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ალექსანდრე ერგეშიძე 

▪ მისამართი: აბაშიძის ქ. N41, თბილისი, 0179, საქართველო
▪ ტელ. ნომერი: +995 598 25 19 11 ▪ ელფოსტა: aleksandre.ergeshidze@nbg.gov.ge

განათლება 

2014 – 2017 

2010 – 2012 

 ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თსუ), 
თბილისი, საქართველო

დოქტორის ხარისხი ეკონომიკაში;  

დისერტაცია: გაცვლითი კურსის ზეგავლენა მაკროეკონომიკურ 

გარემოზე. 

სწავლების ენა: ქართული 

 ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის

საერთაშორისო სკოლა  (ISET), თბილისი, საქართველო

მაგისტრის ხარისხი ეკონომიკაში;  

სწავლების ენა: ინგლისური     GPA 3.8/4.00  

სამაგისტრო ნაშრომი: CGE მოდელის გაფართოება არასრულყოფილი 

კონკურენციის დაშვებით 

2006 - 2010  ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თსუ), 
თბილისი, საქართველო

ბაკალავრის ხარისხი ეკონომიკასა და ბიზნესის ადმინიტრირებაში 

სწავლების ენა: ქართული 

სამუშაო გამოცდილება 

09. 2017 - დღემდე

09. 2012 – 09.2017

10. 2012 – დღემდე

10. 2013 - დღემდე

03. 2016 - დღემდე

03. 2014 – 06. 2015

09. 2015 – 06. 2017

02. 2016 – 06. 2017

02. 2016 – 07. 2016

04. 2015 – 09. 2015

 საქართველოს ეროვნული ბანკი, ფინანსური სტაბილურობის ანალიზის 
დეპარტამენტი – მთავარი სპეციალისტი

მოვალეობა: ფინანსური სექტორის მონაცემების ანალიზი, საბანკო 

სექტორის მდგრადობისა და ეფექტიანობის შეფასება, სისტემური 

რისკების ანალიზი, სტრესტესტის მოდელის განვითარება, 

მაკროპრუდენციული ინსტრუმენტების დანერგვაში მონაწილეობის 

მიღება, ეკონომიკის მოდელირება და ეროვნული ბანკის ანგარიშებში 

მონაწილეობის მიღება.  

 საქართველოს ეროვნული ბანკი, მაკროეკონომიკისა და სტატისტიკის 
დეპარტამენტი, მაკროეკონომიკური კვლევების განყოფილება – მთავარი 
სპეციალისტი (2016-2017); წამყვანი სპეციალისტი (2015-2016); უფროსი 
სპეციალისტი (2012-2015).

 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასისტენტ-პროფესორი

o სტატისტიკა ბიზნესისათვის

o მიკროეკონომიკა  (მაგისტრატურა)

o ეკონომეტრიკა (მაგისტრატურა)

o მმართველობითი აღრიცხვა

 შავი ზღვის უნივერსიტეტი, მიწვეული ლექტორი

o მიკროეკონომიკა (სწავლების ენა: ინგლისური)

o მაკროეკონომიკა  (სწავლების ენა: ინგლისური)

o ეკონომიკის პრინციპები (სწავლების ენა: ქართული)

 PMCG და კონრად ადენაუერის ფონდის ერთობლივი პროექტი: 
“Assessment of Fiscal Sustainability of the Universal Healthcare Program in 
Georgia, 2015-2030” – მკვლევარი
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05. 2013 – 08. 2013

09. 2011 – 06. 2012

 GIZ-ს და ISET-ის ერთობლივი პროექტი: „გაცვლითი კურსის ეფექტის 
შეფასება საქართველოს ეკონომიკის სექტორულ გამოშვებასა და 
კეთილდღეობაზე“ – მკვლევარი

      მოვალეობა: CGE მოდელის აგება საქართველოსთვის და მისი 

გამოყენებით გაცვლითი კურსის ეფექტის შეფასება ეკონომიკასა და 

საზოგადოების  კეთილდღეობაზე. 

 ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა (ISET) – პროფესორის ასისტენტი 
მიკროეკონომიკაში. სწავლების ენა: ინგლისური

პუბლიკაციები  

1. კაპიტალის დამატებითი ბუფერის მოთხოვნა სისტემური ბანკებისთვის (2017 წელი) 
https://www.nbg.gov.ge/uploads/journal/2017/ii_nawili_1.pdf

2. მონეტარული და სავალუტო პოლიტიკის ეფექტიანობის შეფასება სტრუქტურული და 
ბაიეზიანური მოდელების გამოყენებით (2017 წელი)

http://www.pgie.tsu.ge/contentimage/sxvadasxva/jurnali_ekonomisti/ekonomisti_2-2017.pdf

3. საქართველოს ფინანსური სექტორი: თანამედროვე მდგომარეობის ანალიზი და ახალი 
გამოწვევები (2017 წელი)  https://www.tsu.ge/data/file_db/economist_faculty/jurnal2.pdf

4. სავალუტო კურსის გავლენა მაკროეკონომიკურ გარემოზე (2017 წელი) 
http://www.pgie.tsu.ge/contentimage/konferenciebi/2017_.pdf

5. საკრედიტო რისკის მოდელი: იპოთეკური სესხის გაცემისას მსესხებლის 
გადახდისუნარიანობის შეფასება, ეკონომიკა და საბანკო საქმე (2016 წელი) 
https://www.nbg.gov.ge/bankjournal/index.php?m=115&blog_id=174

6. ჯანდაცვის პროგრამის ფისკალური მდგრადობის შეფასება საქართველოში 2015-2030 წლებში 
(2015 წელი)

http://www.pmcg-

i.com/media/k2/attachments/Assessment_of_Fiscal_Sustainability_of_the_Universal_Healthcare_Progra 
m_in_Georgia_2015-2030.pdf

7. საპენსიო რეფორმის მაკროეკონომიკური ეფექტი (2015 წელი)

http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/113807/4/Moxsenebnebata_Krebuli.pdf

დამატებითი საგანმანათლებლო კურსები/ტრეინინგები  

24.07.17 - 04.08.17 

14.06.17 - 02.08.17 

21.05.15 – 11.06.15 

10.11.14 - 21.11.14 

24.06.13 - 05.07.13 

04.04.16 - 15.04.16 

27.04.15 - 08.05.15 

 საერთაშისო სავალუტო ფონდი (IMF), მიიღო მონაწილეობა კურსებში:
o კაპიტალის ნაკადების მართვა: მაკროეკონომიკური ანალიზი და

პოლიტიკა (ვაშინგტონი)

o ფინანსური ბაზრის ანალიზი (edX)

o მაკროეკონომიკური პროგნოზირება (edX)

o მაკროეკონომიკური მენეჯმენტი და ფინანსური სექტორის

საკითხები (თბილისი)

o ფინანსური პროგრამირება და პოლიტიკა (თბილისი)

 გერცენზეს სასწავლო ცენტრი, შვეიცარია. მიიღო მონაწილეობა კურსში 
„ფინანსური სტაბილურობა“

 მსოფლიო ბანკი, ვაშინგტონი, ამერიკა. მიიღო მონაწილეობა კურსში 
„საპენსიო რეფორმის ძირითადი კურსი“

