მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, მმართველობის გაუმჯობესებული ინსტიტუტები 

და შესაბამისი მარეგულირებელი ზომები არის ის ასპექტები, რომელთა მოგვარებაც 

საჭიროა, რათა თავიდან იქნას აცილებული ინფრასტრუქტურული შეფერხებები, რაც 

ხელს უწყობს გრძელვადიან ეკონომიკურ ზრდას.  წიგნი მიზნად ისახავს საფუძვლიან 

მიმოხილვას იმ ფუნდამენტური საკითხების შესახებ, რომლებიც ამჟამად განიხილეს 

ინფრასტრუქტურულ სექტორში წამოწყებულ ინიციატივებთან დაკავშირებით. 

ტექსტი უზრუნველყოფს შესაბამისი ასპექტების დიაგნოსტირებას, რომლებიც უნდა 

იქნას გამოყენებული გრძელვადიანი ინფრასტრუქტურული ინვესტიციების 

დაგეგმვისა და განხორციელებისას. 

 

 

 

 

 

 

Nova 2017; Xiaoyan Su and Fan Hong; 338.48/48; 2019-17228 

ტრადიციის რეკონსტრუქცია: ტურიზმი და მემკვიდრეობის ავტორიზაცია ჩინეთში 
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1. შესავალი 

2. თეორიული ჩარჩო მემკვიდრეობის, ტურიზმისა და თანამედროვეობის შესახებ 

3. ჩინეთის მემკვიდრეობის ვესტერნიზაცია და მისი კავშირი ტურიზმის 

განვითარებასთან 

4. ტრადიციის ხელახალი ინტერპრეტაცია: ტურიზმი და შაოლინის კულტურის 

ავთენტიფიკაცია 

5. ტრადიციის რეკონსტრუქცია: ტურიზმი და უძველესი ქალაქის პინგიაოს 

ავთენტურობა 

6. ინსტიტუციური ურთიერთქმედება მემკვიდრეობის უფლებამოსილებასა და 

ტურიზმის განვითარებას შორის ჩინეთში 

 

წინასიტყვაობა 

წიგნი იკვლევს ურთიერთმოქმედებას ჩინეთში მემკვიდრეობის უფლებამოსილებასა 

და ტურიზმის განვითარებას შორის და გვიჩვენებს, თუ რა  გავლენას ახდენს ეს 

ურთიერთქმედება საგარეო აგენტებთან და ადგილობრივ სუბიექტებს  შორის 

სოციალურ ურთიერთობებზე: შაოლინის მხარესა  და უძველეს ქალაქ  პინგიაოზე. 

სხვადასხვა თეორიები, მათ შორის ენტონი გიდენსის თეორიები თანამედროვეობის, 

დროისა და სივრცის დისტანცირების, განლაგების და რეფლექსურობის შესახებ, 

გამოყენებულია  კრიტიკული კვლევებისთვის. გაირკვა, რომ სიძველეების 

რეკონსტრუქცია არის კომერციალიზებული. სიტუაცია პრობლემას წარმოშობს 

ავთენტურობის შესახებ . გარდა ამისა, იგი აჩვენებს ტრადიციის თანამედროვე 

რეკონსტრუქციას და წარმოაჩენს მიმდინარე ტრანსფორმატორულ პროცესებს, 

რომლებშიც მემკვიდრეობაზე  უფლებამოსილების მქონე გარე აგენტები 

უპირატესობას ანიჭებენ ადგილობრივ მოსახლეობას ტურისტულ ზონებში. 
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Nova 2017; Linda E. Watson; 347.556.3/1; 2019-18725 

აზობენზენი 

 

1. აზობენზენი: კვლევის მიმდინარეობა და მისი ასხვა პროგრამებში 

2. ბოლოდროინდელი მიღწევები  ჰიბრიდული აზობენზენ-სილიციუმის 

მასალებში 

3. აზობენზენზე დაფუძნებული თხევადი კრისტალური რბილი მასალები 

4. მაკროციკლური საკოორდინაციო ნაერთებში ინტეგრირებული აზობენზენების 

ფოტო და თერმული იზომერიზაცია 

5. აზობენზენის შემცველი ორგანული / არაორგანული ჰიბრიდული მასალები 

 

წინასიტყვაობა 

აზობენზენი (AZB ხასიათდება ორი ფენილური რგოლით.  წიგნი გვთავაზობს  ახალ 

კვლევებს ამ ქიმიური ნაერთის შესახებ. პირველ თავში მოცემულია კვლევის 

მიმდინარეობის მიმოხილვა და მათი ასახვა აზობენზენის შემცველი წარმოებულების 

გამოყენებაში.  მეორე  თავი მიმოიხილავს ჰიბრიდული აზობენზენ-სილიციუმის 

მასალების ბოლოდროინდელ მიღწევებს. თავი მესამე გვიჩვენებს აზობენზენზე 

დაფუძნებული თხევადი კრისტალების ზოგად ცნებებსა და პოტენციურ გამოყენებებს 

მოლეკულური დიზაინის-სტრუქტურული სიმეტრიის-მორფოლოგიური ასპექტ-

ოპტიკური თვისებების ურთიერთობების გაგებით. მეოთხე თავი ფოკუსირებულია 

მაკროციკლური საკოორდინაციო ნაერთებში შეყვანილი აზობენცენტების სინთეზზე, 

ფოტო  და თერმული იზომერიზაციებზე და მსჯელობს მაკროციკლური 
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სტრუქტურების მოქმედებაზე აზობენზენების იზომერიზაციაზე.  მეხუთე თავში 

წარმოდგენილი კვლევა ასახავს პოლარიზებული ულტრაიისფერი დასხივების 

ტალღის დამოკიდებულებას, აზობენზენის შემცველი ორგანული / არაორგანული 

ჰიბრიდული მასალებზე.  

