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ევროპული ინოვაციური  და ეკონომიკური მოდელების    

ფორმირების პრობლემები და გადაჭრის გზები საქართველოში 

                                                
ავტორები:  ნინო  ელიზბარაშვილი, გივი ქოჩორაძე 

პოლიტიკის დოკუმენტზე მომუშავე   ექსპერტთა ჯგუფი  :  

კახა გოგოლაშვილი, ირმა ხვედელიანი, თენგიზ სვანიძე, 

 ეკა გეგეშიძე, გიორგი ჭილაძე, ნოდარ ძიძიკაშვილი,რევაზ ბურჭულაძე  

რეგიონალური კოორდინატორები: ნინო ხუხუა, თამარ მაისურაძე 

პროექტის დირექტორი: ნინო  ელიზბარაშვილი 

 პოლიტიკის დოკუმენტი   მომზადებულია აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების 

ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის მიერ დაფინანსებული  პროექტის“  ევროპული  

ინოვაციური  და ეკონომიკური მოდელების დანერგვა -ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის მისაღწევად“ 

,რომელიც  ხორციელდება  შემდეგი  ორგანიზაციების  მიერ :  

◼ საერთაშორისო ასოციაცია“ქალი და ბიზნესი“  

◼ კვლევების ტექნოლოგიების და ინოვაციების ხელშემწყობი საერთაშორისო ცენტრი- ICARTI 

◼ საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი (რონდელის ფონდი)-

GFSIS 

◼ ევროპული ინტეგრაციის  ფორუმი- სამოქალაქო დიალოგი  და კონსალტინგი,_EIF 

◼ საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ანალიტიკის ასოციაცია(NASA-Georgia) 

◼ ჯუნიორ ეჩვიტმენტ საქართველო(JAG) 

◼ საქართველოს ჩაის მწარმოებელთა ასოციაცია-GTEA 

◼ ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო   - იმერეთის რეგიონალური ორგანიზაცია- ADC 

◼ ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელის მცხეთა–მთიანეთის კომიტეტი -მცხეთა–მთიანეთის 

რეგიონალური ორგანიზაცია- MCAVN 

 

 

წინამდებარე გამოცემაში  თავმოყრილი  დოკუმენტების შინაარსზე პასუხისმგებელია საერთაშორისო  

ასოციაცია“ქალი და ბიზნესი“.  გამოცემაში  გამოთქმული მოსაზრებები არ ასახავს აღმოსავლეთ 

პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის 

თვალსაზრისს.  

 

საავტორო უფლებები დაცულია და  ეკუთვნის საერთაშორისო ასოციაციას“ქალი და ბიზნესი“   

წერილობითი  ნებართვის გარეშე  პოლიტიკის დოკუმენტის   არც  ერთი ნაწილი არ შეიძლება 

გადაიბეჭდოს ნებისმიერი, მათ შორის, ელექტრონული ან მექანიკური ფორმით. 
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სარჩევი 

 

წინასიტყვაობა---------------------------------------------------------------------             3გვ. 

I . პრობლემის აქტუალობა  ------------------------------------------------------ ------                    5გვ.     

II .   კვლევის  მიზანი და ამოცანები ,მეთოდოლოგია---------------------------- -       6გვ. 

განხილული თემები : 

◼ ციფრული ინოვაციური ჰაბები ევროპაში და მათი შექმნის პერსპექტივა        

    საქართველოში-------------------------------------------------------------       -----  9 გვ  

გივი ქოჩორაძე 

 

◼ DCFTA არსებული მდგომარეობის ანალიზი და ახალი ინოვაციური  ინსტრუმენტების  

დანერგვის  აუცილებლობა ექსპორტის ხელშეწყობისათვის--20 გვ  

კახა გოგოლაშვილი    

  

◼ კლასტერების განვითარება საქართველოში და  სახელმწიოფო პოლიტიკის შემუშავების 

ხელშეწყობა  --------------------------------------------------------------26გვ. 

ირმა ხვედელიანი   

 

◼ ინტელექტუალური საკუთრების მართვის სფეროში საუკეთესო ევროპული პრაქტიკის 

გადმოღება და მათი დანერგვის  ღონისძიებებისთვის  ხელშეწყობა საქართველოში  --------------

-----------------------------------------------------------37გვ. 

 გიორგი ჭილაძე 

 

◼ ტექნოლოგიური პლატფორმებისა და მეცნიერების კომერციალიზაციის პროცესის  

სინქრონიზაციის გამოწვევები საქართველოში----------------------------------- --46გვ. 

ეკა გეგეშიძე 

 

◼ ტექნოპარკების არსებული მდგომარეობის ანალიზი და პროგრამის ძირითადი    

   ამოცანები-----------------------------------------------------------------------------55 გვ 

თენგიზ სვანიძე 

 

◼ ჭკვიანი სპეციალობების სტრატეგიის პოპულარიზაცია და მათი განვითარების ხელშეწყობა 

იმერეთისა და მცხეთა-  მთაიანეთის რეგიონებში ------------------ 65გვ. 

ნოდარ ძიძიკაშვილი,ნინო ხუხუა, თამარ მაისურაძე,რევაზ ბურჭულაძე 
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წინასიტყვაობა  
   

 

წინამდებარე   პოლიტიკის დოკუმენტი შეიქმნა პროექტის“ევროპული  ინოვაციური  და 

ეკონომიკური მოდელების დანერგვა -ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის მისაღწევად“ 

ფარგლებში.   პროექტის იდეა  დაიბადა მას შემდეგ რაც საქართველოს ეკონომიკა კიდევ უფრო 

დაზიანდა Covid- 19 ეპიდემიის ფონზე. პანდემიასთან ბრძოლისათვის სახელმწიფო 

მმართველობის ორგანოების მიერ დაწესებულმა შეზღუდვებმა,  სერიოზული      ეკონომიკური   

ზეგავლენა მოახდინა მეწარმეობის განვითარებაზე,  მრავალი ბიზნეს სუბიექტი  დადგა ახალი 

გამოწვევების  წინაშე  .    

 

აღნიშნულიდან  გამომდინარე ლოგიკურია, რომ საქართველოში ქვეყნის ყველაზე 

მნიშვნელოვანი და გადაუდებელი ამოცანაა  ინკლუზიური ეკონომიკის ზრდის ახალი 

ფაქტორების დანერგვა , მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა  ეროვნულ, სექტორულ და 

ადგილობრივ დონეზე, იმ ეკონომიური  და ტექნოლოგიური სქემების ტრანსფერი    და 

დანერგვა, რომლებიც დღეს წარმატებით ფუნქციონირებს მსოფლიოს წარმატებულ ქვეყნებში. 

არსებული ეკონომიკური   კრიზისის  ეფექტური  დაძლევისათვის   და შემოსავლების მდგრადი 

შესაძლებლობების შესაქმნელად მნიშვნელოვანია  საქართველოს მთავრობის მხრიდან     

გადაიდგას სერიოზული ნაბიჯები  ყველა  პოზიტიური ეკონომიური სქემის (რა თქმა უნდა 

ჩვენი პირობების გათვალისწინებით) დანერგვისათვის, რომელსაც ისინი  ახორციელებენ. 

საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ დღეს ევროპამ ეკონომიური პოლიტიკა შეცვალა და გადავიდა 

ისეთ მაშტაბურ პროგრამებზე ,როგორიცაა ევროპის ახალი ინდუსტრიალური პოლიტიკა, 

რომელიც დაფუძნებულია ციფრული და  მწვანე ეკონომიკის (Green Deal) განვითარებაზე.  

მიუხედავად პანდემიის შეტევისა ევროპაში მოიძებნა  თანხები, რათა ევროპის ყველა ქვეყანაში 

შეიქმნას ციფრული ინოვაციური ჰაბები, რისთვისაც გამოიყო 1 მილიარდი ევრო  Green Deal-ის 

პროგრამის განსახორციელებლად 2020-2050 წლებისთვის, სადაც გაერთიანდა ისეთი 

მიმართულებები როგორიცაა: კლიმატის ცვლილება, განახლებადი ენერგეტიკა, 

ცირკულარული ეკონომიკა, ენერგო ეფექტური შენობები, აგრომრეწველობა, 

ბიომრავალფეროვნება, გარემოს დაბინძურება და სხვა. ისინი აპირებენ სერიოზულ 

ცვლილებებს, რათა მოიპოვონ წამყვანი მოთამაშის როლი მსოფლიოში და არ ჩამორჩნენ მათ 

მთავარ კონკურენტებს ამერიკის შეერთებულ შტატებს და აზიის ქვეყნებს.  

 

 წარმოდეგენილი პოლიტიკის დოკუმენტის  ფარგლებში ჩვენ საჭიროდ ჩავთვალეთ 

გაგვეშუქებინა რამდენიმე ტექნოლოგიური სქემა, რომლის განხორციელებაც საკმაოდ 

წაადგებოდა ჩვენს ქვეყანას. ესეთებია: ტექნოლოგიური პლატფორმები, ტექნოლოგიური 

პარკები, კლასტერული ეკონომიკა, ჭკვიანი სპეციალობები, ციფრული ინოვაციური ჰაბები და 

მათთან ერთად ინტელექტუალური საკუთრების საკითხები, რომლებიც თავისთავად 

მჭიდროდაა დაკავშირებული ტექნოლოგიებთან და ინოვაციებთან. ასევე განხილულ იქნა 

საქართველო-ევროკავშირის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმების 

(DCFTA-ს) ზოგიერთი შესაძლებლობები, რომლებიც დღეს არ არის ფართოდ გაშუქებული და 

რომელთა განხორციელებაც ხელს შეუწყობდა ჩვენი ქვეყნიდან ექსპორტის მოცულობის ზრდას.  
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ამასთან უნდა ავღნიშნოთ, რომ კვლევამ გამოავლინა რიგი ნაკლოვანებებისა, რომლებიც ამ 

სფეროში წარმართულ სახელმწიფო  პოლიტიკას ახასიათებს. ანალოგიური პრობლემების 

მოგვარების მაგალითები მრავლად არსებობს ევროპულ გამოცდილებაში, რაც მკაფიოდ არის 

ნაჩვენები   კვლევაში.  
. 
ცხადია,რომ  წარმოდგენილი ნაშრომი არ ამოწურავს თემების მრავალფეროვნებას, ატარებს 

სარეკომენდაციო ხასიათს და მასში პირდაპირ არის გაშუქებული/მითითებული ის ქმედებები, 

რომელებიც შეუძლიათ გამოიყენონ პოლიტიკის შემუშავების პროცესში  მთავრობის 

შესაბამისმა სტრუქტურებმა საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში 

დასახული მიზნების მისაღწევად.  

 

 პოლიტიკის დოკუმენტი მომზადებულია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ეროვნული 

პლატფორმის ექსპერტთა ჯგუფის მიერ,რომელთა მიმართ გვსურს მადლიერება გამოვხატოთ  

წარმოდგენილი ცალკეული თემების მომზადებისა და პროექტის განხორციელებაში   

მნიშვნელოვანი წვლილის შეიტანისათვის. ასევე, აღსანიშნავია  პროექტის  იმერეთისა და 

მცხეთა-მთიანეთის კოორდინატორების ეფექტური დახმარება კვლევასთან დაკავშირებული 

პრაქტიკული საკითხების კოორდინირებაში. 

 

ამასთანავე, გვსურს განსაკუთრებული  მადლიერებით  მოვიხსენიოთ  აღმოსავლეთ 

პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის 

საკორდინაციო საბჭო, რომელთა  მხარდაჭერით  და  ძალისხმევით შევძელით ამ კვლევის 

განხორციელება. 

 

მიგვაჩნია, რომ პროექტი გამოვიდა საინტერესო და თუ საქართველოს ხელისუფლება 

გამოთქვამს სურვილს მისი რომელიმე კომპონენტის განხორციელების კუთხით ჩვენ 

ჩავთვლით, რომ ჩვენი მისია შესრულებული იქნება (ტყუილად არ გვიშრომია).წინამდებარე 

კვლევა სწორედ არსებული სიცარიელის შევსების ერთ- ერთი მოკრძალებული ცდაა. 

ნინო ელიზბარაშვილი 

საერთაშორისო ასოციაცია“ქალი და ბიზნესის“ გამგეობის თავმჯდომარე  

 

გივი ქოჩორაძე 

 

კვლევების ტექნოლოგიების და ინოვაციების ხელშემწყობი საერთაშორისო ცენტრის 

დირექტორი,დოქტორი 
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პრობლემის აქტუალობა 

◼ საქართველოში მძიმე სოციალური ფონი , კორონავირუსის COVID-19 პანდემიის და 

მასთან დაკავშირებული სოციალურ-ეკონომიკური თუ პოლიტიკური კრიზისი  

უდიდესი ეკონომიკური  გამოწვევაა.  კორონავირუსის გავრცელებამ მნიშვნელოვანი 

გავლენა მოახდინა  ქვეყნის  ეკონომიკური ზრდის შემცირებაზე, მეწარმეობის 

განვითარებაზე,  ძირეულად გარდაქმნა ბიზნესის როლი და მისი კეთების 

მეთოდები,მრავალი ბიზნეს სუბიექტი  დადგა ახალი გამოწვევების  წინაშე  .   

 

◼ დღეს მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში ხდება ძირეული ცვლილებები  

გლობალური   პანდემიის  გამო.  აღნიშნულის   გათვალისწინებით აუცილებელია 

პანდემიის პირობებში, სამეწარმეო პოტენციალის გამოყენების გაუმჯობესების 

სახელმწიფო მხარდაჭერის გაძლიერება  ,მისგან გამოწვეული ნეგატიური გავლენის 

შესამცირებლად,  შექმნილი   პრობლემების აღმოფხვრისა  და ახალ რაელობასთან  

ადაპტირების მიზნით  ,რათა გაატარდეს ქმედითი,  ინოვაციური და კონკრეტული 

პრობლემის გადაჭრისკენ მიმართული ღონისძიებები , მოხდეს შემდგომი ნაბიჯების 

დაგეგმვა და სიღრმისეული ანალიზი მომავალი განვითარებისთვის თანამედროვე 

ტექნოლოგიური პროცესებისა და  ეკონომიური სქემების გადმოღებითა  და 

დანერგვით  ,მომავალი ეკონომიკური   კრიზისის  ეფექტური  დაძლევისათვის   და 

შემოსავლების მდგრადი შესაძლებლობების შესაქმნელად,  რაც მოითხოვს   

მეწარმეობის განვითარების ხელშემწყობი გრძელვადიან შედეგებზე 

ორიენტირებული პოლიტიკისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებას,რომლის 

პროცესში უზრუნველოყოფილი უნდა იქნას მეწარმეთა  მაქსიმალური ჩართულობა. 

 

◼ თანამედროვე სწრაფად ცვალებად და კონკურენტულ გარემოში საწარმოს 

ინოვაციური მზაობა არის მისი გადარჩენის საშუალება. მეწარმეობის 

ხელშესაწყობად უპრიანია ადგილობრივი ხელისუფლების უფლებამოსილების 

გაზრდა,რათა რეგიონის მოთხოვნებისა და სპეციფიკის გათვალისწინებით იქნას 

მიმართული   ევროპული  ინოვაციური  და ეკონომიკური მოდელების დანერგვა  

 

◼   წარმოდგენილ პოლიტიკის დოკუმენტში  განხილულია, როგორც   წამყვანი 

ევროპული ქვეყნების, ასევე საქართველოს   ეკონომიკაში მიმდინარე  ინოვაციური  

პროცესების  ანალიზი, წარმოდგენილია მისი დინამიკა და დადგენილია 

ტენდენციები. დახასიათებულია ინოვაციების გლობალური ინდექსის რეიტინგში 

საქართველოს ადგილი და ის გამოწვევები, რომელიც ამ მიმართულებით დგას 

ქვეყნის წინაშე. თითოეული  თემის მიმოხილვა ეყრდნობა როგორც ოფიციალური 

სტატისტიკის მონაცემებს, ისე ექსპერტულ შეფასებებს. 

 

 

კვლევის  მიზანი და ამოცანები 

 
საქართველოში ევროპული ინოვაციური  და  ეკონომიური მოდელების პოპულარიზაცისა და 

დანერგვის ხელშეწყობა 
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ამოცანები:   

➢ საქართველოში ევროპული ინოვაციური-ეკონომიური მოდელების  დანერგვის 

მდგომარეობის შესწავლის მიზნით კვლევის ჩატარება; 

➢ საზოგადოების ფართო ფენების ინფორმირებულობის გაზრდა ევროპული  ინოვაციური 

-ეკონომიკური მოდელების  შესახებ; 

➢ პოლიტიკის დოკუმენტისა და რეკომენდაციების შემუშავება  და წარდგენა 

 

 

კვლევა ითვალისწინებდა ისეთი ინოვაციური  და  ეკონომიური მოდელების პოპულარიზაცისა 

და დანერგვის ხელშეწყობას, როგორიცაა: კლასტერები, ჭკვიანი სპეციალობები, 

ტექნოლოგიური პლატფორმები, ტექნოლოგიური და ინდუსტრიული პარკები, ციფრული 

ინოვაციური ჰაბები. 

 

 პროექტის ფარგლებში ჩატარდა: 

 

➢ საინფორმაციო ონლაინ შეხვედრები მიზნობრივი ჯგუფების მონაწილეობით თბილისსა 

და რეგიონებში (იმერეთი,მცხეთა -მთიანეთი); 

➢ ონლაინ ვებინარების ციკლი„ტექნოლოგიური პლატფორმები, მათი მნიშვნელობა და 

შექმნის აუცილებლობა; 

➢ ონლაინ კონფერენცია- პოლიტიკის დოკუმენტის „ევროპული  ინოვაციური   და 

ეკონომიკური მოდელების   ფორმირების  პრობლემები და გადაჭრის გზები  

საქართველოში“    პრეზენტაცია 

 

 

სამიზნე ჯგუფები:  აკადემიური წრეები, სამთავრობო სტრუქტურები, მცირე და საშუალო 

ბიზნესისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. 
 

 

 კვლევის მეთოდოლოგია 

 

კვლევის მეთოდი - კვლევა მოიცავდა თვისობრივი და რაოდენობრივი კვლევითი მეთოდების 

კომბინირებას, კაბინეტური კვლევის მეშვეობით შესწავლილ იქნა საქართველოში  ევროპული 

ინოვაციური-ეკონომიური მოდელების  დანერგვის მდგომარეობა და ამ მიმართულებით 

არსებული  მექანიზმებისა  და  ინსტრუმენტების  ეფექტიანობის შეფასების პოლიტიკის 

დოკუმენტები. გაანალიზირებული  და შესწავლილი იქნა პრობლემატიკის ფართო სპექტრი 

ცალკეული თემების მიხედვით.  

 

კერძოდ ,მოძიებულ იქნა არსებული სხვადასხვა სტატისტიკური მონაცემები, ქართველი და 

უცხოელი მეცნიერების ფუნდამენტური ნაშრომები , გამოქვეყნებული მასალები  (სტატიები, 

ანგარიშები, ოფიციალური ვებგვერდები), საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ  

საქართველოსა  და სხვა ქვეყნებში ჩატარებული კვლევები . ასევე, საინფორმაციო ბაზად 

გამოყენებულია, საქართველოს კანონები: საქართველოს კონსტიტუცია,  საქართველოს კანონი 

ინოვაციების,   მეწარმეობის შესახებ, 
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საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმება და სხვა.  

 

 პროექტის საწყის ეტაპზე  შემუშავდა კითხვარები კვლევაში მონაწილე სამიზნე 

ჯგუფებისათვის.  ამასთან, მომზადდა და დაეგზავნათ საინფორმაციო წერილები სამთავრობო  

სტრუქტურების, ადგილობრივი თვითმმართველობის, არასამთავრობო  ორგანიზაციების  

წარმომადგენლებს . 

 

 

თემატური პოსტები 

 

 

◼ ციფრული ინოვაციური ჰაბები ევროპაში და მათი შექმნის პერსპექტივა საქართველოში; 

◼ საქართველო-ევროკავშირის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის  

უპირატესობების უკეთ გამოყენების მიზნით ბიზნესის ხელშეწობა და განვითარება; 

◼ კლასტერების განვითარება საქართველოში და სახელმწიფო პოლიტიკა; 

◼ საუკეთესო ევროპული პრაქტიკა  და ინტელექტუალური საკუთრების, ინოვაციების 

მართვის ზოგიერთი ასპექტი საქართველოში; 

◼ ტექნოლოგიური პლატფორმებისა და მეცნიერების კომერციალიზაციის პროცესის 

სინქრონიზაციის გამოწვევები საქართველოში; 

◼ ტექნოპარკების არსებული მდგომარეობის ანალიზი და პროგრამის ძირითადი ამოცანები ; 

◼ ჭკვიანი სპეციალობების სტრატეგიის Smart Specialisation Strategies - SSS) 

პოპულარიზაცია და მათი განვითარების ხელშეწყობა იმერეთისა და მცხეთა-მთაიანეთის 

რეგიონებში  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ციფრული ინოვაციური ჰაბები ევროპაში და მათი შექმნის პერსპექტივა 

საქართველოში 

 

გივი ქოჩორაძე 

კვლევების ტექნოლოგიების და ინოვაციების ხელშემწყობი საერთაშორისო ცენტრის 

დირექტორი,დოქტორი   
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დღევანდელ პირობებში განსაკუთრებით დიდია ევროპის პოტენციალის ზრდა იმ სფეროებში 

სადაც გამოყენებულია მოწინავე ტექნოლოგიები. ისეთი ტექნოლოგიები, როგორიცაა: საგნების 

ინტერნეტი  - Internet of Things (IoT), ინდუსტრიული მონაცემთა ბაზები (industrial data), 

მოწინავე მეწარმეობა, რობოტოტექნიკა, 3D ბეჭდვა, ბლოკჩეინის და ხელოვნური ინტელექტის 

ტექნოლოგიები იძლევიან ახალ შესაძლებლობებს, რომელიც ევროპულ ტექნოლოგიურ ბაზარს 

გახდის კონკურენტუნარიანს და მოწინავეს მთელ მსოფლიოში. 

ახალი, მოწინავე ტექნოლოგიები ეს არის სინთეზი ციფრული და შესაძლებლობის მომცემი 

ტექნოლოგიების  (key enabling technologies - KETs) და ახდენენ ფიზიკური და ციფრული 

სისტემების ინტეგრაციას. ისინი ხელს უწყობენ ინოვაციური ბიზნეს მოდელების, ახლი 

პროცესების ზრდას და ჭკვიანი (Smart) პროდუქტებისა და სერვისების შექმნას. ამასთან ეს არის 

საფუძველი მწვანე ინდუსტრიის განვითარებისა. მათში არის მნიშვნელოვანი ელემენტები 

ევროპის ახალი ინდუსტრიული პოლიტიკის გასატარებლად და ამასთან ისინი დიდ როლს 

თამაშობენ დღევანდელი სოციალური გამოწვევების სფეროში. 

იმისათვის რომ კარგად გავიგოთ ციფრული ინოვაციური ჰაბების მნიშვნელობა და როლი, 

საჭიროა წარმოვადგინოთ ევროპაში და მსოფლიოში დღეს არსებული ძირითადი 

საინფორმაციო ტექნოლოგიური მიმართულებები, რომლებიც დომინირებენ ციფრულ 

ტექნოლოგიებში. თავისი დანიშნულებით ციფრული ინოვაციური ჰაბები ეყრდნობიან სწორედ 

ამ ტექნოლოგიებს: 

ა) ხელოვნური ინტელექტი (AI) 

ეს არის ერთ-ერთი სტრატეგიული ტექნოლოგია მე-21 საუკუნეში და მოსალოდნელია, რომ 

მისი განვითარება მოიტანს პროდუქტიულობის, კორპორატიული შემსრულებლობისა და 

ეკონომიკის ზრდას. ამ ტექნოლოგიას ექნებათ სრული მხარდაჭერა ევროპის წევრი ქვეყნების 

მხრიდან სტრატეგიული ღირებულებათა ჯაჭვის შექმნისა და განვითარების თვალსაზრისით. 

AI-ის გამოყენება ინდუსტრიას აიყვანს ახალ დონეზე და შექმნის მექანიზმებს კაცობრიობის 

ახლი აქტივობებისა. ამასთან მნიშვნელოვანია, რომ ამ კუთხით იგი არ უნდა განიხილებოდეს 

როგორც საფრთხე. 

ბ) 5G ინტერნეტი და ციფრული ინდუსტრიის მასშტაბები 

5G - ეს არის მე-5 გენერაციის მობილური ქსელი და წარმოადგენს გლობალურ უსადენო ქსელს 

მანამდე არსებული 1G - 4G ქსელის შემდეგ. მას შეუძლია შექმნას ახალი ტიპის 

შესაძლებლობები რომელიც დააკავშირებენ ერთმანეთს მანქანებს, ობიექტებს, 

მოწყობილობებს და სხვა; იგი უნდა იყოს უფრო უსაფრთხო, მეტი სიმძლავრის, ნაკლები 

დაყოვნების და ახლი ინდუსტრიების დამაკავშირებელი საშუალება.  

ვ) კიბერუსაფრთხოება  

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/industrial-research-and-innovation/key-enabling-technologies_en
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ევროპას შეუძლია იყოს ლიდერი ამ სფეროში და ის ხელს უწყობს როგორც 

კიბერუსაფრთხოების გაზრდილ მოთხოვნებს ასევე კონკურენტუნარიანობის ზრდას 

ინდუსტრიაში. ამასთან დაკავშირებით ევროპა ატარებს სერთიფიკაციას ამ სფეროში და სურს 

დარჩეს ბაზრის ლიდერი საერთაშორისო სტანდარტებთან მიმართებაში, მოახდინოს ბაზრის 

ჰარმონიზაცია ევროპაში კიბერ უსაფრთხოების ახლი სქემის მიღებამდე. ევროპა სურს იყოს 

გარანტი კოჰერენტული და ჰარმონიზებული ჩარჩო კანონმდებლობისა ევროპულ დონეზე. 

გ) დიდი მონაცემთა ბაზები 

დიდი მონაცემთა ბაზები ეს არის ტერმინი, რომელიც აღწერს მონაცემების დიდ რაოდენობას 

(როგორც სტრუქტურულ ასევე არა სტრუქტურულს), რომელიც ყოველდღიურად აწვება 

ბიზნესს თავისი სიმრავლით. საჭიროა დიდი მონაცემების ანალიზის პროცესის წარმოება, რათა 

მიღებულ იქნას სწორი გადაწყვეტილებები და ბიზნესს ქმედებები. დიდი მონაცემები შეიძლება 

გამოყენებულ იქნას ინდუსტრიაში, რათა უზრუნველყოს მომხმარებელი მარტივი და 

გამჭვირვალე პროდუქციით, სოციალური ქსელების ინფორმაციით, GPS-თან დაკავშირებული 

ინფორმაციით და სხვა. დიდმა მონაცემებმა და ციფრულმა პლატფორმებმა იწყეს მატება ბოლო 

პერიოდში და ეს იწვევს შესაბამისი ინდუსტრიის ტრანსფორმაციას. დიდი მონაცემთა ბაზების 

ტექნოლოგიები ემყარება სოფტს, რომელიც შეიცავს მონაცემთა მოპოვებას, შენახვას, მონაცემთა 

გაცვლას და ვიზუალიზაციას. 

დ) რობოტოტექნიკა 

რობოტოტექნიკა მოიცავს რობოტების დიზაინს, კონსტრუქციას, ოპერირებას და მათ 

გამოყენებას. მთავარი მიზანია შექმნას ინტელექტუალური მანქანები, რომლებიც დაეხმარება 

კაცობრიობას მათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში და შესაბამისად უსაფრთხოებაში. 

რობოტოტექნიკა იყენებს კომპიუტერულ ინფორმაციას, ელექტრონულ და მექანიკურ, 

საინფორმაციო ინჟინერიას და სხვა. დღეს ისინი ძირითადად გამოიყენება ისეთ დარგებში, 

რომელიც დაკავშირებულია რადიაციული მასალების ინსპექტირებასთან, დეაქტივაციასთან და 

სხვა. 

ი) ბლოკჩეინ ტექნოლოგიები 

ბლოკჩეინები ეს არის ბლოკების ჯაჭვი, მაგრამ არა ტრადიციული გაგებით, არამედ ციფრული 

ინფორმაციების ბლოკებისა, რომელიც ინახება მონაცემთა ბაზაში. 

 

კ) მოწინავე მეწარმეობა - ეს არის ინოვაციური ტექნოლოგია, რომელიც გამოიყენება 

პროდუქციისა და პროცესების გასაუმჯობესებლად. ის აერთიანებს ახალ ინოვაციურ 

ტექნოლოგიებს როგორც პროდუქტებში, ასევე პროცესებში. 

ლ) საგნების ინტერნეტი  - Internet of Things (IoT) 

IoT არის  ურთიერთდაკავშირებული კომპიუტერული ხელსაწყოები, მექანიკური და ციფრული 

მანქანები, რომლებსაც შეუძლიათ, მოახდინონ ინფორმაციის ტრანსფერი ქსელში ადამიანთა 

შორის და ადამიანთა კომპიუტერზე ურთიერთობის გარეშე. IoT-ის განვითარება მოხდა 

სენსორების, ჩანერგილი სისტემების, რეალურ დროითი ანალიტიკის განვითარების შედეგად. 

IoT-ის ტექნოლოგიები განსაკუთრებით სინონიმურია ისეთ კონცეფციასთან, როგორიცაა 
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„ჭკვიანი სახლი“, რომელსაც გააჩნია უსაფრთხოების სისტემები, განათების არმატურა, 

თერმოსტატები, კამერები და სხვა, რომელთა კონტროლი ხდება სმარტ ფონებით და სმარტ 

სპიკერებით. 

 

ევროპული ციფრული ინოვაციური ჰაბების მნიშვნელობა 

ევროპული ციფრული ინოვაციური ჰაბები (EDIH) წარმოადგენს ორგანიზაციას ან 

საკოორდინაციო ჯგუფს თავისი ექსპერტიზით, რომელიც მხარს უჭერს კომპანიებს, 

განსაკუთრებით მცირე და საშუალო საწარმოებს (SME) და ამასთან ახდენს სახელმწიფო 

სექტორის ციფრულ ტრანსფორმაციასა და კაპიტალიზაციას.  

DIHs არის არა მარტო სერვისები არამედ: ცოდნის ამაღლება, ციფრული მზადყოფნის შეფასება, 

ციფრული ტრანსფორმაცია, ინტეგრაცია, სხვადასხვა ტექნოლოგიის ადაპტაცია და 

მოდიფიკაცია, სოფტის და ჰარდვეერის შექმნა, ტექნოლოგიების ტრანსფერი, კომპანიების და 

სტარტაპების ხელშეწყობა, მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, DIHs შეეცდებიან 

დააახლოვონ ინდუსტრია, ბიზნესი და მათი ადმინისტრირება, რათა შეიქმნან ბაზრისთვის მზა 

ტექნოლოგიები (განსაკუთრებით სტარტაპებისა და SMEs-ს მონაწილეობით).  

EDIH გვთავაზობს შემდეგ სერვისებს: 

ინვესტირების ტესტი 

ციფრული ინოვაციური ჰაბების სერვისების ჯგუფს ინვესტირების წინ სჭირდება 

დასაფინანსებელი კომპანიის ისეთი მონაცემები, როგორიცაა: ცოდნის დონე და  ხარისხი, 

ციფრული გამოცდილების შეფასების უნარი, დემონსტრირების აქტივობები, ციფრული 

ტრანსფორმაციის ხედვა, ინტეგრირების დაჩქარების სურვილი, სხვადასხვა ტექნოლოგიების 

მიღებისა და მოდიფიკაციის უნარი, ციფრული ტექნოლოგიების (ჰარდვეერი, სოფტვეერი) 

ტესტირება და ექსპერიმენტები, ცოდნა და ტექნიკური ტრანსფერი, ა. შ. ფოკუსირება ხდება 

ისეთ მნიშვნელოვან ციფრულ ტექნოლოგიებზე, როგორიცაა:  მაღალი შესრულების 

კომპიუტინგი - HPC, ხელოვნური ინტელექტი - AI და კიბერუსაფრთხოება. 

დახელოვნება და ტრეინინგი 

ევროპული ინოვაციური ჰაბების სერვის ჯგუფი პერიოდულად ატარებს  ტრეინინგებს 

პროფესიული დახელოვნების დონის ამაღლების მიზნით. ტრეინინგები ეს არის ციფრული 

ინოვაციური ჰაბების ფორმირების ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. 

ინვესტიციების მოძიება 

DIHs მხარს უჭერს კომპანიებს და მითუმეტეს მცირე და საშუალო საწარმოებს,  სტარტაპებს, 

ორგანიზაციებს სახელმწიფო მმართველობით, რათა ისინი გახდენ უფრო კონკურენტუნარიანი 

და განავითარონ თავისი ბიზნეს მოდელები ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით 

შეთავაზებული პროგრამის ფარგლებში. ამასთან აღნიშნული სერვისები მოიცავს: ფინანსური 

ინსტიტუტებისა და ინვესტორების შეფასებას, ხდება მჭიდრო თანამშრომლობა InvestEU-ს 
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მრჩეველთა საბჭოსთან და ევროპის ინოვაციურ საწარმოთა ქსელთან (EEN). რაც შეეხება 

სახელმწიფო სექტორს საჭიროა მუშაობა ჩატარდეს, რათა სახელმწიფო მომავალში გახდეს DIH-ს 

ინოვაციური პროდუქციის ერთ-ერთი მყიდველი. (InvestEU) ემყარება Juncker-ის გეგმას. ის 

აერთიანებს ევროპის სტრატეგიული ინვესტირების ფონდს და დღეს არსებულ 13 ევროპულ 

ფინანსურ ინსტრუმენტს რაც ჯამში შეადგენს დაახლოებით 650 მილიარდ ევროს. 

ინოვაციური ეკოსისტემა და ნეტვორკინგი  

DIHs შეუძლიათ შეასრულონ ფასილიტატორის ფუნქციაც და დააახლოვონ ინდუსტრია, 

ბიზნესი და ადმინისტრაცია, რომელსაც ერთის მხრივ აქვს მოთხოვნა ახალ ტექნოლოგიურ 

ინოვაციებზე სტრატაპების და SMEs -ს მიმართ და მეორეს მხრივ გააჩნიათ ბაზრისთვის მზა 

გადაწყვეტილებები. არც ერთ კომპანიას არ შეუძლია იყოს ნოვატორი დამოუკიდებლად. 

საუბარია იმაზე, რომ მხოლოდ ურთიერთ კონკურენციის პირობებში ჩნდება ახალი 

ინოვაციები. იმ შემთხვევაში თუ არ მოიძებნა ლოკალური კომპანია თანამშრომლობისთვის, 

მაშინ ჰაბები არ არიან შეზღუდული მონახონ ასეთი თანამშრომლობა  საზღვარგარეთ, სხვა 

კომპანიებთან, ევროპის ფარგლებში. ჰაბები შეიძლება გახდენ ბროკერები თუ ჩაატარებენ  

შესაბამისი ინფრასტრუქტურის კვლევას და შეაფასებენ შესაძლებლობებს. მათ შეუძლიათ 

დაამყარონ თანამშრომლობა, რეგიონალურ ადმინისტრაციასთან, ინდუსტრიულ 

კლასტერებთან, SME-ის ასოციაციებთან, EEN-თან, სავაჭრო პალატებთან და სხვა. ევროპული 

სახელმწიფოები მაქსიმალურად შეუწყობენ ხელს DIHs-ს ფორმირებას ევროპის თითოეულ წევრ 

ქვეყანაში, რათა შემდგომში მოხდეს მათი ნეტვორკინგი  და ტექნოლოგიების გაცვლა. ეს არის 

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანა. 

