


პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია 

The First International Scholarly and Practical Conference 

კონკურენციის პოლიტიკა: თანამედროვე ტენდენციები და 

გამოწვევები  

COMPETITION POLICY: CONTEMPORARY TRENDS AND 
CHALLENGES  

კონფერენცია ეძღვნება კონკურენციის პოლიტიკის 25 წლის იუბილეს 

საქართველოში 

The conference is dedicated to the 25th anniversary of competition  

policy in Georgia 

პ რ ო გ რ ა მ ა

P r o g r a m m e  

17-18 ნოემბერი 

17-18 November 

თბილისი Tbilisi 

2017 



2 

კონკურენციის პოლიტიკა: თანამედროვე ტენდენციები და გამოწვევები 

COMPETITION POLICY: CONTEMPORARY TRENDS AND CHALLENGES 

17 ნოემბერი, 2017 

17 November 2017  

მონაწილეთა რეგისტრაცია 
Registration of Participants 

08:30-09:30 

კონფერენციის გახსნა/მისასალმებელი სიტყვა 
Opening Session/Welcome Speeches 

09:30-10:00 
ნოდარ ხადური 
საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარე, ივანე ჯავახი-
შვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფე-
სორი 
Nodar Khaduri 

Chairman of the Competition Agency of Georgia, Professor at Ivane Javakhi-
shvili Tbilisi State University 

გიორგი შარვაშიძე 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტე-
ტის რექტორი 
Giorgi Sharvashidze 
Rector of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 

დიმიტრი ქუმსიშვილი 
პირველი ვიცე-პრემიერი, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების მინისტრი 
Dimitri Kumsishvili  
First Vice Prime Minister, Minister of Economy and Sustainable Development of 
Georgia 

მიხეილ ჩხენკელი 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი 
Mikheil Chkhenkeli  
Minister of Education and Science of Georgia 



3 

 

ნინო გვენეტაძე 
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე 
Nino Gvenetadze 
The Chairperson of the Supreme Court of Georgia 
 
ბრუნო ბალვანერა 
ევროპის  რეკონსტრუქციისა  და  განვითარების  ბანკის  რეგიონალური 
დირექტორი კავკასიაში, მოლდოვასა და ბელარუსში 
Bruno Balvanera 
Director for Caucasus, Moldova and Belarus, European Bank for Reconstruction 
and Development (EBRD) 
 
ლორენცო ჩიარი  
საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, ოპერაციული 
ხელმძღვანელი, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი 
Lorenzo Ciari  
Deputy Chairman  of  the Organizing Committee,  The Operation  Leader,  Euro-
pean Bank for Reconstruction and Development 
 
რაფაელ კომენჟი 
დირექტორი,  B&S  Europe  (ევროკავშირის  პროექტის  „საქართველოს 
კონკურენციის  სააგენტოს  მხარდაჭერა“  განმახორციელებელი  კომპა
ნია) 
Rafael Comenge 
Managing Director,  B&S Europe  (EU  projectsupport  to Georgian Competition 
Agency implemented by B&S Europe ) 
 

 
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმების გაფორმება 

ბელარუსის, ესტონეთის, ლატვიის, მოლდოვას და რუმინეთის 
კონკურენციის ორგანოებთან 

Signing of the Memorandum of Understanding with Belarusian, Estonian, 
Latvian, Moldovan and Romanian Competition Authorities 

10:0010:30 
 
 ბელარუსის  რესპუბლიკის  ანტიმონოპოლიური  რეგულირებისა  და 
ვაჭრობის  სამინისტროსა  და  საქართველოს  კონკურენციის  სააგენტოს 
შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება 
 Signing  of  Memorandum  of  Understanding  with  the  Ministry  of  Anti
monopoly Regulation and Trade of the Republic of Belarus 
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 ესტონეთის რესპუბლიკის  კონკურენციის  ორგანოსა და  საქართვე
ლოს  კონკურენციის  სააგენტოს  შორის  ურთიერთთანამშრომლობის 
მემორანდუმის გაფორმება 
 Signing of Memorandum of Understanding with the Competition Authority of 
the Republic of Estonia 
 ლატვიის  რესპუბლიკის  კონკურენციის  საბჭოსა  და  საქართველოს 
კონკურენციის  სააგენტოს  შორის  ურთიერთთანამშრომლობის  მემო
რანდუმის გაფორმება 
 Signing of Memorandum of Understanding with the Competition Council of 
the Republic of Latvia 
 მოლდოვას  რესპუბლიკის  კონკურენციის  საბჭოსა  და  საქართვე-
ლოს  კონკურენციის  სააგენტოს  შორის  ურთიერთთანამშრომლობის 
მემორანდუმის გაფორმება 
 Signing of Memorandum of Understanding with the Competition Council of 
the Republic of Moldova 
 რუმინეთის  კონკურენციის  საბჭოსა  და  საქართველოს  კონკურენ
ციის  სააგენტოს  შორის  ურთიერთთანამშრომლობის  მემორანდუმის 
გაფორმება 
 Signing of Memorandum of Understanding with the Competition Council of 
Romania 
 ჩეხეთის რესპუბლიკის კონკურენციის დაცვის ოფისსა და საქართვე
ლოს კონკურენციის სააგენტოს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მე
მორანდუმის  გაფორმება 
 Signing of Memorandum of Understanding with the office for the protection 
of competition of the Czech Republic 
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I სესია (I ნაწილი) 