 

 

 

 

 

 Nova; 2017; Susana Garrido Azevedo, Joao Carlos O. Matias; 338.24/58; 

2019-7223 

კორპორატიული მდგრადობა 

1. კავშირი წრიულ ეკონომიკასა და კორპორატიულ მდგრადობას შორის 

2. ბიომასის გამოყენება ენერგორესურსების სახით,  ცირკულარული ეკონომიკის 

გზაზე 

3. კორპორატიული გარემოს მდგრადობა: ალუმინის პროფილის სასიცოცხლო  

ციკლის შეფასება 

4. ეკო-ინოვაციის ემპირიული განსაზღვრება: როგორ იქცევიან  პორტუგალიის 

ფირმები? 

5. წრიული ეკონომიკის განვითარების გზაზე; თეორიული საფუძვლები და 

შესაძლებლობები რთულ სექტორებში 

6. რა უნდა გააკეთონ პოლიტიკოსებმა მდგრადი განვითარების პრაქტიკის 

წახალისებისათვის? 

 



284 
 

 

წინასიტყვაობა 

თანამედროვე წარმოების ეკონომიკა  შედგება, მოპოვების, წარმოების, მოთხოვნისა და 

მოხმარებისაგან. მცდელობები,  რომ  შემცირდეს გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედება 

და ხელი შეეწყოს გადამუშავებას  არაა საკმარისი,რომ დააკომპენსიროს ამ სისტემის 

უარყოფითი ეფექტები ცნობილი როგორც “აიღე, აწარმოე და განკარგე”.  ამგვარმა  

მიდგომამ წარმოებასა და მოხმარებაზე, რომლებიც განსაზღვრავენ ეკონომიკური 

მიზნების პრიორიტეტულობას, ეკოლოგიური და სოციალური მიზნების ხარჯზე, პიკს 

მიაღწია. ამ მოდელის ნეგატიური შედეგები ემუქრება, როგორც ეკონომიკურ 

სტაბილურობას ისე ეკოსისტემის მთლიანობას, რომელიც ასე აუცილებელია 

ადამიანის გადასარჩენად.  

წრიული  ეკონომიკა მდგრადობის იგივე პრინციპებს იცავს. ცირკულარული 

ეკონომიკა მიზნად ისახავს ნარჩენების აღმოსაფხვრელად არა მხოლოდ წარმოების 

პროცესებს, არამედ სისტემატურად პროდუქტების გამოყენებას, და მათი 

კომპონენტები ხელს უწყობენ ორგანიზაციებსა და ეკონომიკას,  რომ გახდეს უფრო 

მდგრადი. 

ეს წიგნი წარმოადგენს  სამეცნიერო პერსპექტივას მდგრადობისა და წრიული 

ეკონომიკის შესახებ, მასში  აღწერილია სხვადასხვა მიდგომები, ყურადღება 

გამახვილებულია  სხვადასხვა სექტორზე  და შეისწავლის სხვადასხვა 

მეთოდოლოგიებს. 
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Nova; 2017; Georgios I. Zekos; 341.24/11; 2019-13354 

ევროპის შეერთებული შტატები ევროპის გაერთიანების ნაცვლად; ეკონომიკა, 

კანონები და პოლიტიკა 

1. ხელახალი კოლონიზაცია ეკონომიკური გლობალიზაციის გზით 

2. გლობალური ეკონომიკური ფონი 

3. ფედერაციის ფონდი და ევროპის შეერთებული შტატები 

4. ევროზონა არის წამყვანი ფონდი ევროპის ფედერაციისთვის 

5. iprs ევროკავშირის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სტიმულირებას 

ახდენს 

წინასიტყვაობა 

მაასტრიხტის ხელშეკრულების ხელმოწერამ შექმნა  ეკონომიკური სტრუქტურისა და 

ინსტიტუტების უმრავლესობა, მათ შორის, ერთიანი ვალუტის, ევროს მიღების 

დაწყების ჩათვლით, რომელიც არ იყო მხოლოდ ეკონომიკური პროექტი, რომელიც 

მიზნად ისახავს ცხოვრების დონის ამაღლებას რესურსების გადანაწილების გზით. 

ერთობლივი ეკონომიკური სტაბილურობის პრინციპების დაცვას. ევროზონა შედგება 

19 ქვეყნისგან, რომელთაც აქვთ საერთო ვალუტა- ევრო. 2017 წლის 1 იანვარს აღინიშნა 

ევროპის საერთო ვალუტის ევროს მეთვრამეტე დაბადებისდღე. 2008 წლის შემდეგ 

ევრომ ევროპის ეკონომიკას ბევრი პრობლემა შეუქმნა. მაგალითად, იტალიაში და 

საბერძნეთში ცხოვრების დონე სტანდარტულზე დაბალი იყო, როდესაც ისინი 

გადავიდნენ  ევროზე. ამ წიგნში სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებული თემებია 

მიმოხილული.  
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Nova; 2017;  Milica Boskovic;  351.75/4;  200-6974 

 

    უსაფრთხოების რისკები 

1. გლობალური გამოწვევები და უსაფრთხოების კონცეფციები; ახალი გამოწვევები 

და ადამიანის უსაფრთხოების კონცეფციის გადახედვა;  