ევროპის ციფრული პროგრამის ცოდნის ტრანსფერის მექანიზმები 

ევროპაში არსებობს ე.წ. ციფრული პროგრამა, რომლებიც ეყრდნობა მოწინავე ციფრულ 

ტექნოლოგიებს (HPC, AI, კიბერუსაფრთხოება და სხვა). იგი ამავე დროს  შეიძლება 

წარმოდგენილ იქნას „ეკოსისტემის ტრანსფორმირების პლატფორმად“, რომელიც შეიცავს ისეთ 

სერვისებს, როგორიცაა  (ელექტრონული ID (eID), ანგარიშ ფაქტურების ელექტრონული 

მიმოწერა - eInvoicing, ელექტრონული მიწოდება - eDelivery, ელექტრონული ხელმოწერა - 

eSignature,  context broker, და სხვა). ევროპული ჰაბები აქტიურად იქნებიან ჩართული ყველა 

ზემოთ ჩამოთვლილ სერვისებში და ხელს შეუწყობენ ამ სერვისების მოდერნიზაციას. 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა ეკისრება სახელმწიფო მმართველობის სისტემების ციფრულ 

მოდერნიზაციას, რადგან ეს გამოიწვევს სახელმწიფო პირების/მუშაკების შრომის გამარტივებას, 

გაიაფებას, გაზრდის ეფექტურობას და ხარისხს. 

თანამშრომლობა ევროპის სხვა პროგრამებთან 

ციფრული ტრანსფორმაცია მხარდაჭერილი იქნება არა მარტო ევროპის ციფრული პროგრამის 

მიერ, არამედ ახალი ევროპული ჩარჩო პროგრამის „ჰორიზონტ ევროპის“ და ევროპის 

რეგიონალური განვითარების ფონდის მიერ. მომავალში შემუშავდება ფინანსური მექანიზმი 

რათა InvestEU ფონდის მიერ დაფინანსდეს ხელოვნური ინტელექტისა და ბლოკჩეინების 
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პროგრამა. ცხადია ყველა პროგრამას/ფონდს აქვს თავისი პრიორიტეტი და მათ შორის არის 

გარკვეული გამიჯვნა/განსხვავება.  

აქ მოკლედ წარმოვადგენთ ევროპის ძირითადი ფონდების სტრუქტურას, რომლებიც მხარს 

დაუჭერენ DIHs-ის განვითარებას ევროპაში: 

1. ევროპის ციფრული პროგრამა/ფონდი (Digital Europe). ეს პროგრამა ფოკუსირდება 

ინვესტიციებზე, რომლებიც განსაზღვრულია ციფრული ტექნოლოგიებისთვის. ამიტომ 

აღნიშნული ფონდი პირდაპირ დააფინანსებს ევროპულ ციფრულ ინოვაციურ ჰაბების 

შექმნას და განვითარებას. 

        

2. „ჰორიზონტ ევროპის“ (Horizon Europe) ახალი ევროპული ჩარჩო პროგრამა კვლევებისა 

და ინოვაციებისთვის არის დღეს არსებული ჰორიზონტ 2020-ის გაგრძელება და 

გააგრძელებს იმ აქტივობებს, რომლებიც წარმოდგენილია ამ პროგრამაში. კერძოდ 

საინფორმაციო ტექნოლოგიურ ინოვაციების ხელშეწყობას მცირე და საშუალო 

საწარმოებისთვის. ეს იქნება ახალი ციფრული ამოცანების გადაწყვეტა ბიზნესისათვის.  

ევროპის ციფრული ინოვაციური ჰაბები, რომლებიც წარმოდგენილი იქნებიან 

საპროექტო განაცხადის სახით დაფინანსდებიან კონკურსის წესით.   

3. ევროპის რეგიონალური განვითარების ფონდი (ERDF) 2020 წლის შემდგომ პერიოდში 

მისი პროგრამის “Smarter Europe” ფარგლებში მხარს დაუჭერს ციფრული ინოვაციურ 

ჰაბების შექმნასა და მათ მომავალ პროგრესს. ეს მხარდაჭერა გამოხატული იქნება 

მათთვის აპარატურის და სოფტების შეძენაში, SMEs-ის სერვისებში, სახელმწიფო 

სექტორის ჩართულობასა და სხვა ქმედებებში, რომელიც გამოიხატება კვლევებისა და 

ინოვაციების შესაძლებლობების ზრდაში, ეფექტურობა მოსახლეობის, კომპანიების და 

სახელმწიფოს დიჯიტალიზაციის თვალსაზრისით, SMEs,-ების კონკურენტუნარიანობის 

ზრდაში, ინოვაციური ეკოსისტემის შექმნაში, ჭკვიანი სპეციალიზაციის უნარების 

ზრდაში, ინდუსტრიის ტრანსფერსა და მეწარმეობის გაფართოებაში. 

4. InvestEU-ს პროგრამა აგებულია Juncker-ის გეგმის მოდელზე, რომელიც არის  ერთ-

ერთი წარმატებული მოდელი ევროპაში. 2021-27 წლებში ამ პროგრამაზე 

მობილიზებული იქნება დაახლოებით 650 მილიარდი ევრო. იგი ხელს უწყობს 

სახელმწიფო და კერძო ინვესტიციების მობილიზაციას ევროპის ფინანსური ბიუჯეტის 

გამოყენების პირობებში. სხვადასხვა ფინანსური საშუალებები გამოყენებული იქნება 

ციფრული ტრანსფორმაციისთვის სტარტაპების, AI და ბლოკჩეინებისთვის .  
 

ევროპული გრანტები და დახმარებები ციფრული ინოვაციური ჰაბებისთვის 
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ევროპული ციფრული ინოვაციის ჰაბები მიიღებენ დაფინანსებას გრანტების სახით.  წევრი 

ქვეყნები განსაზღვრავენ ჰაბების სპეციალიზაციას ევროპის მასშტაბით. წინასწარი გათვლებით 

მიღებულია, რომ საწყის ეტაპზე შეიქმნას დაახლოებით 200 (130-260) ჰაბი ევროპაში. შემდეგი 

ნაბიჯი იქნება დარჩენილი ჰაბების მოწვევა, რომელიც მოხდება შეზღუდული მოთხოვნების 

საფუძველზე. ამის შემდეგ გამოცხადდება ღია კონკურსი, რომლის მიზანი იქნება საზოგადოდ 

ჰაბების ქსელის - ნეტვორკის შექმნა.  

ყველა ევროპული სახელმწიფო ვალდებულია დაასახელოს პოტენციალური ჰაბების რიცხვი, 

რომლებიც გეოგრაფიულად არის განთავსებული/განაწილებული ამ ქვეყნებში და რომლებიც 

პასუხობენ ინდუსტრიისა და საჯარო სექტორის მოთხოვნებს არსებული აქტივების 

გათვალისწინებით. ეს ჰაბები უნდა შეირჩეს ნაციონალური ღია კონკურსებისა და 

კონკურენტული პროცესების საფუძველზე. ამასთან წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა 

დაასახელონ ჰაბების მინიმალური და მაქსიმალური რაოდენობა, თუმცა უფლება აქვთ 

გააკეთონ მეტი შეთავაზება. ევროპულ ქვეყნებს შეუძლიათ გააკეთონ შეთავაზება აგრეთვე 

ტრანს ნაციონალური ჰაბებისა, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება მეზობელი ქვეყნების 

ინტერესებიც. გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ თანა-დაფინანსების რაოდენობა 

შეადგენს გრანტით განსაზღვრული თანხის 50%. 

ევროპის წევრმა ქვეყნებმა უნდა წარმოადგინონ ჰაბების მოკლე აღწერა გეოგრაფიული 

საჭიროებების მიხედვით; უნდა წარმოადგინონ  კონსორციუმის შემადგენლობა, მისი 

მენეჯმენტი და არსებული ინფრასტრუქტურა; კონსორციუმის მიზნები, მათი წინასწარი 

სურვილები, ჩართონ მომავალი პარტნიორები, მოითხოვონ თანხა ევროპის ციფრული 

პროგრამიდან და მიუთითონ თანადაფინანსების მოცულობა. როგორც წესი კონსორციუმში 

მონაწილე ყველა ორგანიზაციას უნდა ჰქონდეს პირადი იდენტიფიკაციის კოდი (PIC) 

მონაწილეთა პორტალში, რათა განახორციელოს ლეგალური ფინანსური ოპერაციები და 

პროექტის მენეჯმენტი.  

 

ქვემოთ მოყვანილია ევროპის ციფრული ინოვაციური ჰაბების სავარაუდო რიცხვი და 

ბიუჯეტი, რომელიც გათვალისწინებულია ევროკომისიის მიერ წინასწარი 

მონაცემების/შეთანხმების საფუძველზე: 

 

ქვეყანა  მოსახლეობა EP seats 
2019  

პროექტის 

ბიუჯეტი 

(1000 €)  

ჰაბების 

მინ. 

რიცხვი  

ჰაბების 

მაქსიმ. 

რიცხვი  

ბელგია  11,351,727  21  26,809  4  8  

ბულგარეთი  7,101,859  17  21,702  3  6  

ჩეხეთი  10,578,820  21  26,809  4  8  

დანია 5,748,769  14  17,872  3  5  

გერმანია  82,521,653  96  122,553  18  35  

ესტონეთი 1,315,635  7  8,936  1  3  

ირლანდია 4,784,383  13  16,596  2  5  

საბერძნეთი 10,768,193  21  26,809  4  8  

ესპანეთი 46,528,966  59  75,319  11  22  

საფრანგეთი 66,989,083  79  100,851  14  29  

ხორვატია 4,154,213  12  15,319  2  4  

იტალია 60,589,445  76  97,021  14  28  
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კვიპროსი 854,802  6  7,66  1  2  

ლატვია 1,950,116  8  10,213  1  3  

ლიეტუვა 2,847,904  11  14,043  2  4  

ლუქსემბურგი  590,667  6  7,66  1  2  

უნგრეთი  9,797,561  21  26,809  4  8  

მალტა 460,297  6  7,66  1  2  

ნიდერლანდები 17,081,507  29  37,021  5  11  

ავსტრია 8,772,865  19  24,255  3  7  

პოლონეთი 37,972,964  52  66,383  9  19  

პორტუგალია 10,309,573  21  26,809  4  8  

რუმინეთი  19,644,350  33  42,128  6  12  

სლოვენია  2,065,895  8  10,213  1  3  

სლოვაკია 5,435,343  14  17,872  3  5  

ფინეთი 5,503,297  14  17,872  3  5  

შვეცია  9,995,153  21  26,809  4  8  

სულ  705        900  129  257  

 

ევროკომისიის მიერ ჰაბების წინასწარი სიის დადგენის შემდეგ შედგება კატალოგი, რომლის 

მიხედვითაც ჰაბებს შეუძლიათ შექმნან შესაბამისი ქსელები. ეს პროცესი მოხდება პროექტების 

წარდგენის საფუძველზე. შესაბამისად წარმოდგენილი იქნება საპროექტო იდეა და 

თანამშრომლობის პირობები. პირველ ორ წელიწადში მოხდება ძირითადი ჰაბების 

ჩამოყალიბება/განსაზღვრა. ევროკომისიის მიზანია პირველ ეტაპზე შექმნან თითო ჰაბი  

თითოეულ წევრ ქვეყანაში. ყველა შერჩეულ ჰაბს ექნება თავისი პროფილი, რომლის 

გაფართოებაც მოხდება შემდგომი წლების განმავლობაში. ამასთან სახელმწიფო სტრუქტურები 

მოახდენენ ამ ჰაბების ტესტირებას მათში შემდგომი ინვესტირების მიზნით. განსაკუთრებული 

მნიშვნელობა ექნებათ ისეთ მიმართულებებს, რომლებიც დაკავშირებულია ხელოვნურ 

ინტელექტთან (AI), HPC და კიბერ უსაფრთხოებასთან. ევროკომისია შექმნის რანჟირებულ სიას 

წინასწარ შერჩეული პროექტების საფუძველზე, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება 

გეოგრაფიული და ტერიტორიალური დაფარვის პრინციპები. ამგვარად საწყის ეტაპზე (2021-22 

წწ..) ევროკომისია ჩაერევა პროექტების შერჩევის საკითხებში, რათა ის იყოს დაბალანსებული 

თემატიკებისა და ევროპული გეოგრაფიული ტერიტორიების თანაბრად განვითარების 

კუთხით. 

ამ ქმედებების შედეგად ევროპის წევრი ქვეყნებისა და ევროპის ციფრული პროგრამის 

დაფინანსებით  ჩაიდება სერიოზული ინვესტიცია ევროპული ციფრული ინოვაციური ჰაბების 

შესაქმნელად და შესაბამისად ევროპა შეიტანს მნიშვნელოვან კონტრიბუციას ციფრული 

ბაზრის შექმნაში. ჰაბები ითამაშებენ აქტიურ როლს ევროკავშირის ციფრული 

ადმინისტრაციული გადაწყვეტილებების მიღებაში, სტანდარტიზაციაში, შექმნიან სათანადო 

ბიზნეს გარემოს მცირე საწარმოებისთვის, ა.შ.. ინოვაციის შექმნა ერთ ქვეყანაში საშუალებას 

იძლევა მოხდეს მისი გავრცელება სხვა მეზობელ ქვეყნებშიც შესაბამისი ცოდნის გადადინების 

საფუძველზე, რაც თავისთავად არის ციფრული ტექნოლოგიების არეში განსხვავებების 

დაძლევის საშუალება. შემდგომში, ევროპის მომავალი ინვესტიციები ძირითადად 

ორიენტირებული იქნება ქსელების შექმნაზე (უკვე შექმნილი ჰაბების საფუძველზე) და ხელს 

შეუწყობს ამ სფეროში რესურსების დაგროვებას და სწორ განაწილებას. 
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ჩვენი აზრით საჭიროა მოგახსენოთ ის რეალობაც, რომელიც დღეს არის ევროპაში ციფრული 

ინოვაციურ ჰაბებთან მიმართებაში. 

2016-დან 2020 წლამდე ევროკავშირს ინვესტირებული აქვს (ყოველ წლიურად) დაახლოებით 

100 მილიონო ევრო SME-ის დასახმარებლად მათი დიჯიტალიზაციის მიზნით. ეს მოხდა ორი 

ინიციატივის ფარგლებში: 1. ICT მცირე და საშუალო საწარმოების წარმოების ხელშეწყობით და 

2. ე.წ. „ჭკვიანური ყველგან და ყველაფერში“ (Smart Anything Everywhere - SAE) ინიციატივით, 

რომელშიც  მონაწილეობა მიიღეს 150 DIH-მა, 500-მა სტარტაპმა და SME-მა. სულ ჩატარდა 370 

სხვადასხვა ექსპერიმენტი, სადაც  კომპანიები ახდენდნენ ციფრული ინოვაციების ტესტირებას 

DIH-თან ერთად. 2020 წლის ბოლომდე დაახლოებით 2000 ინოვაციური  SMEs მიიღებს 

დახმარებას ევროკავშირის მხრიდან. ყოველივე ეს ქმნის სოლიდურ ბაზას მომავალში 

პროტოტიპების შესაქმნელად, მნიშვნელოვანი გამოცდილების მისაღებად და ზოგადად 

ციფრული ინოვაციური ჰაბების ქსელის განსახორციელებლად (რაც არის საბოლოო მიზანი). 

 

ამჟამად 15 ევროპის ქვეყანა ანვითარებს ციფრული ინოვაციური ჰაბების სტრატეგიას. 

მაგალითად Mittelstand 4.0 - გერმანიაში; იქმნება ჭკვიანი ინდუსტრიალური ლაბორატორიები 

ნიდერლანდებში; Piano Nazionale Industria 4.0 - იტალიაში. ეს სტრატეგიები განსხვავდება 

ერთმანეთისაგან და ეყრდნობა ადგილობრივ, ნაციონალურ მოთხოვნებსა და მისწრაფებებს. 

აღსანიშნავია, რომ შეიქმნა ე.წ. „ყვითელი ფურცლების“ კატალოგი DIH-თან მიმართებაში. 

კატალოგის მიზანია ციფრული საზოგადოების შექმნა. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ევროპის 

პოლიტიკაა შეიქმნას DIH-ი ევროპის ყველა ნაწილში. ამჟამად არის სუსტი წერტილები 

განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში. ამიტომ ყველაფერი კეთდება აღნიშნული 

ნაკლოვანების აღმოსაფხვრელად. ისეთი პროექტები, როგორიცაა „ჭკვიანი (Smart) ქარხნები 

ახალ ევროპულ სახელმწიფოებში“ ხელს უწყობს ამ პროცესს. ტარდება 34 DIH-ის ტრეინინგები 

13 ევროპის ქვეყანაში.  

ასევე მიმდინარე „DIHELP“ პროექტი  ტრეინინგს უწევს 30 DIH-ს დანარჩენ 17 ქვეყანაში.   

დამატებით ჰორიზონტი 2020-ს 8 მილიონიანმა დაფინანსებამ ხელი შეუწყო DIH-ს და SME-ს 

განვითარებას 2019-2020 წლებში.  

ამგვარად ევროპას აქვს საკმაოდ კარგად ჩამოყალიბებული პროგრამა, ამოცანები და შესაბამისი 

ფინანსური წყაროები საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ციფრული ინდუსტრიის 

გასავითარებლად. ჩვენი (საქართველოს), როგორც ევროპის ასოცირებული ქვეყნის ამოცანა 

უნდა იყოს რამენაირად ჩაერთოს ამ პროგრამებში, რასაც ჩემი ორგანიზაცია: კვლევების 

ტექნოლოგიების და ინოვაციების ხელშემწყობი საერთაშორისო ცენტრი ცდილობს გააკეთოს. 

ციფრული ინოვაციური ჰაბების შესაძლებლობა საქართველოში 

საქართველოში დღეს ციფრული ინოვაციური ჰაბები არ არის   შექმნილი.       შეიძლება 

განათლების ან ეკონომიკის სამინისტრო ფიქრობს ამ თემაზე, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ 

თუ რამდენად ძვირი უჯდება ევროპას ეს პროცესი ძნელი სავარაუდოა, რომ საქართველოს 

მთავრობა უახლოეს მომავალში გადადგამს ნაბიჯებს ამ მიმართულებით. ამასთან ჩვენ არ 

გვეგულება  უმაღლესი სასწავლებლები, კომპანიები და მით უმეტეს სამთავრობო 

სტრუქტურები, რომლებიც ამჟამად დაინტერესებულნი არიან და თავიანთი რესურსებით 

შექმნიან აღნიშნულ ჰაბებს. ამიტომ ჩვენი მთავარი მიზანი უნდა იყოს ევროპის რომელიმე წევრ 
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სახელმწიფოსთან ერთად მოვიპოვოთ ევროპული დაფინანსება DIH-ს თუნდაც საპილოტე 

სტრუქტურის შესაქმნელად 

გვინდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენი აზრით საქართველოში არის რამდენიმე კომპანია/ორგანიზაცია, 

რომელსაც შეუძლია შეასრულოს ციფრული საინოვაციო ჰაბის ფუნქციები. მათ შორის არის 

საქართველოს სამეცნიერო–საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია „გრენა“, 

რომელთანაც გვაქვს განხილული აღნიშნული შესაძლებლობა. ფაქტია, რომ მათ თავიანთი 

რესურსებით დღეს არ შეუძლიათ  ციფრული ინოვაციური ჰაბების შექმნა, თუმცა თუ იქნება 

საერთაშორისო ფინანსური მხარდაჭერა, მაშინ შესაძლებელი გახდება ამ პროცესის დაწყება 

 

ინფორმაცია ასოციაცია“გრენას“ შესახებ  

 

განათლებისა და მეცნიერების სფეროში ინფორმაციული ტექნოლოგიების (IT) განვითარების 

მიზნით, 1999 წლის 26 ივლისს დაფუძნდა საქართველოს სამეცნიერო–საგანმანათლებლო 

კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია „გრენა”. ასოციაცია გრენა-ს დამფუძნებლები არიან ხუთი 

უნივერსიტეტი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია და ღია საზოგადოება 

საქართველოს ფონდი. 

 

ასოციაცია გრენა-ს საქმიანობა ხორციელდება შემდეგი ძირითადი მიმართულებით: 

 

1. მომხმარებლებისთვის IT სფეროში სერვისების მიწოდება და ახალი, ინოვაციური 

სერვისების დანერგვა. 

2. სწავლება ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში. 

3. სამეცნიერო და ტექნოლოგიური პროექტების მომზადება და განხორციელება 

4. მომხმარებლებისთვის პროგრამული პროდუქტების და კიბერ უსაფრთხოების 

გადაწყვეტილებების მიწოდება. 

5. ქვეყანაში ინფორმაციული ტექნოლოგიების  განვითარების ხელშეწყობა. 

 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების  სფეროში ახალი სერვისების დანერგვა და პროექტების 

განხორციელება მიმდინარეობს უნივერსიტეტებთან მჭიდრო თანამშრომლობით და 

ევროკავშირის, NATO-ს მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოების პროგრამის, შოთა 

რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის, ღია საზოგადოების ფონდის, მეცნიერების და 

ტექნოლოგიების საერთაშორისო ცენტრის და სხვა ორგანიზაციების მხარდაჭერით. 

 

გრენა თავისი ინფრასტრუქტურის და სხვადასხვა ტექნოლოგიების გამოყენებით მომსახურებას 

უწევს 150-ზე მეტ ორგანიზაციას საქართველოში. გრენა-ს გააჩნია ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ქსელი, 

რომელიც აკავშირებს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო დაწესებულებებს. გრენა-ს მონაცემთა 

ცენტრი მომხმარებლებს სთავაზობს შემდეგ სერვისებს: cloud, ვირტუალური სერვერები, 

ჰოსტინგი, ელექტრონული სწავლება და სხვა. ასოციაცია გრენა-ს გააჩნია მაღალი სიჩქარის 

გამოყოფილი არხი ევროპის სამეცნიერო ქსელ GEANT-თან  და Cogent პროვაიდერთან. 

 

გრენა-ს გააჩნია ინფორმაციული ტექნოლოგიების სწავლების სფეროში მუშაობის 

მრავალწლიანი წარმატებული გამოცდილება და აქვს  Cisco აკადემიების დახმარების ცენტრის 

და ინსტრუქტორების ტრეინინგ-ცენტრის სტატუსი 
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გრენას საქმიანობა დაკავშირებულია შემდეგ სერვისებთან: 

სწავლება   გრენა-ს სასწავლო პროგრამა მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს: 

• Cisco-ს ქსელური აკადემია 

• Linux Professional Institute-ის (LPI) სწავლების ცენტრი 

• მონაცემთა ბაზების კურსები 

• დისტანციური სწავლების ცენტრი 

• Pearson VUE-ს ავტორიზებული სერტიფიცირების ცენტრი 

 

 

ინტერნეტი / GEANT 

ასოციაცია გრენა მომხმარებელს სთავაზობს გადაწყვეტილებების სრულ სპექტრს: 

კონსულტაცია, პროექტის დაგეგმვა, ანალიზი, ინსტალაცია, ქსელური ინფრასტრუქტურის 

ოპერირება და ინტერნეტის მიწოდება. მომხმარებლების მხარდაჭერა ხორციელდება მაღალი 

კვალიფიკაციის მქონე გუნდის მიერ. 

გრენა-ს სერვისები მოიცავს: 

1. ინტერნეტ მომსახურება 

2. ევროპის სამეცნიერო ქსელ GEANT-ში ჩართვა 

3. eduGAIN აუტენტიფიკაცია და ავტორიზაცია http://gif.grena.ge/ 

4. eduroam საგანმანათლებლო როუმინგი https://www.eduroam.ge/ 

5. ქსელური ინფრასტრუქტურის დაგეგმვა და ინსტალაცია 

6. აქტიური მოწყობილობების კონფიგურაცია 

7. VPN კავშირი 

8. IDS/IPS სისტემების საწყისი კონფიგურაცია და/ან სრული ოპერირება 

9. ქსელური ტრაფიკის მონიტორინგი და ანალიზი (Scrutinizer, Cacti, perfSONAR, 

Check_MK) 

10. ვიდეოკონფერენციები 

 

Web / Mail ჰოსტინგი 

 

• HP-ის და DELL-ის ახალი მძლავრი სერვერები 

• თანამედროვე საკუთარი სასერვერო  მაღალსიჩქარიანი დუბლირებული 

  ინტერნეტის არხები 

• ურთიერთჩართვა საქართველოს ინტერნეტ პროვაიდერებთან 

• დუბლირებული უწყვეტი დენის წყაროები (UPS-ები და გენერატორები) 

• სერვერების მონიტორინგის სერვისი და კიბერ უსაფრთხოების თანამედროვე 

  სისტემები (UTM) 

• ინტერნეტ სერვისების 20 წლიანი გამოცდილება 

 

 ვირტუალური VPS სერვერები 

 

http://gif.grena.ge/
https://www.eduroam.ge/
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• HP-ის და DELL-ის ახალი მძლავრი სერვერები  

• სერვერების სრული ადმინისტრირების სერვისი და ტექნიკური მხარდაჭერა  

• თანამედროვე საკუთარი სასერვერო მაღალსიჩქარიანი დუბლირებული ინტერნეტის 

  არხები 

• დუბლირებული უწყვეტი დენის წყაროები (UPS-ები და გენერატორები) 

• სერვერების მონიტორინგის სერვისი და კიბერ უსაფრთხოების თანამედროვე 

  სისტემები (UTM) 

• High Availability სტრუქტურის შესაძლებლობა 

• ინტერნეტ სერვისების 20 წლიანი გამოცდილება 

 

Cloud სერვისი - Gcloud 

 

გრენა გთავაზობთ ახალ Cloud სერვისს - GCloud. სტანდარტულ IaaS (Infrastructure as a Service) 

პლატფორმასთან ერთად ის თავაზობს აპლიკაციების ფართო სპექტრს, რომლებიც 

ავტომატურად შეიძლება იქნეს დაინსტალირებული მარტივად და სწრაფად.  

დეველოპერების სამუშაოს გასაადვილებლად დამატებით ინტეგრირებული იქნა სხვადასხვა 

საჭირო სერვისი.  სწორედ GCloud-ით მიიღწევა: 

• სრული წვდომა საკუთარ ვირტუალურ ინფრასტრუქტურაზე 

• წინასწარ გამზადებული პოპულარული სერვისების ავტომატიზირებული ინსტალაცია 

• გამზადებული GitLab სერვისი - კოდის ვერსიების მართვის სისტემა 

• რესურსების საფასურის ეფექტიანი დათვლა. 

 

   CERT-GE   გრენას გააჩნია კომპიუტერულ ინციდენტებზე რეაგირების ჯგუფი 

• გრენა არის სხვადასხვაა წამყვანი კომპანიების კომპიუტერული პროგრამული 

უზრუნველყოფის ლიცენზიების გაყიდვების ავტორიზებული პარტნიორი 

საქართველოში (იხ. https://www.grena.ge/geo/Software).  

• გრენა არის კავკასუს ონლაინის მიერ აკრედიტებული GE დომენის რეგისტრატორი 

 

 

 ლიტერატურა: 

 

1. ინტერნეტ სტატიები: The Future Fit for the Digital Era   

    https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_en 

  

2. Article: Industrial applications of artificial intelligence and big data 

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/advanced-technologies/industrial-applications-artificial-

intelligence-and-big-data_en  

 

3. Article: Digital transformation - EU Parliament 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633171/EPRS_BRI(2019)633171_EN.pd

https://www.grena.ge/geo/Software
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/advanced-technologies/industrial-applications-artificial-intelligence-and-big-data_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/advanced-technologies/industrial-applications-artificial-intelligence-and-big-data_en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633171/EPRS_BRI(2019)633171_EN.pdf
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4. EUROPEAN PARTNERSHIP FOR KEY DIGITAL TECHNOLOGIES 

https://www.eurosmart.com/european-partnership-for-key-digital-technologies-kdts/  

 

5. A stronger digital industrial Europe - Digital Transformation as its FOCUS 

 

6. https://www.digitaleurope.org/policies/a-stronger-digital-industrial-europe-digital-transformation-as-

its-focus/  

        პორტალი: www.grena.ge 

 

 

 

 

საქართველო-ევროკავშირის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო 

სივრცის  უპირატესობების უკეთ გამოყენების მიზნით ბიზნესის ხელშეწობა და 

განვითარება 

 

კახა გოგოლაშვილი 

 

საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის ევროპული 
კვლევის ცენტრის დირექტორი   
 
შესავალი 

 

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის შექმნილი თავისუფალი სავაჭრო სივრცე (DCFTA) 

ძალაშია 2014 წლის პირველი სექტემბრიდან.  თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებამ 

გააუქმა  საბაჟო გადასახადი პრაქტიკულად ყველა სახის საქონელზე და გზა გაუხსნა მხარეებს 

შორის ტექნიკური და სხვა სახის არასატარიფო ბარიერების არმოფხვრას.  

სავაჭრო პრეფერნციების დაწესებამ ევროკავშირში  ექსპორტის ზრდისთვის გარკვეული 

მოლოდინები გააჩინა, მაგრამ საქონლით ორმხრივი ვაჭრობის მაჩვენებლები ამ ხნის 

განმავლობაში დიდად არ შეცვლილა. ქვემოთმოყვალილ ცხრილში საქართველო-ევროკავშირის 

სავაჭრო ბრუნვის დინამიკა ამერიკულ დოლარსა და ევროშია ასახული.  

 

 

საქართველო-ევროკავშირის ვაჭრობა, მილიონი EUR/USD 

 

     
 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633171/EPRS_BRI(2019)633171_EN.pdf
https://www.eurosmart.com/european-partnership-for-key-digital-technologies-kdts/
https://www.digitaleurope.org/policies/a-stronger-digital-industrial-europe-digital-transformation-as-its-focus/
https://www.digitaleurope.org/policies/a-stronger-digital-industrial-europe-digital-transformation-as-its-focus/
http://www.grena.ge/
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  2014 2015 20 6 2017 2018 2019 

ექსპორტი 
EUR 469,643 513,055 486,439 543,171 588,870 73 ,504 

 SD 624,271 569,487 538,356 613,620 695,442 825,634 

 

იმპორტი 
EUR 1,784,539 2,015,086 2,507,063 2,746,725 1,705,533 2,074,278   

 SD 2,372,091 2,236,737 2,774,638 3,102,975 2,014,196 2,322,145 
 

 

ექსპორტის სუსტი მაჩვებლები შესაძლოა ავხსნათ საქართველოს ეკონომიკის მცირე ზომით, 

მწარმოებლურობის შედარებით დაბალი დონით, სუსტი ტექნოლოგიური ბაზითა და მწირი 

ადმიანური კაპიტალით. სხვა ნეგატიურ ფაქტორებს შორის შესაძლოა დავასახელოთ ბიზნესის 

და კომპანიების არასაკმარისი უნარი ევროპული სტანდარტების დანერგვით უპასუხონ 

ევროკავშირის პროდუქტის უვნებლობის მოთხოვნებს.   

 

ადმინისტრირების სუსტი შესაძლებლობები, რომლის გამოც ვერ ხერხდება რეგულაციური 

რეფორმებისა და მათთან ერთად ბიზნესის წახალისებისა და მხარდაჭერის ინსტრუმენეტბის 

ფართოდ დანერგვა ასევე გახლავთ ზოგადად ნაკლებ წარმატებული საგარეო-ეკონომიკური 

ურთიერთობებისა, და, კერძოდ, ევროკავშირში საქონლის ექსპორტის არასაკმარისი ზრდის 

მიზეზი.    

 

ევროკავშირთან სასქონლო სავაჭრო ბრუნვის გასაზრდელად შესაძლებლობების განვითარებას 

დრო და მნიშვნელოვანი ძალისხმევა ესაჭიროება, ამიტომ აუცილებელია დაუყოვენებლივ 

მოხდეს იმ შესაძლებლობების გამოკვლევა და სრულად გამოყენება, რომელთაც ევროკავშირთან 

ვაჭრობაში დაწესებული უპირატესობები გვთავაზობს. 

 

მეზობელი ქვეყნების  მცირე და საშუალო საწარმოებთან (მსს) საქართველოს მსს-თა  

საზღვრის მიღმა თანამშრომლობის გაღრმავება  

 

საქართველოს ბიზნეს გარემოს ერთ-ერთ გამოწვევას მცირე ბიზნესის სუსტად განვითარებული 

საერთაშორისო თანანმშრომლობა წარმოადგენს.  სომხურ და აზერბაიჯანულ კომპანიებთან 

ერთობლივი საწარმოების დაარსების დინამიკა ნელი ტემპით ხასიათდება.  საქართველოს 

მატრო არა გაჩნია პოტენციალი, რომ ევროკავშირის ბაზრებს კონკურენტუნარიანი პროდუქცია 

საკმარისი რაოდენობით მიაწოდოს.  

მეზობელ ქვეყნებთან თანამშრომლობისა და ბიზნეს კავშირების გაღრმავება  ამ პოტენციალს 

ერთი-ორად გაზრდიდა. ანალოგიური გამოცდილება გააჩნიათ ე.წ. ვიშეგრადის ოთხეულის 

(V4) ჯგუფის ქვეყნებს, რომლებმაც ევროკავშირში გაწევრიანების წინა ეტაპზე მცირე და 

საშუალო ბიზნესის ერთმანეთთან საზღვრის მიღმა თანამშრომლობა ფართოდ გაშალეს და 

განავითარეს. დასავლეთ ბალკანეთის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი და პოტენციური 

კანდიდატი ქვეყნები ასევე ავითარებენ მეზობელ და სხვა მესამე ქვეყნებთან საექსპორტო 

წარმოებაზე ორიენტირებული მცირე და საშუალო ბიზნესის თანამშრომლობის პროექტებს. მათ 
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შემთხვევაშიც, იმ ქვეყნებმა,  რომელთაც ჯერ არ გააჩნდათ ევროკავშირთან პრეფერენციული 

სავაჭრო შეთანხმება, ასეთი თანამშრომლობით მნიშვნელოვანი სარგებელი ნახეს.    

 

საქართველოს მსს-ს არ გააჩნიათ იმის საკმარისი შესაძლებლობა, რომ შეისწავლონ და 

გაანალიზონ მეზობელ ქვეყნებში არსებული ბიზნეს გარემო და შესაძლებლობები. მათ ასევე 

უჭირთ ევროკავშირის ბაზრებზე მოთხოვნა-მიწოდების ტენდენციების დადგენა, რაც 

ართულებს მეზობელ ქვეყნებში ისეთი პარტნიორების მოძიებას, რომლებთან 

თანამშრომლობითაც შეძლებდენენ ევროკავშირის ბაზარზე გასაყიდი ერთობლივი პროდუქტის 

წარმოებას.  

 

რაც შეეხება თურქეთს, მნიშვნელოვან შესაძლებლობებს ქმნის AA/DCFTA-ის მიხედვით 

დადგენილი წარმოშობის წესების ასიმეტრიული კუმულაციის სისტემა, რომელიც გამოიყენება 

ევროკავშირთან ვაჭრობის დროს, და რომლის წყალობითაც თურქეთსა და საქართველოში 

ნებისმიერი პროპორციით ერთობლივად წარმოებული პროდუქტი არ იბეგრება ევროკავშირის 

ბაზარზე იმპორტირებისას.  

 

პრეფერნციული რეჟიმის „წარმოშობის წესების სქემა, რომელიც ასოცირების შეთანხმების 

პირველ ოქმში - „საქონლის წარმოშობის”ცნების განსაზღვრის და ადმინისტრაციული 

თანამშრომლობის მეთოდების შესახებ     არის მოცემული  და მრავალ შესაძლებლობას იძლევა 

საქართველოს კომპანიების მიერ მესამე ქვეყნებიდან იმპორტირებული კომპონენტებით 

წარმოებული საქონლის ევროკავშირის ბაზარზე დაუბეგრავად შეტანისთვის. პროდუქტები, 

აღნიშნული სქემის მოთხოვნების დაცვის შემთხვევაში ევროკავშირის ბაზარზე „საქართველოში 

წარმოებული“-ს ნიშნით შევა და შესაბამისად არ დაიბეგრება.   

 

სასურველია, რომ ბათუმსა და აჭარაში არსებულ მსს-ებს შესაძლო დახმარება გაეწიოს 

თურქულ კომპანიებთან თანამშრომლობის განვითარებაში. მარნეულში, ბოლნისსა და 

ლაგოდეხში მდებარე მცირე საწარმოებს კი აქვთ შანსი, რომ აწარმოონ ერთობლივი პროდუქტი 

აზრბაიჯანის კომპანიებთან ერთად. თუ, მესამე ქვეყნიდან მოწოდებული კომპონენტების წილი 

შეესაბამება AA/DCFTA-ს პირველი ოქმის მიერ დადგენილ „წარმოშობის წესებს“,  ქართულ 

კომპანიებს შეუძლიათ ამ მიმართულებით ფართო თანამშრომლობის გაშლა მესამე ქვეყნების 

მეწარმეებთან ან მომწოდებლებთან. მაგალითად, ახაქალაქელ მეწარმეებს, რომლებსაც აქვთ 

კარგი კონტაქტები სომხეთში მოქმედ საწარმოებთან და ბიზნეს წრეებთან, შეუძლიათ 

აქტიურად გამოიყენონ აღნიშნული შესაძლებლობა ევროკავშირთან დაუბეგრავად 

ვაჭრობისთვის. ეს განსაკუთრებით რეალისტურია იმ პირობებში, როდესაც სომხეთსაც და 

აზერბაიჯანსაც გააჩნიათ საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებები.   