Session I (Part I) 

11:00-13:00  

 
ნოდარ ხადური 

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარე, ივანე ჯავახი-
შვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფე-
სორი 
Nodar Khaduri 

Chairman of the Competition Agency of Georgia, Professor at Ivane Javakhi-
shvili Tbilisi State University 
 
ვლადიმერ პაპავა 
აკადემიკოსი, თსუ პროფესორი, საქართველოს ეკონომიკის ყოფილი 
მინისტრი 

 მისასალმებელი სიტყვა/კონკურენციის პოლიტიკის ფორმირება 
საქართველოში 
Vladimer Papava 
Academician, TSU Professor, Former Minister of Economy of Georgia 
 Welcome Speech/Formation of Competition Policy in Georgia 
 
მიხეილ ჯიბუტი 
პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, სა-
ქართველოს ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი 

 საქართველოში კონკურენციის მთავარი ბარიერი: დაუსრულებელი 
დესოვეტიზაცია და განუვითარებელი კაპიტალიზმი 
Mikheil Jibuti  
Professor, President of the Georgian Academy of Economic Sciences, Former 
Minister of Economy of Georgia 
 The Main Obstacle of Competition in Georgia: unfinished de-Sovietization and 
undeveloped capitalism 
 
თეოდორ თანერი 
ავსტრიის კონკურენციის ფედერალური ორგანოს გენერალური დირექ-
ტორი 

 კონკურენციის ადვოკატირება 
Theodor Thanner 
Director General of the Austrian Federal Competition Authority  

 Competition Advocacy 
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ვლადიმირ კოლტოვიჩი 
ბელარუსის რესპუბლიკის  ანტიმონოპოლიური რეგულირებისა და  ვაჭ
რობის მინისტრი 
 ანტიმონოპოლიური რეგულირება ბელარუსის რესპუბლიკაში 
Vladimir Koltovich 
Minister, Ministry of Antimonopoly Regulation and Trade of Belarus 
 Antimonopoly Regulation in the Republic of Belarus 
 
იური ტერენტიევი 
უკრაინის ანტიმონოპოლიური კომიტეტის თავმჯდომარე 
 კონკურენციის გაუმჯობესება  მწარმოებლურობისა და ეკონომიკური 
ზრდის ხელშეწყობის მიზნით 
Yuriy Terentyev  
Chairman of the Antimonopoly Committee of Ukraine 
 Improving Competition to Foster Productivity and Economic Growth  
 
მერტ ოტსი 
ესტონეთის  რესპუბლიკის  კონკურენციის  ორგანოს  გენერალური  დი
რექტორი 
 კონკურენციის  კანონმდებლობის  აღსრულება  ესტონეთის  რეგული
რებად სფეროებში  
Märt Ots  
Director General of the Estonian Competition Authority 
 Competition Enforcement in Regulated Sectors in Estonia 
 
კიურშანტ უნლუსოი 
თურქეთის კონკურენციის ორგანოს ვიცე-პრეზიდენტი 
 თურქეთის  გამოცდილება სამართლიანი კონკურენტული გარემოს 
უზრუნველყოფის პროცესში 
Kürşat Ünlüsoy 
Vice President of the Turkish Competition Authority 
 Experience of Turkey in Ensuring a Fair Competitive Environment 
 
სკადიტა აბრამა 
ლატვიის რესპუბლიკის კონკურენციის საბჭოს თავმჯდომარე 
 ლატვიის  გამოცდილება  სამართლიანი  კონკურენტული გარემოს  უზ-
რუნველყოფის პროცესში 
Skadita Abrama  
Chairwoman of the Competition Council of the Republic of Latvia 
 Experience of Latvia in Ensuring a Fair Competitive Environment 
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I სესია (II ნაწილი) 

