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ფუნქციონირების
პრობლემები
საქართველოში. კრებული II.
თბ., 1997.

28 გვ.

48.

საქართველოს მრეწველობაში
მსხვილი სამეურნეო
სტრუქტურების ფორმირების
საკითხისათვის

საბაზრო ეკონომიკის
ფორმირებისა და
ფუნქციონირების
პრობლემები
საქართველოში, კრებული II,
თბ., 1997.

25 გვ.

49.

მონოგრაფია. გარდამავალი
პერიოდის სოციალურეკონომიკური პრობლემები
სახელმწიფოს სოციალურეკონომიკური პოლიტიკა და
პრივატიზაციის კონცეპტუალური
და მეთოდოლოგიური ასპექტები
მონოგრაფია "გარდამავალი
პერიოდის სოციალურეკონომიკური პრობლემები",
ნაწილი II
ეკონომიკის სახელმწიფოებრივი
რეგულირების შესახებ
(თეორიულ -მეთოდოლოგიური
მიდგომა)

1997 წ.

342 გვ.

ჟურნალი "ეკონომიკა", 10-12,
1998 წ.

12 გვ.

თბ., 1999 წ.

315 გვ.

საბაზრო
ეკონომიკის
ფორმირებისა
და
ფუნქციონირების
პრობლემები
საქართველოში.
შრომების
კრებული IV, თბ., 1999 წ.

19 გვ.

ეკონომიკის სახელმწიფოებრივი
რეგულირების გაძლიერების
აუცილებლობა და სახელმწიფოს

საბაზრო ეკონომიკის
ფორმირებისა და
ფუნქციონირების

39 გვ.

50.

51.

52.

53.
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ეკონომიკური პოლიტიკის
ჩამოყალიბების თეორიულმეთოდოლოგიური საკითხები

პრობლემები
საქართველოში. შრომების
კრებული IV, თბ., 1999 წ.

54.

მცირე საწარმოებისა და მსხვილი
სამეურნეო სტრუქტურების
ურთიერთმოქმედების
დიალექტიკა და სახელმწიფოს
ეკონომიკური როლის ზოგიერთი
საკითხი

საბაზრო ეკონომიკის
ფორმირებისა და
ფუნქციონირების
პრობლემები
საქართველოში. შრომები
კრებული, IV, თბ., 1999 წ.

14 გვ.

55.

სახელმწიფოს აგრარული
პოლიტიკა და აგროსამრეწველო
კომპლექსის განვითარების
პრობლემები

საბაზრო ეკონომიკის
ფორმირებისა და
ფუნქციონირების
პრობლემები
საქართველოში. შრომების
კრებული, IV, თბ., 1999 წ.

24 გვ.

56.

სახელმწიფო სამრეწველო
პოლიტიკის ჩამოყალიბების
პრინციპები და ძირითადი
მიმართულებები (თეორიულმეთოდოლოგიური მიდგომა)
გარდამავალ პერიოდში
სახელმწიფო აგრარული
პოლიტიკის ჩამოყალიბების
პრინციპები და ძირითადი
მიმართულებები
საქართველოს სოციალურეკონომიკური განვითარების
თანამედროვე მდგომარეობა
(თეორიულ-მეთოდოლოგიური,
ორგანიზაციული ასპექტები)

ჟურნალი "ეკონომიკა", 6-7.
1999 წ.

8 გვ.

ჟურნალი "ეკონომიკა", 1-3,
1999 წ.

7 გვ.

საბაზრო ეკონომიკის
ფორმირებისა და
ფუნქციონირების
პრობლემები
საქართველოში. შრომების
კრებული, IV, თბ., 1999 წ.

28 გვ.

59.

სახელმწიფოს რეგიონული
პოლიტიკის ფორმირების
თავისებურებები გარდამავალ
პერიოდში

საბაზრო
ეკონომიკის
ფორმირებისა
და
ფუნქციონირების
პრობლემები
საქართველოში.
შრომების
კრებული, V, თბ., 2000 წ.

15 გვ.

60.

ეკონომიკის სახელმწიფოებრივი
რეგულირება

საქართველოს ეკონომიკურ
მეცნიერებათა აკადემიის
შრომები, 1, 2000 წ.

22 გვ.

61.

გარდამავალ პერიოდში
ეკონომიკური ზრდის მართვის

"საქართველოს
რესპუბლიკა", N327-328-329-

57.

58.
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62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

პოლიტიკაზე გადასვლის
თავისებურება
აგროსამრეწველი კომპლექსის
განვითარების თავისებურებები,
ტენდენციები, შედეგები
აგროსამრეწველო კომპლექსის
განვითარების პრობლემები.
საკუთრების ფორმების
"მშვიდობიანი თანაარსებობა" და
სახელმწიფოს ეკონომიკური
ფუნქციები
აგროსამრეწველო კომპლექსში
რეგულირების ეკონომიკური და
ორგანიზაციული მექანიზმები
აგროსამრეწველო კომპლექსში
ორგანიზაციულ-სამართლებრივი
ფორმების სტატუსი და
პერსპექტივა
გარდამავალ პერიოდში
შერეული, სოციალური
მიმართულების ეკონომიკის
ფორმირების თავისებურება
მონოგრაფია. "გარდამავალი
პერიოდის სოციალურეკონომიკური პრობლემები",
ნაწილი III
საქართველოს სოციალურეკონომიკური განვითარების
დიაგნოსტიკის შუქ-ჩრდილები
დსთ - ეკონომიკური
თანამშრომლობის სივრცე

ადგილობრივი მმართველობის
სოციალურ-ეკონომიკური
ფუნქციები გარდამავალი
პერიოდის თავისებურებებისა და
მაკროეკონომიკური გარემოს
თანამედროვე ტენდენციების
გათვალისწინებით
(კონცეფტუალურ მეთოდოლოგიური მიდგომა)
სოციალურ-ეკონომიკური
განვითარების დაგეგმვის
რეგიონული თავისებურებები
გარდამავალ პერიოდში
(კონცეფტუალურმეთოდოლოგიური მიდგომა)

330. 1999 წ.
"საქართველოს
რესპუბლიკა", N165, 1999 წ.
"საქართველოს
რესპუბლიკა", N166, 1999 წ.