 

საქართველოს მომსახურების მიმწოდებელთა ევროკავშირის ბაზარზე დაფუძნების ან 

საზღვრის მიღმა მომსახურების გაწევის ხელშეწყობა.  
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ასოცირების შეთანხბით გათვალისწინებული მომსახურებით ვაჭრობა, რომელზეც საუბარია 

AA/DCFTA-ს IV კარის მეექვსე თავში შეთანხმების ერთ-ერთ ურთულეს ნაწილს წარმოადგენს.  

ევროკავშირში მომსახურებას ბაზრის უდიდესი წილი უჭირავს.  მისი მთლიანი შიდა 

პროდუქტის 70%-ს აღნიშნული სექტორი ქმნის, ასე, რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის ამ 

მიმართულებით ბევრი შესაძლებლობა იხსნება, თუმცა დღეს ნაკლებად ათვისებული.  

შეთანხმების თავი „საწარმოთა დაარსების შესახებ“ იძლევა საქართველოს კომპანიების  

ფილიალებისა და წარმომადგენლობების ევროკავშირში თავისუფლად დაარსების 

შესაძლებლობას. დაარსებული წარმომადგენლობები ხელს შეუწყობენ ვაჭრობას, 

საქართველოში წარმოებული პროდუქტების მიწოდებასა და გასაღებას, ადგილობრივი ბაზრის 

შესახებ ინფორმაციის მოპოვებას, პოტენციურ პარტნიორებთან კონტაქტების განვითარებას. 

წარმომედგენლობებში მომუშავე პერსონალის ადგილსამყოფელ ქვეყანაში მუშაობის 

პერიოდთან დაკავშირებული შეზღუდვების მიუხედავად,  ამ შესაძლებლობის სრულად 

გამოყენებით ხელი შეეწყობა ლეგალურ ცირკულარულ მიგრაციას.  

 

DCFTA ამ მიმართულებით ასევე სხვა მნიშვნელოვან შესაძლებლობას გვთავაზობს, კერძოდ, 

ქართველი პროფესიონალებისა და ინდივიდუალური მეწარმეების მიერ მომსახურების 

ევროკავშირის ტერიტორიაზე გაწევის საშუალებას. მაგრამ AA/DCFTA-მიერ დაშვებული ასეთი 

საშუალებების რეალიზაცია მოითხოვს ქართული საკვალიფიკაციო  სერტიფიცირების 

სისტემის (მაგალითად ისეთ დარგებში, როგორიცაა აუდიტორული საქმიანობა, იურიდიული 

მოსახურება, საბანკო საქმე, ბიზნეს საკონსულტაციო მომსახურება, ჯანდაცვა და სამედიცინო 

მომსახურება, განათლება, ა.შ. ) ევროკავშირის წესებთან შესაბამისობაში მოყვანას.  

 

იმისთვის, რომ საქართველოს მოქალაქე პროფესიონალებმა/სპეციალისტებმა მიიღონ 

ევროკავშირში საქმიანობის უფლება, აუცილებელია საქართველოში (ჩემოთვლილ 

პროფესიბში) არსებული სერტიფიცირებისა და ნებართვების წესების ექვივალენტურობის 

ევროკავშირის მიერ აღიარება, როგორც წესი სექტორულად, თანდათანობით ხდება. 

საქართველოს მთავრობამ უნდა მიმართოს საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს 

სავაჭრო საკითხების  ქვეკომიტეტს წინადადებით ასეთი აღიარების თაობაზე. მაგრამ ასეთი 

ნაბიჯი შედეგს მოიტანს იმ შემთხვევაში თუ საქართველოს შესაბამისი ინსტიტუტები 

დანერგავენ ევროკავშირის სტანდარტებს მომსახურების პროფესიების ლიცენზირებისა და 

კვალიფიკაციიის მინიჭების  სფეროში.   

 

ამ მომენტისთვის შეთანხმების XIV-B და XIV-F (საზღვრის მიღმა მომსახურება) დანართებში 

მოცემულ პროფესიებთან დაკავშირებით არანაირი აღირება არ მომხდარა.  ასე,რომ 

საქართველოს მცირე მეწარმეებსა და სპეციალისტებს არ უნდა ჰქონდეთ ევროკავშირის 

მოქალაქეებთან „თანაბარი მოპყრობის“ იმედი, როცა საქმე ეხება მათ მიერ ევროკავშირის წევრ 

ქვეყანებში მომსახურების გაწევის უფლების მოპოვებას. 

 2017 წლის მარტში მიღებული ევროკავშირის ტერიტორიაზე უვიზოდ მოზაურობის უფლება 

არ გულისხმობს საქართველოს მოქალაქეებისთვის იქ დასაქმების შესაძლებლობას. DCFTA კი, 
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შესაბამისი კანონმდებლობის, ინსტიტუციური განვითარებისა და ევროკავშირის წევრ 

ქვეყნებთან ასოცირების ინსტიტუტების ფარგლებში თანამშრომლობის გზით უზრუნველყოფს 

საქართველოს მოქალაქეებითვის ევროკავშირის მომსახურების ბაზარზე გაუმჯობესებულ 

წვდომას.  

რეკომენდაციები:  

◼ სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან მნიშვნელოვანია საექსპერტო და 

სამეცნიერო წრეებთან თანამშრომლობით (აკადემია, სინკ-ტანკები, 

არასამთავრობო სექტორი) შეისწავლოს საქართველოს მსს-თა სომხეთის, 

აზერბაიჯანის და თურქეთის საწარმოებთან თანამშრომლობის პერსპექტივები.  

ამ სქემის უკეთ გამოყენების მიზნით საქართველოს მთავრობას, საექსპერტო 

საზოგადოებასთან და არასამთავრობო სექტორთან ერთად, შეუძლია 

გამოკვლიოს იმ საწარმოთა შესაძლებლობები, რომლებიც მეზობელ ქვეყნებთან 

არიან  გეოგრაფიულად  ახლო, ან თანამშრომლობის ისტორია და 

გამოცდილება გააჩნიათ, და, დაეხმარონ მათ მესამე ქვეყნებთან ევროკავშირში 

ექსპორტზე ორიენტირებული თანამშრომლობის სქემების შემუშავებაში. 

◼ მნიშვნელოვანია, რომ მთავრობამ ხელი შეუწყოს მსს-ების ცოდნის ამაღლებას 

დამოახდინოს DCFTA-ის შესაძლებლობების საზღვრის მიღმა ვაჭრობისა და 

თანამშრომლობის გზით ეფექტურად გამოყენების სტიმულირება. ასევე 

სასარგებლო იქნებოდა ამ პროცესში საქართველოსა და მეზობელი ქვეყნების 

სამოქალაქო საზოგადოების ეროვნული პლატფორმების, განსაკუთრებით, 

მეორე სამუშაო ჯგუფების წარმომადგენლების ჩართვა. 

◼ მთავრობამ, საექსპერტო და სამეცნიერო წრეებთან თანამშრომლობით უნდა 

გამოიკვლიოს და მკაფიოდ დაადგინოს AA/DCFTA-ით გათვალისწინებული 

აღნიშნული შესაძლებლობები, კერძოდ:  

◼ შეაფასოს საქართველოს კანონმდებლობისა და ინსტიტუციური გარემოს 

შესაბამისობა ევროკავშირის სპეციალიტების კვალიფიკაციების 

სერტიფიცირების სიტემის სტანდარტებთან;  

◼ ჩაატაროს კვლევა იმ პროფესიათა სპექტრის გამოსავლენად, რომელშიც 

საქართველოს მოქალაქეებს გააჩნიათ პოტენციალი საზღვრის მიღმა (კერძოდ 

ევროკავშირში) მომსახურებით ვაჭრობის განსახორციელბლად; 

◼ მოახდინოს ინსტიტუციური განვითარების პროექტის ინიცირება, 

მასერტიფიცირებელი სამსახურების განსავითარებალად  მომსახურების იმ 

სფეროებში, რომლებშიც საქართველოს მოქალაქეებს შესწევთ უნარი 

განახორციელონ საზღვრის მიღმა მომსახურება, კერძოდ ევროკავშირის 

ბაზრებზე.   

◼ შეადგინოს საშუალო-გრძელვადიანი გეგმა საქართველოში მომსახურების 

სფეროს სპეციალისტების კვალიფიკაციის ასამაღლებლად, რაც მიზნად უნდა 

ისახავდეს ევროკავშირის მიმართულებით საქართველოდან მომსახურების 

მიწოდების გაზრდას. 

ლიტერატურა   

საერთაშორისო სავაჭრო ცენტრის რესურსი. საქართველო-ევროკავშირის სავაჭრო 

სტატისტიკა:https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c268%7c%7c%

7c42%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1 

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c268%7c%7c%7c42%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c268%7c%7c%7c42%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
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Key figures on Europe STATISTICS ILLUSTRATED 2019 eedition:   

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-

5294-3948-b1fb9973d096 

შეთანხმება ასოცირების შესახებ; კარი IV, მუხლი 92(2) https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0830(02) 

 

კლასტერების განვითარება საქართველოში და სახელმწიფო პოლიტიკა 
 

 

ირმა ხვედელიანი  

ევროპული ინტეგრაციის  ფორუმი- სამოქალაქო დიალოგი  და კონსალტინგი  თავმჯდომარე 

 

რა არის კლასტერი, მისი როლი 

გლობალიზაციის პირობებში, თანამედროვე მსოფლიო უფრო მეტად ისწრაფვის ბიზნესების 

კონკურენტუნარიანობის ამაღლების, ახალი, ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვის, 

ბაზრების დივერსიფიკაციის და ინტერნაციონალიზაციის და ვაჭრობის განვითარებისკენ. ეს 

ტენდენცია დამახასიათებელია როგორც ადგილობრივი განვითარებული ბიზნესებისათვის, 

ასევე, ტრანსნაციონალური კომპანიებისთვის. მცირე და საშუალო ბიზნესი ძირითადად 

ორიენტირებულია ადგილობრივ ბაზარზე და საჭიროებს ეფექტური ბიზნეს მოდელების 

ჩამოყალიბებას, სამრეწველო/ინდუსტირული კლასტერების შექმნას და განვითარებას, რადგან 

მცირე და საშუალო ბიზნესი ქვეყნის ეკონომიკური ქვაკუთხედია. 

მცირე და საშუალო საწარმოების განვითარების, მათი კონკურენტუნარიანობის გაზრდის და 

შესაბამისად, ინკლუზიური ეკონომიკის განვითარების ყველაზე ეფექტური ინსტრუმენტი 

კლასტერია. კლასტერების ფორმირებას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ქვეყნის სამრეწველო 

პოტენციალის, ეკონომიკის და მთლიანად, რეგიონული ეკოსისტემის  განვითარებაში. მათ 

დიდი როლი აკისრიათ: საწარმოების ურთიერთდაკაშირებისა და თანამშრომლობის 

სტიმულირებისათვის, განსაკუთრებით, მცირე და საშუალო საწარმოთა შემთხვევაში. ასევე, 

ქვეყნის ეკოსისტემაში მათი ინტეგრაციის კუთხით; ინოვაციების ხელშეწყობა, 

ინტერნაციონალიზაციასა და მცირე და საშუალო საწარმოთა მასშტაბების ზრდაში; 

ტრანსნაციონალური (საერთაშორისო) პარტნიორობის ჩამოყალიბებაში, რათა  მცირე და 

საშუალო საწარმოებს წვდომა ჰქონდეთ გლობალურ ბაზრებზე (ღირებულებათა ჯაჭვი); 

განვითარებაზე ორიენტირებული ცვლილებების ინიცირებაში, რაც დაკავშირებულია ციფრულ 

ტექნოლოგიებთან (დიჯიტალიზაცია), კარბონ-ნეიტალური და „მწვანე“ ეკონომიკის, 

ტრანსფორმაციის პრინციპებთან.  

საერთაშორისო პრაქტიკა ადასტურებს, რომ კლასტერი მთავარი მექნიზმია მცირე და საშუალო 

საწარმოთა განვითარებისათვის და ასევე, პოლიტიკის ეფექტური ინსტრუმენტია ეროვნულ და 

რეგიონულ დონოზე ინოვაციებისა და ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობისათვის.  

კლასტერი ფინანსური და ინტელექტუალური კაპიტალის ინტეგრაციის ერთ-ერთი ყველაზე 

ეფექტური ფორმაა, რომელიც კონკურენტულ უპირატესობას უზრუნველყოფს როგორც 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0830(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0830(02)
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ეროვნულ, ასევე გლობალურ დონეზე. 

 

 

  რა უპირატესობები გააჩნია კლასტერებს? 

 

კლასტერი ე.წ. „ლოკომოტივია“ საწარმოების პროდუქტიულობის, 

ექსპორტის პოტენციალის და კონკურენტუნარიანობის გაზრდის, 

ინვესტიციების მოზიდვის, ცოდნის, უნარ-ჩვევების, კვალიფიციური 

მუშა-ხელის, ახალი ბიზნესის სტიმულირების მიმართულებით, რაც ხელს უწყობს ინოვაციებს 

და კლასტერის საზღვრების გაფართოებას. ასევე, კლასტერი კომპანიებისთვის/ბიზნესებისთვის 

არის ინფორმაციული უზრუნველყოფის საუკეთესო საშუალება, სახელმწიფოსთან დარგის 

ადვოკატირების ეფექტური მექანიზმი და განვითარებულ ქვეყნებში, ფინანსებზე 

ხელმისაწვდომობის მხარდამჭერი ინსტრუმენტი. ამ მახასიათებლებით, კლასტერი დიდ 

გავლენას ახდენს გლობალურ კონკურენციულ ბრძოლაზე. 

კლასტერები ევროპასა და მსოფლიოში 

ევროკავშირში კლასტერები ინდუსტრიული 

ლანდშაფტის მნიშვნელოვანი ნაწილია და უდიდესია 

მათი როლი მცირე და საშუალო ბიზნესის 

განვითარებაში. კლასტერი ზრდის საწარმოების 

წარმადობის, კონკურენტუნარიანობის ხარისხს, 

აფართოებს ბაზრებს და სხვ. ასევე, მნიშვნელოვანია 

კლასტერების როლი ინოვაციური მიდგომების და 

გარემოს დაცვაზე ორიენტირებული წარმოებების 

განვითარებაში. 

დღევანდელი მონაცემებით, ევროპის ქვეყნებში 2.950 ძლიერი კლასტერია, რომლებიც ჰქმნიან 

61.8 მლნ. სამუშაო ადგილს (1 ყოველი 4-დან). კლასტერები წარმოდგენილია ევროპის ყველა 

რეგიონში და ეკონომიკური კრიზისის დროს განსაკუთრებული მდგრადობა შეინარჩუნეს. 

ამგვარად, ნათელია, რომ კლასტერებს მნიშვნელოვანი როლი აკისრიათ ქვეყნების ეკონომიკის 

განვითარებაში.  

ევროკავშირში, ინდუსტრიული განვითარება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული 

მიმართულებაა ეკონომიკური განვითარებისა და კონკურენტუნარიანობის ამაღლების 

უზრუნველყოფისთვის, რადგან ინდუსტრია მთავარი მამოძრავებელი ძალაა ინოვაციების, 

პროდუქტიულობის და ექსპორტის პოტენციალის ზრდისათვის, ინვესტიციების 

მოზიდვისათვის. ასევე, ინდუსტრიის განვითარება განაპირობებს ახალი სამუშაო ადგილების 

და ევროპელების ეკონომიკური კეთილდღეობის ამაღლებას. შესაბამისად, ევროკომისია დიდ 

ფინანსურ რესურსს ახმარსევროკავშირის ინდუსტრიული პოლიტიკის განვითარებას,  

ინდუსტრიული კონკურენტუნარიანობის ზრდას მრავალი სხვადასხვა ინიციატივების 

მეშვეობით, რაც უზრუნველყოფს რეგიონების ეკონომიკურ გაჯანსაღებას და აღმავლობას, 

ახალი ტექნოლოგიების განვითარებასა და ინოვაციებს. 
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ევროკომისია და ევროკავშირის სხვა ინსტიტუტები უდიდეს ძალისხმევას დებენ 

ინდუსტრიული განვითარებისთვის, რომლის ძირითადი ქვაკუთხედია კლასტერების 

ფუნქციონირება და განვითარება. ევროპასა და აშშ-ში კლასტერების განვითარების პოლიტიკის 

განხორციელების მთავარი ფიგურა სახელმწიფოა. იმის გათვალისწინებით, რომ კლასტერებს 

ეროვნული ან რეგიონული განვითარების ინსტრუმენტად მიიჩნევენ, ბევრი ინიციატივა 

სამთავრობო პროექტების ფარგლებში ხორციელდება, რაც ფინანსდება საჯარო ან საჯარო და 

კერძო ფონდების მეშვეობით. 

2020 წლისთვის ევროკავშირმა შეიმუშავა განახლებული „ევროკავშირის ინდუსტრიული 

პოლიტიკის სტრატეგია“ ორი მთავარი მიმართულებით: კლიმატ-ნეიტრალური ევროპა 2050 და 

ევროპის ციფრული მომავალი. სტრატეგია კიდევ უფრო განამტკიცებს კლასტერების როლს, 

როგორც ეკონომიკური განვითარების ინსტრუმენტისას,  ინდუსტრიული ინოვაციის პროცესის 

მხარდასაჭერად. პოლიტიკა ახალი ხედვაა, რომელიც მიზნად ისახავს ინდუსტრიულ 

ტრანსფორმაციას მწვანე, ცირკულარულ და ციფრულ ეკონომიკაზე გადართვის გზით და 

გლობალურ არენაზე, კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნებით. 

ინდუსტრიული კლასტერები, ასევე, ქმნიან აგლომერაციას და წარმოდგენილნი არიან 

ეროვნულ, რეგიონულ და საერთაშორისო  „ქსელებში“ (Cluster Networks). 

გარდა ზემოაღნიშნულისა, არის უამრავი მაგალითი იმისა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია 

ევროკავშირისთვის კლასტერული პოლიტიკის განხორციელება მისი ეკონომიკის 

კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისათვის და შესაბამისად, თითოეული მოქალაქის 

კეთილდღეობის გაუმჯობესების კუთხით. ამისათვის, ევროკავშირი და მისი წევრი ქვეყნები 

სოლიდურ ფინანსურ რესურსს ახმარენ იმ პროგრამების დაფინანსებას,  რომლებიც 

განაპირობებენ კლასტერების ჩამოყალიბებას, გაძლიერებას, ინტერ-რეგიონულ 

თანამშრომლობას, ინტერნაციონალიზაციას, უზრუნველყოფენ კონკრეტული ღონისძიებების 

გატარებას მცირე და საშუალო საწარმოთა განვითარებისათვის, კვლევების წარმოებას, 

ინოვაციებისა და ახალი ტექნოლოგიების სტიმულირებას, სამუშაო ადგილების შექმნას. ახალი 

2020 ინდუსტრიული პოლიტიკის სტრატეგია კიდევ უფრო მეტად ორიენტირებულია 

ინოვაციურ, ეკოლოგიურ, გარემოს დაცვით, აგრო ინდუსტრიულ კლასტერების 

მხარდაჭერაზე.   

აღსანიშნავია, რომ გარდა აშშ-სა და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ეკოსისტემისა, 

კლასტერული განვითარების ტენდენციები თუ სტრატეგიები არსებოს მსოფლიოს სხვადასხვა 

ქვეყნებშიც. მაგ. დიდი ბრიტანეთი, შვეიცარია, ნორვეგია, კანადა, ავსტრალია, მექსიკა.მდგრადი 

განვითარების კონტექსტში, საერთაშორისო დონორი და ფინანსური ინსტიტუტები ეხმარებიან 

განვითარებად ქვეყნებს კლასტერული პოლიტიკის ინიცირებასა და განხორციელებაში. 

 

 

 

საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა 

 

უკანასკნელი წლების განმავლობაში გატარებული რეფორმებისა და ეკონომიკური ზრდის, 
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განხორციელებული ინვესტიციებისა და საერთაშორისო დახმარების მიუხედავად, 

საქართველო კვლავ დგას რთული ეკონომიკური გამოწვევების, მათ შორის სიღარიბისა და 

უმუშევრობის დაძლევის აუცილებლობის წინაშე. 

2020 წლის მონაცემებით, უმუშევრობის დონე 12.3%-ია, ხოლო სიღარიბის აბსოლუტურ ზღვარს 

ქვევით მყოფი მოსახლეობის წილმა 2019 წელს 19.1% შეადგინა (საქსტატი, 2020). 

საქართველოს ეკონომიკამ ჯერ-ჯერობით ვერ დაძლია სამუშაო ადგილების საკმარისი 

რაოდენობის უზრუნველყოფა და სიღარიბის შემცირებისაკენ მიმართული ეფექტური 

ღონისძიებების გატარება. ამ კუთხით, არსებული მდგომარეობა კიდევ უფრო გამწვავდა 

COVID-19 პანდემიის გავრცელების გამო, რის შედეგადაც ქვეყნის ეკონომიკური აქტივობები 

შემცირებული იყო საკმაოდ დიდი ხნით როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე რეგიონში. 

შესაბამისად, 2020 წლის აპრილში, წლიურმა ეკონომიკურმა ზრდამ შეადგინა -16.6%, ხოლო 

2020 წლის პირველი ოთხი თვის საშუალო მაჩვენებელი -3.6%-ით განისაზღვრა.  

მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) ზრდა 2020 წელს 0%-მდე დაეცა COVID-19 პანდემიისა და 

ნავთობზე ფასების ვარდნის, შემცირებული მოხმარების, ტურიზმისა და ვაჭრობის პასუხად.  

თუმცა, საქართველოს ეკონომიკის ჩვეულ დინამიკაში დაბრუნება  

2021 წელს 4.5%-იანი ზრდითაა მოსალოდნელი  

(აზიის   განვითარების  ბანკის  პროგნოზი 2020). 

COVID-19 პანდემიით განპირობებულმა სოციალურმა და 

ეკონომიკურმა კრიზისმა, რომელიც ერთიანად შოკური 

აღმოჩნდა მსოფლიოსთვის, როგორც გიგანტი, ასევე მცირე 

და საშუალო ბიზნესისათვის, ნათლად ცხადყო, რომ 

ადგილობრივი ბიზნესის/წარმოების განვითარებას 

სასიცოცხლო მნიშვნელობა გააჩნია. აქ უმთავრესად იგულისხმება მცირე და საშუალო 

წარმოების მხარდაჭერა და განვითარება.გლობალიზაციის პირობებში კიდევ უფრო იზრდება 

მცირე ბიზნესის როლი და მნიშვნელობა, განსაკუთრებით სამუშაო ძალის დასაქმების კუთხით.  

ცნობილია, რომ თანამედროვე მსხვილი ბიზნესისათვის, რომელიც წარმოდგენილია 

ტრანსნაციონალური კომპანიებით, დამახასიათებელია უახლესი ტექნოლოგიების დანერგვა, 

რაც იწვევს სამუშაო ადგილების შემცირებას. მცირე და საშუალო წარმოება კი, პირიქით, ქმნის 

ახალ სამუშაო ადგილებს და ხელს უწყობს დასაქმების დონის ზრდას, რაც განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია დღევანდელ პირობებში, როდესაც უმუშევრობა ყველაზე მწვავე პრობლემაა.  

მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების თვალსაზრისით, საქართველოში, მცირე და 

საშუალო საწარმოებზე მოდის მოქმედი საწარმოების უდიდესი ნაწილი, მაგრამ მათი წვლილი 

მშპ-ში კვლავ ძალიან დაბალია, მითუმეტეს, გაუმჯობესებული ბიზნეს გარემოს 

გათვალისწინებით. 

 სახელმწიფო პოლიტიკა და რეგულირება 

 

კერძო სექტორის განვითარების და განსაკუთრებით კი მცირე და საშუალო მეწარმეობის 

განვითარების მხარდაჭერა საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის ერთ-ერთი 

პრიორიტეტია. 

http://geostat.ge/index.php?action=0&lang=geo


28 

 

მცირე და საშუალო საწარმოთა მხარდაჭერა, გაძლიერება და განვითარებასთან დაკავშირებული 

ღონისძიებები გაწერილია რიგ დოკუმენტებში: ა) საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური 

განვითარების სტრატეგია - „საქართველო 2020“;ბ) სამთავრობო პროგრამაში „ძლიერი, 

დემოკრატიული, ერთიანი საქართველოსთვის“; გ)საქართველოს მცირე და საშუალო 

მეწარმეობის განვითარების სტრატეგია 2016-2020 წლებისთვის და სამოქმედო გეგმა; დ) 

საქართველოს კულტურის სტრატეგია 2025. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ეტაპზე, საქართველოს საკანონმდებლო/მარეგულირებელ დონეზე არ 

აქვს ჩარჩო-დოკუმენტები, კლასტერების განვითარების პოლიტიკის დოკუმენტი, სტრატეგია, 

პროგრამა. კლატერების განვითარების პოლიტიკის განხორციელება საჭიროებს სისტემურ 

მიდგომას სახელმწიფოს მხირდან და შესაბამისი სექტორების მაქსიმალურ ჩართულობას. 

საერთაშორისო თანამშრომლობა 

 

საქართველოს გეოპოლიტიკა და ეკონომიკა მნიშვნელოვანი ფაქტორია დასავლური 

ცივილიზირებული სამყაროსთვის. თითქმის ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია თუ 

ფინანსური ინსტიტუტი დახმარებას უწევს და/ან პარტნიორობს მისი სოციალურ-ეკონომიკური 

განვითარების მიმართულებით, ინვესტიციების მოზიდვის, მცირე და საშუალო ბიზნესის, 

ადგილობრივი წარმოების განვითარების ხელშეწყობის კუთხით. ევროკავშირთან თავისუფალი 

ვაჭრობის ხელშეკრულება, აშშ და სხვა ქვეყნებთან თუ ინსტიტუტებთან თავისუფალი 

ვაჭრობის რეჟიმები უდიდესი სტიმულია ადგილობრივი წარმოების, მცირე და საშუალო 

ბიზნესის განვითარებისა და ახალ მრავალმილიონიან ბაზრებზე ექსპანსიისათვის.  

ევროკავშირ-საქართველოს მჭიდრო ურთიერთობები ემყარება ევროკავშირ-საქართველოს 

„ასოცირების შეთანხმებას“, მათ შორის შეთანხმებას „ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი 

სავაჭრო სივრცის შესახებ“ (DCFTA), რომელიც მიზნად ისახავს პოლიტიკურ ასოცირებას და 

ეკონომიკურ ინტეგრაციას. ევროკავშირი საქართველოს ყველაზე დიდი სავაჭრო პარტნიორია 

და ყოველწლიურად საქართველოს ტექნიკური და ფინანსური დახმარების სახით 100 მლნ 

ევროზე მეტ თანხას გამოყოფს. 

ეკონომიკური განვითარების, სამუშაო ადგილების შექმნის, მცირე და საშუალო საწარმოების 

განვითარების მხარდასაჭერად ევროკავშირი უზრუნველყოფს დაფინანსებას, ტრენინგს და 

ექსპორტის ხელშეწყობას მისი EU4Business ინიციატივის საშუალებით. 2009 წლის შემდეგ 

40,000-მა მცირე და საშუალო საწარმომ, მიკროსაწარმომ და ფერმერმა მიიღო სესხები. გარდა 

ამისა, სულ 130 მლნ. ევრო გაიცა სესხების სახით ინოვაციური მცირე და საშუალო საწარმოებისა 

და საშუალო საბაზრო ღირებულების (საშუალო კაპიტალიზაციის) კომპანიებისთვის 

პროგრამის “Horizon 2020” ფარგლებში. აღნიშნულის შედეგად შეიქმნა 10,300-მდე ახალი 

სამუშაო ადგილი. აღმოსავლეთ პარტნიორობის (EaP Plus) პროექტი მკვლევარებს და 

მეცნიერებს უხსნის შესაძლებლობებს თანამშროლობისა და განვითარებისათვის. 

ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) 

პროგრამების ფარგლებში განხორციელდა მრავალი ინიციატივა, რომელიც ტექნიკურად და 

ინსტიტუციონალურად აძლიერებდა ბიზნესის მხარდამჭერ ორგანიზაციებს (ასოციაციები, 

ფედერაციები და სხვ.) დასავლური საბაზრო ეკონომიკის პრინიციპების შესაბამისად. ახალი 
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2020-2025 პროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია და ასევე, ხორციელდება მრავალი პროექტი, 

რომელიც უშუალოდ კონკრეტულ ბიზნესებზე/საწარმოებზე არის ფოკუსირებული. 

შერჩეულია კონკრეტული სექტორები ღირებულებათა ჯაჭვის ჩამოყალიბებისა და 

განვითარებისთვის. გაძლიერდება მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოების პოტენციალი, 

პროდუქტიულობა, ხარისხი, გაყიდვები, შექმნიან ახალ პროდუქტებს და მომსახურებას; 

საფუძველი ჩაეყრება კერძო და საჯარო სექტორის პარტნიორობას (PPP). 

ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები, ასევე, აძლიერებენ საქართველოს 

სამოქალაქო საზოგადოებას, არასამთავრობო სექტორს, ინსტიტუტებს და ასევე, ეხმარებიან 

COVID-19 პანდემიასთან დაკავშირებული პრობლემების დაძლევაში. 

ორმხრივი თანამშროლობის ფორმატში, სხვა დონორი მთავრობებიც პარტნიორობენ 

საქართველოსთან ეკონომიკური პორტფელის გაძლიერებისათვის. 

კლასტერების განვითარება საქართველოში და სახელმწიფო პოლიტიკა 

 

დღეს, მსოფლიოში, მთავრობები კლასტერებს განიხილავენ როგორც მნიშვნელოვან 

მამოძრავებელ ძალას საწარმოების განვითარებასა და ინოვაციებში.  კლასტერებმა 

დაიმკვიდრეს მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტის ფუნქცია ინდუსტრიებისა და ბიზნესების 

კონკურენტუნარიანობის ამაღლებაში, როგორც განვითარებულ, ასევე განვითარებად ქვეყნებში. 

საქართველოშიც, კლასტერინგის შესახებ ცნობიერების ამაღლება, ინიციატივების წამოწყება, 

დონორების მხრიდან ფინანსური მხარდაჭერა და პროექტების ჩამოყალიბება დაახლოებით 

ხუთი წლის წინ დაიწყო.ხელისუფლების მხრიდან, კლასტერების შექმნის პოლიტიკის 

გატარების პროცესს მედიაციას და კოორდინაციას უწევს სსიპ „აწარმოე საქართველოში“. 

აღნიშნულ პროცესში ჩართულია სექტორის დონორი ორგანიზაციების და სხვა უწყებების 

წარმომადგენლები,ექსპერტები და სხვ. 

კლასტერინგის პოლიტიკის განხორციელების სწორად წარმართვისა და ადვოკატირებისთვის, 

2017 წელს ჩამოყალიბდა „საქართველოს კლასტერების ეროვნული პლატფორმა“ (GCNP), 

არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლის მიზნებია ხელი შეუწყოს: თანამშრომლობას 

კლასტერებსა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის, კლასტერების ინტერნაციონალიზაციას 

და ახალი კლასტერების აღმოცენებას. ასევე, პლატფორმა ეხმარება კლასტერებს მონაწილეობა 

მიიღონ ECCP და Horizon 2020 მიერ გამოცხადებულ კონკურსებში.   პირველი ნაბიჯები  

კლასტერების ჩამოყალიბებისათვის ევროკავშირის, გერმანიის მთავრობის მხარდაჭერით და 

GIZ-ის ტექნიკური დახმარებით გადაიდგა.  ბიზნეს კლასტერის საპილოტე პროექტი GIZ-მა 

პროგრამის „კერძო სექტორის განვითარება“  ფარგლებში ჯერ კიდევ 2014-2017 

წლებში  განახორციელა და შედეგად ქვევრის ღვინის კლასტერი დაფუძნდა. 

ამასთან,  2015-2019 წლებში, ევროკავშირის პროექტის   „მცირე და საშუალო მეწარმეობის 

განვითარება და DCFTA საქართველოში“ ფარგლებში, GIZ-მა განახორციელა დიაგნოსტიკური 

კვლევა სექტორების/დარგების გამოვლენის მიზნით, რომელთაც გააჩნდათ მაღალი 

პროდუქტიულობის, საექსპორტო და კლასტერინგის პოტენციალი. შედეგად, გამოიკვეთა ხუთი 

სექტორი - ავეჯის წარმოება/ინტერიერის დიზაინი, ტანსაცმლის წარმოება, კინოწარმოება, 

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები (ICT) და თაფლის წარმოება, მეფუტკრეობა.  
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შემდგომში უკვე დაიწყო ამ სექტორების კლასტერული განვითარებისათვის სხვადასხვა 

ღონისძიებების განხორციელება. ასევე, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროსთან, სსიპ „აწარმოე საქართველოში“, საქართველოს ინოვაციებისა და 

ტექნოლოგიების სააგენტოსა და საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატასთან ერთად 

გაიმართა ვორკშოპები  . GIZ-მა ხელისუფლების შესაბამის სტრუქტურებს გააცნო ევროპული 

წარმატებული პრაქტიკა კლასტერების პოლიტიკასთან დაკავშირებით და წარადგინა 

„საქართველოს კლასტერების განვითარების პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტი“ და „გზამკვლევი“ 

მთავრობისათვის, რომელიც გახდა „საქართველოს კლასტერების განვითარების პროგრამის“ 

შემუშავების საფუძველი. აღნიშნული დოკუმენტი    მთავრობის ერთგვარი ვალდებულებაა 

ევროკავშირთან ფინანსური შეთანხმების (Financing Agreement with the EU for Economic and 

Business Development in Georgia)  ფარგლებში. 

ამჟამად, საქართველოში რეგისტრირებულია რამდენიმე კლასტერი - ქართული ავეჯის 

კლასტერი, საქართველოს ICT კლასტერი და საქართველოს კინოკლასტერი. გარდა ამისა, 

საქართველოს კლასტერების ეროვნული პლატფორმის მიერ ევროპის კლასტერების რუკაზე 

დარეგისტრირებულია ჯანმრთელობისა და ტურიზმის კლასტერები 

(https://www.clustercollaboration.eu/cluster-mapping),  დაარსებულია ტანსაცლის წარმოების 

კლასტერის ინიციატივა, რომელიც მალე ტრანსფორმირდება სრულფასოვან კლასტერში. ასევე, 

თაფლის წარმოების და მეფუტკრეობის კლასტერების შექმნა ახლო მომავალში იგეგმება. 

(შემუშავდა დასკვნები და რეკომენდაციები ევროკავშირში ქართული თაფლის ექსპორტის 

შესახებ და მიეწოდა სამთავრობო და ევროკავშირის პარტნიორებს. 2019 წლის დასაწყისში 

ქართული პრემიუმ ხარისხის თაფლი სახელწოდებით „TAPLI“ განთავსადა ბერლინის 

International Green Week გამოფენაზე,  რის შედეგადაც ქართველ მწარმოებლებთან გაფორმდა 

კონტრაქტები). GIZ-ის ექსპერტები კლასტერების წევრ კომპანიებს უწვენ ტექნიკურ დახმარებას  

სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის  ჩამოყალიბებაში, ბრენდინგში/ვებ-გვერდის 

განვითარებაში. ოთხივე კლასტერმა (ტანსაცმლის კლასტერის ინიციატივის ჩათვლით) 

დაამყარა საერთაშორისო კონტაქტები და მოეწყო გაცნობითი ვიზიტები საზღვარგარეთ. 