Session I (Part II) 

13:45-15:45 

 
იურატე სოვიენი 
ლიტვის რესპუბლიკის კონკურენციის საბჭოს თავმჯდომარის მოად-
გილე 

 რატომ არის მნიშვნელოვანი კონკურენციის პოლიტიკა? ლიტვის გა-
მოცდილება.  
Jūratė Šovienė 
Deputy Chair of the Competition Council of the Republic of Lithuania 

 Why is competition policy important? Lithuanian experience 
 
ვიორიკა კარარე 
მოლდოვის რესპუბლიკის კონკურენციის საბჭოს პრეზიდენტი 
 მოლდოვის გამოცდილება სამართლიანი კონკურენტული გარემოს 
უზრუნველყოფის პროცესში 
Viorica Cărare 
President of the Competition Council of the Republic of Moldova 

 Experience of Moldova in Ensuring a Fair Competitive Environment 
 

მარეკ ნიეჩციალი 
პოლონეთის კონკურენციისა და მომხმარებელთა დაცვის ოფისის პრე-
ზიდენტი 

 კონკურენცია. პოლონეთის გამოცდილება ეკონომიკურ და პოლიტი-
კურ ტრანსფორმაციაში.  
Marek Niechciał  
President of the Office of Competition and Consumer Protection of Poland 

 Competition. Polish Experience and History in the Face of Economic and 
Political Transformation 
 
ბოგდან მარიუს ჩირიტოიუ 
რუმინეთის კონკურენციის საბჭოს პრეზიდენტი 

 რუმინეთის გამოცდილება სამართლიანი კონკურენტული გარემოს 
უზრუნველყოფის პროცესში 
Bogdan Marius Chiriţoiu 
President of the Competition Council of Romania 
 Experience of Romania in Ensuring a Fair Competitive Environment 
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არტაკ შაბოიანი 
სომხეთის რესპუბლიკის ეკონომიკური კონკურენციის დაცვის სახელ-
მწიფო კომისიის თავმჯდომარე 

 კონკურენტული გარემოს განვითარება სომხეთის რესპუბლიკაში 
Artak Shaboyan 
Chair of the State Commission for the Protection of Economic Competition of 
the Republic of Armenia 

 Development of Competitive Environment in the Republic of Armenia 

პეტრ რაფაჯი, დანიელ სტანკოვი 
ჩეხეთის რესპუბლიკის კონკურენციის დაცვის ოფისის თავმჯდომარე 
ჩეხეთის კონკურენციის დაცვის ოფისი, საერთაშორისო ურთიერთო-
ბებისა და ადმინისტრაციის სამმართველოს დირექტორი 

 საერთაშორისო ვალდებულებები და თანამშრომლობა კონკურენ-
ციის სფეროში 
Mr.Petr Rafaj, Mr.Daniel Stankov  
Chairman of the Office for the Protection of Competition of Czech Republic, 
Director of the Division of External Relations and Administration 

 International Obligations and Co-operation in the Field of Competition 
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II სესია სექციებში მუშაობა 16:00-17:45 
Session II – Working in Sections 16:00-17:45 
 
სექცია I – სააქტო დარბაზის მისაღები 
Section I – Assembly Hall Lobby  
 
სექცია II – ოთახი N 101 
Section II – Room N 101 
 
სექცია III – ოთახი N 202 
Section III – Room N 202 
 
სექცია IV – მარო მაყაშვილის სამკითხველო დარბაზი 
Section IV – Maro Makashvili Reading Hall 
 
შემაჯამებელი სხდომა – 17:45-18:00 
Final Meeting – 17:45-18:00 
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l სექცია / Section l 

სამუშაო ენა-ინგლისური 

Working language – English 

სექციის მოდერატორი - ლიანა ჯაფარიძე 
Section Moderator - Liana Japaridze 

 

აურელიო ლა ტორე, ფრანსუა სუტი - კონკურენციის აღსრულება სა-
ქართველოში - არსებული პროგრესი და სამომავლო გამოწვევები „სა-
ქართველოს კონკურენციის სააგენტოს მხარდაჭერა“ 
Aurelio La Torre, Francois Souty - Ongoing Progress and Future Challenges 
for Competition Enforcement in Georgia "Support to the Georgian Competition 
Agency" 