"საქართველოს
რესპუბლიკა", N168. 1999 წ.
"საქართველოს
რესპუბლიკა", N179, 1999 წ.

"საქართველოს
რესპუბლიკა", N261, 264,
265, 1999 წ.
თბ., 2001 წ.

422 გვ.

ჟურნალი "მაკრო მიკრო
ეკონომიკა", N12, 2001 წ.

11 გვ.

გაზეთი "სვობოდნაია
გრუზია", 2 თებერვალი, 2002
წ.
გარდამავალი პერიოდის
საფინანსო-ეკონომიკური
პრობლემები, კრებული,
ტომი VI, თბ., 2002 წ.

8 გვ.

საქართველოს ეკონომიკურ
მეცნიერებათა აკადემიის
შრომები 3. თბ., 2002 წ.

14 გვ.

8

72.

დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა
თანამეგობრობა - ინტეგრაციული
პროცესების გაძლიერების
ეკონომიკური სივრცე. საბაზრო

ეკონომიკის განვითარების
პრობლემები
საქართველოში. სამეცნიერო
შრომების კრებული. ტომი
III "მეცნიერება", 2003 წ.

8 გვ.

73.

გლობალიზაცია და ეროვნული
ეკონომიკის ტრანსფორმაციის
თანამედროვე ტენდენციები
(კონცეფტუალურ მეთოდოლოგიური მიდგომა)

საბაზრო ეკონომიკის
ფორმირების და
ფუნქციონირების
პრობლემები
საქართველოში. შრომების
კრებული. ტომი VI. თბ., 2002
წ.

24 გვ.

74.

ეკონომიკური უსაფრთხოების
კონცეფცია - ეროვნულსახელმწიფოებრივი
ეკონომიკური იდეოლოგიის
ფორმირების საფუძველი

საბაზრო ეკონომიკის
ფორმირების და
ფუნქციონირების
პრობლემები
საქართველოში. შრომების
კრებული. VII ტომი. თბ.,
2003 წ.

28 გვ.

75.

საქართველოს ეკონომიკის
განვითარების ტენდენციები და
ორიენტირები

საქართველოს ეკონომიკურ
მეცნიერებათა აკადემია.
შრომები 4. თბ., 2004.

17 გვ.

76.

ზოგიერთი მოსაზრება
საქართველოს ეკონომიკის
ტრანსფორმაციის პროცესების
დაჩქარების შესახებ
ეკონომიკური რეფორმების
კონცეპტუალურმეთოდოლოგიური ასპექტები და
კვაზი საბაზრო ეკონომიკის
ფორმირება
საქართველოს სოციალურეკონომიკური განვითარების
დიაგნოსტიკის შუქ-ჩრდილები

ჟურნალი "ეკონომიკა", N3,
2004 წ.

12 გვ.

ჟურნალი
"ბიზნესი
და
კანონმდებლობა", N7, 2004 წ.

9 გვ.

ჟურნალი "ბიზნესი და
კანონმდებლობა". N8, 2004
წელი.

10 გვ.

79.

საქართველოს ეკონომიკა
მსოფლიო ინტეგრაციულ
პროცესებში

ჟურნალი "ბიზნესი და
კანონმდებლობა", N9, 2004
წელი.

10 გვ.

80.

ეკონომიკა -სახელმწიფოგლობალიზაცია.

ჟურნალი "ბიზნესი და
კანონმდებლობა". N10. 2004
წელი.

18 გვ.

81.

საქართველოს ეკონომიკური

ჟურნალი "ბიზნესი და

7 გვ.

77.

78.

9

უსაფრთხოება

კანონმდებლობა". N11-12.
2004 წელი.

82.

სახელმწიფოს რეგიონული
პოლიტიკის ფორმირების
თავისებურებები

ჟურნალი "ბიზნესი და
კანონმდებლობა". N2. 2005
წელი.

8 გვ.

83.

"ვარდების რევოლუცია" და
სახელმწიფოს ახალი
ეკონომიკური პოლიტიკის
ფორმირების აუცილებლობა
მონოგრაფია. სოციალური
ეკონომიკა: ფორმირება და
განვითარება. I ნაწილი
სოციალური ეკონომიკის
ფორმირებისა და
ფუნქციონირების პრინციპები
ეროვნული ეკონომიკის მდგრადი
და უსაფრთხო განვითარების
სტრატეგიის ფორმირების
საკითხისათვის.
საქართველოს ეკონომიკის
გარდაქმნების კონცეპტუალურმეთოდოლოგიური ანალიზი
(1990-2007 წწ.)
საქართველოს ეროვნული
ეკონომიკის ეგზოგენური (გარე)
ფაქტორების ისტორიული
წარმომავლობა და ზემოქმედების
ლოგიკა
ეკონომიკის ტრანსფორმაციულ
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