როგორც წესი, კლასტერის წევრი კომპანიები კონკურენეტები არიან, მაგრამ კლასტერი მათ 

აძლევს შესაძლებლობას ერთად განვითარდნენ და გაერთაინებული ძალებით მიიღონ საერთო 

სარგებელი. კერძოდ, ქართული ავეჯის კლასტერის შემთხვევაში, მოხდა მწარმოებლების 

დაკავშირება ინტერიერის დიზაინერებთან - განხორციელდა ერთობლივი პროექტი, (მეორე 

პროექტი გეგმაშია). კლასტერის წევრების ერთობლივმა განაცხადმა გაიმარჯვა საჯარო 

შესყიდვის ტენდერში. რა თქმა უნდა, ცალკე აღებული კომპანიისთვის ეს შეუძლებელი იყო და 

კლასტერის ფორმატში, გაერთიანებული რესურსებით - მიზნის მიღწევა შესაძლებელი გახდა. 

პროექტმა ხელი შეუწყო კლასტერის წევრების საერთაშორისო კონტრაქტების გაფორმებას, მათ 

მონაწილეობას საერთაშორისო კინოფესტივალებსა და ბაზრობებში.  

ტანსაცმლის კლასტერის  ოთხმა წევრმა კომპანიამ  გააუმჯობესა ბიზნეს სტანდარტები და 

პროცესები  amfori BSCI აუდიტის მოთხოვნების დაკმაყოფილების მიზნით.  

საფეიქრო/ხელოსანთა კლასტერის ჩამოყალიბების პროცესი ბუნებრივად დაიწყო, რადგან 

როგორც წინაპირობა, გეოგრაფიული სიახლოვის გამო, უკვე არსებობდა შემდგარი 

https://www.clustercollaboration.eu/cluster-mapping
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ურთიერთობები მრავალ მეწარმეს შორის. ამ საწარმოთა ნაწილი გაწევრიანდა კლასტერში და 

დაემატა ახალი წევრი ქუთაისიდან - კომპანია „მადერა ჯორჯია“. ეს ნათელი მაგალითია იმისა, 

რომ კლასტერის აღმოცენებას და განვითარებას მხოლოდ გეოგრაფიული სიახლოვე არ 

განსაზღვრავს, პირიქით, რაც მეტი სუბიექტი იქნება დარგიდან, მით უფრო განვითარდება 

კლასტერი (ახალი იდეები, გაზრდილი პოტენციალი და სხვ).   

ევროკავშირის და გერმანიის მთავრობის მიერ დაფინანსებული ახალი პროექტის „Clusters 4 

Development“ ფარგლებში, გრძელდება მუშაობა ტანსაცმლის მწარმოებლებთან.  

GIZ გააგრძელებს მუშაობას ამ სექტროში კლასტერის ინიციატივიდან - სრულფასოვანი 

კლასტერის ტრანსფორმაციაზე. აღნიშნული პროექტით დაგეგმილია სამშენებლო მასალების 

კლასტერის შექმნა. ამ უკანასკნელთან მიმართებაში, აქცენტი გაკეთდება ადგილობრივი 

წარმოების განვითარებაზე.  

გათვალისწინებულია, ბაზარზე ორიენტირებული კლასტერის განვითარება და საპილოტე 

მოდელის დანერგვა. კლასტერის საქმიანობა მოიცავს უფრო მაღალი ღირებულების 

ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობას, ასევე, მეტად დივერსიფიცირებული და ინოვაციული 

სამშენებლო მასალების წარმოებას; შესაბამისი ტექნიკური სტანდარტებისა და ნორმების 

დაცვას; საქართველოში წარმოებული სამშენებლო მასალების ხარისხზე და მდგრადობაზე 

ფოკუსირებას. 

ტურიზმის კლასტერის ჩამოყალიბების კუთხით, პროექტი იმუშავებს იმერეთსა და კახეთში, 

რომელიც სამი თემატური კლასტერის შექმნას ისახავს მიზნად: ადგილობრივი ღვინისა და 

გასტრონომიული ტურიზმის, ავთენტური სასტუმროებისდა კულტურული მემკვიდრეობის 

კლასტერი. პროექტის საქმიანობა წარიმართება საერთაშორისო სტანდარტების გაცნობის, 

მარკეტინგის, ონლაინ პრეზენტაციის, შესაძლებლობების განვითარების და სხვ. 

მიმართულებით. მნიშვნელოვანი ფაქტია ისიც, რომ „აწარმოე საქართველომ” ტურიზმის 

მხარდამჭერ ორ ახალ საგრანტო პროგრამას  კლასტერინგის მექანიზმი დაამატა. 

აღსანიშნავია, რომ საქართველოში, თანმიმდევრულად ყალიბდება კორპორატიული, 

კონკურენციისა და თანამშრომლობის კულტურა, როგორც კერძო სექტორის, ასევე ბიზნესის 

მხარდამჭერი ორგანიზაციების  შიგნით, რაც ორი ათეული წლის წინ თითქმის არ არსებობდა. 

საერთაშორისო პარტნიორების ჩართულობამ და მეტმა ინფორმაციული უზრუნველყოფამ 

შედეგად მოიტანა ამ კუთხით განვითარებაც და დღეს უკვე, კონკურენტები „ერთი ქოლგის 

ქვეშ“ ერთად მსჯელობენ, ლობირებენ დარგის განვითარების საკითხებს. მაგალითად, 

კინოკლასტერის წევრები შეთანხმდნენ საერთო ქცევის კოდექსზეც. კლასტერის სრულფასოვანი 

ოპერირებისთვის, საჭიროა არსებობდეს მმართველი რგოლი.  ამ ეტაპზე სამ  კლასტერს აქვს ეს 

სტრუქტურა. ესენია: საქართველოს ICT კლასტერი; საქართველოს ავეჯის კლასტერი; 

საქართველოს შესაფუთი მასალების მწარმოებელთა კლასტერი.   

გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაციამ (UNIDO) ევროკავშირის „ინოვაციური 

პროექტის“ ფარგლებში ჩაატარა კვლევა, რომლის შედეგად გამოვლენილ იქნა საქართველოში 

53 აღმოცენებადი და პოტენციური გადამამუშავებელი და აგრობიზნესის კლასტერი.  

კლასტერები გამოვლინდა თბილისსა და საქართველოს 9 რეგიონში: კახეთი, ქვემო ქართლი, 

შიდა ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი, აჭარა, გურია, სამეგრელო-ზემო სვანეთი, იმერეთი, რაჭა-

https://www.ge.undp.org/content/georgia/ka/home/projects/PrivateSector.html
https://www.ge.undp.org/content/georgia/ka/home/projects/PrivateSector.html
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ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი (აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში არ ჩატარებულა კვლევა, 

ხოლო მცხეთა-მთიანეთში კლასტერები არ გამოვლინდა).კლასტერების პირველი ათეული 

გამოიყურება შემდეგნაირად:  1. ღვინო (კახეთი);  2. ფარმაცევტულისექტორი (თბილისი);  3. 

მეფრინველეობა (ქვემო ქართლი);    4. მეთევზეობა (სამეგრელო-ზემო სვანეთი); 5. ღვინო (რაჭა-

ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი); 6. ღვინო (ქვემო ქართლი); 7. ავეჯი (თბილისი); 8. საიუველირო 

ნაკეთობები (თბილისი); 9. მზა ტანსაცმლის წარმოება (თბილისი); 10. ხილისა და ბოსტნეულის 

გადამუშავება (სამეგრელო-ზემო სვანეთი). 

ამჟამად, UNIDO მუშაობს ფარმაცევტული, საიუველირო ნაკეთობების, სათამაშოების და 

ღვინის კლასტერების შექმნაზე; GIZ - მშენებლობისა და საფეიქრო ინდუსტრიის კლასტერების, 

გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) - შეფუთვის კლასტერის, გაეროს სურსათისა და 

სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO) სანერგე ((seed/seedlings) კლასტერის, ავსტრიის 

განვითარების სააგენტო (ADA) - მდგრადი სამთო ტურიზმისა და ორგანული სოფლის 

მეურნეობის მიმართულებით, ხოლო PMCG- მეთევზეობის და ხილისა და ბოსტნეულის 

გადამუშავების კლასტერების კუთხით. ამჟამად UNIDO საქართველოში აპირებს სამი 

კლასტერის შექმნას: Pharmaceutical production with a focus on phages, herbal products and 

antibiotics; Hazelnut processing; Marine fishing. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM) 

განახორციელებს ადგილობრივი საწარმოების დაკავშირებას დიასპორასთან. 

სახელმწიფოსთან ეფექტური დიალოგის წარმართვა მათი პოლიტიკის შემუშავებაში 

ჩართულობის და დარგში არსებული პრობლემების და/ან საკანონმდებლო ხარვეზების 

დარეგულირების მიზნით, პროფესიული კადრების მომზადება, ასევე მრავალი სხვა საკითხი 

დღესაც აქტუალური თემებია კლასტერებისა და ბიზნესებისთვის. მითუმეტეს, პანდემიით 

გამოწვეული საყოველთაო ეკონომიკური კრიზისის დროს. 

სახელმწიფო პროგრამების ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით კლასტერის 

წევრებს ამ ეტაპზე რაიმე შეღავათი არ აქვთ. „აწარმოე საქართველოში“ მხოლოდ 

უზრუნველყოფს მათ თანადაფინანსებას საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობისთვის. 

 

 

დასკვნა 

 

სექტორების რეგიონული მასშტაბით კვლევა და დიაგნოსტიკა მათი კლასტერინგის 

შესაძლებლობის მიზნით, მართებული და ეფექტური ღონისძიებაა, რადგან საქართველოს 

კონკურენტუნარიანობის საფუძველი არის რეგიონული ეკონომიკა. შესაბამისად, 

მიზანმიმართული იქნება, თუ შემუშავდება რეგიონული განვითარების სტრატეგიები, 

რომელშიც ასახული იქნება რეგიონში კლასტერების შექმნისა და განვითარების პროცესი.  

 

მნიშვნელოვანია, რომ მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების და მათი 

კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით, სახელმწიფომ სრული დატვირთვით მიიღოს 

მონაწილეობა კლასტერებად გაერთიანების მიმართულებით, რაც ასევე, უფრო მეტად გაზრდის 

მცირე და საშუალო საწარმოების შესაძლებლობებს DCFTA-ის მოთხოვნების შესაბამისად. 
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როგორც აღვნიშნეთ, კლასტერის „ფენომენი“ ახალი რეალობაა საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების მოდელში. მთავრობა, საერთაშორისო დონორი ორგანიციები და კერძო სექტორი 

ახორციელებენ მიზნობრივ ქმედებებს კლასტერული პოლიტიკის დანერგვის მიზნით. 

 

 იმედია, რომ მომავალი ეტაპი ბევრად უფრო გამყარებული იქნება კლასტერების განვითარების 

სახელმწიფო პოლიტიკით.საქართველოს ეკონომიკის სწრაფ გაჯანსაღებას ხელს შეუწყობს 

მცირე და საშუალო საწარმოების მეტი მხარდაჭერა მათი კლასტერინგის მიმართულებით, მეტი 

ინვესტირება თანამედროვე ტექნოლოგიებში, ინოვაციებში, მეცნიერულ კვლევებში, 

ელექტრონულ კომერციასა და ციფრულ განათლებაში. 

 

 

 

 

რეკომენდაციები:  

◼ საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია სწრაფი ეკონომიკური წინსვლა და მსოფლიო ბაზრებზე 

კონკრეტული მიმართულებით კონკურენტული უპირატესობების მოპოვება. ამისთვის საჭიროა 

რესურსების სერიოზული ძალისხმევა და კლასტერული პოლიტიკის განხორციელება, რათა 

ქვეყანა მაქსიმალურად ადაპტირდეს მსოფლიოს ინოვაციურ-ტექნოლოგიური განვითარების 

ჭრილში. 

◼ საქართველოს კონკურენტუნარიანობის საფუძველი უნდა გახდეს რეგიონული ეკონომიკა. 

უნდა შემუშვდეს რეგიონალური განვითარების სტრატეგიები, რომელშიც ასახული იქნება 

რეგიონში კლასტერების შექმნისა და განვითარების პროცესი. 

◼ გაძლიერდეს ფორმატი და პროცესი საჯარო-კერძო-კლასტერს შორის დიალოგის და 

თანამშრომლობის, რის საფუძველზეც მომზადდება რეკომენდაციები შესაბამისი დარგის 

განვითარებისთვის.  

◼ გაძლიერდეს როგორც კერძო სექტორის, ასევე კლასტერების ჩართულობა პოლიტიკის, 

სტრატეგიის, პროგრამების შემუშავების და მათი განხორციელების პროცესში. 

◼ მოხდეს აქცენტირება გარემოსდაცვითი, აგრო და ეკოლოგიური პროფილის კლასტერების 

აღმოცენებასა და გაძლიერებაზე, ციფრულ ტექნოლოგიებსა და ინოვაციებზე. 

◼ კლასტერების კვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფისთვის, შედგეს კლასტერზე 

ორიენტირებული პროფესიული მომზადების პროგრამები.  

◼ კლასტერის ეფექტური და სრულფასოვანი ფუნქიონირებისთვის, საჭიროა კლასტერს ჰქონდეს 

მმართველი ორგანო, რომელიც შესაძლებელია, წევრთა არჩევის და როტაციის პრინციპს 

ექვემდებარებოდეს.  

◼ შემდგომში, სასურველია, კლასტერს ჰქონდეს ჩამოყალიბებული შიდა ე.წ. „მონიტორინგის და 

შეფასების სისტემა“, რათა შესაძლებელი იყოს დასახული მიზნებისა და შედგების გაზომვა. 

ასევე, შესაძლებელია პერიოდულად ხორციელდებოდეს კლასტერის „საჭიროებათა ანალიზი“. 

 

ლიტერატურა და ინტერნეტ წყაროები 

European Commission webpage: Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs; 

European Cluster Collaboration Platform web-page; 
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A EUROPEAN INDUSTRIAL STRATEGY A new Industrial Strategy for a globally competitive, green and digital 

Europe, March 2020; 

European Cluster Trends Methodological Report, European Cluster Observatory Report, September 2014; 

EU Cluster Mapping and Strengthening Clusters in Europe, European Cluster Observatory, Center for Strategy and 

Competitiveness, CSC Örjan Sölvell Christian Ketels Göran Lindqvist, Europe Innova Paper12 European Panorama 

of Clusters and Industrial Change „Performance of strong clusters across 51 sectors and the role of firm size in 

driving specialisation“, 2020 edition; 

“Mapping Emerging and Potential Manufacturing and Agri-Business Clusters in Georgia” EU4Business EU 

Innovative Action for Private Sector Competitiveness in Georgia (EU IPSC) ENI/2018/401-351 UNIDO project ID: 

180316 December 2019; 

ევროკავშირის პროგრამა EU4Business,  EU4Clusters,  EaP Plus ვებგვერდები; 

USAID in Georgia ვებგვერდი; UNIDO Cluster Development ვებგვერდი; 

საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგია 2016-2020 

წლებისთვის;საინფორმაციო ბიულეტენი „ევროკავშირ-საქართველოს ურთიერთობები: ფაქტები და 

რიცხვები;“საინფორმაციო ვებ-პორტალი „Europe for Georgia”; 

 

საუკეთესო ევროპული პრაქტიკა  და ინტელექტუალური საკუთრების, 

ინოვაციების მართვის ზოგიერთი ასპექტი საქართველოში 

 

გიორგი ჭილაძე 

 

ააიპ საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ანალიტიკის ასოციაციის პრეზიდენტი 

სამართლის დოქტორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი, პროფესორი 

 

 იმისათვის, რომ საქართველო გახდეს ევროპული ტიპის სახელმწიფო საჭიროა, რომ ამ მიზნის 

განხორციელებაზე იზრუნოს როგორც ქვეყნის მთავრობამ, ისე ევროპულმა სტრუქტურებმა.  

მნიშვნელოვანია ქვეყანაში საუკეთესო ევროპული პრაქტიკის დანერგვა ინოვაციების, 

ინოვაციური წარმოებების, ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის და მართვის  

მიმართულებით.  

 

ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის მე-4.5.5 ქვეთავის მიხედვით, ერთ-ერთ 

პრიორიტეტს წარმოადგენს „ინტელექტუალური საკუთრების და საწარმოო საკუთრების 

უფლებები“, რაც შესაბამისი ღონისძიებების განხორცილებას ითვალისწინებს.  

საქართველოში ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვის სისტემის ჩამოყალიბება 

ევროკავშირის მიერ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების (DCFTA) 

შესახებ მოლაპარაკებების დაწყების ერთ-ერთ საკვანძო წინაპირობადაც იყო მიჩნეული. 

შესაბამისად, იგი წარმატებით აისახა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების 

შესახებ შეთანხმების მე-9 თავშიც [1,2]. 

 

ევროკავშირში ინტელექტუალური საკუთრების და ინოვაციების ეროვნული სისტემები არ 

წარმოადგენს მხოლოდ ინფრასტრუქტურის ელემენტებს, რომლებიც პირდაპირ კავშირში არიან 
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მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის წინსვლასთან. ისინი მოიცავენ ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და 

სხვა სოციალურ ინსტიტუტებს, რომლებიც გავლენას ახდენენ მათზე, კერძოდ: ა)ეროვნულ 

ფინანსურ სისტემას, ბ)კანონმდებლობას, გ)წინასაუნივერსიტეტო და უმაღლესი განათლების 

სისტემას, დ)შრომის ბაზრებს, ე)კულტურას, ვ)სპეციალურად შექმნილ განვითარების 

ინსტიტუტებს. აღნიშნული სისტემების განვითარება განსაზღვრავს ქვეყნის წარმატებებს 

სხვადასხვა სფეროში.  

მრავალი ფაქტორიდან გამომდინარე, არც ერთი ქვეყნის ინტელექტუალური საკუთრების და 

ინოვაციების მართვის სისტემა არ ჰგავს მეორეს, თითოეული მათგანი უნიკალურია. 

მნიშვნელოვან ფაქტორთა შორის შეიძლება გამოვყოთ: ა)ბიზნესგარემო; ბ)მარეგულირებელი 

გარემო; გ)არსებული სახელმწიფო პოლიტიკა. უპირატესობის მისაღწევად საჭიროა 

„ინტელექტუალური საკუთრების და ინოვაციების წარმატების სამკუთხედის“ - ამ სამი 

კომპონენტის სწორი და დაბალანსებული მართვა [3-5]. 

 

ჩვენი აზრით, პოსტპანდემიურ პერიოდში ევროკავშირის ქვეყნები გააუმჯობესებენ 

ინტელექტუალურ-შემოქმედებით საქმიანობას, აგრეთვე ინოვაციური განვითარების შესაბამის 

რესურსულ მაჩვენებლებს, პირველ რიგში ინვესტიციებს მეცნიერებატევად არამატერიალურ 

აქტივებში (OECD–ის ტერმინოლოგიით, ცოდნაზე დაფუძნებული კაპიტალი - Knowledge-Based 

Capital, KBC), რომელიც საკუთარ თავში მოიცავს ტრადიციული ინტელექტუალური 

საკუთრების, პროგრამული უზრუნველყოფის და ა.შ. გარდა, აგრეთვე ორგანიზაციულ და 

ადამიანურ კაპიტალს და ტექნოლოგიურ მატერიალურ აქტივებს, ახალი ინფრასტრუქტურის 

ჩათვლით. 

 

უმნიშვნელოვანესი გლობალური ტრენდი იქნება არამატერიალური აქტივების წინმსწრები 

ზრდა ძირითადი ფონდების ზრდასთან შედარებით, მშპ-ში მეცნიერებატევადი 

არამატერიალური აქტივების წილის ზრდა. არამატერიალურ აქტივებში და ძირითად 

ფონდებში ინვესტიციების თანაფარდობა უმეტეს მოწინავე ქვეყნებში მიაღწევს დონეს 1.2-1.5:1. 

ამასთან, ნაკლებ სავარაუდოა, რომ მრეწველობის აღორძინებამ და აუცილებელი ფიზიკური 

ინფრასტრუქტურის განვითარებამ მომდევნო წლებში შეძლოს ამ შეფარდების კორექტირება. 

ევროკავშირის ქვეყნები უფრო მეტად დახვეწენ სახელმწიფო სტრატეგიებს ინტელექტუალური 

საკუთრების დაცვის და მართვის სფეროში, რასაც განაპირობებს საკუთარ ბაზარზე 

კონკურენციის დონის მუდმივად შენარჩუნების სურვილი და გაზრდილი საერთაშორისო 

კონკურენცია.  

ასეთ პირობებში სახელმწიფოები კონტრაქტორ საწარმოებს, - სამეცნიერო-კვლევითი, საცდელ-

საკონსტრუქტორო და ტექნოლოგიური პროგრამების შემსრულებლებს, - სავარაუდოდ,  

მიანიჭებენ  დამატებით უფლებებს, რაც შეიძლება უკავშირდებოდეს: 

ა)სამრეწველო მოწყობილობების და სახელმწიფო სამეცნიერო ლაბორატორიების, 

ექსპერიმენტული და სამეცნიერო-კვლევითი სტენდების უსასყიდლოდ გამოყენებას; 

ბ)კერძო ბაზრებზე ნედლეულის, მასალებისა და სხვა სახის სამრეწველო და არასამრეწველო 

საქონლის შეღავათიანი პირობებით შეძენას; 
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გ)ნედლეულისა და მასალების შეღავათიან ფასებში შეძენას სახელმწიფო უწყებებისა და 

სახელმწიფო ფონდებიდან. 

სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის და მართვის 

სფეროში საქართველოს სტრატეგია: 

 

1)წარმოადგენდეს  ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული სისტემის განვითარების 

სამუშაო გაგრძელებას;  

2)განხორციელდეს ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის სახელმწიფო პროგრამის 

შესაბამისად, სხვა პროგრამული დოკუმენტების, აგრეთვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა 

და საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებათა საფუძველზე. სტრატეგია მიმართული უნდა 

იყოს სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკის ძირითადი პრიორიტეტების რეალიზაციის 

უზრუნველსაყოფად და მან უნდა განსაზღვროს ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში 

სახელმწიფო პოლიტიკა 2020 და შემდგომ წლებში, მისი შესატყვისი ამოცანები [6-8]. 

 

ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის  ძირითად მიზნებს უნდა 

წარმოადგენდეს: 

 

1)მოკლევადიან პერსპექტივაში - ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული სისტემის 

ფუნქციონირების ინსტიტუციური საფუძვლების ფორმირების დასრულება, რომელიც 

უპასუხებს ეკონომიკისა და საზოგადოების აქტუალურ, პერსპექტიულ მოთხოვნებს; 

2)გრძელვადიან პერსპექტივაში - ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული სისტემის 

კომპლექსური ინტეგრაცია სახელმწიფოს სოციალურ-ეკონომიკურ პოლიტიკაში და მის 

საფუძველზე საქართველოს ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის ამაღლება [9-12]. 

 

ევროკავშირის ქვეყნებმა შეიმუშავეს და იყენებენ ინტელექტუალური საკუთრების 

კომერციალიზაციის სხვადასხვა სქემებს - დაწყებული სახელმწიფო სახსრებით შექმნილ 

ინტელექტუალურ საკუთრებაზე თითქმის ყველა უფლების გადაცემით კერძო სექტორისთვის 

იმ სისტემამდე, როდესაც სახელმწიფო იტოვებს მესაკუთრის გარკვეულ, არსებით უფლებებს 

და აქტიურად უწყობს ხელს სამეცნიერო კვლევის და დამუშავებების შედეგების 

კომერციალიზაციას, რომლებიც შეიქმნა სახელმწიფო დაფინანსებით (მაგალითად, გერმანია, 

შვედეთი). 

არსებული განსხვავებების მიუხედავად, ყველა ეს სისტემა საკმაოდ ეფექტურად 

ფუნქციონირებს. ამიტომ კითხვა მდგომარეობს არა იმაში, თუ "ვინ ფლობს" ინტელექტუალურ 

საკუთრებას, - რომელიც შექმნილია სახელმწიფო დაფინანსებით, - არამედ იმაში, თუ როგორ 

შეიძლება ასეთი ინტელექტუალური საკუთრების ჩართვა ეკონომიკურ ბრუნვაში, მისი 

შემდგომი დახვეწა და მოდერნიზაცია როგორც საჯარო, ისე კერძო ფინანსების გამოყენების 

საფუძველზე. 
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აღნიშნული მიმართულებით მნიშვნელოვანია, რომ გაიზარდოს სამეცნიერო-კვლევით, 

საცდელ-საკონსტრუქტორო და ტექნოლოგიურ სამუშაოებში განხორციელებულ 

ინვესტიციებში კერძო სექტორის მიერ დაფინანსების წილი. ფაქტია, რომ მთავრობის მიერ 

დაფინანსებული სამეცნიერო კვლევების ძალიან ბევრი, ღირებული იდეა გამოუყენებელი 

რჩება და ამ მიმართულებით გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა არის საჭირო. 

 

ამ მხრივ, ვფიქრობ, გასაზიარებელია როგორც საფრანგეთის, ისე ფინეთის გამოცდილება. 

ვინაიდან ასეთ სამუშაოებში განხორციელებული ინვესტიციების დაახლოებით ნახევარი კერძო 

სექტორის დაფინანსებით ხორციელდებოდა და ამ მაჩვენებლის მიხედვით საფრანგეთი და 

ფინეთი ჩამორჩებოდნენ ეკონომიკური კოოპერაციისა და განვითარების ორგანიზაციის (The 

Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD) საშუალო მაჩვენებელს, - სადაც ამ 

სფეროში მთლიანი ინვესტიციების 2/3 შეადგენს კერძო დაფინანსებას, - საფრანგეთის და 

ფინეთის მთავრობებმა ინტელექტუალურ-შემოქმედებითი და ინოვაციური საქმიანობის 

მხარდასაჭერად შეიმუშავეს შესაბამისი მექანიზმები. კერძოდ, საფრანგეთმა, სამეცნიერო 

კვლევების ვალორიზაციის (ღირებულების გაზრდის) მიზნით შექმნა სამთავრობო სააგენტო 

ANVAR (L’Agence Nationale de Valorisation de la Recherche, ხოლო ფინეთმა ტექნოლოგიებისა და 

ინოვაციების ეროვნული სააგენტო TEKES (Finnish Funding Agency for Technology and 

Innovation). 

განსაკუთრებით ხაზგასასმელია ის გარემოება, რომ აღნიშნული სააგენტოები მუშაობენ არა 

ერთი, არამედ რამდენიმე სამინისტროს ეგიდით, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან 

მრეწველობის, სამეცნიერო კვლევების, მცირე და საშუალო საწარმოების სექტორის 

მდგომარეობაზე. 

ჩემი აზრით, ალბათ გასაზიარებელი იქნება ფრანგული და ფინური გამოცდილება და, 

შესაბამისად, მიზანშეწონილი იქნება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს რეგიონული ოფისების გაძლიერება, 

აგრეთვე ევროპული ტექნოლოგიური თანამშრომლობის პროექტების ქსელის საქმიანობაში 

აქტიური მონაწილეობა. სააგენტომ ინოვაციური საწარმოების, სამეცნიერო-კვლევითი 

ლაბორატორიების და ახალი ინოვაციური პროექტების მხარდაჭერისას მიზანშეწონილია, რომ 

გასცეს უპროცენტო საშუალოვადიანი სესხები, რომელიც დაექვემდებარება დაბრუნებას 

პროექტის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში და რომელიც დაფარავს ინოვაციური ან 

ტექნოლოგიის გადაცემის პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებული მთლიანი ხარჯების 

50%-ს.  

 

ცხადია, რომ მიდგომა, რომელიც გულისხმობს საქართველოში ფუნდამენტური კვლევების 

დაფინანსების გაზრდას, მთლიანად ვერ გადაჭრის ქართული ტექნოლოგიების 

კომერციალიზაციის პრობლემას, ვინაიდან ტექნოლოგიების კომერციალიზაცია, თავისი 

ბუნებით, არ არის სწორხაზოვანი პროცესი. ინვესტიციების გაზრდა ფუნდამენტურ კვლევებში 

ავტომატურად არ გამოიწვევს დამატებითი გამოყენებითი კვლევების და დამუშავებების 

https://rio.jrc.ec.europa.eu/country-analysis/organisations/tekes-finnish-funding-agency-technology-and-innovation
https://rio.jrc.ec.europa.eu/country-analysis/organisations/tekes-finnish-funding-agency-technology-and-innovation
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შექმნას, კომერციალიზაციას და სამეცნიერო-კვლევითი და საცდელ-საკონსტრუქტორო 

სამუშაოების შედეგებისეკონომიკაში დანერგვას. 

 

 

 

აღსანიშნავია, რომ „საქპატენტში“ სავარაუდო გამოგონებაზე  შესული განაცხადების რიცხვი არ 

არის მაღალი. ამასთანავე, აღინიშნება გამოგონებათა კომერციალიზაციის დაბალი დონე, 

რომელთა მიზეზები მრავალფეროვანია: 

 

პირველი, და ეს შეიძლება იყოს ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზეზი, ყველა გამოგონება 

კომერციულად სიცოცხლისუნარიანი არ არის და ყველა საინტერესო გამოგონებისთვის, 

შესაძლოა, უბრალოდ არ აღმოჩნდეს გასაღების ბაზარი; 

 

მეორე, ჩატარებული ანალიზის თანახმად, სამეცნიერო კვლევებზე მოდის ახალი პროდუქტის 

ბაზარზე შეტანის მთლიანი ღირებულების დაახლოებით 25%. ამასთანავე, საქართველოს 

სამთავრობო უწყებებს არც უფლებამოსილება აქვთ და არც შესაძლებლობა, რომ დააფინანსონ 

შესაბამისი გამოგონების კომერციალიზაციისთვის საჭირო დარჩენილი ხარჯების 75% ან 

ცალსახად განსაზღვრონ, თუ რომელი გამოგონებაა პოტენციურად ვარგისი და რომელი არა, 

კომერციული კუთხით. აღნიშნული მიმართულებით მნიშვნელოვანი როლი შეიძლება 

შეასრულონ ბიზნეს ასოციაციებმა, ზოგადად, კერძო სექტორმა, რომლებიც ქვეყანაში 

ინოვაციების დაფინანსების კუთხით შედარებით პასიურნი არიან. 

 

გასაზიარებელია ევროკავშირის მიდგომა ინტეგრირებული ტრანსნაციონალური 

შემოქმედებითი და ინოვაციური კომპლექსების ფორმირების, ღიაობის ზრდის 

მიმართულებით, რაც გულისხმობს ეროვნული ინოვაციური სისტემების (NIS) საზღვრების 

მოშლას მათი ელემენტების (ინსტიტუტები, ცოდნის ეკონომიკის აგენტების ჯგუფები - 

უნივერსიტეტები და სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტები, ვენჩურული კაპიტალი და ა.შ.) და 

სამეურნეო / ბიზნესის სუბიექტების ურთიერთშეღწევის გამო. ცხადია, ეს პროცესი გამოიწვევს 

შესაბამის ეფექტებს. [13-15]. 

 

ვფიქრობ, არ უნდა დაველოდოთ ინტელექტუალურ-შემოქმედებითი და ინოვაციური 

აქტიურობის ტალღას იმ სახელმწიფო საწარმოებიდან და ინსტიტუციებიდან, რომლებმაც 

დაკარგეს პოტენციალი. ამის საპირისპიროდ, საჭიროა შეიქმნას ახალი სტრუქტურები 

პერსპექტიული იდეების მქონე, შემოქმედებითი ადამიანებისთვის.  

ინოვაციური სტრუქტურა უნდა შეიქმნას იდეის მქონე ადამიანებისთვის და არა პირიქით. ეს 

არის ფუნდამენტური მომენტი. ინოვაციური იდეის ავტორის არსებული სტრუქტურისთვის 

"მიკუთვნების" მცდელობამ და უკვე ჩამოყალიბებულ სამეცნიერო სუბსტრატში „ჩაძირვამ“ 

შეიძლება მთლიანად დაასამაროს საქმე. 
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ინტელექტუალური საკუთრების და ინოვაციების სფეროში ხელი უნდა შეეწყოს კონკურენციას, 

რომელიც დაეფუძნება მომხმარებელთა კეთილდღეობის მაქსიმიზაციის კონცეფციას. ამასთან 

დაკავშირებით, ასეთი საქმიანობის ბევრი ასპექტი შეიძლება დარეგულირდეს თვითონ 

ბიზნესის ან უნივერსიტეტების მიერ. ცხადია, საკანონმდებლო აქტები კვლავაც საკმაოდ დიდ 

როლს შეასრულებენ სამართალურთიერთობების სფეროში, რასაც ადგილი აქვს 

ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებთან მიმართებაში, აგრეთვე სამეცნიერო-კვლევითი 

და საცდელ-საკონსტრუქტორო სამუშაოების განხორციელების დროს.  

ყველა დონეზე სახელმწიფო მხარდაჭერის მნიშვნელოვანი მიმართულება უნდა გახდეს 

„ვენჩურული მეწარმეობის“ განვითარების ხელშეწყობა.  

 

ვენჩურული ბიზნესის ეფექტურობა ევროგაერთიანების ქვეყნებში დასტურდება წამყვანი 

სამრეწველო დარგების საწარმოთა წარმატებული განვითარების მაგალითებით. კერძოდ, 

კომპიუტერული ტექნიკისა და ტექნოლოგიების სფეროში ლიდერ კომპანიათა მნიშვნელოვანი 

ნაწილი, თავის დროზე, დაფინანსდა ვენჩურული ფონდების სახსრებით. იმ საწარმოთა ბრუნვა, 

- რომლებიც იყენებენ ვენჩურული კაპიტალის მხარდაჭერას, - უფრო სწრაფად იზრდება, 

ვიდრე ასეულობით სხვა უმსხვილესი საწარმოო კომპანიის ბრუნვა. ამ ფირმების წარმატება 

განპირობებულია იმით, რომ ისინი, - ერთ თანამშრომელზე გაანგარიშებით, - სამეცნიერო-

კვლევით, საცდელ-საკონსტრუქტორო და ტექნოლოგიურ სამუშაოებში ახორციელებენ უფრო 

მაღალ დანახარჯებს. 

 

სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში შეიქმნას ვენჩურული კაპიტალის  

ფონდები,როგორც ინტელექტუალური შემოქმედების, ინოვაციების მხარდამჭერი სახელმწიფო  

პოლიტიკის ინსტრუმენტი,  რომლებიც მიზნად დაისახავს: 

 

ა) ახალი ტექნოლოგიების განვითარებას;  

ბ)სამრეწველო საკუთრების ობიექტების შექმნის სტიმულირებას და ახალი ინოვაციური 

საწარმოების რიცხვის ზრდას. 

აღნიშნული უნდა შეეხოს ქვეყნის ეკონომიკის იმ სექტორებს, რომლებიც განიცდიან კერძო 

დაფინანსების ნაკლებობას. ამ ინიციატივაში შეიძლება გამოყენებული იქნას თითქმის იგივე 

მოდელი, რომელიც ადრე გამოიყენებოდა უფრო დიდი ევროპული ინიციატივის შექმნის 

დროს. 

სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი მაღალტექნოლოგიური და მეცნიერებატევადი პროექტების 

დაფინანსების შემთხვევაში მიზანშეწონილია გამოვიყენოთ სახელმწიფო და კერძო 

ინვესტორთა პარტნიორული მონაწილეობის სქემები, სპეციალური ვენჩურული ფონდების 

შექმნით. ამ ფონდების ფორმირება შეიძლება განხორციელდეს  პარიტეტულ საფუძველზე, 

ერთის მხრივ, ბიუჯეტიდან, ხოლო მეორეს მხრივ, - ბანკებიდან, სადაზღვევო კომპანიებიდან, 

საპენსიო ფონდებიდან და სხვა საფინანსო ინსტიტუტებიდან, როგორც წესი, თანაბარი 

ოდენობით თანხების მოზიდვის ხარჯზე [16-19]. 
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დასკვნები და რეკომენდაციები 

 

 

 

◼ ინტელექტუალური საკუთრების და ინოვაციების ეროვნული სისტემა არ უნდა 

წარმოადგენდეს მხოლოდ ინფრასტრუქტურის ელემენტებს, რომლებიც პირდაპირ 

კავშირშია მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის წინსვლასთან. ისინი მოიცავენ ეკონომიკურ, 

პოლიტიკურ და სხვა სოციალურ ინსტიტუტებს: ა)ეროვნულ ფინანსურ სისტემას, 

ბ)კანონმდებლობას, გ)წინასაუნივერსიტეტო და უმაღლესი განათლების სისტემას, 

დ)შრომის ბაზრებს, ე)კულტურას, ვ)სპეციალურად შექმნილ განვითარების 

ინსტიტუტებს; 

◼ ინტელექტუალური საკუთრების და ინოვაციების მართვის სისტემაში მნიშვნელოვან 

ფაქტორთა შორის შეიძლება გამოვყოთ: ა)ბიზნესგარემო; ბ)მარეგულირებელი გარემო; 

გ)არსებული სახელმწიფო პოლიტიკა.  უპირატესობის მისაღწევად საჭიროა 

„ინტელექტუალური საკუთრების და ინოვაციების წარმატების სამკუთხედის“ - ამ სამი 

კომპონენტის სწორი და დაბალანსებული მართვა; 

◼ პოსტპანდემიურ პერიოდში საჭიროა გაუმჯობესდეს ინტელექტუალურ-შემოქმედებითი 

საქმიანობა, ინოვაციური განვითარების შესაბამისი რესურსული მაჩვენებლები, 

ინვესტიციები მეცნიერებატევად არამატერიალურ აქტივებში; 

◼ უმნიშვნელოვანესი გლობალური ტრენდი უნდა გახდეს არამატერიალური აქტივების 

წინმსწრები ზრდა ძირითადი ფონდების ზრდასთან შედარებით, მშპ-ში 

მეცნიერებატევადი არამატერიალური აქტივების წილის ზრდა. არამატერიალურ 

აქტივებში და ძირითად ფონდებში ინვესტიციების თანაფარდობა უმეტეს მოწინავე 

ქვეყნებში, სავარაუდოდ, მიაღწევს დონეს 1.2 - 1.5:1; 

◼ 5)უფრო მეტად უნდა დაიხვეწოს სახელმწიფო სტრატეგიები ინტელექტუალური 

საკუთრების დაცვის და მართვის სფეროში, რასაც განაპირობებს საკუთარ ბაზარზე 

კონკურენციის დონის მუდმივად შენარჩუნების სურვილი და გაზრდილი 

საერთაშორისო კონკურენცია; 

◼ 6)სახელმწიფოები კონტრაქტორ საწარმოებს, - სამეცნიერო-კვლევითი, საცდელ-

საკონსტრუქტორო და ტექნოლოგიური პროგრამების შემსრულებლებს, - სავარაუდოდ,  

მიანიჭებენ დამატებით უფლებებს, რაც შეიძლება უკავშირდებოდეს: ა)სამრეწველო 

მოწყობილობების და სახელმწიფო სამეცნიერო ლაბორატორიების, ექსპერიმენტული და 

სამეცნიერო კვლევითი სტენდების უსასყიდლოდ გამოყენებას; ბ)კერძო ბაზრებზე 

ნედლეულის, მასალებისა და სხვა სახის სამრეწველო და არასამრეწველო საქონლის 

შეღავათიანი პირობებით შეძენას; გ)ნედლეულისა და მასალების შეღავათიან ფასებში 

შეძენას სახელმწიფო უწყებებისა და სახელმწიფო ფონდებიდან; 

◼ ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის და მართვის სფეროში სახელმწიფო სტრატეგია 

უნდა: ა)წარმოადგენდეს  ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული სისტემის 

განვითარების სამუშაოს გაგრძელებას; ბ)განხორციელდეს ინტელექტუალური 

საკუთრების დაცვის სახელმწიფო პროგრამის შესაბამისად; 

◼ ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის  ძირითად მიზნებს 

უნდა წარმოადგენდეს: ა)მოკლევადიან პერსპექტივაში - ინტელექტუალური საკუთრების 



41 

 

ეროვნული სისტემის ფუნქციონირების ინსტიტუციური საფუძვლების ფორმირების 

დასრულება, რომელიც უპასუხებს ეკონომიკისა და საზოგადოების აქტუალურ, 

პერსპექტიულ მოთხოვნებს; ბ)გრძელვადიან პერსპექტივაში - ინტელექტუალური 

საკუთრების ეროვნული სისტემის კომპლექსური ინტეგრაცია სახელმწიფოს სოციალურ-

ეკონომიკურ პოლიტიკაში და მის საფუძველზე ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის 

ამაღლება; 

◼ ინტელექტუალური საკუთრების კომერციალიზაციის ეფექტური სქემის გამოყენების 

მიზნით მნიშვნელოვანია, რომ გაიზარდოს სამეცნიერო-კვლევით, საცდელ-

საკონსტრუქტორო და ტექნოლოგიურ სამუშაოებში განხორციელებულ ინვესტიციებში 

კერძო სექტორის მიერ დაფინანსების წილი, რომ იგი მიუახლოვდეს ეკონომიკური 

კოოპერაციისა და განვითარების ორგანიზაციის საშუალო მაჩვენებელს; 

◼  ნაწილობრივ გასაზიარებელია ევროკავშირის ქვეყნების გამოცდილება და ალბათ 

მიზანშეწონილია, რომ ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო მუშაობდეს არა ერთი, 

არამედ რამდენიმე სამინისტროს ეგიდით, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან 

მრეწველობის, სამეცნიერო კვლევების, მცირე და საშუალო საწარმოების სექტორის 

მდგომარეობაზე; 

◼ მიზანშეწონილია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 

ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს რეგიონული ოფისების გაძლიერება, 

აგრეთვე ევროპული ტექნოლოგიური თანამშრომლობის პროექტების ქსელის 

საქმიანობაში აქტიური მონაწილეობა. სააგენტომ ინოვაციური საწარმოების, სამეცნიერო-

კვლევითი ლაბორატორიების, ახალი ინოვაციური პროექტების მხარდაჭერისას 

მიზანშეწონილია, რომ გასცეს უპროცენტო საშუალოვადიანი სესხები, რომელიც 

დაექვემდებარება დაბრუნებას პროექტის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში და 

რომელიც დაფარავს ინოვაციური ან ტექნოლოგიის გადაცემის პროექტის 

განხორციელებასთან დაკავშირებული მთლიანი ხარჯების 50%; 

◼ ფუნდამენტური კვლევების დაფინანსების გაზრდა მთლიანად ვერ გადაჭრის ქართული 

ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის პრობლემას, ვინაიდან იგი, თავისი ბუნებით, არ 

არის სწორხაზოვანი პროცესი. ინვესტიციების გაზრდა ფუნდამენტურ კვლევებში 

ავტომატურად არ გამოიწვევს დამატებითი გამოყენებითი კვლევების და დამუშავებების 

შექმნას, კომერციალიზაციას და სამეცნიერო-კვლევითი და საცდელ-საკონსტრუქტორო 

სამუშაოების შედეგების ეკონომიკაში დანერგვას; 

◼ გამოგონებათა კომერციალიზაციის დაბალი დონის ძირითადი მიზეზებია:  

ა) ყველა გამოგონება კომერციულად სიცოცხლისუნარიანი არ არის და  მათთვის, 

შესაძლოა, უბრალოდ არ აღმოჩნდეს გასაღების ბაზარი; ბ)სამეცნიერო კვლევებზე მოდის 

ახალი პროდუქტის ბაზარზე შეტანის მთლიანი ღირებულების დაახლოებით 25% და 

შესაბამის სირთულეებთანაა დაკავშირებული დანარჩენი თანხის მოძიების საკითხი. 

საქართველოს სამთავრობო უწყებებს არც უფლებამოსილება აქვთ და არც 

შესაძლებლობა, რომ დააფინანსონ შესაბამისი გამოგონების კომერციალიზაციისთვის 

საჭირო დარჩენილი ხარჯების 75% ან ცალსახად განსაზღვრონ, თუ რომელი გამოგონებაა 

პოტენციურად ვარგისი და რომელი არა, კომერციული კუთხით; 

 

 

◼ გასაზიარებელია ევროკავშირის მიდგომა ინტეგრირებული ტრანსნაციონალური 

შემოქმედებითი და ინოვაციური კომპლექსების ფორმირების, ღიაობის ზრდის 

მიმართულებით, რაც გულისხმობს ეროვნული ინოვაციური სისტემების (NIS) 
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საზღვრების მოშლას მათი ელემენტების (ინსტიტუტები, ცოდნის ეკონომიკის აგენტების 

ჯგუფები - უნივერსიტეტები და სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტები, ვენჩურული 

კაპიტალი და ა.შ.) და სამეურნეო / ბიზნესის სუბიექტების ურთიერთშეღწევის გამო; 

◼ არ უნდა დაველოდოთ ინტელექტუალურ-შემოქმედებითი და ინოვაციური აქტიურობის 

ტალღას იმ სახელმწიფო საწარმოებიდან და ინსტიტუციებისგან, რომლებმაც დაკარგეს 

პოტენციალი. მიზანშეწონილია შეიქმნას ახალი სტრუქტურები პერსპექტიული იდეების 

მქონე, შემოქმედებითი ადამიანებისთვის; 

◼ ინტელექტუალური საკუთრების და ინოვაციების სფეროში კონკურენცია უნდა 

დაეფუძნოს მომხმარებელთა კეთილდღეობის მაქსიმიზაციის კონცეფციას. ასეთი 

საქმიანობის ბევრი ასპექტი შეიძლება დარეგულირდეს თვითონ ბიზნესის ან 

უნივერსიტეტების მიერ; 

◼ სახელმწიფო მხარდაჭერის მნიშვნელოვანი მიმართულება უნდა გახდეს „ვენჩურული 

მეწარმეობის“ განვითარების ხელშეწყობა, ვინაიდან იმ საწარმოთა ბრუნვა, - რომლებიც 

იყენებენ ვენჩურული კაპიტალის მხარდაჭერას, - უფრო სწრაფად იზრდება, ვიდრე 

ასეულობით სხვა უმსხვილესი საწარმოო კომპანიის ბრუნვა. ისინი, - ერთ 

თანამშრომელზე გაანგარიშებით, - სამეცნიერო-კვლევით, საცდელ-საკონსტრუქტორო 

და ტექნოლოგიურ სამუშაოებში ახორციელებენ უფრო მაღალ დანახარჯებს; 

◼ მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში შეიქმნას ვენჩურული კაპიტალის  ფონდები, - 

როგორც ინტელექტუალური შემოქმედების, ინოვაციების მხარდამჭერი სახელმწიფო  

პოლიტიკის ინსტრუმენტი, - რომლებიც მიზნად დაისახავენ: ა) ახალი ტექნოლოგიების 

განვითარებას; ბ)სამრეწველო საკუთრების ობიექტების შექმნის სტიმულირებას და 

ახალი ინოვაციური საწარმოების რიცხვის ზრდას. აღნიშნული უნდა შეეხოს ქვეყნის 

ეკონომიკის იმ სექტორებს, რომლებიც განიცდიან კერძო დაფინანსების ნაკლებობას. ამ 

ინიციატივაში შეიძლება გამოყენებული იქნას თითქმის იგივე მოდელი, რომელიც ადრე 

გამოიყენებოდა უფრო დიდი ევროპული ინიციატივის შექმნის დროს; 

◼ სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი მაღალტექნოლოგიური და მეცნიერებატევადი 

პროექტების დაფინანსების შემთხვევაში მიზანშეწონილია, გამოვიყენოთ სახელმწიფო 

და კერძო ინვესტორთა პარტნიორული მონაწილეობის სქემები, სპეციალური 

ვენჩურული ფონდების შექმნით. ამ ფონდების ფორმირება შეიძლება განხორციელდეს  

პარიტეტულ საფუძველზე, ერთის მხრივ, ბიუჯეტიდან, ხოლო მეორეს მხრივ, - 

ბანკებიდან, სადაზღვევო კომპანიებიდან, საპენსიო ფონდებიდან და სხვა საფინანსო 

ინსტიტუტებიდან. 
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საქართველო განვითარებადი ქვეყანაა, რომლის წინსვლას განაპირობებს ბიზნესებისა და 

ინოვაციების განვითარება.  სახელმწიფო ცდილობს შექმნას გარემო, რომელიც ხელს შეუწყობს 

ბიზნესების განვითარებას, ქვეყანაში მომრავლდა ინოვაციებისა და სტარტაპების ხელშემწყობი 

ორგანოები, იხვეწება კანომდებლობა და ეკონომიკური გარემო.  თუმცა, დღევანდელი 

შედეგებიდან გამომდინარე მაღალ სტანდარტებთან შესაბამისობისთვის საქართველოს კიდევ 

ბევრი აქვს გასაკეთებელი. ინოვაციების შექმნის და განვითარების შეფერხებას ბიზნეს, 

სახელმწიფო თუ საგანმანათლებლო სფეროში იწვევს მთელი რიგი ფაქტორები, როგორიცაა: 

უნივერსიტეტების/ორგანიზაციების კვლევითი კოლაბორაციის არარსებობა, ფირმების მიერ 

შეთავაზებული ფორმალური განათლება/ტრენინგები, ქვეყნის კლასტერული მოწყობით 

განვითარება, ტექნოლოგიური პლატფორმების განვითარება, ინტელექტულური საკუთრების 

დაცვა და ა.შ.  

 

საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტებში ერთი შეხედვით, ყოველი ზემოთ 

ნახსენები კომპონენტისთვის ტექნიკური კუთხით კარგადაა გაწერილი სამოქმედო გეგმა. 

მაგალითად , საქართველოს მთავრობის დადგენილება (N400, 2014 წლის 17 ივნისი ქ. თბილისი) 

კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობა, საინვესტიციო და ბიზნესგარემოს გაუმჯობესება, 

ინოვაცია და ტექნოლოგიები ან საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 

სტრატეგია საქართველო 2020  და სხვა, მაგრამ, ფაქტია, რომ სასურველ შედეგებამდე სახემწიფო 

ორგანოები ვერ გადიან. ამიტომ აუცილებელია რეალური პრობლემების იდენტიფიცირება, 

რომლებიც ხელს უშლის ბიზნეს პროცესების და ინოვაციების განვითარებას.  

 

საზოგადოდ ცნობილია, რომ „ინოვაცია თანამედროვე ეკონომიკის მამოძრავებელი ძალაა“ 

(Joseph Schumpeter/ჯოზეფ შუმპეტერი, 1911). იგი მეწარმეობის ცენტრალურ ელემენტს 

წარმოადგენს და იგი ხელს უწყობს ბაზარზე შესასვლელი ახალი გზების ჩამოყალიბებას, რაც 

პროდუქტებისა და მომსახურებების წარმატებით განვითარების შესაძლებლობას ქმნის. 

ინოვაცია რელურად არის ისეთი სახის გამოგონება, რომლის კომერციალიზაცია არის 

შესაძლბელი. ძირითადად გამოყოფენ ინოვაციების სამ სახეს. ესენია: პროდუქტის, პროცესის 

და ბიზნესმოდელის ინოვაციები.  

 

სამივე მათაგნში შესაძლებელია ე.წ. გამრღვევი ინოვაციის შექმნა, რომელიც იშვიათად ხდება ან 

გასაუმჯობესებელი ინოვაციის გენერირება, რომელიც უფრო ხშირია. ნებისმიერ შემთხვევაში, 

ინოვაცია გავლენას ახდენს საწარმოების სოციალურ და ეკონომიკურ პოტენციალზე და 

შესაბამისად ცდილობს გაზარდოს მათი ღირებულება.  

ეროვნული ინოვაციური სისტემების კონცეფცია ასახავს ზეგავლენას ისეთი ტიპის 

ურთიერთდაკავშირებულ სტრუქტურებში, რომლებიც ეხება ინოვაციურ განვითარებას, 

ასეთია, მაგალითად: სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრები, უნივერტსიტეტები, მცირე და საშუალო 

ფირმები და ა.შ.  
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21-ე საუკუნის საზოგადოების სოციალური და ეკონომიკური განვითარება გლობალურ 

სამყაროში ეკონომიკური და სამეცნიერო სივრცის შექმნასა და განვითარებას განაპირობებს.     

მსოფლიოში არსებული ეროვნული ინოვაციური მოდელებიდან გამოყოფენ ინოვაციური 

განვითარების შემდეგ მოდელებს:  

ევროტლანტიკური განვითარების მოდელი, რომელიც არის სრული ინოვაციური 

ციკლის მოდელი პროდუქტის წარმოქმნიდან მის მასიურ წარმოებამდე. მას იყენებენ 

განვითარებული ქვეყნები, რომლებშიც როგორც წესი, წარმოდგენილია ინოვაციური სისტემის 

სტრუქტურის ყველა ელემენტი: მეცნიერება (როგორც ფუნდამენტური, ისე გამოყენებითი 

ხასიათის), კვლევები, საცდელი ნიმუშების ტესტირება და მასიური წარმოება. მაგალითად, 

დიდი ბრიტანეთი.  

აღმოსავლეთ აზიური მეთოდი. ამ მეთოდში ნაკლებად გამოიყენება ფუნდამენტური 

კვლევის ცენტრები. ასეთი ინოვაციური ცენტრის მაგალითია იაპონია, სადაც დიდი 

მნიშვნელობა ენიჭება ტექნიკურ ინოვაციებს. ეს ქვეყანა ორიენტირებულია ტექნოლოგიური 

ინოვაციების შექმნაზე და ნაკლებად ფუნდამენტური ცოდნის წარმოებაზე.  

ინოვაციური განვითარების ალტერნალიული მეთოდი  გამოიყენება ისეთი ტიპის 

ქვეყნებში რომლებიც ორიენტირებულები არიან აგრარულ წარმოებაზე და არ აქვთ 

გამოყენებითი ხასიათის მეცნიერული პოტენციალი. ისინი ორიენტირდებიან კვალიფიციური 

კადრების გადამზადებაზე, ეკონომიკისა და ფინანსების, მენეჯმენტის, შრომის სოციოლოგიისა 

და ფსიქოლოგიის სფეროში, რეკრეაციაში და ა.შ.  

სამმაგი სპირალის მეთოდი აღწერს ინოვაციური სისტემის შექმნის ყველა ეტაპზე სამი 

ინსტიტუტის ურთიერთზემოქმედებას. ამ მეთოდის ძირითადი ელემენტებია: 

1. საზოგადოებისთვის დამახასიათებელი, მეცნიერულ ცოდნაზე დამყარებული 

უნივერსიტეტების როლის გაძლიერება. 

2. სამი ინსტიტუტის ურთიერთზემოქმედება: ბიზნესი, უნივერსიტეტი, სახელმწიფო.  

3. სამი ინსტიტუტიდან თითოეული მათგანი თავის თავზე ნაწილობრივ იღებს სხვა სფეროების 

ფუნქციებს. 

პრაქტიკაში ამის მიღწევა ხდება უნივერსიტეტების საშუალებით სადაც ერთმანეთს 

ერწყმის მეცნიერული კვლევები და განათლება. სახელმწფო ამ შემთხვევაში გამოდის როგორც 

საზოგადოებრივი მეწარმე და ინვესტორი. სამმაგი სპირალის მოდელში მთავარი მნიშვნელობა 

ენიჭება უნივერსიტეტებს, რომლებიც სამეწარმეოდ გარდაიქმნებიან. ისინი პრაქტიკაში 

იყენებენ ცოდნას და წარმატებას აღწევენ საგანმანათლებლო დისციპლინებში.    

კლასტერული მეთოდი - პარტნიორობის საფუძველზე ხდება კვლევების და 

განვითარების შესაძლებლობების გამოყენება. კლასტერების ერთობლივი ინიცატივის მიზანია 

ინოვაციური იდეების გაზიარება, ერთობლივი ჯგუფების და თანადაფიანცებით ინოვციური 

პროექტების განხორციელება და შედეგების ერმანათში გაზიარება. 

ტექნოლოგიური პლრატფორმების მეთოდი: ტექნოლოგიური ფლატფორმა ეს არის 

სამეცნიერო და ფინანსური პოტენციალის გაერთიანება ახალი ინოვაციური პროდუქციის 

შექმნის მიზნით. ამასთანავე, "ტექნოლოგიური პლატფორმები" არის მიდგომა, რომელზეც 

ფოკუსირებულია იმაზე თუ სისტემატურად როგორ  გამოიყენონ ტექნოლოგიები 
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სხვადასხვაგვარად, მაგრამ რა თქმა უნდა პრიორიტეტია ბიზნეს სტარტეგია, თუმცა საინჟინრო 

პროცესბის გარეშე ვერ შეიქმნება თავად სისტემა. აღსანიშნავია, რომ ტექნოლოგიური 

პლატფორმები არის მხოლოდ ევროპული ინიციატივა და სხვა ქვეყნებშინაკლებად გვხვდება, 

რომლის ეფექტურობა დამტკიცებულია  და ამიტომ ევროკომისია ცდილობს ხელი შუწყოს ამ 

ინიციატივებს , მაქსიმალურად გაზარდოს და დააფინანსოს ეს მიმართულება. რომ ეს არის 

მეცნიერების კომერციალიზაციისა და ახალი ინოვაციური წარმოებების  გაფართოების 

შესაძლებლობა.  

ტექნოლოგიური პლატფორმის მიდგომაა პასუხი გაეცეს შემდეგ კვლევით კითხვებს საინჟინრო 

დონეზე: (1) რა ბარიერები არსებობს  ტექნოლოგიის ეფექტურიხელახალი გამოყენებისთვის, (2) 

როგორ ხდება ტექნოლოგიური ცოდნის ორგანიზება და  (3) როგორ უნდა შეფასდეს 

ტექნოლოგიის ხელახალი გამოყენების დაგეგმილი შემთხვევის მიზანშეწონილობა.  

სანამ შევაფასებთ, თუ რომელი მიდგომაა საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი, კარგი იქნებოდა 

შესწავლილ იყოს ინოვაციების მიმართ საქრთველოში არსებული მდგომაროება და მოხდეს 

სუსტი ადგილების გამოვლენა და ანალიზი. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ სამეცნიერო-

საგამომგონებლო საქმიანობა ცენტრალიზებული ხასიათის იყოს საბჭოთა წყობის დროს. 

კვლევითი ინსტიტუტები ფინანსდებოდა სახელმწიფოს მიერ და მეცნიერი/გამომგონებული არ 

ფიქრობდა მის კომერციალიზაციაზე. მათ მიერ შექმნილი პროდუქტი  მიუხედვად მისი 

გამოყენების პოტენციალისა  სახელმწიფოს საკუთრება იყო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, 

თავისთავად ასეთი სახის ინსტიტუციები მოიშალა საქართველოში  არსებული ეკონომიკური 

თუ სოციალური პრობლემების კვალდაკვალ. ასეთ დაწესებულებებში დასაქმებული პირების 

უმეტესობა უმუშევარი დარჩა, ზოგმა კი საზღვარგარეთ წავიდა და სხვა ქვეყნაში გააგრძელა 

სამეცნიერო მუშაობა. მთავარი არის ის, რომ დაიკარგა ქვეყნის სამეცნიერო მახსოვრობა და 

საქართველოში ბევრ დარგში არ არსებობენ მეცნიერები, რომლებსაც შეუძლია მომავალი 

თაობის აღზრდა. ამას ნათლად ასახავს საქართველოს გლობალური ინოვაციების ინდექსი. 

გლობალური ინოვაციების ინდექსი (GII)წარმოადგენს ქვეყნების წლიურ რეიტინგს, მათი 

ჩართულობის მიხედვით ინოვაციურ საქმიანობაში და ამ საქმიანობის შედეგიანობის 

შესაბამისად. მისი მიზანია დააფიქსიროს ინოვაციების მრავალგანზომილებიანი განვითარების 

ფაზების მდგომარეობა. ქვეყნები იყენებენ გლობალური ინოვაციების ინდექსს როგორც 

ხელსაწყოს, რათა გააუმჯობესოს შიდა ინოვაციური განვითარების დონე,ასევე შეაფასონ 

არსებული მდგომარება. ინოვაციების გლობალური ინდექსი ყოველწლიურად 2012 წლიდან 

ქვეყნდება. მისი მიზანია ასახოს მსოფლიო  ტენდენციები ინოვაციების მიმართულებით. GII 

ცდილობს წარმოაჩინოს ის მექანიზემბი რომლის დახმარებითაც შესაძლებელია გრძელვადიანი 

პროდუქტიულობისა და სამუშაო ადგილების ზრდის მიღწევა. ინდქსი ქვეყნებს ეხმარება 

გაიგონ თუ, რა არის საჭირო ინოვაციების განსავითარების და აუცილებელი გარემოს 

შესაქმნელად. 

გლობალური ინოვაციების ინდექსის დასადგენად გამოიყენება მრავალი ელემენტი, რომლებიც 

დაჯგუფებულია გლობალური ინოვაციების ინდექსის ძირითად 7 კრიტერიუმში: 

1. ინსტიტუციური მოწყობა 

2. ადამიანური კაპიტალი და კვლევა 
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3. ინფრასტურუქტურა და ეკოლოგიური მდგრადობა 

4. ბაზრის სანდოობა (market sophistic ation) - ბაზრის პირობები, სავაჭრო ოპერაციების 

რაოდენობა. 

5. ბიზნესის სანდოობა (business sophistication) - რამდენად უწყობენ კომპანიები ხელს 

ინოვაციებს. 

6. ცოდნისა და ტექნოლოგიების გამოშვება - ცოდნისა და ტექნოლოგიების გამოყენებისა და 

ინოვაციის შექმნაში 

7. შემოქმედებითი გამოშვება - აფასებს შემოქმედითობის როლს ინოვაციებში.   

გლობალური ინოვაციების ინდექსის ყველაზე მაღალი რეიტინგით ძლიერი ეკონომიკის მქონე 

ქვეყნები სარგებლობენ. მაგალითად, თითქმის ბოლო ათი წელია რაც შვეიცარია პირველობას 

არ თმობს და 2020 წლის მონაცემებით 100 ქულიდან 66,08 ქულა აქვს. საქართველო 

გლობალური ინოვაცეიბის ინდექსში საშუალო პოზიციას იკავებს კერძოდ 63-ეა 131 ქვეყანას 

შორის. 

    

წელი GII ინოვაცებზე 

დანახარჯები 

Innovation Input 

ინოვაცების 

გამოშვება 

Innovation outputs 

2020 63 54 71 

2019 48 44 60 

2018 59 53 62 

წყარო: https://www.globalinnovationindex.org 

ინოვაციების ინდექსი აჯამებს ინოვაცებზე დანახარჯებს ე.წ. Input-ს და  გამოშვებას ე.წ.  

outputs-ს როგორც ცხრილდან ჩანს საქართველოს უკეთესი მაჩვენებელი აქვს ინოვაციებზე 

დანახარჯების მიმართულებით, ვიდრე ინოვაციების გამოშვებაში. უფრო მეტიც მდგომარეობა 

მნიშვნელოვნად გაუარსებულია ბოლო 2 წლის განმავლობაში.საქართევლოს დაბალი 

პოზიციები გლობალური ინოვაციების ინდექსში, რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ფაქტორითაა 

განპირობებული კერძოდ ის ძლიერია ინსტიტცურ ნაწილში, ხოლო სუსტი 

ინფრასტრუქტურულ ნაწილში. 

თუ საქართველოს ინოვაცების მდგომარეობას უფრო დეტალურად განვიხილავთ  დავადგენთ, 

რომ ინსტიტუციები, ბაზრის სანდოობა, ადამინაური კაპიტალი&კვლევა ყველაზე 

პრობლემური ფაქტორებია ქვეყანაში ინოვაციების შექმნის პროცესში. 

 

 

 

0 20 40 60 80 100

ინსტიტუციები

ადამიანური კაპიტალი&კვლევა

ცოდნა და ტექნოლოგიების გამოშვება

ბიზნესის სანდოობა

საქართველოს რეიქტინგი GII-ის 7 მაჩვნებელით

https://www.globalinnovationindex.org/
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ზემოთ აღნიშნული 7 კრიტერიუმი თავის მხრივ დგება რამოდენიმე სხვადასხვა მაჩვენებლების 

მეშვეობით, რომელთა ანალზის საუფძველზე დადგინდა საქართველოს ინოვაცების მიმართ 

ძლიერი და სუსტი მხარეები. ქვემოთ მოცემულ ცხრილებში კი წარმოდგენილია GII 2020-ის  

 

Strength/ძლიერი მხარეები 

Code/კოდი Indicator name/ინდიკატორის სახელი Rank/ადგილი 

1.2.3 Cost of redundancy dismissal, salary weeks 16  

1.3.1 Ease of starting a business*/ბიზნესის დაწყების სიმარტივე 2 

2.1.5 Pupil-teacher ratio, secondary/მოსწავლე-მასწავლების 

მაჩვენებელი 

4 

3.2.3 Gross capital formation, % GDP/ მთლიანი კაპიტალის 

ფორმირება 

18 

4.1.1 Ease of getting credit*/კრედიტი მიღების სიმარტივე 14 

4.2.1 Ease of protecting minority investors*/უმცირესობათა 

წარმომადგენელი ინვეტორების დაცვა 

7 

4.3.1 Applied tariff rate, weighted avg., % / გამოყენებული 

ტარიფები, საშუალო % 

6 

5.3.4 FDI net inflows, % GDP /წმინდა უცხოური ინვესტიციები % 

მშპ 

10 

6.2.1 Growth rate of PPP$ GDP/worker, % ზრდის განაკვეთი PPP$ 

მშპ/მუშაკზე 

7 

6.2.2 New businesses/th pop. 15–64 / ახალი ბიზნესის ფორამცია 11 

 

 

 

Weaknesses/სუსტი მხარები 

Code/კოდი Indicator name/ინდიაკატორის სახელი Rank/ადგილი 

2.1.4 PISA scales in reading, maths & science / PISA-სკვლევის მაჩვენებელი 

კითხვა, მათემატიკასა და მეცნირებაში 

70 

2.3.3 Global R&D companies, top 3, mn US$/ გლობალური კ&გ კომპანიები 

3, mn US$/ 

42 

2.3.4 QS university ranking, average score top 3* 77 

3.2.2 Logistics performance* 111 

5.1.4 GERD financed by business, % 92 

5.2.1 University/industry research collaboration† / უნივერისტეტისა 

და/ინდუსტრიის კვლევითი კოლაბორაცია 

104 

5.2.2 State of cluster development†/სახემწიფო კლასტერების განვითარება 113 

6.2.5 High- & medium-high-tech manufacturing, % /მაღალი და საშუალო 

ტენოლოგიური წამროება 

90 

6.3.1 Intellectual property receipts, % total trade/ საავტორო უფლებების 

მოპვება %მთლიან ვაჭრობაში 

93 

7.1.4 ICTs & organizational model creation†ICTs & ორგანიზაცული 101 
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მოდელიც შეიქმნა 

 

გლობალური ინოვაცების ინდექსის ანალზის საფძუველზე დგინდება, რომ ინოვაცებზე 

დანახარჯების მიხედვით უფრო მაღალ საფეხურზე იმყოფება საქართველო ვიდრე ინოვაცების 

გამოშვებით.  ეს უკანასკნელი კი ბოლო წლებში საქართველოს სახელმწიფო  აქტივობების 

შედეგია. 

საქართველოს მთავრობის  მიერ განხორციელებული რეფორმების შედეგად, მნიშვნელოვნად 

არის გაუმჯობესებული ქვეყნის საინვესტიციო და ბიზნესგარემო - შემცირებულია 

ადმინისტრაციული ბარიერები და გაუმჯობესებულია სახელმწიფო სერვისები. რეფორმები, 

რომელთა განხორციელების შედეგად მნიშვნელოვნად გამარტივდა ბიზნესის დაწყება და 

წარმოება მოიცავს: 

➢ საგადასახადო პოლიტიკას 

➢ საბაჟო პოლიტიკას 

➢ ლიცენზიები და ნებართვების გაცემის გამრტივებას (საქართველოს მცირე და საშუალო 

მეწარმეობის განვითარების სტრატეგია 2016-2020, 2016) 

• 2014 წელს დაფუძნდა ინოვაციების ტექნოლოგიების  სააგენტო  

• „სტარტაპ საქართველო" საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით შეიქმნა. 

პროგრამა ერთობლივად მომზადდა საპარტნიორო ფონდისა და საქართველოს 

ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ და საქართველოს მთავრობის 2016 

წლის 11 მაისის №206 დადგენილებით დამტკიცდა. 

• პროგრამა „აწარმოე საქართველო“ რომლის უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს სამეწარმეო 

გარემოს გაუმჯობესება, კერძო სექტორის განვითარება, საქართველოს საინვესტიციო 

კლიმატის პოპულარიზაცია და ექსპორტის ხელშეწყობა. ასევე საქრთევლში არის სვადასხვა 

პროექტები და პროგრამები, რომელიც წარმოების და ინოვაციების წასახალისებლად 

გამოიყენება. მაგალითად სსიპ სოფლის განვითარების სააგენტო, სსიპ „საპარნიორო ფორნდი“ 

და სსიპ „შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი“ . 

• 2015 წელს ასევე შეიქმნა კვლევებისა და ინოვაციების საბჭო, რომელიც რეალურად ვერ 

ფუქნციონირებს.  

• 2010 წელს ჩამოყალიბდა შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი, რომელიც არის სსიპ 

საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და სსიპ ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული 

და სოციალური მეცნიერებების ფონდის (რუსთაველის ფონდის) უფლებამონაცვლე, 

რომელმაც დაიწყო ფუნდამენტალური და გამოყენებითი კვლევების მხარდაჭერა. 

 

მიუხედვად განხორცილებული აქტივობებისა GII ამბობს, რომ პროცესები ნაკლებ ეფექტურია, 

ამ ფონზე მნიშვნელოვანია მოხდეს ქვეყანაში არსებული ინვაციების გამოშვების პოტენციალის 

შეფასება, სამეცნიერო ადმიანური კაპიტალის, სამეცნიერო საგანმანთლებლო ინსტიტუტების 

პოტენციალის შეფასებით. რის საფუძველზე დადგინდება კრიტიკულად  სუსტი ადგილები, 

რომელიც ინოვაციების ფორმირებაში ღებულობს მონაწილობას და რომელზეც 

მნიშვნელოვანია ქვეყნამ, პირველ  რიგში დაიწყოს მუშაობა. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3279819
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3279819
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საქართველოში არის ადმიანური კაპიტალი, რომელსაც შეუძლიათ სამეცნიერო აქტივობების 

მაღალ დონეზე შესრულება, თუმცა არსებობს რიგი დამაბრკოლებელი ფაქტორები, რომელიც 

ხელს უშლის ინოვაციების ფორმირებას, რომელთაგან ყველაზე პრობლემური აღმოჩნდა 

შემდეგი საკითხები: მეცნიერების დაფინანსება, კვლევითი ინფრასტრუქტურა, საავტორო 

უფლებების დაცვა და მეცნიერების კომერციალიზაცია. 

აქვე მნიშვნელოვანია განიმარტოს თუ, რა არის მეცნიერების კომერციალიზაცია - ეს არის 

მეცნიერული კვლევის შედეგად მიღებული პროდუქტის ბაზარზე გატანის და მისგან 

დამატებული ღირებულების ე.წ. add-value-ს მიღების პროცესი. მეცნიერების 

კომერციალიზაციაზე საუბრისას მნიშვნელოვანია ერთმანთეისგან განვასხვავოთ ორი სახის 

კომერციალიზაცია - პირველი, როცა არსებობს საჭიროება და მოთხოვნა და მეცნიერები ამ 

საჭიროების  დასკმაყოფილებლად მუშაობენ, მაგალითად COVID-19-ის პანდემიის გამო 

მეცნიერები მუშაობენ და ფარმაცევტული კომპანიები აფინანსებენ კვლევებს დავადების 

ვაქცინის შექმნისთვის. მეორე, როცა არ არსებობს ბაზარზე მოთხოვნა, სავარუდო 

მომხამრებელი არ იცნობს პროდუქტს და მომხმარებლის შექმნაც უნდა მოხდეს მეცნიერული 

მიღწევების კვალდაკვალ. მაგალითად 1950-იან წლებში კომპანია SONY-ის მიერ დამზადებული 

პორტატული რადიოები და კასეტიანი მაგნიტაფონები. 

ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას გლობალური ინოვაცების ინდექსში წრმოდგენილი მონაცემი 

უფრო უკეთ წამოადგენს საქართველოში არსებულ რეალობას ინოვაცებთან მიმართებაში. 

ხოლო ამ ინდექსში ასახული output< input ანუ დანახარჯების მეტობა გამოშვებაზე მიუთითებს 

პროცესების არაეფქტიანობაზე. 