2. იძულებითი მიგრაციის კურსი და ჰუმანიტარული კრიზისი ევროპაში; 

3. უსაფრთხოების სექტორის საჭიროებების გათვალისწინება "2035":ევროკავშირის 

ფუტურისტულ პოლიტიკაზე დაფუძნებული სცენარი, როგორც 

ყოვლისმომცველი უსაფრთხოების პროვაიდერი 

4. ინფორმაციის უსაფრთხოების  მოდელის შეფასების გადახედვა 

5. თანამედროვე ტყუილის მეთოდები: სოციალური ინჟინერია - სემანტიკური, 

ფენომენოლოგიური და უსაფრთხოების ასპექტები 

6. მარცხი სოციალურ-ტექნიკურ უსაფრთხოების სისტემაში; რატომ მეორედება ეს 

მარცხი, როცა იქმნება აქტიური სწავლების თეორია? 

7. სრული სპექტრის საფრთხეები: რატომ აქვს საორგანიზაციო კულტურას 

გადამწყვეტი მნიშვნელობა წარმატებასა ან წარუმატებლობაში ორგანიზაციული 

მდგრადობისთვის 

8. სამართლებრივი ხარვეზების შევსება: საერთაშორისო ხელშეკრულების მიღება, 

რომელიც უზრუნველყოფს ბირთვული იარაღის გამოყენების აკრძალვას 

9. კრიმინალის კონტროლის ინდუსტრია სატრანზიტო ქვეყნებში 

10. გლობალური ჯანმრთელობის საფრთხეები და ჯანმრთელობის დაცვა 

11. გარემოს დაცვა 
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Nova 2017; Kostas Rontos, José António Filipe and Paris Tsartas; 

338.48/51; 2019-17549 

ტურიზმის მოდელირება და ახალი ტენდენციები 

1. პორტუგალიის ტურიზმის ბაზარი: მოდელი 

2. ტურიზმის განვითარება ევროპაში: ქვეყნები და რეგიონები, სადაც ტურიზმი 

უფრო მეტად ან ნაკლებად არის განვითარებული 

3. ტურიზმი, როგორ ავიცილოთ თავიდან ეკონომიკური გაუფასურება 

4. კუნძულები და ტურიზმი: ინტეგრირებული ჩარჩო "ახალი ტურიზმის" 

მოდელის შემუშავებისთვის 

5. ტურიზმის განვითარების მოდელები საბერძნეთში: ტენდენციები და 

გამოწვევები პარადიგმის შეცვლის მოლოდინში 

6. ტურიზმის განვითარება: პორტუგალიის და ბულგარეთის მაგალითი 

7. ჯანდაცვა: ჯანდაცვის გლობალიზაცია 

8. ნეირომარკეტინგი: შესავალი 

9. მეგა – სპორტული ღონისძიებები: მათი მზარდი მნიშვნელობა ტურიზმისა და 

საზოგადოებისთვის და მათი სტრატეგიული მნიშვნელობა 

10. საბერძნეთის ინტეგრაცია საერთაშორისო ტურისტული ოპერაციების 

სისტემაში: რაოდენობრივი ანალიზი 

11. ზოგიერთი ფაქტი ტურიზმის შესახებ: მრავალგანზომილებიანი მიდგომა  

12. მონაცემთა ბაზაზე ორიენტირებული მარკეტინგული გადაწყვეტილებები 

13. სპორტული ღონისძიებები ტურიზმი: პერსპექტიული ანალიზი ტურიზმის 

სექტორისთვის 

14. დიზაინის მნიშვნელობა ტურიზმის სფეროში: სასტუმროების განვითარების 

საქმე 

15. კომუნიკაბელურობა 
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16.  კავშირები ტურისტული პოტენციალის შესასწავლად 

17. სამეცნიერო კვლევა ტურიზმის შესახებ 

18. გარემოსდაცვითი პოლიტიკა 

19. cape verde- ს აღქმული სურათი 

 

 წინასიტყვაობა 

ტურიზმი გლობალურ დონეზე ეკონომიკური ზრდის მთავარი მამოძრავებელია. 

უფრო კონკრეტულად, ეს ეხება ეკონომიკური საქმიანობის სექტორს როგორც 

განვითარებული, ისე განვითარებადი ეკონომიკისთვის. ტურიზმს შეუძლია 

გადამწყვეტი წვლილი შეიტანოს პროდუქტიულობისა და დასაქმების ზრდაში, 

შედეგად, მისი გამოყენება შეიძლება გლობალური ეკონომიკის აღდგენის 

სტრატეგიულ საშუალებად. ამასთან, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დინამიური 

სექტორი. ამრიგად, ფართო ეკონომიკური შედეგების გარდა, ტურიზმს ასევე აქვს 

უდიდესი სოციალური გავლენა. 