ანიტა ნიესო - ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების 
ორგანიზაციის საქმიანობა სახელმწიფო შესყიდვებში შეთანხმებულ 
ქმედებასთან ბრძოლაში   
Anita Nyeso - OECD’s Work on Fighting against Bid Rigging 

გორან კარესკოგი - კონკურენცია სახელმწიფო შესყიდვებში 
Göran Karreskog - Competition in Public Procurement 

ნიკა ასანიძე - დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების 
უარყოფითი გავლენა კონკურენციის პოლიტიკაზე  
Nika Asanidze - Dominant Position and its Negative Impact on Competition 
Policy 

დავით ბასიაშვილი - რეგულირებადი ეკონომიკის დერეგულირების 
პრაქტიკა   
Davit Basiashvili - The Practice of Deregulation of a Regulated Economy 

გიორგი ბენაშვილი - ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება და 
კონკურენციული პოლიტიკის ჩამოყალიბების მნიშვნელობა  
Giorgi Benashvili - Association Agreement with the EU and the Importance of 
Creating Competition Policy 

ნინო თანდილაშვილი - კონკურეცნია უმაღლესი განათლების სისტე-
მაში 
Nino Tandilashvili - Competition in Higher Education System  



11 

სოლომონ მენაბდიშვილი - ქართულ კონცენტრაციის რეგულირებაში 
ძირითადი საკანონმდებლო ხარვეზები   
Solomon Menabdishvili - The Main Legislative Flaws in the Regulation of Con-
centration in Georgia 

ჰოვსეპ პატვკანიანი - გაცვლითი კურსით გამოწვეული ასიმეტრია, რო-
გორც მაღალ კონცენტრირებული ბაზრის ფორმირების საფუძველი - 
სომხეთის მაგალითი 
Hovsep Patvkanyan - Exchange Rate Pass-through Asymmetry as Proxy for 
High Market Concetration: case of Armenia  

ლიანა ჯაფარიძე - „ერთიანი ეკონომიკური პირის“ ცნების თავსებადო-
ბა საქართველოს კონკურენციის კანონმდებლობასთან და მისი გამო-
ყენების პრობლემატიკა ქართულ პრაქტიკაში   
Liana Japaridze - Compatibility of the Term “Single Economic Entity” with the 
Competition Legislation of Georgia and the Problems of its Application in the 
Georgian Enforcement Practice  

ll სექცია / Section ll 

სექციის მოდერატორი - ნანა რამაზაშვილი 
Section Moderator - Nana Ramazashvili 

მერაბ ვანიშვილი, ნინო ვანიშვილი - საბანკო კონკურენციის საკანონ-
მდებლო და ინსტიტუციური უზრუნველყოფა საქართველოში  
Merab Vanishvili, Nino Vanishvili - The Legislative and Institutional Provision 
of Banking Competition in Georgia 

თენგიზ ვერულავა - შეზღუდული კონკურენცია ჯანდაცვის ბაზარზე: გა-
დაწყვეტის გზები   
Tengiz Verulava - Limited Competition in the Healthcare Market: Policy So-
lutions 

ანნა თანდილაშვილი - კონკურენცია, როგორ ზრდის იგი ქალაქების 
პოპულარობას   
Anna Tandilashvili - Competition, how it Increases the Popularity of Cities  

ოთარ კიკვაძე, შოთა გეთია - კონკურენცია სახელმწიფო შესყიდვების 
განხორციელების პროცესში   
Otar Kikvadze, Shota Getia - Competition in the Public Purchasing Process  
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თამარ ლაზარიაშვილი - კონკურენცია სადაზღვევო ბაზარზე და მისი 
რეგულირების მექანიზმები   
Tamar Lazariashvili - Competitiveness on the Insurance Market and its 
Regulation Mechanisms  

დალი მაგრაქველიძე, ნინო გრიგოლაია - სახელმწიფოს ანტიმონო-
პოლიური პოლიტიკა და კონკურენცია საქართველოში  
Dali Magraqvelidze, Nino Grigolaia - State Antimonopoly Policy and Compe-
tition in Georgia  

ლაშა მგელაძე - კონკურენციის პოლიტიკის ხარვეზები და მათი დაძ-
ლევის გზები  
Lasha Mgeladze - Gaps of Competition Policy and the Ways to Overcome them 

ნინო მიქიაშვილი - ქვეყნის კონკურენტუნარიანობა და სახელმწიფო 
შესყიდვები, როგორც კონკურენტუნარიანობის მართვის ინსტრუმენტი 
Nino Mikiashvili - Competitiveness of the Country and Public Procurement as a 
Tool for Competitive Management  