ამ ფონზე მნიშვნელოვანია, სახელმწიფომ გაიზიაროს და შეაფასოს, ინოვაცების ხელშემწყობი 

პროგრამების,  თანამედროვე წარმატებული მოდელები და მათ საფძველზე მოახდინოს 

ინოვაცების ხელშემწყობი პოლიტიკის ფორმირება და მხარდაჭერა. მაგალითად ევროკავშირმა 

დაადგინა, რომ  ტენოლოგიური პლატფომა ეს არის მთავარი აქტორი, რომელიც აღძრავს 

ინოვაცების და ახდენს ცოდნის ტრანსფერს ევროპის კონკურენტუნარიანობაში. ევროპული 

ტექნოლოგიური პლატფომები ეფქტიანად ფუნქციორებენ, მათ შესახებ შესაძლებლია 

ინფორმაცია მოცემულია ლინკზე: https://www.fems.org/links-european-technology-platforms. 

 

ევროპული ტექნოლოგიური პლატფომრბი (ETP) შეიქმნა 2003 წელს მას შემდეგ, რაც ევროპის 

საბჭომ გამოაცხადა „ევროპული კვლევის მასშტაბის გაფართოება ევროპული ტექნოლოგიური 

პლატფორმების შექმნით, სადაც თავი მოუყარა ტექნოლოგიურ-ნოუჰაუს, ინდუსტრიებს, 

რეგულაციებს და ფინანსურ ინსტიტუტებს, რათა განევითარებინა ტექნოლოგიური 

ლიდერობის სტრატეგიული დღის წესრიგი“.  (COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION - 12342/13, 

2013) ევროკავშირი ასევე ასაბუთებს, რომ ტექნოლოგიური პლატფორმების მხარდაჭერა და 

მათთვის ფორის მიცემა მნიშვენლოვანია, რადგან მიუხედვად იმის, რომ ბაზარი არის 

ინოვაციების ძლიერი აღმძრავი ხშირად ვერ მუშაობს სათანადოდ მაშინ, როცა საჭიროა 

იდეების გენერირება მაღალი გაურკვევლობის გარემოში და ასეთ დროს საჭიროა კორდინაცია. 

 

https://www.fems.org/links-european-technology-platforms
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მეცნიერების კომერციალიზაციის საკითხში, როგორც ზემოთ აღინიშნა, მნიშნელოვანია 

გამართული ფინანსური ბაზრების არსებობა, რომელიც დადასტურდა კვლევის საფუძველზე, 

კერძოდ მათი 90%  ადასტურებს, რომ მეცნიერების კომერციალიზაციისთვის აუცილებელია 

საქართველოში ფინანსური ბაზრების ფორმირება. ასევე, რესპოდენტთა 40,4% თვლის, რომ 

ტექნოლოგიური პლატფორმების ჩამოყალიბებით საქართველოში,  მეცნიერებაში 

მნიშვნელოვანი წინსვლა მოხდება, ხოლო 47.2% თვლის, რომ წინსვლა მოხდება მეცნირებაში, 

რაც რესპოდნტთა 87,6%-ია. 

 

სწორედ ზემოთ განხილული ტექნოლოგიური პლატფორმების ჩამოყალიბების პოლიტიკა, 

წარმოდგენს ამ რამოდენიმე პრობლემის მოგვარების ხერხს, რასაც კვლევაც ადასტურებს. სადაც 

დაფინანსების საფუძველზე შექმნილი ინფრასტრუქურით, დარგის მეცნიერები ჩაატარებენ 

კვლევებს, საავტორო უფლებების დაცვა მოხდება ინსტიტუციურ დონეზე, წინასწარ 

შეთანხებული პროპორციების საფუძუველზე, ხოლო კომერციალიზაციის საკითხებზე 

კვლვებსა და ანალიზს ჩაატარებენ მარკეტოლოგები და ფინანსისტები. 
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საქართველოს ჩაის მწარმოებელთა ასოციაცია-GTEA 

ტექნოპარკები და მათი მნიშვნელობა ევროპის და მსოფლიოს ქვეყნებში  

ცნობილია, რომ სამეცნიერო და ტექნოლოგიური პარკები ფართოდ არიან გავრცელებული 

მსოფლიოს ქვეყნებში. მათი დაარსება დაიწყო ჯერ კიდევ წინა საუკუნის 80-ანი წლებიდან და 

მათი მიზანი იყო ნოუ-ჰაუების და ინოვაციების ტრანსფერი უნივერსიტეტებიდან 

ინდუსტრიაში; მაღალი დონის ბიზნესისა და მცირე და საშუალო კომპანიების (SMEs)-ის 

დაახლოება/კოოპერირება, მათი სამეწარმეო მოთხოვნების დაკმაყოფილება და ზოგადად 

ეკონომიკის გაძლერება. 2000 წლებიდან დაწყებული ტარდებოდა პოლიტიკა  ინოვაციური 

ცენტრებისა და ბიზნეს სტარტაპების  დაახლოებისა და ბიზნესისათვის 

დამხმარე/საკონსულტაციო სტრუქტურების შექმნის კუთხით. 

დღეს ევროპაში ფუნქციონირებს დაახლოებით 366 სამეცნიერო ტექნოლოგიური პარკი, 

რომლებსაც დაკავებული აქვთ 28 მილიონი კვადრატული მეტრი სამუშაო ფართობი. მათში 

გაერთიანებული არიან 40 000 ორგანიზაცია და 750 000 პერსონალი, რომლებიც აწარმოებენ 

მაღალი ტექნოლოგიების შესაბამის საქმიანობას. ამ ტექნოპარკების შექმნაზე 2000-დან 2012 

წლამდე ჩაიდო დაახლოებით 11 მილიარდი ევროს ინვესტიცია, საიდანაც შენობა დანადგარებს 

შექმნას მოხმარდა 5.6 მილიარდი. ამასთან ბიზნეს სექტორმა ტექნოპარკების შექმნაში ჩადო 

დაახლოებით 3 მილიარდი ევრო (ასეთია ევროპული მაშტაბები). 

 ტექნოპარკებს აქვთ შემდეგი დანიშნულება:  

ისინი პირველ რიგში ატარებენ პოლიტიკას, რომელიც დაკავშირებულია მათი მფლობელების 

(მენეჯერების) საქმიანობასთან; ქმნიან ცოდნაზე დაფუძნებულ ტექნოლოგიებს 

ინდუსტრიისათვის; იზიდავენ  კვალიფიციურ ორგანიზაციებს უნივერსიტეტებიდან და კერძო 

სექტორიდან; ახორციელებენ ბიზნეს ინკუბაციის სქემას. თვალსაჩინოა ის გარემოებაც რომ ეს 

ტექნოპარკები ჩართული არიან შესაბამისი რეგიონებისათვის დამახასიათებელი 

ინდუსტრიული განვითარების ამოცანების გადაჭრაში; ტექნოპარკებში ხდება ბალანსირება 

მოკლე ვადიანი ამოცანებსა და ინოვაციურ ბიზნეს ამოცანებს შორის, რომლებიც გათვლილია 

ეკონომიკის ზრდაზე.  

ტექნოპარკებში გათვალისწინებულია კოოპერაცია უნივერსიტეტებს, სახელმწიფო 

სტრუქტურებსა და კერძო ბიზნეს შორის. ინვესტიციების რისკის შესამცირებლად  ხდება 

ტექნიკურ-ეკონომიური სწავლება ყოველი ინვესტიციის წინ. იმ ქვეყნებში, რომელშიაც 

ტექნოპარკებს დიდი ხნის ტრადიცია აქვთ შექმნილია ნაციონალური ტექნოპარკების 

ასოციაციები, რომლებიც რეგულარულად აწყობენ სწავლებების, ვორკშოპებისა და 

კონცერენციებს ცოდნისა და გამოცდილების გაცვლის მიზნით, მენეჯერული თვისებების 

ამაღლების, მარკეტინგის, სტარტაპების ეფექტურად შექმნის ტექნოლოგიების გაცნობის, 

ტექნოლოგიების ტრანსფერის, ფინანსური საკითხების შესწავლისა და ღია ინოვაციები 

გაცნობის მიზნით. საბოლოოდ უნდა ითქვას, რომ ტექნოპარკების ძირითადი მიზანია 

ეკონომიური ზრდის ხელშეწყობა. 
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ინოვაცია და ტექნოლოგიები საქართველოში - არსებული სიტუაციის მიმოხილვა 

 

2013 წლის მონაცემებით, საქართველოში წარმოებულ საქონელს აქვს დაბალი დამატებული 

ღირებულება. ამ ეტაპზე, შედარებით განვითარებულია მხოლოდ გადამამუშავებელი 

მრეწველობა, რომელიც პირდაპირ მიბმულია საქართველოში მოპოვებულ ბუნებრივ 

რესურსებზე და სოფლის მეურნეობის ადგილობრივ ნაწარმზე. ამის მიზეზია ტექნოლოგიური 

განვითარების და ინოვაციის დაბალი დონე. ქვეყანაში ინოვაციის დონე ჯერ ისევ 

არადამაკმაყოფილებელია და დაბალია როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო სექტორის 

დანახარჯები კვლევასა და განვითარებაზე, რაც ასახულია სხვადასხვა საერთაშორისო 

შეფასებასა და რეიტინგში. ინოვაციის გლობალურ ინდექსში 2013 (GII) საქართველო 

მსოფლიოში 73-ე ადგილზე იყო, ხოლო 2012 წლის ინოვაციების შესაძლებლობის ინდექსში (ICI) 

საქართველოს 44-ე ადგილი ეკავა - 131 ქვეყანას შორის. 

 გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსში (GCI) 2013-2014 წლის მდგომარეობით, 

საქართველო 148 ქვეყანას შორის შემდეგ პოზიციებს იკავებდა: 

• ინოვაციის განხორციელების შესაძლებლობების მაჩვენებელი - 118-ე ადგილი;  

• კომპანიების დანახარჯები კვლევასა და განვითარებაზე (R&D) - 128-ე ადგილი.  

დაბალია როგორც თანამედროვე ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობა, ასევე ტექნოლოგიური 

განვითარების დონე. ამავე ინდექსის მიხედვით, საქართველოს აქვს შემდეგი მაჩვენებლები:  

•    უახლესი ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობა - მე-100 ადგილი;  

• ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა კომპანიების მიერ - 117-ე ადგილი.  

არადამაკმაყოფილებელია ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის დონე, რაც ერთერთი 

მნიშვნელოვანი ფაქტორია ინოვაციების განხორციელებისთვის. საქართველო 

ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის კომპონენტით 124-ე ადგილზეა.  

მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობის კუთხით 

მნიშვნელოვანი ღონისძიებები განხორციელდა, მოსახლეობის მიერ კომუნიკაციის ამ 

საშუალების გამოყენების დონე კვლავ არადამაკმაყოფილებელია.  

 გლობალური  კონკურენტუნარიანობის ინდექსში (2013-2014) საქართველოს შედარებით 

უკეთესი, თუმცა არასათანადოდ კარგი პოზიციები აქვს:  

• მოსახლეობის მიერ ინტერნეტის გამოყენება - 71-ე ადგილი;  

• 100 მოსახლეზე მაღალსიჩქარიანი მონაცემთა გაცვლის ქსელზე ხელმისაწვდომობა - 65-

ე ადგილი.  

• ქსელური მზადყოფნის ინდექსის (Networked Readiness Index -NRI) მიხედვით 2013 

წელს საქართველო 65-ე ადგილზეა. 
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2018 წლის ინოვაციის გლობალური ინდექსის კვლევაში საქართველო ცხრა პოზიციით 

დაწინაურდა და 35.05 ქულით 59-ე ადგილი დაიკავა. საქართველო რეგიონსა და სამეზობლოში 

ჩამორჩება 43-ე ადგილზე მყოფ 38.52 ქულის მქონე უკრაინას, 46-ე ადგილზე მყოფ 37,9 ქულის 

მქონე რუსეთს, 48-ე ადგილზე მყოფ 37,63 ქულის მქონე მოლდოვას და 50-ე ადგილზე მყოფ 37.42 

ქულის მქონე თურქეთს. 

 ინოვაციის გლობალური ინდექსის კვლევა ადგენს აგრეთვე ქვე-ინდექსებს ინოვაციების 

წვლილით (Innovation input) და ინოვაციური პროდუქტისთვის (Innovation output), რომლის 

მიხედვითაც საქართველო დანახარჯების კუთხით 25,65 ქულით 62- ე ადგილზეა ხოლო 

პროდუქციის მხრივ 44.44 ქულით 53-ე ადგილზე. 

  საქართველო  აღნიშნულ კვლევაში დასახელდა იმ 20 ქვეყანას შორის, რომელიც ქვეყნის 

განვითარებასთან შედარებით ინოვაციების განვითარების კუთხით მაღალ შედეგებს აჩვენებენ. 

აღნიშნულ ქვეყნებს საქართველოსთან ერთად წარმოადგენენ: მოლდოვა, ვიეტნამი, ინდოეთი, 

კენია, სომხეთი, უკრაინა, მონღოლეთი, მალავი, მოზამბიკის რესპუბლიკა, რუანდა, ტაილანდი, 

მონტენეგრო, ბულგარეთი, მადაგასკარი, სერბეთი, კოსტარიკა, სამხრეთ აფრიკა, ტუნისი და 

კოლუმბია. 

ინოვაციის გლობალური ინდექსით საქართველო იკავებს 30 ქვეყნიდან მე-6 ადგილს დაბალი და 

საშუალო შემოსავლიანი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების ჯგუფში უკრაინის, ვიეტნამის, 

მოლდოვის, მონღოლეთისა და ინდოეთის შემდეგ. ამ ჯგუფის ათეულში მას ჩამორჩება ქვეყნები 

შემდეგი თანმიმდევრობით: ტუნისი, სომხეთი, ფილიპინები და მაროკო. უნდა აღინიშნოს, რომ 

დაბალი და საშუალო შემოსავლიანი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების ჯგუფში ინოვაციების 

წვლილით (Innovation Input) ქვე-ინდექსის მიხედვით საქართველო საშუალო შემოსავლიანი 

ეკონომიკის მქონე 30 ქვეყნიდან პირველ ადგილზეა, ხოლო ინოვაციური პროდუქტის 

(Innovation output) მიხედვით კი მე-7-ზე.   

2018 წლის მონაცემებით საქართველოს 59-ე ადგილი  განაპირობა სხვადასხვა კომპონენტების 

შემდეგი ქულებით შეფასებამ:
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ზემოაღნიშნული მონაცემების მიხედვით, თვალსაჩინოა რომ საქართველოს შედარებით ძლიერ 

მხარეს ინსტიტუციური სიძლიერე წარმოადგენს (71.7 ქულა, 39-ე ადგილი), რაც თავის მხრივ 

პოლიტიკურ, ბიზნეს და მარეგულირებელ გარემოს მოიცავს. იგივე შეიძლება ითქვას ბიზნეს 

გარემოზე (52.2 ქულა, 39-ე ადგილი), რაც კრედიტის აღების სიმარტივეს, ინვესტიციებს, 

ვაჭრობას და კონკურენციას გულისხმობს.კვლევის მიხედვით განსაკუთრებულად სუსტ 

მხარედ უნდა ჩაითვალოს ბიზნესის განვითარების შესაძლებლობა (25,7 ქულა, 91-ე ადგილი), 

რაც მოიცავს დასაქმებულთა ცოდნის დონეს, ინოვაციისათვის საჭირო კავშირების არსებობას 

და ცოდნის მიღების შესაძლებლობას. იგივე უნდა ითქვას შემოქმედებით ნაწილზე (26,8 ქულა, 

73-ე ადგილი), რაც ფარავს არამატერიალურ აქტივებს, შემოქმედებით პროდუქტსა და 

მომსახურებასა და ელექტრონულ შემოქმედებითობას. აღსანიშნავია რომ წინა წელთან 

შედარებით გაუმჯობესდა მდგომარეობა ადამიანურ კაპიტალსა და კვლევებთან დაკავშირებით 

და საქართველომ 24 ქულით 89-ე ადგილიდან 30 ქულით 67 ადგილზე გადაინაცვლა. 

როგორც ზევით აღინიშნა ინოვაციის გლობალური ინდექსით საქართველო 2017 წელთან 

შედარებით 9 პოზიციით დაწინაურდა, 68-ე ადგილიდან 59-ე ადგილზე გადაინაცვლა და წინა 

წლებთან შედარებით ყველაზე მაღალი 35.05 ქულა დააგროვა. ბოლო 5 წლის მონაცემებით 

საქართველოს პოზიციები გამოიყურება შემდეგნაირად: 

 

 

ბოლო წლების უწყვეტი პროგრესი არ გაგრძელებულა 2017 წლის შემთხვევაში და 2017 წელს, 

საქართველომ 34,39 ქულით (100 ქულიდან) ოთხი ადგილით უკან გადაინაცვლა 2016 წელთან 

შედარებით, როცა 64-ე ადგილით 33.86 ქულა ჰქონდა დაგროვებული. სავარაუდოა, რომ 

რამდენიმე პოზიციით უკან გადანაცვლება გამოწვეულია არა ინოვაციის გლობალური ინდექსის 

კომპონენტების განვითარების წინა წლებთან შედარებით შენელებული პროცესით, არამედ, სხვა 

მანამდე უკან მყოფ ქვეყნებთან შედარებით განვითარების შენელებული ტემპით. 

თუ საქართველოს მონაცემებს რეგიონის და მეზობელ ქვეყნებთან შევადარებთ, ვნახავთ, რომ 

2018 წლის მონაცემებით საქართველომ წინა წელთან შედარებით წინ გაუსწრო სომხეთს და 

მთლიანობაში უკეთესი მდგომარეობა აქვს ვიდრე აზერბაიჯანს და ბელარუსის რესპუბლიკას. 

სამაგიეროდ, ჩამორჩება თურქეთს ცხრა, მოლდოვას თერთმეტი, რუსეთს ცამეტი და უკრაინას 

თექვსმეტი პოზიციით. 
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საქართველო განხილულია დაბალი ინოვაციური კულტურის მქონე ქვეყნად ევროპის 

რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD)-ის მიერ საქართველოსთვის მომზადებულ 

სტრატეგიაში, დოკუმენტის მიხედვით დაბალი ინოვაციების, კვლევებისა და განვითარების 

დონე აიხსნება იმით, რომ საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეები ფინანსებს ნაკლებად 

აბანდებენ კვლევასა და განვითარებაში, რაც ინოვაციების წარმოქმნას უშლის ხელს და 

საბოლოოდ ამ მიმართულებით გვაქვს არა სახარბიელო შედეგი. 

საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო 

საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მისიაა საქართველოში ინოვაციების 

და ტექნოლოგიების განვითარებისთვის საჭირო ეკოსისტემის ფორმირება , ცოდნისა და 

ინოვაციის კომერციალიზაციის ხელშეწყობა, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების გამოყენების 

სტიმულირება ეკონომიკის ყველა დარგში, ინოვაციების და მაღალტექნოლოგიური 

პროდუქტების ექსპორტის ზრდისთვის საჭირო გარემოს შექმნა და ქვეყნის მასშტაბით მაღალ 

სიჩქარიანი ინტერნეტის განვითარება.საქართველოს მთავრობის მიზანია გრძელვადიანი 

ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდისთვის საფუძვლის შექმნა და მოსახლეობის კეთილდღეობის 

ამაღლება, რის მისაღწევადაც ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა  ინოვაციების და 

ტექნოლოგიების სფეროს განვითარება. სწორედ ამიტომ 2014 წელს საქართველოს ეკონომიკისა 

და მდგრადი განვითარების სამინისტროს   დაქვემდებარებაში შეიქმნა სსიპ „ინოვაციების და 

ტექნოლოგიების სააგენტო“,  რომლის მიზანია ქვეყანაში ამ სფეროს ხელშეწყობა და 

ინოვაციების ეკოსისტემის შექმნა. 

 

2016 წელს სააგენტომ განახორციელა მნიშვნელოვანი აქტივობები შემდეგი ძირითადი 

მიმართულებებით: 

➢ სამართლებრივი რეფორმის განხორციელება ინოვაციების სფეროში; 

➢ ინოვაციების ინფრასტრუქტურის შექმნა და განვითარება;  

➢ ინოვაციების და მეწარმეობის მხარდასაჭერი საგანმანათლებლო ღონისძიებების 

განხორციელება; 

➢ ინოვაციების და მეწარმეობის ტექნიკური მხარდაჭერა; 

➢ ფინანსებთან წვდომის მხარდაჭერა; 

➢ კვლევები და განვითარების (R&D) სექტორის გაძლიერების ხელშეწყობა; 

➢ საერთაშორისო თანამშრომლობის დამყარება ინოვაციების, ტექნოლოგიების და 

კვლევების განვითარებისათვის 

 

აღნიშნული მიზნების მისაღწევად სააგენტო გეგმავს მოახდინოს საკუთარი 

ინფრასტრუქტურული მასშტაბირება ინოვაციების და ტექნოლოგიების განსავითარებლად, 

უზრუნველყოს მძლავრი ინოვაციების კომერციალიზაციის მექანიზმების ფორმირება ქვეყნის 

ინოვაციების და ტექნოლოგიების განვითარების პრიორიტეტების მიხედვით; ხელი შეუწყოს 

სარისკო კაპიტალის წილის, ასევე კერძო კომპანიების თანამონაწილეობის ზრდას გამოყენებით 

კვლევებში და ინოვაციების კომერციალიზაციის პროცესში, ჩამოაყალიბოს 
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კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისთვის საჭირო ეფექტური მექანიზმები მათ შორის 

დისტანციური სწავლების ინსტრუმენტების აქტიური გამდიდრების გზით. 

სააგენტო მისიის ეფექტური შესრულების მიზნით პრიორიტეტულ მიმართულებებად 

განსაზღვრავს ინოვაციებისთვის საჭირო ინფრასტრქტურის განვითარებაში ინვესტირებას, რაც 

გამოიხატება ტექნოპარკების, ინოვაციების ცენტრებისა და სამრეწველო ლაბორატორიების 

გახსნაში. ასევე, მუდმივად ზრუნავს ინოვაციების და ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის 

მხარდამჭერი ინსტრუმენტების ფორმირებაზე, ქვეყნის მასშტაბით ინტერნეტიზაციის მაღალი 

მაჩვენებლის მიღწევაზე, კონკურენტუნარიანობის განვითარებისთვის ხარისხიანი და შრომითი 

ბაზრისთვის დეფიციტური ტრენინგების, მათ შორის ტრენერებისთვის, ხშირ ჩატარებაზე, 

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების მასტიმულირებელი საკანონმდებლო 

პაკეტების ინიცირებასა და ფინანსირების მექანიზმების ხელმისაწვდომობაზე. 

საქართველოს ტექნოპარკები და ინოვაციის ცენტრები 

ტექნოპარკები და ინოვაციური ცენტრები საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების 

სააგენტოს პროექტებია, რომელსაც ოქროყანაში მდებარე პირველი ტექნოპარკის გახსნით, 2016 

წელს ჩაეყარა საფუძველი.  

ტექნოპარკი    თავისი ინფრასტრუქტურის მეშვეობით, ხელს უწყობს მაღალტექნოლოგიებზე 

დაფუძნებული ბიზნესების ჩასახვასა და ზრდას, რომელიც კონკურენტუნარიანი იქნება, 

როგორც ლოკალურ, ასევე გლობალურ ბაზრებზე.  აერთიანებს რა ინტე-ლექტუალურ რესურსსა 

და ტექნოლოგიურ ინფრასტრუქტურას, ტექნოპარკი წარმოადგენს ინოვაციებზე 

ორიენტირებული სტარტაპ ეკოსისტემის ერთერთ მთავარ ელემენტს, ხოლო მისი დინამიური, 

განახლებადი და განვითარებადი ხასიათი აქცევს მას ცვლილებებისა და განვითარების 

ეპიცენტრად. იგი აერთიანებს ინკუბატორებს, სასწავლო ცენტრებსა და ლაბორატორიებს, ასევე 

საოფისე, საერთო სამუშო და რეკრეაციულ სივრცეებს.  პარკი  უზრუნველყოფს წვდომას 

ტრენინგ ცენტრებსა და შოურუმებზე. 

აღნიშნული კვლევა ეხება  ტექნოპარკების  დანერგვის მნიშვნელობას საქართველოში და მათი 

განვითარების ხელშეწყობას ხელისუფლებასთან თანამშრომლობით.  ტექნოპარკი წარმოადგენს 

ფიზიკურ სივრცეს, სადაც აკუმულირებულია ტექნოლოგიური, საგანმანათლებლო და 

პროფესიონალური რესურსები და  მიზნად ისახავს ემსახუროს საქართველოში ცოდნაზე 

დაფუძნებული ეკონომიკის განვითარებას. 

ტექნოპარკები საქართველოს 3 ქალაქშია:  თბილისი, ზუგდიდი ,თელავი, ახმეტასა და რუხში 

ფუნქციონირებს ინოვაციების ცენტრები. ტექნოპარკები და ინოვაციური ცენტრები 

ორიენტირებულია განავითაროს საქართველოში ტექნოლოგიების და ინოვაციების ეკოსისტემა.  

ინოვაციური ცენტრი წარმოადგენს მინი ტექნოპარკებს და  შედარებით მცირე მასშტაბით 

მომხმარებელს ლოკალურად სთავაზობს იმავე სერვისებს, რასაც ტექნოპარკები. როგორც 

ტექნოლოგიებთან და ზოგად ინფრასტრუქტურასთან, ასევე აღიარებული მენტორების 
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მეშვეობით საერთაშორისოგამოცდილებასთან და ცოდნასთან წვდომის უზრუნველყოფით, 

ერთობლიობაში ტექნოპარკი წარმოადგენს ადგილს სადაც კომფორტული გარემოა შექმნილი 

იდეიდან ბაზარზე გასული, ჩამოყალიბებული ბიზნეს მოდელის მქონე სტარტაპის 

ჩამოყალიბებამდე მანძილის გასავლელად.  თბილისისა და ზუგდიდის ტექნოპარკების ბაზებზე 

ფუნქციონირებს ფაბლაბები. 

ტექნოპარის ფაბლაბი ყველა დაინტერესებულ პირს უნიკალურ დანადგარული ციკლთან 

ერთად სთავაზობს მეიქერულ გარემოს სამუშაო სივრცისთვის, უფასო პროტოტიპირების, 

მრავალმხრივ სასწავლო კურსებსა და სხვა საკონსულტაციო სერვისებს. ფაბლაბის სერვისებით 

სარგებლობა მომხმარებლებს მარტივი სარეგისტრაციო ბმულის შევსებით შეუძლიათ, რის 

შემდეგაც მათ უკავშირდება სერვის მენეჯერი და აცნობებს სპეციალური კონსულტაციის 

შესახებ, სადაც ხორციელდება პროექტის განხილვა და სამომავლო გეგმების დასახვა. 

ზუგდიდის ტექნოპარკის ფაბლაბი, რომელიც აღჭურვილია იმ დანადგარული ციკლით, რაც 

იძლევა თითქმის ყველაფრის შექმნის შესაძლებლობას. აღსანიშნავია, რომ 

ფაბლაბებისხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლების ბაზებზეც შეიქმნა, ესენია - ილიას 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამხატვრო აკადემია, სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, ხოლო რეგიონებში,  ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ქუთაისში 

აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი. მნიშვნელოვანია, რომ გაიზარდოს ქვეყანაში 

ტექნოპარკების რაოდენობა - ისინი უნივერსიტეტების ბაზებზე განვითარდეს - რაც ხელს 

შეუწყობს ფაკულტეტების თანამშრომლობას, სამეცნიერო ინსტიტუტების გაერთიანებასა და 

მეცნიერების კომერციალიზაციას. ეს, თავის მხრივ, მეცნიერების პოპულარიზაციასაც შეუწყობს 

ხელს.  

საკანონმდებლო დონეზე ხელშეწყობა არანაკლებ მნიშვნელოვანია, იქნება ეს საგადასახადო 

საკანონმდებლო ლიბერალიზაცია სტარტაპებისთვის, უმაღლესი სასწავლებლებისთვის 

წარმოების ნების დართვა თუ სხვა, რაც კიდევ უფრო დაეხმარება იფრო მეტ დამწყებ მეწარმეებს 

ბიზნესის სწრაფად და წარმატებით გაფართოებაში.  

საქართველოს მთავრობის მიერ შემუშავებულ 2020 წლის სოციალურ-ეკონომიკური 

განვითარების სტრატეგიაში, გათვალისწინებულია ინოვაციისთვის საჭირო 

ინფრასტრუქტურის განვითარება ინოვაციის მხარდაჭერისთვის. მთავრობა ხელს შეუწყობს 

შესაბამისი ინფრასტრუქტურის (ტექნოპარკები, ინკუბატორები) განვითარებას და სათანადო 

კვალიფიკაციის სამუშაო ძალის მომზადებას. ამასთან, მოხდება კვლევის და განვითარებისთვის 

აუცილებელი დამხმარე ინფრასტრუქტურის სრულყოფა საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

და კვლევითი ლაბორატორიებისთვის. ინოვაციების და თანამედროვე ტექნოლოგიების 

განვითარებისთვის, საქართველოს მთავრობა წაახალისებს ისეთი პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციების შემოდინებას, რომელიც მიმართული იქნება მოწინავე ტექნოლოგიების 

შემოტანასა და დანერგვაზე, განსაკუთრებით კი, გარემოს დაცვაზე ორიენტირებული 

რესურსდამზოგავი ტექნოლოგიების დანერგვაზე და მწვანე ეკონომიკის განვითარებაზე. 
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სახელმწიფო განვითარების სტრატეგია და კვლევების ხელშეწყობა 

მოსალოდნელი შედეგები სტრატეგიის მიხედვით 

ინოვაციების და ტექნოლოგიების სფეროში სახელმწიფოს მიერ გატარებული პოლიტიკის 

მთავარ შედეგებს შორის მოიაზრება კომპანიების მიერ ტექნოლოგიების ტრანსფერისა და 

პრაქტიკაში დანერგვის გაძლიერება, სამეცნიერო წრეებს და ბიზნესს შორის კავშირების 

გამყარება, ინოვაციების დონის ამაღლება და შედეგად ქართული ექსპორტის უფრო 

მაღალტექნოლოგიურ პროდუქციაზე ორიენტაცია. 

2020 წლის განვითარების სტრატეგიის მიხევით, კერძო სექტორის განვითარების და 

კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით, მთავრობა ხელს შუწყობს კვლევასა და 

განვითარებას, რაც, თავის მხრივ მოიცავს როგორც გამოყენებითი კვლევების განხორციელების 

ხელშეწყობას მათი სახელმწიფო დაფინანსების ეფექტიანობის ზრდით, ასევე, სხვა 

ინსტრუმენტების შემუშავების მეშვეობით. მთავრობა ასევე ხელს შეუწყობს ფინანსებზე 

ხელმისაწვდომობის ზრდას განსაკუთრებით მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის, რომლებიც, 

თავის მხრივ, ინოვაციის მამოძრავებლები არიან. კვლევების და განვითარების 

კომერციალიზაციის მიზნით, ხელი შეეწყობა კერძო სექტორს და განათლების სისტემას შორის 

კავშირების გაღრმავებას გამოყენებითი კვლევისა და განვითარების როგორც ხარისხის, ასევე 

პრაქტიკაში დანერგვის (კომერციალიზაციის) ეფექტიანობის ასამაღლებლად. 

მნიშვნელოვანია, რომ სტრატეგია ითვალისწინებს ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების 

გაძლიერების მნიშვნელობას. ამ მიზნით, საქართველოს მთავრობა უზრუნველყოფს 

ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო და 

ინსტიტუციური ბაზის გაუმჯობესებას და საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვას საქართველო-

ევროკავშირის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების (DCFTA) 

შესაბამისად 

ამასთან, ინოვაციების და თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარებისთვის, საქართველოს 

მთავრობა წაახალისებს ისეთი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოდინებას, რომელიც 

მიმართული იქნება მოწინავე ტექნოლოგიების შემოტანასა და დანერგვაზე, განსაკუთრებით კი, 

გარემოს დაცვაზე ორიენტირებული რესურსდამზოგავი ტექნოლოგიების დანერგვაზე და 

მწვანე ეკონომიკის განვითარებაზე. 

წარმოების წახალისება სახელმწიფოს მიერ - „აწარმოე საქართველოში“ 

სსიპ „აწარმოე საქართველოში“ ერთ-ერთი პირველი სახელწიფო უწყებაა საქართველოში, 

რომლის უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს სამეწარმეო გარემოს გაუმჯობესება, კერძო სექტორის 

განვითარება, საქართველოს საინვესტიციო კლიმატის პოპულარიზაცია და ექსპორტის 

ხელშეწყობა. დინამიური ეკონომიკური განვითარების უზრუნველსაყოფად, სააგენტო 

აერთიანებს სამ კომპონენტს, ეკონომიკური განვითარების სამ ურთიერთდაკავშირებულ შრეს: 

ბიზნესს (ადგილობრივ წარმოებას), ექსპორტს და ინვესტიციებს. 
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„აწარმოე საქართველოში ‒ ბიზნესის“ მიმართულების მიზანია საქართველოში მეწარმეობის 

განვითარება, მეწარმის მხარდაჭერა, ახალი საწარმოების/სასტუმროების შექმნისა და არსებული 

საწარმოს/სასტუმროს გაფართოების ან გადაიარაღების ხელშეწყობა. 

 „აწარმოე საქართველოში ‒ ექსპორტის“ მიმართულების მიზანია საქართველოს საექსპორტო 

პოტენციალის პოპულარიზაცია, ქართული პროდუქტების კონკურენტუნარიანობის გაზრდა 

საერთაშორისო ბაზრებზე, ქართული პროდუქტების ექსპორტის მოცულობის ზრდა და 

საქართველოს საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირება. 

„აწარმოე საქართველოში - ინვესტიციის“ მიმართულების მიზანია საქართველოში პირდაპირი 

უცხოური ინვესტიციების  მოზიდვა,  ხელშეწყობა და განვითარება. აღნიშნული მიმართულება 

წარმოადგენს ერთგვარ მედიატორს უცხოელ ინვესტორებსა და საქართველოს მთავრობას 

შორის, მუშაობს „ერთი ფანჯრის პრინციპით“ და ეხმარება დაინტერესებულ ინვესტორებს 

სხვადასხვა ინფორმაციის მიღებასა და ქართულ მხარესთან ეფექტური კომუნიკაციის 

წარმოებაში. 

მეწარმეობის სწავლება საქართველოში 

მეწარმეობის სწავლების თვალსაზრისით, საქართველოში მნიშვნელოვანი ცვლილებების 

საჭიროებაა. საგულისხმოა, ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის მიერ 25 საჯარო სკოლაში 

ჩატარებული (500 მე-9 - მე12 კლასის მოსწავლე) სკოლის მოსწავლეების სამეწარმეო 

საქმიანობასთან დაკავშირებული ცოდნის და დამოკიდებულებების კვლევა, რომელმაც 

გამოავლინა, რომ: მოსწავლეების უმეტესობას (58%) გააჩნია საკუთარი საქმიანობის დაწყების 

ზოგადი სურვილი ძირითადად საკუთარი იდეების განსახორციელებლად;  სამწერამეო 

საქმიანობისთვის ყველაზე დიდ დაბრკოლებად სახელდება მეწარმეობის არასაკმარისი ცოდნა, 

გამოცდილება და უნარები (47,2%); რესპოდენტების აზრით სამეწარმეო საქმიანობის 

დასაწყებად მათ პირველ რიგში სწავლება/ტრენინგი სჭირდებათ. მხოლოდ 49%-მდე თვლის 

რომ არსებული განათლება აძლევს მათ ცოდნას საკუთარი სამეწარმეო საქმიანობის დასაწყებად, 

უქმნის დაინტერესებას ამ მიმართულებით და ეხმარება ბიზნესის როლის გაგებაში;  

მოსწავლეების აზრით სკოლის პერიოდში ძირითადად შესაძლებელია მცირე ბიზნესის დაწყება 

და ამისთვის შესაბამისი განათლების მიღების საჭიროებას ხედავენ;  მოსწავლეების აზრით 

სკოლამ/განათლების სამინისტრომ უნდა ჩაატაროს სპეციალური მოსწავლეზე მორგებული 

კურსები და პრაქტიკულად დაანახონ თუ როგორ მუშაობს ბიზნესი. ასევე: მოსწავლეების დიდ 

ნაწილს, საკუთარი თვითშეფასებით, ესმით სამეწარმეო საქმიანობის არსი და მეწარმის როლი 

და უმეტესობას (58%) გააჩნია საკუთარი საქმიანობის დაწყების ზოგადი სურვილი.  