 

 

 

 

 

 

Nova 2017; Noralv Veggeland; 351/27; 2019-18879 

ჩვენი დროის ადმინისტრაციული სტრატეგიები 
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1. სტრატეგიული მენეჯმენტი: თანამედროვე პოლიტიკის მრწამსი 

2. მარეგულირებელი მართვის სტრატეგიები: დემოკრატიის შესახებ 

3. ინოვაცია და საზოგადოებრივი ღირებულების შექმნა 

4. ადმინისტრაციული სტრატეგიებისა და პოლიტიკური ინოვაციების ასპექტები 

5. სახელმწიფო და საწარმოს კაპიტალის სტრატეგიების შედარებითი შესწავლა 

ნორვეგიასა და შვედეთში 

6. საზოგადოების მართვის ეფექტურობა: პრობლემის აქტუალობა  ნორვეგიის 

საქმე 

7. ავტომატური სტაბილიზაცია და აქტიური მდგომარეობა 

8. მენეჯმენტი და ადმინისტრაციული სტრატეგია ნორვეგიის სკოლებში 

9. საგარეო პოლიტიკის სტრატეგიები: ნორვეგია და მაღალი ჩრდილოეთი,გეირ 

ჰონელენდი 

 

წინასიტყვაობა 

წიგნი გვთავაზობს  ინოვაციურ მიდგომას და წარმოადგენს ორიგინალურ 

მტკიცებულებებს ჩვენი დროის ადმინისტრაციული სტრატეგიების შესახებ.  იგი 

წარმოადგენს ეროვნული მმართველობის პოლიტიკის თავდაპირველ ანგარიშს.  

წიგნი ითვალისწინებს ადმინისტრაციული სტრატეგიების პოლიტიკურ ეკონომიკასა 

და მმართველობითი პროცესების შესწავლას. განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა 

ჩრდილოეთით მდებარე  სახელმწიფოების კეთილდღეობის  მოდელს, ნორვეგიისა და 

შვედეთის მაგალითს. ამის გარდა,  ავტორებმა უკვე დატოვეს თავიანთი კვალი ამ 

საკითხის შესწავლაში ერთობლივი და ინდივიდუალური ნამუშევრების საშუალებით. 

ამ ტომში ისინი ამ საკითხის შესწავლაში კიდევ  ერთ  ნაბიჯს  დგამენ, იკვლევენ  

თეორიულად თუ რა დავების გადაწყვეტა შეიძლება გახდეს კატალიზატორი 

დემოკრატიისა და შეთანხმებებისთვის პარტნიორულ ურთიერთობასა  და ერების 

მთავრობებს შორის. წიგნში ასევე წარმოდგენილია რიგი ძალიან შთამბეჭდავი კვლევა 

საკითხის ღრმად შესწავლისათვის. ეს  წიგნი განკუთვნილია პოლიტიკური და 

სოციალური მეცნიერებების სფეროში ყველა თეორიკოსისა და პრაქტიკოსისათვის. 
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Nova 2017; Stephen Rutherford; 374.1/14; 2019-19015 

არაფორმალური სწავლება: პერსპექტივები, გამოწვევები და შესაძლებლობები 

1. არაფორმალური სწავლების პერსპექტივები, გამოწვევები და შესაძლებლობები 

2. გასართობი თამაშების პრობლემები და გამოწვევები ფორმალური და 

არაფორმალური სწავლებისთვის 

3. Pop-up ხელოვნების სკოლები და ‘Carnivalesque’ 

4. თანამშრომლობითი ყოვლისმომცველი სწავლება: 21-ე საუკუნის მიდგომა  

5. არაფორმალური სწავლება: უმაღლესი განათლება დრამის კონსერვატორიის 

საქმის შესწავლა 

6. ესპანეთში არაფორმალური სწავლების შესწავლა: ანალიზი მოზრდილთა 

განათლების კვლევის საფუძველზე 

7. ჩილეს ორი უნივერსიტეტის სტუდენტთა არაფორმალური განათლების   

      შედეგები 

8.  SPLD სახელმძღვანელო, როგორც მესამე სივრცე. 

9. თამაშის წესები: არაფორმალური სწავლება და პირადი ინტელექტის  

განვითარება უმაღლეს განათლებაზე გადასვლის დროს 

10. არაფორმალური სწავლების აღიარება პრაქტიკულ ვირტუალურ 

საზოგადოებებში: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუშაკთა შემთხვევების 

შესწავლა 

11. კლინიკურ გარემოში სამუშაო სწავლის შესახებ 

12. ასპირანტურის სერთიფიკატი სწავლისა და სწავლების პროცესში: 

არაფორმალური გამოთვლა 

13. ხანდაზმული მუშაკები და არაფორმალური სწავლება სამუშაო ადგილზე 

14. მოხალისეები სამსახურში: მოხალისეების სასწავლო გამოცდილება 
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15. სამუშაო ადგილის შესწავლა, როგორც ორგანიზაციის კონკურენტული 

არამატერიალური აქტივი: არაფორმალური სწავლის გაძლიერება ადამიანური 

რესურსების მართვის სტრატეგიული პერსპექტივიდან 

 

წინასიტყვაობა 

ადამიანები მუდმივად სწავლობენ. მიუხედავად იმისა ირიცხებიან თუ არა ისინი 

ფორმალურ დაწესებულებაში,ხალხი მუდმივად სწავლობს ყოველდღიური 

გამცდილებიდან, პრობლემებიდან  გამომდინარე. ადამიანები სწავლობენ ოჯახისგან, 

მეგობრებისგან, თანატოლებისა და კოლეგებისგან, ისევე, როგორც საკუთარი 

ცნობისმოყვარეობით. ეს არაფორმალური სწავლება სასწავლო გამოცდილების დიდი 

ნაწილია და მნიშვნელოვანია ყველა ასაკის შემსწავლელთათვის. არაფორმალური 

სწავლება მნიშვნელოვანია განათლებისთვის, სოციალურ სიტუაციებში. შესაბამისად, 

არაფორმალური სწავლის გავლენა საკმაოდ მნიშვნელოვანია. ეს წიგნი მიზნად ისახავს 

არაოფიციალურ სწავლებასთან დაკავშირებული მრავალი განსხვავებული ფორმის 

მაგალითებს.  წიგნი საინტერესო იქნება პედაგოგებისა და მენეჯერებისთვისაც და 

მიზნად ისახავს ხაზგასმით აღინიშნოს, რომ არაფორმალური სწავლება გვხვდება ჩვენს 

გარშემო  და  თუ ჩვენ ამას ვაღიარებთ, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია გავაძლიეროთ ჩვენი 

პოტენციალი, როგორც მთელი სიცოცხლის განმავლობაში შემსწავლელებმა  და 

გავაუმჯობესოთ სამუშაო, საგანმანათლებლო გარემო და გავხადოთ მდიდარი და 

უფრო ეფექტური.  