ნანა რამაზაშვილი - კონკურენციის კანონმდებლობის აღსრულება 
სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებთან მიმართებით  
Nana Ramazashvili - Competition Law Enforcement towards State Authorities  

მარინა ტაბატაძე - რეგიონული განვითარების რეგულირების თანამედ-
როვე ტენდენციები საქართველოში   
Marina Tabatadze - Contemporary Trends of Regional Development Regula-
tion in Georgia  

ნანა ფირცხელავა - ბუნებრივი მონოპოლიების რეგულირება საქარ-
თველოში  
Nana Pirtskhelava - Regulation of Natural Monopoly in Georgia  

შოთა შაბურიშვილი, თინათინ მეძმარიაშვილი - კონკურენციის რეგუ-
ლირების მეთოდები საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების სის-
ტემაში  
Shota Shaburishvili, Tinatin Medzmariashvili - Competition Regulation Me-
thods in the State Procurement System of Georgia  

მალხაზ ჩიქობავა - კონკურენციის დეფინიციის შედარებითი ანალიზი 
Malkhaz Chikobava - Comparative Analysis of the Definition of Competition  
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ეთერ ხარაიშვილი - კონკურენცია ღვინის ბაზარზე და დივერსიფიკა-
ციის სტრატეგიები   
Eter Kharaishvili - Competition on Wine Market and the Features of Price 
Behavior  

ივანე ხასია - კონკურენციის პოლიტიკის გავლენა ეკონომიკურ გარე-
მოზე და საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებე-
ბის მნიშნველობა ამ პროცესში   
Ivane Khasia - The Impact of Competition Policy on the Economic Environment 
and the Importance of International Obligations in this Process  
 
 

 
lll სექცია / Section lll 

 
სექციის მოდერატორი - ნიკა სერგია 

Section Moderator - Nika Sergia 
 
პაატა აროშიძე, ბადრი გეჩბაია - სამამულო წარმოების ზოგიერთი 
პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის კვლევა ადგილობრივ ბაზარზე  
Paata Aroshidze, Badri Gechbaia - Research of Competitiveness of Some of 
the Domestic Products on the Local Market  
 
ნათია დაღელიშვილი, მიხეილ ძაგანია - სახელმწიფო დახმარება  
Natia Daghelishvili, Mikheil Dzagania - State Aid  
 
ქეთი ზუკაკიშვილი, ნინო ჯიბუტი - ანტიდემპინგი: კონკურენცია თუ 
საერთაშორისო კონკურენტუნარიანობა?   
Ketevan Zukakishvili, Nino Jibuti - Antidumping: Competition or International 
Competitiveness?  
 
მურთაზ კვირკვაია, ვასილ კიკუტაძე - ანტიდემპინგური რეგულირების 
მიდგომები საქართველოში   
Murtaz Kvirkvaia,Vasil Kikutadze - Anti-dumping Regulation Approaches in 
Georgia  
 
ქეთევან ლაფაჩი - კონკურენციის ადვოკატირების პრობლემები და 
გამოწვევები საქართველოში   
Ketevan Lapachi - Competition Advocacy Problems and Challenges in Georgia  
ნინო მაქაცარია, ლაშა ნარსია - კონკურენციის პოლიტიკა და მისი 
განვითარების ზოგადი ტენდენციები საქართველოში  
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Nino Maqatsaria, Lasha Narsia - Competition Policy and General Trends of its 
Development in Georgia  

სოფიო მომცელიძე - კონცენტრაციის რეგულირების ცალკეული საკი-
თხები საქართველოსა და ევროკავშირში   
Sophio Momtselidze - Some Aspects of Merger Control in Georgia and the EU  

ნიკა სერგია - ურთერთდამოკიდებული პირების ინსტიტუტის ფუნქცია 
და მიზანშეწონილობა ქართულ კონკურენციის სამართალში  
Nika Sergia - Functionality and Feasibility of the Institute of Integrated Persons 
in the Competition Law of Georgia  

გვანცა ჩადუნელი - არაკეთილსინდისიერი კონკურენცია უპირატესად 
კომერციული პარაზიტიზმის მაგალითზე და მისი ურთიერთქმედება 
ინტელექტუალური საკუთრების სამართალთან  
Gvantsa Chaduneli - Dishonest Competition and its Interaction with the Int-
ellectual Property Law  