https://www.nbg.gov.ge/uploads/journal/2017/ii_nawili_1.pdf
http://www.pgie.tsu.ge/contentimage/sxvadasxva/jurnali_ekonomisti/ekonomisti_2-2017.pdf
https://www.tsu.ge/data/file_db/economist_faculty/jurnal2.pdf
http://www.pgie.tsu.ge/contentimage/konferenciebi/2017_.pdf
https://www.nbg.gov.ge/bankjournal/index.php?m=115&blog_id=174
https://www.nbg.gov.ge/bankjournal/index.php?m=115&blog_id=174
https://www.nbg.gov.ge/bankjournal/index.php?m=115&blog_id=174
http://www.pmcg-i.com/media/k2/attachments/Assessment_of_Fiscal_Sustainability_of_the_Universal_Healthcare_Program_in_Georgia_2015-2030.pdf
http://www.pmcg-i.com/media/k2/attachments/Assessment_of_Fiscal_Sustainability_of_the_Universal_Healthcare_Program_in_Georgia_2015-2030.pdf
http://www.pmcg-i.com/media/k2/attachments/Assessment_of_Fiscal_Sustainability_of_the_Universal_Healthcare_Program_in_Georgia_2015-2030.pdf
http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/113807/4/Moxsenebnebata_Krebuli.pdf
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ენების ცოდნა 

ქართული: 

მშობლიური 
ინგლისური: კარგად რუსული: კარგად 

გერმანული: 

საშუალოდ 

კომპიუტერული პროგრამების  ცოდნა 

Windows, MS Office (Word, Excel, PowerPoint),  STATA, EViews, 

პიროვნული თვისებები 

შრომისმოყვარე 

მიზანდასახული  

გუნდური მომუშავე   

ლოგიკურად და ანალიტიკურად მოაზროვნე 

18.01.16 - 21.01.16 

11.09.15 - 11.20.15 

08.12.14 - 12.12.14 

14.10.13 - 18.10.13 

15.04.13 - 19.04.13 

11.03.13 - 20.03.13 

18.02.13 - 01.03.13 

07.08.12 - 14.08.12 

 ვენის გაერთიანებული ინსტიტუტი (Joint Vienna Institute), ვენა, ავსტრია.

მივიღე მონაწილეობა შემდეგ კურსებში:

o საბანკო სექტორის ფინანსური სტაბილურობის სტრესტესტი

o მონეტარული და სავალუტო პოლიტიკა

o მაკროპრუდენციული პოლიტიკა

o მაკროფინანსური სტაბილურობა ცენტრალურ, აღმოსავლეთ და 
სამხრეთ ევროპაში.

o ფინანსური სისტემის სტაბილურობა, სისტემური რისკი და

მაკროპრუდენციული პოლიტიკა.

 მსოფლიო ბანკი, თბილისი, საქართველო. მიიღო მონაწილეობა კურსში 
„საპენსიო რეფორმის სიმულაციების პროგრამის (PROST) ტრეინინგი.“

 ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა (ISET), თბილისი, საქართველო. 
მიიღო მონაწილეობა კურსში „გამოთვალადი ზოგადი წონასწორობის 
მოდელი (Computable General Equilibrium Models)”.  აირჩიეს 30 
მონაწილიდან კვლევით პროექტზე სამუშაოდ.

 სერჟის (CERGE–EI) ეკონომიკური ინსტიტუტი, პრაღა, ჩეხეთი – მიიღო 
მონაწილეობა კურსში „სწავლების პრინციპები და პრაქტიკული 
მეცადინეობები ეკონომიკური კურსებისათვის.“

ჯილდოები  და მიღწევები 

2016 

2011 

2010 

2008-2009 

2006 

2006  

 რუსთაველის ფონდის დაფინანსება დოქტორანტურაში სასწავლებლად

და კვლევის ჩასატარებლად

 საქართველოს ეკონომიკური ოლიმპიადის გამარჯვებული

 სრული დაფინანსება უნივერსიტეტში სასწავლებლად (ISET)

 თსუ-სა და “Procredit Bank”-ის მიერ ორგანიზებული კონფერენციის

„საბანკო პროდუქტები და მსოფლიო ფინანსური კრიზისი,“

გამარჯვებული

 სრული დაფინანსება უნივერსიტეტში სასწავლებლად (თსუ)

 გერმანული ენის დიპლომის მფლობელი (Sprachdiplom)