 

 

 

Nova 2017; Terrell Clark; 336.74/15; 2019-20054 

ფედერალური მონეტარული პოლიტიკა 
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1. მონეტარული პოლიტიკა და ფედერალური სარეზერვო სისტემა: მიმდინარე 

პოლიტიკა და პირობები 

2. ფედერალური სარეზერვო: მონეტარული პოლიტიკის არატრადიციული  

ვარიანტები 

3. ფედერალური სარეზერვო ეკონომიკა 

4. ფინანსური არასტაბოლურობა: ფედერალური სარეზერვო პოლიტიკა  

 

 

წინასიტყვაობა 

კონგრესმა ფულად-კრედიტორული პასუხისმგებლობა გადასცა ფედერალურ 

რეზერვს(Fed), მაგრამ ის პასუხისმგებელია ფასების შენარჩუნეაბასა და 

დაბალანსებაში, რომ Fed-ი  ემორჩილება თავის წესდებას  "მაქსიმალური დასაქმება, 

სტაბილური ფასები და ზომიერი საპროცენტო განაკვეთები." Fed- მა განსაზღვრა 

სტაბილური ფასები,  გრძელვადიანი მიზანი 2% ინფლაცია. Fed– ის პასუხისმგებლობა, 

როგორც ქვეყნის ცენტრალური ბანკის, იყოფა  კატეგორიებად: მონეტარული 

პოლიტიკა, კრედიტების უზრუნველყოფა, გარკვეული ტიპის ბანკებისა და სხვა 

ფინანსური ფირმების ზედამხედველობა უსაფრთხოებისა და სიჯანსაღის 

შესანარჩუნებლად და  ფირმებისა და მთავრობისთვის ფინანსური მომსახურებების 

მიწოდება. Fed– ის მონეტარული პოლიტიკის ფუნქცია არის ერთობლივი 

მოთხოვნილების მენეჯმენტი, სტაბილიზაცია ბიზნეს ციკლის რყევების დროს. ღია 

ბაზრის ფედერალური კომიტეტი (FOMC), რომელიც შედგება 12 ფედერალური 

წარმომადგენლისგან, პერიოდულად იკრიბება იმის თაობაზე, რომ შეინარჩუნოს  ან 

შეცვალოს მონეტარული პოლიტიკის ამჟამინდელი პოზიცია. ფედერალური სახსრების 

ფულადი სახსრების ტრადიციული ინსტრუმენტია განაკვეთის დადგენა - 

ბანკთაშორისი საკრედიტო განაკვეთი. ეს გავლენას ახდენს ფედერალური სახსრების 

განაკვეთზე ღია ბაზრის ოპერაციებზე, რომლებშიც  ტრადიციულად მონაწილეობენ  

სახაზინო ფასიანი ქაღალდები.  წიგნი წარმოადგენს მონეტარული პოლიტიკის 

მიმოხილვას და ბოლოდროინდელ მოვლენებს, ფინანსური კრიზისის შემდეგ 

ფედერალური ბანკის ქმედებების შეჯამებას და მთავრდება ფედერალური ბანკის 

რეგულირების პასუხისმგებლობების მოკლე მიმოხილვით. 
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Nova 2017; Karla Santiago; 327/242; 2019-19632 

პარაგვაი და პერუ: პოლიტიკური, სოციალური და გარემოსდაცვითი საკითხები 

1. მეფეთა ქალაქის მშენებლობა: გარემოსდაცვა და კოლონიური ლიმას 

მშენებლობა, პერუ, 1535-1625 

2. მეფეთა ქალაქის მშენებლობა: პერუ, 1535-1625 

3. ბიოენერგეტიკის წარმოების ეკოლოგიური ასპექტები პერუში 

4. პარაგვაის მიწათსარგებლობის დრამატული  ცვლილება  XX საუკუნეში: 

ტყეების მასიური განადგურებისა და აღდგენის შესახებ 

5. მოქალაქეების მონაწილეობა პარაგვაის ადგილობრივ მმართველობებში 

სოციალური ქსელის საიტების საშუალებით 

6. პარაგვაი: სადაც  კორუფცია და სიღარიბე ხელს უშლის განვითარებას 

7. პარაგვაის შესაძლო მომავლის შეფასება 

 

წინასიტყვაობა 

თავი პირველი განიხილავს ბუნებრივი რესურსების მენეჯმენტს ესპანეთის 

დედაქალაქის პერუს  დასახლებისა და მშენებლობის დროს 1535-1625 წლებში. მეორე 

თავში განხილულია, თუ როგორ  შეიქმნა პამპასის მდინარის აუზის (Huancavelika) 