აკაკი ცერცვაძე - ანტიმონოპოლიური რეგულირების ასპექტები 
Akaki Tsertsvadze - Aspects of Antimonopoly Regulation  

იუზა წოწერია - დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენე-
ბის წინააღმდეგ ბრძოლა - ანტიმონოპოლიური პოლიტიკის ერთ-ერთი 
ძირითადი მიმართულება   
Iuza Tsotseria - Struggle against Abuse of Dominant Position as One of the 
Main Directions of Antimonopoly Policy  

ლევან ჭელიძე, დავით ჭელიძე - სახელმწიფო შესყიდვების სისტემა - 
კონკურენტული გარემოს ფორმირების ერთ-ერთი ბერკეტი  
Levan Chelidze,Davit Chelidze - State Purchasing System - One of the Levers 
for Forming a Competitive Environment  

გიორგი ჭინჭარაული, მაია კაპანაძე - კონკურენციის სახელმწიფო 
პოლიტიკის შესახებ   
Giorgi Chincharauli,Maia Kapanadze - About State Politics of Competition  

ნოდარ ხადური, სლავა ფეტელავა - ეკონომიკური კონკურენციის პო-
ლიტიკის იმპლემენტაცია საქართველოში   
Nodar Khaduri, Slava Fetelava - The Implementation of Economic Compe-
tition Policy in Georgia  
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თამარ ხახიშვილი - ქვეყნების კონკურენტუნარიანობა და სახელმწიფო 
მხარდაჭერა კომპანიების ჯანსაღი კონკურენციისთვის  
Tamar Khakhishvili - Competitiveness of the Countries and State Support of  
Healthy Competition of Companies  
 

 
lV სექცია / Section lV 

 
სექციის მოდერატორი - თინათინ ლოლაძე 

Section Moderator - Tinatin Loladze 
 

კობა აბლოთია - თანამედროვე ეკონომიკა და კონკურენცია  
Koba Ablotia - Modern Economy and Competition  
 
ნონა ახვლედიანი - კონკურენტუნარიანობა ეკონომიკურად განუსაზღ-
ვრელობის პირობებში (სტატისტიკური ანალიზი)  
Nona Akhvlediani - Competitiveness under Economic Uncertainty (statistical 
analysis) 
 
გივი ბედიანაშვილი - ბიზნესი და კონკურენციის ინსტიტუციური გარემო 
ევროინტეგრაციის პირობებში   
Givi Bedianashvili - Business and Institutional Environment of Competition in 
the Context of European Integration  
 
გულნაზ ერქომაიშვილი - ეროვნული კონკურენტული უპირატესობის 
მიღწევის ეკონომიკური პოლიტიკა   
Gulnaz Erkomaishvili - Economic Policy of Achieving National Competitive 
Advantage  
 
ლია თოთლაძე - ეკონომიკური აქტივობის პროგნოზირებისათვის გა-
მოყენებული ზოგიერთი ინდიკატორის შესახებ  
Lia Totladze - About Some Indicators Forecasting Economic Activity  
 
ნაზირა კაკულია - ინსტიტუტების ფორმირებისა და მათი ჩამორჩენის 
საკითხები კონკურენციის პოლიტიკისა და ტრანსფორმაციის მაჩვენე-
ბელთა სისტემის საფუძველზე   
Nazira Kakulia - Issues of Formation and Lagging of Institutions Based on the 
System of Competition Policy and Transformation Indexes  
 
თინათინ ლოლაძე - საერთაშორისო ვალდებულებები და თანამ-
შრომლობა კონკურენციის სფეროში   
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Tinatin Loladze - International Commitments and Cooperation in the Field of 
Competition  

რევაზ ლორთქიფანიძე - კონკურენციის ზოგადთეორიული გააზრებისა 
და საერთაშორისო პრაქტიკის საკითხები   
Revaz Lortkipanidze - Issues for General-theoretical Comprehension and In-
ternational Practice of Competition  

რამაზ ნამიჭეიშვილი - საქართველო აგონიალიბერალური ეკონომი-
კის კვალზე    
Ramaz Namicheishvili - Following the Agony Liberal Economy of Georgia 

ია ნაცვლიშვილი - დანახარჯი-სარგებლის ანალიზის გამოყენების შე-
საძლებლობები კონკურენციის პოლიტიკის განხორციელებაში (თეო-
რიული ასპექტები)    
Ia Natsvlishvili - Possibilities of Using Cost-Benefit Analysis in the Implemen-
tation of Competition Policy (theoretical aspects) 
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