მნიშვნელოვანია, სახელმწიფომ მსგავს კვლევებზე დაფუძნებით შეიმუშავოს სამეწარმეო 

საქმიანობის არა მხოლოდ საუნივერსიტეტო, არამედ სასკოლო დონეზე სწავლების სტრატეგია, 

რაც შემდგომ წლებში მეწარმეობის განვითარებაზე დადებითად აისახება. ტექნოპარკები კი 

შესანიშნავი ადგილია იდეების ჩამოსაყალიბებლად და განსახორციელებლად, რასაც 

სახელმწიფოს მიდგომა მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს.  
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რეკომენდაციები  

 

◼ როგორც სტატიიდან ჩანს საქართველოში დღეს გვაქვს მხოლოდ ერთი ტექნოპარკი 

თბილისში, უფრო საინფორმაციო ტექნოლოგიების კუთხით და მისი ფილიალები 

ზუგდიდში და თელავში. ამასთან ინოვაციების ცენტრებია შექმნილი ახმეტასა და 

რუხში. ისმება კითხვა, თუ რამდენად არის საკმარისი ეს რაოდენობა 

საქართველოსთვის. თუ გავითვალისწინებთ საერთაშორისო პრაქტიკას, რომლის 

მიხედვითაც ტექნოპარკები ევროპის (და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში) ძირითადად 

შექმნილია უნივერსიტეტებში და მათი დანიშნულებაა ამ უნივერსიტეტებში არსებული 

სამეცნიერო პოტენციალის კომერციალიზაცია, მაშინ ცხადია რომ კარგი იქნებოდა 

შეგვექმნა ასეთივე ტექნოპარკები ისეთ უმაღლეს სასწავლებლებში, როგორიცაა: 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ი.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, სამედიცინო უნივერსიტეტი და სხვა.  

◼   ცნობილია, რომ დღეს საქართველოში სამეცნიერო ინსტიტუტები ძირითადად არიან 

უნივერსიტეტების შემადგენლობაში, ამიტომ აღნიშნულ უნივერსიტეტებში 

ტექნოპარკების შექმნა თავისთავად გამოიწვევდა ამ ინსტიტუტების ჩართვას 

ტექნოპარკების საქმიანობაში, რაც ნიშნავს მეტი პრობლემატიკისა და პრაქტიკული 

ამოცანების დაგროვებას და მათ რეალიზაციას.  

◼   მნიშვნელოვანია მოხდეს კანონმდებლობის ლიბერალიზაცია და უნივერსიტეტებს 

მიეცეთ უფლება მათში წარმოებული პროდუქციის რეალიზაციით მიიღონ გარკვეული 

შემოსავალი. ეს პრინციპი მუშაობს საერთაშორისო სივრცეში, რაც ქმნის დაინტერესებას, 

რომ ამ ქვეყნებში უნივერსიტეტების გარეთ მყოფი კომპანიებმა თავიანთი წარმოებები 

გადაიტანონ სწორედ უნივერსიტეტების ტექნოპარკებში. საბოლოოდ ეს პროცესი 

(საუნივერიტეტო, კერძო და სახლმწიფო ინტერესების შერწყმა) აძლერებს ტექნოპარკებს 

და საზოგადოდ ხელს უწყობს მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას. ჩვენ 

ვთავაზობთ საქართველოს მთავრობას გაითვალისწინოს ჩვენი რეკომენდაციები და 

დანერგოს ისინი პრაქტიკაში, რაც იქნებიდა ერთ-ერთი ფაქტორი ჩვენი ინდუსტრიის 

სწრაფი განვითარებისა. 

 

ლიტერატურა 

• საქართველოს კანონი ინოვაციების შესახებ 

• საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 206 

• https://idfi.ge/ge/global_innovation_index_2018_georgia 
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• Recommendations for Georgia’s SME Development Strategy 2016-2020 

•  სკოლის მოსწავლეების სამეწარმეო საქმიანობასთან დაკავშირებული ცოდნის და 

დამოკიდებულებების კვლევა, 2013 წელი - საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა 

ასოციაცია 

 

 

„ჭკვიანი სპეციალიზაციის“ სტრატეგიის (Smart Specialisation Strategies – S3)   

პოპულარიზაცია და მათი განვითარების ხელშეწყობა  

                           იმერეთის  და მცხეთა-   მთიანეთის   რეგიონში 
 

ნოდარ ძიძიკაშვილი,სტრატეგიული ინიციატივების სააგენტოს დირექტორი,  

საქართველოს კლასტერების ეროვნული პლატფორმის დირექტორი 

ნინო ხუხუა ,ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო   - იმერეთის რეგიონალური ორგანიზაცია   

თამარ მაისურაძე, ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელის  მცხეთა–მთიანეთის 

რეგიონალური ორგანიზაცია 

რევაზ ბურჭულაძე,საქართველოს ბიზნესინკუბატორის დირექტორი 

 

„ჭკვიანი სპეციალიზაციის“ (Smart Specialisation) განმარტება, ისტორია და არსი 

 

მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში რეგიონული სტრატეგიული დაგეგმვის თემატიკას 

მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების საპროგნოზო და 

პროგრამული დოკუმენტების შემუშავებისას. კერძოდ, ევროკავშირში არსებობს რეგიონების 

განვითარების სტრატეგია 2020 წლამდე (ე.წ. „ჭკვიანი სპეციალიზაციის“ სტრატეგია - S3), 

გრძელვადიანი სტრატეგია 2050 წლამდე1, მოქმედებათა გეგმა 2030 წლამდე ენერგეტიკისა და 

კლიმატის ცვლილების ბრძოლის სფეროში2 და ა.შ.  ამასთან, ევროკავშირის თითქმის ყველა 

ცნობილ სტრატეგიულ დოკუმენტში მთავარი აქცენტი გაკეთებულია კონკურენტუნარიანობის 

ამაღლების ისეთ საშუალებებზე, როგორებიცაა: კლასტერების ფორმირება-განვითარება, 

საჯარო-კერძო ურთიერთობების ხელშეწყობა და ინოვაციური  განვითარება. ამ უკანასკნელის 

ფოკუსირება რეგიონულ ჭრილში კი განხორციელებულია ე.წ. „ჭკვიანი სპეციალიზაციის“ 

მეშვეობით.  

კვლევა ეხება ჭკვიანი სპეციალობების დანერგვის მნიშვნელობას იმერეთისა და მცხეთა-

მთიანეთის რეგიონში, რაც ითვალისწინებს რეგიონისთვის დამახასიათებელი სექტორების, 
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ტექნოლოგიების ან ინოვაციების იდენტიფიცირებას და მათი განვითარების ხელშეწყობას 

ადგილობრივთვით მმართველობასთან თანამშრომლობით.  

ჭკვიანი სპეციალიზაცია, არის ევროკომისიის  სამეზობლო პოლიტიკის ნაწილი,   რომელიც 

ეფუძნება როგორც ეკონომიკის სიძლიერესა და პოტენციალს, ისე მეწარმეობის დაწყების 

პროცესს (EDP).   იგი   არის ორიენტირებული და მოიცავს ფართო პერსპექტივას ინოვაციის 

შესახებ,    არ შემოიფარგლება მხოლოდ ტექნოლოგიური მიდგომებით, რომელსაც მხარს უჭერს 

მონიტორინგის ეფექტური მექანიზმები.  

ჭკვიანი სპეციალიზაცია  არის  ევროკავშირის მასშტაბით ინოვაციური პოლიტიკის ერთ-ერთი 

ქვაკუთხედი.ჭკვიანი სპეციალიზაციის დანერგვა  მოითხოვს ეკონომიკური პოლიტიკის, 

მეცნიერული კვლევისა და  განათლების პოლიტიკის პრიორიტეტების  ჰარმონიზაციას.  მისი 

მიზანია დაეხმაროს ცოდნაზე დაფუძნებულ ეკონომიკურ განვითარებას, სპეციალიზაციის 

კონკრეტულ  სფეროებზე დაყრდნობით 

რეგიონების „ჭკვიანი სპეციალიზაციის“ (Smart Specialisation) კონცეფცია 2009 წელს შეიმუშავა  

ევროკომისიის ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების დირექტორატთან (European Research Area — 

ERA)3 არსებულმა ექსპერტულმა ჯგუფმა სახელწოდებით, „ცოდნა ზრდისათვის“ (Knowledge for 

Growth), როგორც სტრატეგია რეგიონების ინოვაციური განვითარებისათვის. აღნიშნულ 

ჯგუფში შედიოდნენ დ. ფორეი, პ. დავიდი და ბ. ხოლი4. კონცეფციის შემქმნელების წინაშე 

იდგა ამოცანა, თუ როგორ გადაეტანათ სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული ინვესტიციები 

ცოდნაზე და ინოვაციებზე.  

 

ჭკვიანი სპეციალიზაცია მოიცავს სამრეწველო, ინოვაციურ და საგანმანათლებლო პოლიტიკას, 

რომელიც (მის ძლიერ მხარეებზე და შედარებით უპირატესობებზე დაყრდნობით) 

მიმართულია რეგიონში შეზღუდული რაოდენობის პრიორიტეტული სფეროების შერჩევაზე და 

იქ ინვესტიციების განხორციელებაზე.  ამასთან, ჭკვიანი სპეციალიზაცია არის ინოვაციებზე 

ორიენტირებული ეკონომიკური ზრდის პოლიტიკის კონცეფცია და მისი მრავალი 

ფუნდამენტური ელემენტი უკვე არაერთხელ იქნა ნახსენები ევროპული რეგიონული 

განვითარების, ინოვაციების, სამრეწველო პოლიტიკის კონტექსტში. მთავარი განსხვავება 

ჭკვიან სპეციალიზაციასა და ტრადიციულ ინდუსტრიულ პოლიტიკას შორის (თუნდაც 

ინოვაციურის), არის ინტერაქტიული პროცესი, რომელსაც კონცეფციის ავტორები აცხადებენ, 

როგორც ”სამეწარმეო ძიებას”. მის ფარგლებში ბაზარი და კერძო სექტორი იკვლევს ახალი 

საქმიანობის შესაძლებლობებს, ამავე დროს, მთავრობა მხარს უჭერს ისეთ აქტორებს, 

რომლებსაც  მაქსიმალურად შეუძლია ახალი პოტენციალის რეალიზება. ჭკვიანი 

სპეციალიზაცია, ფაქტობრივად არის სტრატეგია, რომელიც წარმოადგენს ევროკავშირის 

მდგრადი, ჭკვიანი და ყოვლისმომცველი განვითარების გეგმის ნაწილს. ის ხელს უწყობს 
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ბიზნესის, სახელმწიფო საწარმოების, კვლევითი ინსტიტუტებისა და არასამთავრობო 

ორგანიზაციების კოოპერაციას ცალკეულ რეგიონებში (ე.წ. ოთხმაგი სპირალი). აღნიშნული 

კოოპერაცია ვრცელდება რეგიონებს შორისაც, რითაც სარგებელი მოაქვს ევროკავშირის 

მოქალაქეებისთვის, ამაღლებს რა ევროპის კონკურენტუნარიანობას საერთაშორისო დონეზე. 

ჭკვიანი სპეციალიზაციის პოლიტიკა პირველ რიგში მიმართულია ევროკავშირის ქვეყნებში 

სამეცნიერო და ტექნოლოგიური კვლევების ფრაგმენტაციისა და დუბლირების პრობლემის 

გადაჭრისათვის.  

 

 რეგიონული სპეციფიკის გათვალისწინება არის „Smart Specialization“-ის კონცეფციის 

ძირითადი არსი. ევროკავშირის სამეცნიერო, ტექნიკური და ინოვაციური პოლიტიკა არ 

შეიძლება იყოს ერთიდაიგივე რეგიონებთან მიმართებაში, რომლებიც ერთმანეთისგან 

განსხვავდებიან ინოვაციური პროფილის, პოტენციალისა და სპეციალიზაციის მიხედვით. 

აუცილებელი არ არის „ჭკვიანი“ სპეციალიზაცია ეხებოდეს მაღალტექნოლოგიურ სფეროებს. ეს 

შეიძლება იყოს დაბალტექნოლოგიური დარგი ან მომსახურების სფერო - სადაც, მეცნიერულ 

კვლევებში და შემუშავებებში ჩადებული სახსრები ხელს უწყობენ სამრეწველო განვითარებას 

და იმპულსს აძლევენ ეკონომიკის სხვა სექტორებს. ევროკავშირის მიერ ხაზგასმულია, რომ 

ევროკაშირის რესურსებით მხარდაჭერა ექნებათ მხოლოდ იმ ევროპულ რეგიონებს, რომლებმაც 

უკვე განსაზღვრეს თავისი „ჭკვიანი სპეციალიზაცია“. ევროკავშირი „ჭკვიანი სპეციალიზაციის“ 

დასაფინანსებლად 2020 წლის ჩათვლის გამოყოფს 120 მლრდ ევროს5. „ამ პერიოდში 

ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა და რეგიონებმა შეიმუშავეს 120-ზე მეტი ჭკვიანი 

სპეციალიზაციის სტრატეგია, რომელიც განსაზღვრავს პრიორიტეტებს 2014-2020 წლებში 

კვლევისა და ინოვაციების ინვესტირებისთვის.   

 

ოთხწლიანი პერიოდის განმავლობაში ევროპის რეგიონული განვითარების ფონდის მეშვეობით 

რეგიონებისთვის გამოყოფილია 40 მილიარდ ევროზე მეტი (და 65 მილიარდ ევროზე მეტი 

ეროვნული თანადაფინანსების ჩათვლით) ამ პრიორიტეტების დასაფინანსებლად. საერთო 

ჯამში, კვლევის, ინოვაციისა და მეწარმეობის მხარდაჭერა, სავარაუდოდ, ხელს შეუწყობს 15 000 

საწარმოს ახალი პროდუქტების ბაზარზე დანერგვაში, დაეხმარება დაახლოებით 140 000 

დამწყებ ორგანიზაციას  და პროგრამირების პერიოდის ბოლოს შექმნის 350 000 ახალ სამუშაო 

ადგილს. გარდა ამისა, ევროპის სოციალური ფონდის მიერ გამოყოფილია 1,8 მილიარდი ევრო  

ადამიანური კაპიტალის გაძლიერების, კვლევების, ტექნოლოგიურ განვითარებისა და 

ინოვაციების დაფინანსების მიზნით. ამ სტრატეგიების შემუშავების პროცესში განისაზღვრა 

ეროვნული, რეგიონული და ადგილობრივი პრიორიტეტები“6.  
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ნახ.1. რეგიონული, ინოვაციური და კლასტერული 

პოლიტიკის კავშირი „Smart Specialisation”-თან. 

რა ხდება საქართველოში „ ჭკვიანი სპეციალიზაციის“ ევროპული იდეის დასანერგად? ეს ხომ 

ახალი ევროპული პოლიტიკაა რეგიონულ განვითარებაში და თუ ჩვენი ქვეყანა მიისწრაფვის 

ევროკავშირთან ინტეგრაციისკენ, მაშინ სად და რომელ დოკუმენტებშია ასახული ეს 

პოლიტიკა? 

 

 

 

 

მარეგულირებელი და ადმინისტრაციული გარემო საქართველოში 

 

„ჭკვიანი სპეციალიზაცია“ მჭიდროდ არის დაკავშირებული რეგიონულ, სამრეწველო 

(ინდუსტრიულ), კლასტერულ და ინოვაციურ პოლიტიკასთან. ეს კავშირი ასახულია ნახ.1-ზე.   

რა მდგომარეობაა ამჟამად საქართველოში 

რეგიონული, სამრეწველო (ინდუსტრიული), 

კლასტერული, ინოვაციური  პოლიტიკის მხრივ 

და რა კავშირშია ჭკვიანი სპეციალობა მათთან? 

 

 

 

 

აღნიშნული საკითხები (Smart Specialisation 

და ინოვაციები)  რამდენიმე სახელისუფლო 

ორგანოს პრეროგატივაა: პარლამენტის 

დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური 

პოლიტიკის კომიტეტის, განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს, ეკონომიკისა და 

 მდგრადი განვითარების სამინისტროს, პარლამენტთან მოქმედი საინოვაციო საბჭოს, 

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს, ”საქპატენტის”, ”საქსტატის”, სახელმწიფო 

პროგრამა ”აწარმოე საქართველოში”. ასევე მასში ჩართულნი არიან საკვლევი ინსტიტუტები და 

უნივერსიტეტები. 

რადგან „ჭკვიანი სპეციალიზაცია“ რეგიონულ ჭრილშია განსახილველი, შესაბამისად 

მარეგულირებელ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს რეგიონული და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო, ხოლო მასთან დაკავშირებულ ინოვაციურ განვითარებას კი, კურირებს 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითრების სამინისტროს სსიპ „ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების 

სააგენტო“. რაც შეეხება პარლამენტთან მოქმედ საინოვაციო საბჭოს, ის მხოლოდ ორჯერ 

შეიკრიბა და ფაქტობრივად უმოქმედოა. ქვემოთ განხილული იქნება თითოეული ამ 

დაწესებულების როლი „ჭკვიანი სპეციალიზაციის“ კონცეფციის დანერგვაში. 
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რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 

 

ზოგადად, აღნიშნული სამინისტრო ახორციელებს რეგიონულ პოლიტიკას. სამინისტროში 

შემუშავებულია „საქართველოს რეგიონული განვითარების პროგრამა 2018-2021“, რომელიც 

არის რეგიონული პოლიტიკის განმსაზღვრელი ძირითადი დოკუმენტი. მაგრამ, მასში (Smart 

Specialisation) მოხსენიებულია მხოლოდ ერთგან და მისი როლი რეგიონულ განვითარებაში 

საკმაოდ მოკრძალებულად არის აღნიშნული.  

 ინოვაციები და „ჭკვიანი სპეციალიზაცია“ რომ ნაკლებ პრიორიტეტულია რეგიონული 

განვითარების აღნიშნულ პროგრამაში, ისიც მიუთითებს, რომ 2018-2021 წლებში  ინოვაციების 

ხელშეწყობაზე   18 მილიარდი ლარიდან გათვალისწინებულია 102 505.00 მლნ ლარი,  რაც 

მთლიანი დაფინანსების 0,56%-ს შეადგენს. ე.ი. ინოვაციური განვითარების ნაცვლად, რაც 

პრიორიტეტულია ევროკავშირისთვის, საქართველოში მთელი აქცენტი გადატანილია 

ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებაზე. ამჟამად, საქართველოში ფაქტობრივად 

არ არსებობს დასრულებული სახით არც ინოვაციური, არც კლასტერული და არც 

ინდუსტრიული (სამრეწველო) პოლიტიკა, რომელთა ურთიერთდამოკიდებულება რეგიონული 

განვითარების კუთხით სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.  

 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითრების სამინისტრო 

 

„ჭკვიანი სპეციალიზაციის“ კონცეფციის განხორციელების მხრივ, სამინისტრო პირდაპირ 

არ არის დაკავშირებულია მასთან, მაგრამ მისი ორი სტრუქტურული ქვედანაყოფი: სსიპ 

„საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო“ (GITA) და  “აწარმოე 

საქართველოში“ ირიბად არიან დაკავშირებულნი.  

„ჭკვიანი სპეციალიზაციისათვის“ სასიცოცხლოდ აუცილებელი ინოვაციური პოლიტიკის, 

ინოვაციური  ეკოსისტემისა და ინოვაციებისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის ფორმირება-

განვითარებაზე პასუხისმგებელია GITA, ხოლო, მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების 

ხელშეწყობაზე, სადაც  „ჭკვიანი სპეციალიზაციის“ კომპონენტი მნიშვნელოვანია რეგიონული 

ბიზნესების განვითარებაში - სსიპ “აწარმოე საქართველოში“. მისივე კომპეტენციაში შედის 

ეკონომიკური კლასტერების ფორმირება-განვითარებაც,  როგორც ქვეყნის, ისე რეგიონულ 

მასშტაბში.  

 

სსიპ „საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო“ (GITA) 

 

„საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მისიაა საქართველოში 

ინოვაციების და ტექნოლოგიების განვითარებისთვის საჭირო ეკოსისტემის ფორმირება, 

ცოდნისა და ინოვაციის კომერციალიზაციის ხელშეწყობა, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების 

გამოყენების სტიმულირება ეკონომიკის ყველა დარგში, ინოვაციების და 
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მაღალტექნოლოგიური პროდუქტების ექსპორტის ზრდისთვის საჭირო გარემოს შექმნა.7“ 

მოკლედ რომ ითქვას, მისი მთავარი მიზანია საქართველოში სახელმწიფო ინოვაციური 

პოლიტიკის ფორმირება,რომელიც განსაზღვრავს ინოვაციების დარგში სახელმწიფო 

ხელისუფლების ორგანოების საქმიანობის მიზნებს, მიმართულებებს და მეთოდებს. 

ინოვაციური პოლიტიკის ძირითად ამოცანას თანამედროვე ეტაპზე წარმოადგენს ისეთი 

სისტემის შექმნა, რომელიც შეძლებს სამამულო ინტელექტუალური პოლიტიკისა და 

თანამედროვე ტექნიკისა და ტექნოლოგიების მიღწევების გამოყენებას კონკურენტუნარიანი 

პროდუქციის საწარმოებლად“. სააგენტო ტექნოპარკთან ერთად მოიცავს როგორც საერთო 

სამუშაო სივრცეს, ასევე სამრეწველო ინოვაციების უნივერსალურ ლაბორატორიას FABLAB-ს, 

საკონფერენციო დარბაზს, შეხვედრების ოთახებსა და სარეკრეაციო ზონას. 

ინოვაციების სააგენტოს ავტორობით შემუშავდა ინოვაციების შესახებ საქართველოში პირველი 

საკანონმდებლო ჩარჩო დოკუმენტი, კანონით სახელმწიფოში მნიშვნელოვნად დარეგულირდა 

ინოვაციური საქმიანობის დაფინანსება, ინოვაციების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურების 

განვითარება, მეცნიერთა და გამომგონებელთა სამართლებრივი უფლებების დაცვა და მათთვის 

გარანტირებული შემოსავლის უზრუნველყოფა. 

სააგენტოს ეხმარებიან უცხოური ორგანიზაციები UNDP, UNIDO,  GIZ, და სხვ. 

მაგალითისთვის გამოდგება მსოფლიო ბანკის პროგრამა, რომელიც საქართველოს ეხმარება 

ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის ფორმირებაში.მსოფლიო ბანკის პროექტის ღირებულება 

შეადგენს 40 მლნ აშშ დოლარს.   ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი 4 ძირითადი 

კომპონენტისაგან შედგება:  

 ინოვაციების ინფრასტრუქტურის შექმნა;  

 ინოვაციების ხელშემწყობი სერვისების უზრუნველყოფა;  

 ინოვაციების დაფინანსება;  

 პროექტის განხორციელებისათვის ტექნიკური დახმარების უზრუნველყოფა.  

 

GITA-ს მიერ თბილისში, ზუგდიდში და თელავში გახსნილია ტექნოპარკები, ხოლო 

ინოვაციების ცენტრები ახმეტაში, რუხში და ჭოპორტში. სააგენტოს ხელშეწყობით შეიქმნა ასევე 

ინოვაციების ცენტრები იმერეთის მხარეშიც: ხარაგაულში, და ბაღდათში. უახლოეს მომავალში 

ტექნოპარკები გაიხსნება ბათუმში, კასპსა და გურჯაანში.  

რეგიონებში ინოვაციების ცენტრებისა და ტექნოპარკების გახსნის მიზანია, დაეხმაროს 

ადგილობრივ მოსახლეობას, კერძო კომპანიებსა და ადგილობრივ მთავრობას მიიღონ ცოდნა, 

როგორც ინოვაციებისა და ტექნოლიგიების სფეროში, ისე მეწარმეობის მიმართულებით.  

GITA-ს ვებ-საიტის თანახმად, ასევე დაგეგმილია 8 ინოვაციების ჰაბის გახსნა საქართველოს 

თვითმმართველ ქალაქებში/რეგიონალურ ცენტრებში, რომლის მთავარი ფუნქცია სოფლად, 

მცირე და დიდ ქალაქებში არსებული ინოვაციების ცენტრების ერთმანეთთან დაკავშირებაა. 

ცენტრებისაგან განსხვავებით, ჰაბებში ასევე იქნება სამრეწველო, ინოვაციური 
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ლაბორატორიები, რომლებიც აღიჭურვება მაღალტექნოლოგიური დანადგარებით, და 

რომლებიც საშუალებას მისცემს ადგილობრივ მეწარმეებს საკუთარი იდეა აქციონ რეალობად,  

საინტერესოა, რა პრინციპით არჩევს GITA ინოვაციური ინფრასტრუქტურისთვის ლოკაციებს? 

მაგრამ ფაქტია, რომ იმერეთში ჯერ არ ფუნქციონირებენ არცერთი ტექნოპარკი.  

ჩვენი აზრით, უპრიანია მათი განთავსება ისეთი ინდუსტრიული ტრადიციების ქალაქებში, 

როგორიცაა ქუთაისი, თერჯოლა და ზესტაფონი. ალბათ, იმერეთის სამხარეო 

ადმინისტრაციამაც უნდა მოთხოვოს GITA-ს ასეთი ინოვაციური ინფრასტრუქტურის 

ფორმირება-განვითარება იმერეთის რეგიონში. ეს, ძალიან წაადგება რეგიონში „ჭკვიიანი 

სპეციალიზაციის“ კონცეფციის განხორციელებას. 

 

აწარმოე საქართველოში 

 

სსიპ „აწარმოე საქართველოში“ სახელწიფო უწყებაა საქართველოში, რომლის უმთავრეს 

მიზანს წარმოადგენს სამეწარმეო გარემოს გაუმჯობესება, კერძო სექტორის განვითარება, 

საქართველოს საინვესტიციო კლიმატის პოპულარიზაცია და ექსპორტის ხელშეწყობა. 

დინამიური ეკონომიკური განვითარების უზრუნველსაყოფად, სააგენტო აერთიანებს სამ 

კომპონენტს, ეკონომიკური განვითარების სამ ურთიერთდაკავშირებულ შრეს: ბიზნესს 

(ადგილობრივ წარმოებას), ექსპორტს და ინვესტიციებს. ბიზნესის განვითარება მოიცავს 7 

მიმართულებას, მათ შორის, ინდუსტრიულ მიმართულებას. როგორც უწყების ვებ-გვერდზეა 

მითითებული, „ინდუსტრიული მიმართულების მიზანია საქართველოში მეწარმეობის 

განვითარება, მეწარმის მხარდაჭერა, ახალი საწარმოების შექმნისა და არსებული საწარმოს 

გაფართოების ან გადაიარაღების ხელშეწყობა.“. ინდუსტრიაში უწყების მუშაობის 

პრიორიტეტებია: ქაღალდის და მუყაოს წარმოება, ხის გადამუშავება, ლითონის ნაწარმი, 

ქიმიური წარმოება, მანქანათმშენებლობა, საფეიქრო წარმოება, ელ. მოწყობილობები, რეზინისა 

და პლასტმასის წარმოება. იმერეთში უწყებას განხორციელებული აქვს 22 ინვესტიცია, 

რომელთა ჯამური მოცულობა 34 939 460 ლარია, ხოლო სამუშაო ადგილების რაოდენობა 1070. 

მის კომპეტენციებში შედის ქვეყანაში ეკონომიკური კლასტერების განვითარების ხელშეწყობა 

და პოლიტიკაც. 

2019 წლიდან ევროკავშირის დაფინანსებით ოთხი გაეროს ორგანიზაცია:  UNIDO (გაეროს 

ინდუსტრიული განვითარების პროგრამა), UNDP (გაეროს განვითარების პროგრამა),  FAO 

(გაეროს სასურსათო პროგრამა), და საერთაშორისო მიგრაციის ორგანიზაცია (IOM) შეუდგა 

საქართველოში კლასტერების კვლევას, რომელიც ოთხ წელს გაგრძელდება და დასრულდება 

კლასტერული პოლიტიკის შემუშავებით. აღნიშნული ოთხწლიანი პროგრამის ფარგლებში 

ქვეყნის მასშტაბით გამოიკვეთება ხელშესაწყობი პოტენციური კლასტერები, რომელთა 

განვითარებას დაუწესებენ მონიტორინგს და შესაბამისად ხელს შეუწყობენ ინსტიტუციურად 

თუ ფინანსურად. მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკური კლასტერების განვითარება და 

„ჭკვიანი სპეციალიზაცია“ მჭიდრო კავშირშია ერთმანეთთან და ორივე 

კონკურენტუნარიანობის ზრდას უწყობს ხელს, აღნიშნულ უწყების პრიორიტეტებში არ 
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ნახ.2 გლობალური ინოვაციური ინდექსის დინამიკა 

საქართველოსთვის 2011-2020 წლებში. 

განიხილება საწარმოთა ინოვაციური განვითარება და „ჭკვიანი სპეციალიზაციის“ კონცეფციის 

განხორციელება.  

 

ამ კუთხით, საქართველოს გლობალურ ინდექსში ღირსეული ადგილის დასაკავებლად 

„აწარმოე საქართველოს“ შეეძლო მნიშვნელოვანი როლი ეთამაშა მის მიერ დაფინანსებულ 

საწარმოებში ინოვაციების პრიორიტეტულობის გამოკვეთის გზით. 

 

ინოვაციების გლობალური ინდექსის რეიტინგი საქართველოსთვის 

 

ქვეყნებში არსებული ინოვაციების დონე ბოლო 10 წელია რაც გლობალური ინოვაციის 

ინდექსით (GII)8  იზომება, რომელიც 7 კომპონენტისგან და 80 ინდიკატორისგან შედგება. ეს 

კომპონენტებია: ინსტიტუტები (პოლიტიკური გარემო, მარეგულირებელი გარემო, ბიზნეს 

გარემო); ადამიანური კაპიტალი და კვლევა (ზოგადი განათლება, უმაღლესი განათლება, 

კვლევა და განვითარება); ინფრასტრუქტურა (ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ტექნოლოგიები, 

ზოგადი ინფრასტრუქტურა, ეკოლოგიური მდგრადობა); ბაზრის განვითარების დონე 

(კრედიტები, ინვესტიციები, ვაჭრობა, კონკურენცია და ბაზრის მასშტაბი); ბიზნესის 

განვითარების დონე (დასაქმებულთა ცოდნის დონე, ინოვაციისათვის საჭირო კავშირების 

არსებობა, ცოდნის მიღების შესაძლებლობა); ცოდნა და ტექნოლოგიები (ცოდნის შექმნა, 

ცოდნის გავლენა ინოვაციების შექმნის პროცესში, ცოდნის გავრცელება); შემოქმედებითობა 

(არამატერიალური აქტივები, შემოქმედებითი პროდუქტი და მომსახურება, ელექტრონული 

შემოქმედებითობა). 

ინდექსის მიზანია, ინოვაციების მიმართულებით მსოფლიო ტენდენციების ჩვენება. იგი ასევე 

ცდილობს წარმოაჩინოს ის მექანიზმები, რომელთა დახმარებითაც შესაძლებელია 

გრძელვადიანი ზრდის, პროდუქტიულობისა და სამუშაო ადგილების ზრდის მიღწევა. 

ინოვაციების გლობალური ინდექსი ეხმარება და რჩევებს აძლევს ქვეყნებს, თუ რა არის საჭირო 

ინოვაციების განვითარებისათვის აუცილებელი პირობების/გარემოს შესაქმნელად.  

საქართველოს ადგილი გლობალური ინოვაციის ინდექსში 2011-2020 წლებისათვის  

მოცემულია ნახ.2-ში. როგორც ნახ.2-დან ჩანს, საქართველოს  ყველაზე საუკეთესო 

მდგომარეობა ამ ინდექსში, 2019 წელს 

ჰქონდა და  ჩვენი ქვეყანა პირველად მოხვდა 

50 ინოვაციურ სახელმწიფოს შორის 48-ე 

ადგილით, მაგრამ 2020 წლის რეიტინგში 

ისევ ჩამოქვეითდა 15 პუნქტით და დაიკავა 

63-ე ადგილი.  
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2020 წელს საქართველო ჩამორჩა სომხეთს (61- ადგილი), მოლდოვას (58), თურქეთს (51), 

რუსეთის ფედერაციას (47), უკრაინას (45)9. კორონა ვირუსის პანდემიას 15 პუნქტით 

ჩამორჩენას ვერ დავაბრალებთ, რადგან სხვა ქვეყნებიც იგივე პანდემიის ქვეშ იყვნენ. 

დეტალურად წინამდებარე ანგარიშში ვერ განვიხილავთ ამ ინდექსის შვიდივე პარამეტრს, 

დოკუმენტის მოკლე ფორმატის გამო, მაგრამ, სახეზეა შეფერხება ინოვაციურ განვითარებაში, 

რაც ძალიან საყურადღებო უნდა იყოს სახელისუფლო ორგანოებისთვის. 

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ კვლევისა და 

განვითარების კუთხით არსებული ვითარება საქართველოში ჯერ კიდევ ვერ უზრუნველყოფს 

ახალი ინდუსტრიული დარგებისა და უკვე არსებული სექტორების განვითარებას. შესაბამისად 

„ჭკვიანი სპეციალიზაციის“ კონცეფციის დანერგვის მიმართულებით არასახარბიელო 

მდგომარეობაა ქვეყანაში. საჭიროა განისაზღვროს მეცნიერებისა და უმაღლესი განათლების 

სისტემის განვითარების ახალი სტრატეგია, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი 

საბიუჯეტო რესურსებით. მნიშვნელოვნად უნდა შეიცვალოს მეცნიერების და განათლების 

დაფინანსების მოდელები. უნდა შენარჩუნდეს საგრანტო სისტემა, თუმცა უნდა 

შემუშავდეს/დაიხვეწოს პირდაპირი დაფინანსების მოდელები. ამასთან, მეცნიერების და 

უმაღლესი განათლების დაფინანსების წილი მშპ-სა და ბიუჯეტში სულ მცირე უნდა 

გაუთანაბრდეს განვითარებული ქვეყნების საშუალო მაჩვენებელს. აგრეთვე საჭიროა, 

სამეცნიერო სფეროდან ამოზრდილი ინოვაციების შესაბამისი გადადინების ხელშეწყობის 

სტრატეგიის შექმნა, რაც მისცემს საშუალებას ადგილობრივ მწარმოებლებსა და სამეცნიერო 

ინსტიტუტებს მიიღონ სარგებელი თანამშრომლობით და ჰქონდეთ წვდომა დამატებით 

რესურსებზე განვითარებისთვის. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა უფრო 

დეტალურად უნდა შეისწავლოს ინოვაციური განვითარება არამარტო ქვეყანაში, არამედ 

რეგიონებშიც და აქცენტი მარტო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებზე არ უნდა გააკეთოს. 

საქართველოში ჯერ კიდევ შემორჩენილია სამეცნიერო და კვლევითი პოტენციალი, შესაბამისი 

ტექნოლოგიური მიღწევებით. უბრალოდ საჭიროა ინოვაციებისადმი და ახალი 

ტექნოლოგიებისადმი უფრო მეტი ყურადღების გამოჩენა, რაც ქართულ ბიზნესს ძალიან 

წაადგება „ჭკვიანი სპეციალიზაციის“ დანერგვის-ათვისების მიმართებით. 

იმერეთის რეგიონი 

 

უკანასკნელი 28 წლის მანძილზე იმერეთის ქალაქებში მკვეთრად შემცირდა ეკონომიკური 

აქტივობა. ამავე დროს, მნიშვნელოვნად შემცირდა მოსახლეობის რაოდენობაც. რეგიონში 

ქუთაისის გარდა არის სხვა ინდუსტრიული ქალაქებიც - ზესტაფონი, ჭიათურა და ტყიბული. 

ისინი საჭიროებენ ინდუსტრიულ მოდერნიზაციას და დივერსიფიკაციას.  