ზედა ნაწილები, როგორც წყლის უზარმაზარი რეგიონი, როგორ მიმდინარეობდა 

წყლის  შემავალი არხის მშენებლობა, რომელსაც შეეძლო წყლის გადატანა, რათა 
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დაკმაყოფილებულიყო  სოფლის მეურნეობის ექსპორტის მზარდი მოთხოვნა. მესამე 

თავში ფასდება, ტექნიკური და გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით, თუ როგორ 

შეიძლება ბიოდიზელის და ბიოეთანოლის წარმოებამ  გააუმჯობესოს პერუს 

გარემოსდაცვითი მაჩვენებლები. მეოთხე თავში განხილულია  ტყეების გაჩეხვის 

მიზეზები და   პარაგვაის ორი ძალიან განსხვავებული რეგიონის მცენარეული საფარი: 

თავი მეხუთე აანალიზებს პარაგვაის ადგილობრივი მმართველობების ონლაინ 

პრაქტიკებს (ფეისბუქის საშუალებით). მეექვსე თავი მოიცავს პარაგვაის ამჟამინდელ 

სოციალურ-ეკონომიკურ რეალობას, იმ მნიშვნელოვანი ინფორმაციის და რეალური 

ცხოვრების მაგალითების გაზიარებით, რომლებიც ავტორმა განიცადა გასული წლის 

განმავლობაში. დასკვნით თავში განხილულია პარაგვაის შესაძლო მომავალი და 

განვითარების პერსპექტივა.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nova 2017; Fred L. Rogers; 634.92/6;  2019-20227 

ტყეების  განადგურება : გლობალური გამოწვევები, მენეჯმენტი და გარემოზე 

ზემოქმედება 

1. ტყეების განადგურების შეუქცევადობა 
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2. მკვიდრი მოსახლეობის აღქმა და დამოკიდებულება დაცული ტერიტორიების 

გარშემო მიწის საფარის ცვლილებაზე: ეროვნული პარკის შემთხვევათა 

შესწავლა 

3. ზამბიის  ტყეების  განადგურება : მიზეზები, შედეგები და შესაძლო გამოსავალი 

4. განსხვავებები ნიადაგის ნახშირბადში,ნუტრიენტები და მათი FTIR ფუნქციური 

ჯგუფები, XRD მინერალური თვისებები 14 ხის სახეობის პლანტაციაში, 

ჩინეთის ჩრდილო – აღმოსავლეთში 

 

წინასიტყვაობა 

ტყეების განადგურება წარმოადგენს ადამიანის საქმიანობის მნიშვნელოვან ნაწილს 

პრეისტორიული დროიდან. ამის მრავალი მიზეზი არსებობს: ტყე მტრის გარემოა, 

რომელიც მალავს მტაცებლებს და სხვა საფრთხეებს; ტყე არის ხის წყარო, რომელიც 

გამოიყენება სროლებისთვის  და სამშენებლო მასალებისთვის; ტყე იკავებს მიწას, 

რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას სოფლის მეურნეობისთვის. ახლაც კი, 

მიუხედავად ეკოლოგიური განათლებისა , ტყეების  ჭრა  მუდმივად გრძელდება 

ყველგან. წიგნი გთავაზობს  ახალ კვლევებს  21-ე საუკუნეში არსებულ  გლობალურ 

გამოწვევებზე  და ტყეების განადგურების საკითხებზე. 

 

 

 

Nova 2017; Peter Blokland and Genserik Reniers; 338.244/230; 2019-19096 

უსაფრთხოება და შრომისუნარიანობა , ეფექტურობის მართვის მენეჯმენტი 

1. წარდგენა 

2. TRM-ის  ინტეგრირებული და სისტემური მიდგომა წარმატების მისაღწევად 
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3. TRM-ის  ფილოსოფია 

4. გამოთვლის სისტემა უსაფრთხოებისთვის 

5. TRM- ის  მეთოდოლოგია - ლიდერობა 

6. TRM-ის  მეთოდოლოგია-მენეჯმენტი 

7. TRM-ის  მეთოდოლოგია-ბრწყინვალება 

8. ცვლილების მენეჯმენტი და ორგანიზაციული განლაგება 

9. დიალოგის უნარები და მუშაობის მეთოდები სრული პატივისცემის 

მენეჯმენტისთვის 

10. TRM -ის პრაქტიკა 

11. ზოგადი დასკვნები 

 

წინასიტყვაობა 

წიგნში საუბარია როგორც შრომისუნარიანობასა  და უსაფრთხოებაზე, ასევე იმაზე, თუ 

როგორ  უკავშირდება  ყველა გარემოებაში ეს ორი ასპექტი  ერთმანეთს. ეს 

დაუღალავი ყურადღების, შრომისუნარიანობის  და უსაფრთხოების ერთობლიობაა, 

რომელიც უზრუნველყოფს  მდგრადი მოგების მიღებას ორგანიზაციულ კონტექსტში. 

ამ მიზნით, ავტორებმა  შეიმუშავეს  და აღწერენ  მიდგომას, რომლის გამოყენებითაც  

შეიძლება ზუსტად შესრულდეს სამუშაო ,შრომისუნარიანობა და უსაფრთხოება, ასევე  

სწორ დროს დაუსვან კითხვები  სწორ ადამიანებს. იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ 

ორგანიზაციაში სხვადასხვა გუნდების დონის გასწორება მოხდეს  სწორი ფსიქიკური 

მოდელების ჩამოყალიბების გზით, დიალოგისა და პატივისცემის საშუალებით. 

ლიდერობა და მენეჯმენტის პრაქტიკა ამ მხრივ შეუცვლელია, წიგნი ასევე განმარტავს 

მათ როლებს და ამოცანებს. წიგნში მოცემული და აღწერილი ცნებების, მიდგომების, 

მოდელების, პრაქტიკის და რეკომენდაციების გამოყენება იწვევს შესანიშნავი 

მდგრადი შედეგების მიღწევას, აგრეთვე ნებისმიერი ორგანიზაციის  გრძელვადიან 

სიცოცხლეისუნარიანობას. ეს წიგნი მოიცავს თავებს ფსიქიკური მოდელების შესახებ, 

სახიფათო სიტუაციების , რისკების მენეჯმენტი, დიალოგის უნარები, 

ხელმძღვანელობის მოდელები, ცვლილების მართვა და ორგანიზაციული განლაგება.  

მიდგომა, რომელიც აქ არის განმარტებული, ეწოდება ტოტალური  პატივისცემის 

მენეჯმენტს  და შეიძლება ჩაითვალოს, როგორც მოსახერხებელი გზა უსაფრთხოების 

(უსაფრთხოება- I) და შრომისუნარიანობის (უსაფრთხოება -2), მისაღწევად  

ნებისმიერი ორგანიზაციულ კონტექსტში. 
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Nova 2017; Stuart Rodriquez; 325/39; 2019-19555 

მიგრანტები: საზოგადოებრივი დამოკიდებულებები, გამოწვევები და პოლიტიკის 

შედეგები 

1. მიგრანტებისთვის შეთავაზებულ ჯანდაცვაში არსებული უთანასწორობის 

დაძლევა 

2. ტრანსნაციონალიზმისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის ურთიერთქმედება 

ამერიკაში მყოფ აფრიკელ ემიგრანტთა შორის 

3. პოლიტიკა რომელიც ხორციელდება ფართოდ გავრცელებული მიგრანტების 

მიმართ და მისი შედეგები   

4. ოფიციალური დისკუსია და რეალობა მექსიკაში მიგრანტი  ფერმერების 

ამჟამინდელი განათლების მდგომარეობის  შესახებ 

5.  გეოპოლიტიკისა და ინტეგრაციის სტრატეგიები გერმანიაში: თვითდახმარების 

ორგანიზაციები, როგორც ლტოლვილთა ინტეგრაციის საყრდენი 

6. კანონი არაკანონიერი მიგრანტების შესახებ 

7. ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის ვალდებულებების 

შესრულება 

 

წინასიტყვაობა 

პირველ თავში განხილულია მიგრაციის ფენომენი და სამედიცინო 

დაწესებულებებიდან  მათზე რეაგირება და გაანალიზებულია პრობლემები, 

რომლებიც წარმოიქმნება მიგრანტულ კრიზისთან დაკავშირებით. მეორე თავში 

ავტორები მსჯელობენ იმაზე, თუ როგორ შეძლეს განსხვავებულმა სოციალურ-

ეკონომიკურმა და კულტურულმა დარგებმა, როგორიცაა ეკონომიკა, ანთროპოლოგია, 

გეოგრაფია და პოლიტოლოგია გაემდიდრებინათ  ტრანსნაციონალიზმის ცნება, 

რომელიც, მარტივად განსაზღვრულია, როგორც კავშირი და ურთიერთქმედება, 

რომლებიც აკავშირებს ხალხსა და ინსტიტუტებს ერთმანეთთან. მესამე თავი აღწერს, 
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თუ როგორ გაიზარდა ემიგრაცია  ათწლეულების განმავლობაში საფრანგეთში და მისი 

გავლენა ერზე.  მეოთხე თავი წარმოადგენს სოციალურ-პედაგოგიური კვლევითი 

პროექტის შედეგებს, რომელიც ეხება მექსიკაში მიგრანტი ფერმერების განათლების  

არსებულ მდგომარეობას. მეხუთე თავი განიხილავს მიგრაციის ხანგრძლივ გავლენას 

ლტოლვილთა და გერმანიის მოქალაქეების ცხოვრებაზე. მეექვსე თავი იკვლევს, 

რამდენად შესაძლებელია მიგრანტთა არაკანონიერი საქმიანობა.  თავი მეშვიდე 

აღწერს ლტოლვილთა უფლებების არსებულ ვითარებას  დასავლეთის ქვეყნებში.  

წიგნი ასევე მოიცავს საექსპერტო კომენტარს, სადაც განხილულია, თუ რატომ არ 

შეიძლება მიგრანტთა ქსელი და საერთაშორისო მიგრაცია სქემატურად იყოს 

განცალკევებული. 
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Nova; 2018; Miroslawa Czerny, Hildegardo Cordova-Aguilar; 502.7/134; 2019-

10691 

მდგრადი განვითარება 

ნაწილი პირველი 

1. ტერმინი "მდგრადი განვითარება" და მის გარშემო არსებული დაპირისპირებები 

2. კონცეპტი 

3. მდგრადი განვითარება და ეკონომიკური განვითარების პროცესები 

4. მდგრადი განვითრება და პოლიტიკა 

5. მდგრადი განვითარება, კულტურული ევოლუცია და კულტურული 

მემკვიდრეობა 

6. რესურსების მართვის პოლიტიკის გეოგრაფიული მიმოხილვა 

7. მდგრადი განვითარება  განვითარებად  ქვეყნებში 

8. რესურსების  მართვა 

9. პერიფერიული რეგიონები 

10. სოფლის რაიონების პერიფერიულობა ანდებში 

11. სიერა-დე-პიურას პერიფერიულობა გარემოს, პოლიტიკური, კულტურული, 

სოციალური და ეკონომიკური ინფრასტრუქტურული ფაქტორების 

თვალსაზრისით 

12. ვიკის რეგიონი 

13. ეკონომიკა 

14. ბუნებრივი გარემოს დაბინძურება ადგილობრივ დონეზე 

15.  ფაქტორები რომლებიც ზემოქმედებენ ტერიტორიულ მგრძნობელობაზე და 

რომელიც აბრკოლებენ  რესურსების სწორად მართვას 

16. სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის პროგრამები 
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ნაწილი მეორე 

ბიომრავალფეროვნების მართვა, როგორც კლიმატის ცვლილების ადაპტაციის 

სტრატეგია 

17. ცენტრალური ანდების ბიომრავალფეროვნება 

18. ხილის გამოყენება ქვეშ ცენტრალურ ანდებში 

19. სამკურნალო მცენარეები 

20. სამკურნალო მცენარეებისგან დამზადებული მედიკამენტების ვარგისიანობა 

 

წინასიტყვაობა 

მდგრადობა ბოლო წლების განმავლობაში გახდა აუცილებელი მიდგომა სხვადასხვა 

დარგის განვითარებისთვის. თუმცა თავად ამ სიტყვას  აქვს განსხვავებული 

მნიშვნელობა  ეკონომიკური განვითარების, პოლიტიკის, კულტურული ევოლუციისა 

და მემკვიდრეობის, რესურსების მართვისა და სხვა კონტექსტში. წიგნი გადმოგვცემს, 

რომ მდგრადობა არასაკმარისი კონცეფციაა, რადგან ის არ ითვალისწინებს 

მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების მიღწევებს.  საყოველთაოდ ცნობილია, რომ 

"მდგრადი განვითარება" განიხილება როგორც კონცეფცია, რომლის საშუალებითაც 

უნდა გადალახონ ან დაამარცხონ ეკონომიკური და სოციალური უთანასწორობა 

ინდუსტრიულ და განვითარებად ქვეყნებს შორის არა მხოლოდ დღეს, არამედ 

მომავლისთვისაც.  გადამეტებული ექსპულატაცია , აზიანებს  გარემოს.  მდგრადობა, 

წარმოდგენილია, როგორც კონცეფცია, რომელიც გამოიყენება პერიფერიულ 

რეგიონებში  სოფლის განვითარებისათვის. პერუს ანდებში სოფლის ტერიტორიების 

განვითარება ძირითადად დაკავშირებულია სამეურნეო საქმიანობასთან.  ფერმერული 

მეურნეობის მიწის ნაკვეთების მართვა ყველაზე დიდი გამოწვევაა რეგიონის 

მცხოვრებლებისთვის. მწირი რესურსები, სახნავ-სათესი მიწები,  განსაკუთრებულ 

დაცვას ექვემდებარება. ფრიასის შემთხვევაში პერიფერიულობის და 

მარგინალიზაციის მაჩვენებელი დაკავშირებულია განათლების დაბალ დონესთან. 

ვიქუსის შემთხვაში პერიფერიულობა დამოკიდებულია მის სიმაღლესა და ამინდის 

პირობებზე.  წიგნში წარმოდგენილია რიგი მცენარეებისა, რომლებიც ხელს შეუწყობს 

სოფლის რაიონებს და პერიფერიული სოფლის მოსახლეობას მიაწვდის დამატებით 

საკვებს და დამატებით თანხებს თავიანთი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად. 

წიგნში ასევე წარმოდგენილია რიგი სამკურნალო მცენარეები, რომლებიც  ფართოდ 

გამოიყენება სოფლისა და ურბანული მოსახლეობის მიერ, განსაკუთრებით კი მას 

შემდეგ  რაც  მზარდი ინტერესი გაჩნდა ბუნებრივ  მედიცინაზე. 
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Nova; 2018; Graeme Scott Baber; 347.73/6; 2019-11467 

საერთაშორისო ფინანსური სამართალი 

1. საერთაშორისო საფინანსო სამართლის ბუნება 

2. გლობალური ფინანსური არქიტექტურა: სტრუქტურული ასპექტები 

3. ფინანსური სტაბილურობის საბჭო 

4. საერთაშორისო დასახლებების ბანკი 

5. ბაზელის კომიტეტი საბანკო ზედამხედველობის შესახებ 

6. ფასიანი ქაღალდების კომისიების საერთაშორისო ორგანიზაცია 

7. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი 

8. გლობალური ფინანსური არქიტექტურა: სამუშაოები 

9. საერთაშორისო საფინანსო სამართალი 
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წინასიტყვაობა 

ეს რეფორმები წარმატებული იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იარსებებს 

თავისუფალი ბაზრის პრინციპების, მათ შორის კერძო საკუთრების, ღია ვაჭრობისა 

და ინვესტიციების, კონკურენტუნარიანი ბაზრებისა და ეფექტიანი,  

რეგულირებული ფინანსური სისტემების კანონის უზენაესობის ვალდებულება. ეს 

პრინციპები აუცილებელია ეკონომიკური ზრდისა და კეთილდღეობისთვის, რათა 

მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდეს ცხოვრების დონე. ამ წიგნში განიხილება 

საერთაშორისო საფინანსო სამართალი; ფინანსური სტაბილურობა; ფასიანი 

ქაღალდები და ეკონომიკის განვითარებასთან დაკავშირებული სხვა საკითხები. 

 

 

 