რეგიონის თანამედროვე ეკონომიური აქტივობა, ძირითადად, დაფუძნებულია სოფლის 

მეურნეობაზე,  ის ინტენსიური ხასიათისაა. რეგიონის სათბურების მთლიანი ფართობი 462 
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ჰექტარია, რაც ქვეყანაში არსებული სათბურების 2/3 -ს ქმნის. იმერეთი საქართველოს ერთ-

ერთი მსხვილი მეცხოველეობის რეგიონია, ის ერთ-ერთი ლიდერია რძის პროდუქტების 

წარმოებაში. ტრადიციულად, იმერეთი წარმოადგენდა ცენტრს სოფლის მეურნეობის 

პროდუქციის რეალიზაციისთვის, თუმცა დღეს ეს კავშირები მეტწილად მოშლილია.  

აუცილებელია საკვების გადამამუშავებელი მრეწველობის მოდერნიზაცია-აღორძინება, ასევე, 

მარკეტინგისა და ღირებულებათა ჯაჭვის განვითარების მხარდაჭერა. ქ. ქუთაისში ორი 

თავისუფალი ზონაა. ქუთაისის უნივერსიტეტები კი, შეიძლება გამოყენებულ იქნეს როგორც 

მნიშნელოვანი საფუძველი ინოვაციებისა და რეგიონის შემდგომი ეკონომიკური 

განვითარებისათვის. იმერეთის განვითარება ხელს შეუწყობს მეზობელ რეგიონებთან  ბიზნეს-

კავშირებისა და ვაჭრობის განვითარებას.  

მიგვაჩნია,  რომ რეგიონის განვითარება უნდა დაეფუძნოს უკვე ფართოდ აპრობირებულ 

ევროპულ გამოცდილებას „ჭკვიანი სპეციალიზაციის“ კონცეფციის საფუძველზე. ეს ხელს 

შეუწყობს ახალი პერსპექტიული ბიზნესების ფორმირება-განვითარებას და მთლიანად 

რეგიონის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, თანმდევი ცხოვრების ხარისხის გაზრდით.  

იმერეთს გააჩნია თავისი  „იმერეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014–2021“, რომელიც  

შედგენილია რეგიონული და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს „საქართველოს რეგიონული 

განვითარების პროგრამის 2018-2021“ მსგავსად, სადაც ინოვაციურ განვითარებას ნაკლები 

ყურადღება ექცევა. იმერეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგია მომზადდა საქართველოს 

მთავრობის 2012 წლის 14 მაისის N936 განკარგულებით დამტკიცებული რეგიონის 

განვითრების სტრატეგიის შემუშავების სახელმძღვანელოში მოცემული მეთოდოლოგიის 

შესაბამისად. იმერეთის სტრატეგია შესაბამისობაშია საქართველოს რეგიონული განვითარების 

2010-2017 წწ სახელმწიფო სტრატეგიასთან და 2015-2017 წლების საქართველოს რეგიონული 

განვითარების პროგრამასთან. ამიტომ, ჩვენი აზრით, აღნიშნული რეგიონის განვითრების 

სტრატეგიის შემუშავების სახელმძღვანელო უკვე მოძველებულია და ის 2010 წლამდე 

ევროპული რეგიონული განვითარების მეთოდოლოგიას ეფუძნება. ამჟამად, ევროპაში „ჭკვიანი 

სპეციალიზაციის“ სტრატეგია მოქმედებს, და შესაბამისად უნდა გადაიხედოს საქართველოში 

რეგიონული სტრატეგიების შემუშავების მეთოდოლოგიაც „ჭკვიანი სპეციალიზაციის“ 

მიმართულების აქცენტირებით.  

იმერეთის რეგიონული განვითარების სტრატეგიაში მითითებულია, რომ: „მიზანშეწონილია 

კვლევის ჩატარება ბიზნესის სფეროში რეგიონის შესაძლებლობების შესახებ, რაც საჭიროა 

კონკრეტული პროექტების მომზადებისათვის. რეგიონში ბიზნესის განვითარების 

შემაფერხებელ ფაქტორთა შორის აღსანიშნავია ჯერ კიდევ არასრულად მოწესრიგებული 

ინფრასტრუქტურა, ინვესტიციების ნაკლებობა, მუშახელის არასათანადო კვალიფიკაცია, 

თანამედროვე ტექნიკასა და ტექნოლოგიებზე დაბალი ხელმისაწვდომობა და ა.შ.“. მაგრამ, 

რადგან ამ სტრატეგიაში საერთოდ არ არის ნახსენები „ჭკვიანი სპეციალიზაცია“, მასზე 

აქცენტიც არსად არ კეთდება. თუმცა, სურვილები ინოვაციური განვითარების კუთხით 

მოცემულია სტრატეგიის  № 7.8 ამოცანაში „ახალი ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების 

ტრანსფერისა და დანერგვის მხარდაჭერა გამოგონებების დანერგვაში“. ასევე სტრატეგიაში 

ნათქვამია „იმერეთის რეგიონის გადაქცევა კრეატიულ, ახალ ტექნოლოგიებზე, ინტელექტსა და 
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ცოდნაზე დაფუძნებული ბიზნესების ცენტრად“. რაც მთავარია, 6 პრიორიტეტიდან, რომელიც 

იმერეთის აღნიშნულ სტრატეგიაშია ჩამოყალიბებული არც ერთი არ ეხება ინოვაციურ 

განვითარებას, მითუმეტეს „ჭკვიანი სპეციალიზაციის“ დანერგვას, პოპულარიზაციას თუ 

იმპლემენტაციას. ამავე სტრატეგიაში ხაზგასმულია, რომ „იმერეთში არ არსებობს სპეციალური 

სტრუქტურა, რომელიც ხელს შეუწყობდა რეგიონში საინოვაციო სისტემის განვითარებას, 

ტექნოლოგიურ ტრანსფერსა და მომსახურებას.“  რეგიონში ინოვაციების მნიშვნელობა 

შეიმჩნევა საინფორმაციო-კომუნიკაციებში, სასწავლო დაწესებულებების სტრუქტურებში, 

სამრეწველო პროდუქციის გამოშვებაში და სოფლის მეურნეობაში. რეგიონის ტერიტორიაზე 

ვრცელდება ფიჭური კავშირგაბმულობის მობილური ქსელები, რომელთა დაფარვა 

დასახლებების უმეტესობაზე (გარდა მაღალმთიანი ზონებისა) ვრცელდება. რეგიონში 

ინტერნეტ ქსელი ძირითადად ფუნქციონირებს მობილური ქსელების (მოდემები) და 

სატელიტური თეფშების საშუალებით. ყველა თვითმმართველ ერთეულში მოქმედებს „ 

საქართველოს ფოსტის“ სერვის-ცენტრები.  

 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, ინტერნეტით 

უზრუნველყოფილი შიდა მეურნეობათა წილი 2019 წლისათვის იმერეთში იყო 73% 

(საქართველოს მასშტაბით ეს მაჩვენებელი 79,3% შეადგენს). იმერეთისთვის კომპიუტერით 

უზრუნველყოფილი შინამეურნეობების წილი 2019 წლის მონაცემებით 50,6%-ა (ქვეყნის 

მასშტაბით ეს მაჩვენებელი 62.0%).რაც შეეხება საწარმოთა ინოვაციურ აქტივობას, „2018 წლის 

განმავლობაში საწარმოთა 3.2 პროცენტმა ბაზარზე შემოიტანა ახალი ან არსებითად 

გაუმჯობესებული საქონელი, ხოლო იმ საწარმოთა წილი, რომლებმაც აღნიშნულ პერიოდში 

დანერგეს ახალი ან არსებითად გაუმჯობესებული მომსახურება, განისაზღვრა ასევე 3.2 

პროცენტით. საქონლისა და მომსახურების ინოვაციები უმეტეს შემთხვევაში საწარმოების მიერ 

დამოუკიდებლად იყო შემუშავებული (შესაბამისად 60.1% და 45.8 %). სხვა შემთხვევებში ამ 

მიმართულებით მათ მხარდაჭერა მიიღეს სხვა საწარმოებისგან ან დაწესებულებებისაგან. 

ამასთან, განხორციელებული ინოვაციების 44.9 % ახალი იყო საწარმოებისთვის,ხოლო 55.1% - 

სიახლეს წარმოადგენდა ბაზრისთვის. საწარმოთა ჩართულობა ინოვაციურ აქტივობაში 

შედარებით მაღალი წილითაა გამოხატული ისეთ სფეროში, როგორიცაა მანქანა - 

დანადგარების და პროგრამული უზრუნველყოფის შეძენა - 20.8%. საკმაოდ მაღალი წილი 

ჰქონდა ინოვაციურ აქტივობასთან დაკავშირებულ სწავლებას (15.1 %), საკუთარ კვლევებსა და 

დამუშავებებს (13.6 %) და დიზაინს (13.4 %)“.  

 

 

იმერეთში საწარმოთა ინოვაციურ აქტივობას ხელს უწყობს მხარეში არსებული 

საგანმანათლებლო და კვლევითი ორგანიზაციები. რეგიონში ორი ცნობილი უნივერსიტეტია: 

სსიპ "აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი" და ქუთაისის უნივერსიტეტი. ამჟამად 

საფუძველი ეყრება საუნივერსიტეტო ქალაქს ქუთაისში ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის 

სახით, რომელსაც მთლიანდ ბანკი „ქართუ“ აფინანსებს. როგორც მის კონცეფციაშია 

მითითებული, ის გათვალისწინებული იქნება 60 000 სტუდენტზე. რეგიონში ასევე 
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ფუნქციონირებენ სასულიერო სასწავლებლები 663 სტუდენტით. კერძოდ, გელათის 

სასულიერო აკადემია, 1 სასულიერო სემინარია და 3 სასულიერო სასწავლებელი. ქ. ქუთაისის 

ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლაში, განათლების მიღება 

შეუძლიათ ეთნიკურ უმცირესობებსა და რეგიონების საჯარო მოხელეებს. აღნიშნულ 

უნივერსიტეტებს არსებულ 10 პროფესიულ სასწავლებლებთან ერთად მნიშვნელოვანი 

წვლილი შეუძლიათ შეიტანონ რეგიონის ინოვაციურ განვითარებაში, თუ სწორად მოხდება 

მათი სასწავლო და საკვლევი პროგრამების ჰარმონიზაცია რეგიონის „ჭკვიან 

სპეციალიზაციასთან“. ამ დაწესებულებებში შეიმჩნევა შესაბამისი ინოვაციების ხელშემწყობი 

სტრუქტურების ფორმირება (მაგ. "აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში“ არსებობს 

„კვლევის მხარდაჭერისა და განვითარების ცენტრი“, რომელიც აკადემიურ და მოწვეულ 

პერსონალს სთავაზობს ტრენინგს კვლევის თვისებრივ მეთოდებში. ინოვაციური კვლევები 

აისახება უნივერსიტეტში დაცულ დისერტაციებში. ასევე, მნიშვნელოვანია საინფორმაციო-

საკომუნიკაციო საშუალებებით და აღნიშნული სასწავლო დაწესებულებების შესაბამისი 

პროგრამული უზრუნველყოფებით აღჭურვა.  

 

„ჭკვიან სპეციალიზაციის“ კვლევის  შედეგებზე დაყრდნობით ჩანს რომ : 

• „ჭკვიანი სპეციალიზაციის იმპლემენტაციის მიზნით ევროკავშირის შესაბამის 

სტრუქტურებთან აქტიური თანამშრომლობის შედეგად საპილოტე რეგიონად 

შერჩეულია იმერეთი“. 

• ამ მიმართულებით მიღწეულია შეთანხმება შესაბამისი პარტნიორობისა და ტექნიკურ-

ექსპერტული მხარდაჭერის შესახებ. ჩამოყალიბებულია ეროვნული უწყებათაშორისი 

გუნდი, მომზადებულია ანალიტიკური და პირველადი სამოქმედო დოკუმენტები, 

შეთანხმებულია განხორციელების ჩარჩო მეთოდოლოგია. აქვე აღვნიშნავთ, რომ 

ევროპელი ექსპერტების მიერ, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის  

საქსტატის მხარდაჭერითა და ჩართულობით, მომზადდა და საბოლოო განხილვების 

ეტაპზეა, იმერეთის რეგიონთან დაკავშირებული ე.წ. მეპინგ დოკუმენტი, რომელიც 

საფუძვლად დაედება  რეგიონალური სტრატეგიის მომზადებას. 

ამასთან ,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 

განცხადებით იმერეთის რეგიონისათვის დაგეგმილი „ჭკვიანი სპეციალიზაციის“ სტრატეგიის 

განხორციელების მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყება 2020 წლის ბოლოსათვის იგეგმება. 

ამდენად ამ ეტაპზე იმერეთის  

 

რეგიონში ჭკვიანი სპეციალიზაცია (Smart Specialisation) არ არის დანერგილი,რომელიც   

მოიცავდეს რეგიონის სპეციფიკურ სოციალურ-ეკონომიკურ პრობლემებს, მათი განვითარების 

შესაძლებლობებსა და რესურსებს. 

 

რა პრიორიტეტები შეიძლება ჩამოყალიბდეს იმერეთში, რომ მოხდეს მისი სოციალურ-

ეკონომიკური მდგომარეობის მკვეთრად გაუმჯობესება და მისი კონკურენტუნარიანობის 

ამაღლება? 
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ეს შეიძლება იყოს ქუთაისისთვის ტრადიციული დარგები: მანქანათმშენებლობა, 

მეაბრეშუმეობა, ტურიზმი, მსუბუქი მრეწველობა (საფეიქრო და ფეხსაცმლის), ახალი თაობის 

ეკოლოგიურად სუფთა საღებავებისა და ახალი მასალების წარმოება. ასევე, მზისა და ქარის 

ენერგეტიკული დანადგარების, სამედიცინო ხელსაწყოებისა და მოწყობილობების წარმოება, IT 

სექტორი და რობოტო-ტექნიკა, როგორც ძირითადი ტექნოლოგიები, სოფლის მეურნეობის 

სექტორი და ექსტრაქტების წარმოება, როგორც ინოვაციის კომპონენტი. აღნიშნული 

სპეციალიზაციის განხორციელებაში უნდა ჩაერთოს რეგიონში არსებული საგანმანათლებლო 

და კვლევითი დაწესებულებები, როგორც ცოდნისა და ტექნოლოგიების გენერატორები: 

არსებული უნივერსიტეტები ახალ ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტთან ერთად (საუნივერსიტეტო 

ქალაქი).  

ქუთაისში, ორ თავისუფალ ზონასთან ერთად უნდა შეიქმნას ინდუსტრიული პარკი ყოფილი 

პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე (დაახლოებით 120 ჰა ფართობით), სადაც 

კეთილმოეწყობა საწარმოთათვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა .   მასში შეიძლება გამოიყოს 

საგამოფენო სივრცე ,განთავსდეს უცხოური კომპანიების ოფისები და მოეწყოს სივრცეები 

შეხვედრებისთვის (MICE ტურიზმისთვის). ასე დაიწყო მე-19-ე საუკუნის ბოლოს ქ. 

მანჩესტერის (ინგლისი) განვითარება, სადაც შეიქმნა მსოფლიოში პირველი ინდუსტრიული 

პარკი. ასეთი მიდგომა, პირდაპირ ეხმიანება იმერეთში „ჭკვიანი სპეციალიზაციის“ იდეის 

განხორციელებასაც, სადაც ინოვაციებს წამყვანი ადგილი დაეთმობა.მნიშვნელოვანია 

მუნიციპალიტეტების ჩართულობა „ჭკვიანი სპეციალიზაციის“ პოპულარიზაციისა და 

ინპლემენტაციის საქმეში. ეს უნდა მოხდეს ტრენინგებისა და საინფორმაციო მასალების 

დარიგებით. უნივერსიტეტებთან ერთად მუნიციპალიტეტებმა უნდა შეიმუშაონ საკუთარი 

ინოვაციური განვითარების სტრატეგიები და სამოქმედო გეგმები „ჭკვიანი სპეციალიზაციის“ 

კონცეფციის საფუძველზე (ადგილობრივი, თუ მოწვეული კონსულტანტების დახმარებით). 

ხოლო,  მათი შესრულება უნდა დაექვემდებაროს უმკაცრეს მონიტორინგს მხარის 

ადმინისტრაციის მხრიდან. 

 

 

 

 

 

 

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი 

 

მცხეთა-მთიანეთი მაღალმთიან რეგიონს წარმოადგენს . მთის განვითარებისადმი 

განსაკუთრებული პოლიტიკის გატარების საჭიროება აღიარებულია საერთაშორისო 

ორგანიზაციების მიერ. 2012 წელს რიო-დე-ჟანეიროში გამართულ მდგრად განვითარებასთან 

დაკავშირებულ გაერთიანებული ერების კონფერენციაზე მიღებულ იქნა დეკლარაცია „რიო 

+20“,რომელსაც საქართველოს მთავრობა მიუერთდა და შესაბამისად აღებული აქვს მთის 

რეგიონების მდგრადი განვითარების ვალდებულება საერთაშორისო დონეზე . რეგიონის 
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მთელი ტერიტორიის თანაბარი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისათვის საქართველოს 

კონსტიტუციის 31- ე მუხლითა და   „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ 

საქართველოს კანონით განსაზღვრულია  შეღავათები რეგიონში მცხოვრებ პირთა 

კეთილდღეობის, ცხოვრების დონის ამაღლების, დასაქმების ხელშეწყობის, სოციალური და 

ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად . შეღავათებს იღებენ 

როგორც, მუდმივად მცხოვრები ფიზიკური პირები, ასევე მაღალმთიანი დასახლების 

საწარმოები. მოქმედი  კანონმდებლობით გათვალისწინებულია შემდეგი შეღავათები: მოგების 

გადასახადით დაბეგვრისაგან მაღალმთიან დასახლებაში საქმიანობით მიღებული მოგების 

განაწილების და ამავე საქმიანობის ფარგლებში გაწეული ხარჯების/განხორციელებული 

განაცემების გათავისუფლება, ქონების გადასახადისაგან მაღალმთიანი დასახლების საწარმოს 

საკუთრებაში არსებული, ამავე მაღალმთიანი დასახლების ტერიტორიაზე მდებარე ქონების 

გათავისუფლება. 

 

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის  მოსახლეობა 2014 წლის მონაცემებით 94 370 კაცს შეადგენს, რაც 

საქართველოს მოსახლეობის 2.53%-ია. დასაქმების პრობლემა მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში 

კვლავ აქტუალურია, მოსახლეობის მხოლოდ 22% არის დასაქმებული ანაზღაურებად 

სამუშაოზე. ადგილობრივი მოსახლეობის 51%-ისთვის შემოსავლების ძირითადი წყარო პენსია 

და სახელმწიფო დახმარებაა. განსაკუთრებით, მძიმეა სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის 

ეკონომიკური მდგომარეობა , ოჯახების 35%-ისთვის ყოველთვიური შემოსავალი 250 ლარს არ 

აღემატება,რაც ხშირ შემთხვევაში იწვევს მოსახლეობის მიგრაციას. განსაკუთრებით მაღალია  

ახალგაზრდების და ქალების გადინება ,როგორც ადგილობრივ ქალაქებში ,ასევე 

საზღვარგარეთ. 

   

რეგიონის საწარმოო სტრუქტურის ფორმირება   ,  მისი სამეურნეო სპეციალიზაცია, ისევე 

როგორც მის ტერიტორიაზე სამრეწველო და სასოფლო-სამეურნეო ობიექტების განლაგება და 

მეურნეობის დარგების სივრცითი განაწილების კანონზომიერება, ბევრადაა დამოკიდებული 

ბუნებრივ  პირობებზე, მისი რთული ფიზიკურ-გეოგრაფიული პირობები, მნიშვნელოვნად 

განსაზღვრავს რეგიონის მეურნეობის სახეს და განვითარების დონეს, ხელს უშლის 

მრავალდარგოვანი სოფლის მეურნეობის განვითარების შესაძლებლობას,  მეურნეობის 

დარგების ინტენსიურ განვითარებასა და  რაციონალურ განსახლებას. მართალია რეგიონის 

ბუნებრივი კომპლექსი, მთლიანად არ ქმნის მეურნეობის განლაგება-განვითარებისა და 

მოსახლეობის განსახლებისათვის ხელსაყრელ პირობებს, მაგრამ სწორედ ამ ბუნებრივი 

კომპლექსის წყალობით, რეგიონს გააჩნია რიგი უპირატესობანი,ეკოლოგიურად სუფთა გარემო 

და სამეურნეო დანიშნულების სავარგულები ნაყოფიერ ფონს ქმნიან  ტურიზმისა  და  სოფლის 

მეურნეობის ისეთი დარგების განვითარებისათვის როგორიცაა : მეცხოველეობა, 

მეკარტოფილეობა და მეფუტკრეობა, რისი მაქსიმალური ამოქმედება და გამოყენება   

წარმოადგენს რეგიონისთვის ერთერთ  ძირითად გამოწვევას. 
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 რეგიონში სამეწარმეო სექტორში დასაქმებულთა, ისევე, როგორც დაქირავებით დასაქმებულთა 

რაოდენობა, მცირეა, ქვეყნის მასშტაბით ანალოგიურ მაჩვენებლებში უმნიშვნელო ადგილი 

უკავია და 5%-ს არ აღემატება. მოსახლეობა ძირითადად თვითდასაქმებულია საკუთარ 

მეურნეობებში, მოწეული პროდუქციის უმეტესი ნაწილი  ძირითადად საკუთარი საოჯახო 

მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად იწარმოება. ამასთან, ხშირ შემთხვევაში  საოჯახო 

მეურნეობების შემოსავლები მცირდება მოწეული პროდუქციის შენახვის დროს სასოფლო-

სამეურნეო პროდუქციის გაფუჭების შედეგად მიღებული დანაკარგების გამო.   უნდა 

აღინიშნოს, რომ შემოსავლების დაბალ დონეს  განაპირობებს პროდუქციის რეალიზაციასთან 

დაკავშირებული ბარიერები, რომელთაგანაც განსაკუთრებით აღსანიშნავია შინამეურნეობათა 

მცირემიწიანობა, დაბალი კვალიფიკაცია,სამეწარმეო განათლებზე ხელმიუწვდომლობა, 

ინფორმაციის ნაკლებობა, თანამედროვე ტექნოლოგიებსა და ფინანსულ რესურსებზე 

შეზღუდული წვდომა და სხვა. განსაკუთრებით აქტუალური ინფორმაციის ნაკლებობაა, 

რომელიც სხვადასხვა კვლევის თანახმად, ერთ-ერთი ფაქტორია, რაც დარგში არსებული 

პოტენციალის ჯეროვნად გამოყენებას უშლის ხელს, წლებია ვერ ხერხდება არსებული 

პოტენციალის  სრულად გამოყენება, შესაბამისად, მთავარი პრობლემა შინამეურნეობების 

შემოსავლების წყაროს დივერსიფიკაციის დაბალი დონეა.   

 

ბიზნეს-სექტორის მაჩვენებლები რეგიონში მნიშვნელოვნად ჩამორჩება და  ქვეყნის მასშტაბის 

შესაბამის მაჩვენებლებში უმნიშვნელო წილი უკავია  . კერძოდ,  რეგიონში არსებულ საწარმოთა 

ბრუნვისა და გამოშვების მაჩვენებლები ქვეყნის მასშტაბით ანალოგიური მონაცემების 5% 

პროცენტს არ აღემატება  . 

 

რეგიონში ეკონომიკური საქმიანობის მიხედვით ხვედრითი წილი გამომუშავებული 

პროდუქციიდან ძირითადად მრეწველობაზე მოდის, შემდეგ მშენებლობა, სოფლის მეურნეობა, 

ვაჭრობა და  კავშირგაბმულობაა . სამრეწველო    საწარმოებიდან                                გამოირჩევა:   

ლუდსახარში „ნატახტარი“ და  „ზედაზენი“,  „აქვა გეო“, „შატო მუხრანი“, ქსნის მინის ქარხანა, 

„ბარამბო“, ქაღალდის წარმოების ქარხანა და სხვა. 

 

აღსანიშნავია ,რომ მცხეთა-მთიანეთის რეგიონს დიდი პოტენციალი გააჩნია ტურიზმის 

განვითარების სფეროში. დღეისათვის რეგიონში მხოლოდ ერთი ტურისტული საინფორმაციო 

ცენტრია ქ. მცხეთაში, სადაც ტურისტს შესაძლებლობა აქვს ინფორმაცია მიიღოს მთელი 

რეგიონის ტურისტული მარშრუტების და სხვა სერვისების შესახებ . მაშინ როცა  ტურისტული 

საინფორმაციო ცენტრის გახსნა  შესაძლებელია  ყველა მუნიციპალიტეტში.   

 

ამავე დროს , მნიშვნელოვანია ტურიზმის სფეროში სახელმწიფო და კერძო ინვესტიციების 

გაზრდა, სახელმწიფოს მხარდაჭერა  რეგიონში  ინფრასტრუქტურის განვითარების 

ხელშეწყობისთვის ,რაც  განაპირობებს  ადგილობრივი და უცხოელი ტურისტების მატებას, 

ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესის გაზრდას საოჯახო სასტუმროებისა და სხვა 

ტურისტული მომსახურების ობიექტების მოსაწყობად.   უნდა აღინიშნოს ,რომ ამ 
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მიმართულებით     ძირითდად  მოქმედებს სახელმწიფო პროგრამა „აწარმოე საქართველოში“ 

,რომელიც  მოიცავს,  ტურიზმის კომპონენტს, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია 

მაღალმთიან დასახლებებში ახალი სასტუმროების მშენებლობის ან/და არსებულის 

გაფართოებისათვის დაფინანსების მიღება.   პროგრამის  მიერ  მხარდაჭერილია რიგი 

პროექტებისა ტურიზმის ,საოჯახო სასტუმროების , მეფუტკრეობის,   მეცხოველეობის, 

მემცენარეობის, სასათბურე მეურნეობის,  ვაჭრობის განვითარების კუთხით  ,  თუმცა   

მეწარმეების უმრავლესობა ვერ სარგებლობს  აღნიშნული პროგრამის    დაფინანსებით და 

აწყდებიან სირთულეებს,რომელიც გამოწვეულია როგორც უძრავი ქონებით უზრუნველყოფის 

კომპონენტში,ასევე უძრავ ქონებაზე სავალდებულოდ განსახორციელებელი ინვესტიციების 

მოცულობით (უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულების არანაკლებ ოთხმაგი ოდენობა), ამავე 

დროს კრედიტის უზრუნველსაყოფი გარანტიის მოპოვების სირთულით. 

 

 

მარეგულირებელი და ადმინისტრაციული გარემო 

 

მცხეთა-მთიანეთის მდგრადი განვითარებისათვის შემუშავებული სტრატეგიული ხედვები და 

პრიორიტეტები   ეფუძნება რიგ დოკუმენტებს: 

 

• საქართველოს რეგიონული განვითარების პროგრამა 2018-2021 წლებისთვის 

• მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2015-2021 წლებისთვის 

• საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია საქართველო 2020 

• საქართველოს კანონი „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“  

• საქართველოს ტურიზმის სტრატეგია 

• დეცენტრალიზაციის სტრატეგია 

 

წარმოდგენილი დოკუმენტები , ასახავს არსებულ ვითარებასა და იმ მექანიზმებს, რომელთა 

მეშვეობითაც ხდება რეგიონის განვითარების პოტენციალის ხელშეწყობა. 

 

უნდა აღინიშნოს, რომ „ჭკვიანი სპეციალიზაციის“  პოლიტიკის დოკუმენტი, სტრატეგია, 

პროგრამა  არც ერთ ზემოთაღნიშნულ დოკუმენტებში არ არის ასახული. მხოლოდ რეგიონის  

სტრატეგიაში( თავი. VIII.  რეგიონის განვითარების ხედვა, სტრატეგიული მიზნები, ამოცანები 

და წინადადებები) ,ნათქვამია“ მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი 2021 წლისთვის წარმოდგენილი 

უნდა იყოს, როგორც: რეგიონის უნიკალური (აბსოლუტური) უპირატესობის მოძიება-

განვითარების ინოვაციური სქემები საფუძველზე შემუშავებული, რეგიონის განვითარების 

მდგრადი ეკონომიკური სისტემის შემქმნელი და მისი რეალიზაციის პროცესის 

ორგანიზატორი“ ასევე, “ რეგიონის ხედვა 2021 წლისთვის“  განხილულია  ინოვაციების 

დანერგვის კუთხით შემდეგი  მიზნები და ამოცანები,კერძოდ : 

 მიზანი2.  რეგიონის ინოვაციური (კლასტერული) მდგრადი განვითარების სისტემის 

ჩამოყალიბება 
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2.1 რეგიონული ეკონომიკური რეფორმის პაკეტის შექმნა, კლასტერულ-სტრატეგიული 

დაგეგმვის პრინციპების შემუშავება და, მასზე დაფუძნებული, განვითარების პროექტების 

ინიცირება; რეგიონის უნიკალური კონკურენტული უპირატესობის, სამუშაო ადგილებისა და 

მოქალაქეთა კეთილდღეობის უზრუნველყოფა; 

2.2 რეგიონის სტრატეგიული განვითარების სისტემის საფუძვლის შესაქმნელად მცხეთა-

მთიანეთის აქტივების რუქის შექმნა; 

2.3 რეგიონის განვითარების ინტეგრირებული გრძელი, საშუალო და მოკლევადიანი სამოქმედო 

გეგმების შემუშავება; 

2.4 ინოვაციური სახელმწიფო შესყიდვების და საჯარო და კერძო სექტორებს შორის 

ტექნოლოგიური ტრანსფერის სტიმულების ინსტიტუციონალური სისტემის შექმნა; 

2.5 რეგიონის სტრატეგიული განვითარების ადეკვატური ადგილობრივი კადრების 

მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის მუდმივი ამაღლების, ახალი პროფესიების 

დაუფლების სისტემის შექმნა; 

მიზანი 3. . საინვესტიციო პოლიტიკის შემუშავება და ექსპორტზე ორიენტირებული მცირე და 

საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა 

3.3 ექსპორტზე და ინოვაციებზე ორიენტირებული მცირე და საშუალო საწარმოების წახალისება, 

რეგიონული კლასტერული ინოვაციის სტრატეგიული განვითარების სისტემის დახვეწა; 

3.4 რეგიონის ინოვაციური კლასტერების ფინანსური ხელშეწყობის სისტემის შექმნა და 

წახალისება;  

3..5 რეგიონული საინოვაციო და ტექნოლოგიური საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრის 

ფორმირება, რეგიონში ინოვაციებისა და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა და პირდაპირი 

უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის სტიმულირება. 

3.7 თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების შესაძლებლობების აქტიურად გამოყენების 

ხელშეწყობა; 

მიზანი 4. სოფლის მეურნეობის განვითარება 

4.1 მეურნეობრიობის ახალი ფორმებისა და აგროინოვაციების დანერგვა; 

4.4 ექსტენციისა და მომსახურების ცენტრების შექმნა-განვითარების, საცდელ- სადემონსტრაციო 

ნაკვეთების ორგანიზების, თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვისა და მოსახლეობის 

ინფორმირებულობის ამაღლების გზით, მემცენარეობისა და მეცხოველეობის განვითარებისა და 

პროდუქტიულობის ზრდის ხელშეწყობა; 

მიზანი 6. ეკონომიკის ინოვაციური დარგების განვითარების ხელშეწყობა და ინვესტიციების 

მოზიდვა 

6.1 „მწვანე ბიზნესის“ განვითარება; 

6.2 სოციალური მეწარმეობის განვითარება; 

6.3 რეგიონში დიდი რაოდენობით არსებული ეკოლოგიურად სუფთა რესურსის (ხილი – 

კენკროვანი, თესლოვანი, კურკოვანი) გამოყენებისა და საკონსერვო მრეწველობის განვითარების 

ხელშეწყობა - ხილის ნატურალური წვენების, ჯემების, ჩირის დამზადების წახალისების სახით; 

6.6 ალტერნატიული ენერგეტიკული პოტენციალის ქმედითი გამოყენების ხელშეწყობა; 
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 როგორც ვხედავთ  აღნიშნულ სტრატეგიაში არ არის მოხსენიებილი  და  არც იგეგმება „ჭკვიანი 

სპეციალიზაციის“ სტრატეგიის განხორციელებისათვის მოსამზადებელი სამუშაოები. ასევე 

ადგილობრივ მუნიციპალიტეტიდან მიღებულ ინფორმაციაში ნათქვამია ,რომ  „რეგიონი არ 

არის შერჩეული და არ ხორციელდება „ჭკვიანი სპეციალიზაციის“ კონცეფცია“.  მაშინ როცა   

„ჭკვიანი სპეციალიზაციის“   პოლიტიკის განხორციელება საჭიროებს სისტემურ მიდგომას 

სახელმწიფოს მხრიდან და შესაბამისი სექტორების მაქსიმალურ ჩართულობას. 

 

რეგიონის ეკონომიკური ზრდის მთავარი შემაფერხებელი ფაქტორები 

 

რეგიონის ეკონომიკის განვითარებას ხელს უშლის სათანადო ბაზრის უქონლობა, რაც 

განპირობებულია რიგი ფაქტორებით: 

• მოსახლეობაში ნაკლები ინფორმირებულობა და ინფორმაციის დეფიციტი  თანამედროვე 

ტექნოლოგიების შესახებ, 

• თანამედროვე სამეწარმეო უნარ–ჩვევების ნაკლებობა და სახელმწიფოს მხრიდან 

არასაკმარისი მხარდაჭერა;  

• პროდუქციის დისტრიბუციის სირთულეეები; 

• პროდუქციის გადამამუშავებელი მრეწველობის დაბალი დონე და გადამამუშავებელი 

საწარმოების ნაკლებობა;  

• თანამედროვე ტექნიკასა და ტექნოლოგიებზე ნაკლები ხელმისაწვდომობა; 

• ბიზნესის ნაკლები ხელმისაწვდომობა სადაზღვევო პაკეტებზე. 

• სატრანსპორტო-საკომუნიკაციო პრობლემა 

• სხვა 

როგორც ვხედავთ რეგიონის ეკონომიკური ზრდის მთავარი შემაფერხებელი ფაქტორების 

გადასაჭრელად განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს სახელმწიფოს მიერ სპეციალური 

პოლიტიკის გატარება მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში მცხოვრებ პირთა კეთილდღეობისა და 

ცხოვრების დონის ასამაღლებლად და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის 

გასაუმჯობესებლად. 

 

მაღალმთიანი რეგიონების მიმართ განხორციელებული სახელმწიფო პოლიტიკა ქვეყნის 

რეგიონული განვითარების პოლიტიკის ნაწილია და მიმართული უნდა იყოს საქართველოს 

მთელი ტერიტორიის თანაბარი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების უზრუნველყოფისაკენ 

და მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრებ პირთა სოციალური და ეკონომიკური პრობლემების 

გადაჭრისაკენ.  

 

იმისათვის, რომ რეგიონი გადავიდეს ცოდნაზე დაფუძნებულ ეკონომიკაზე და შექმნას მაღალი 

დამატებითი ღირებულების მქონე მომსახურება ან სერვისი, მნიშვნელოვანია  

რომ სახელმწიფოს მხრიდან გატარდეს ქმედითი ღონიძიებები  : 

 შესაბამისი ინფრასტრუქტურის, ბიზნეს გარემოს   გაუმჯობესებისა  და სერვისების მიწოდების  

,  ახალი ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების დანერგვაზე მიმართული სპეციალური 

სახელმწიფო   პროგრამების დანერგვის , ინვესტიციების მოზიდვის და კვალიფიციური 

კადრების მომზადების, ხარისხზე და ექსპორტზე ორიენტირებული  მეწარმეობის   
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გაძლიერების ,  ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარების,    სოფლის მეურნეობის და  

აგროწარმოების პრიორიტეტული სფეროების,  საექსპორტო და იმპორტშემცვლელი 

პროდუქციის წარმოების განვითარების,  რეგიონული პროდუქტების კომერციალიზაციის 

ხელშეწყობისთვის  , რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს რეგიონის დაბალანსებულ 

განვითარებასა და   კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას. 

 

 დასკვნები 

 

ამჟამად, საქართველოში არ არის დაფიქსირებული არც ერთი კვლევა „ჭკვიანი 

სპეციალიზაციის“ შესახებ, მისი იდენტიფიკაციის მაგალითი რეგიონულ დონეზე, მითუმეტეს, 

ევროპული „ჭკვიანი სპეციალიზაციის“ პლატფორმაზე,არსებული ვითარება საქართველოში 

ჯერ კიდევ ვერ უზრუნველყოფს ახალი ინდუსტრიული დარგებისა და უკვე არსებული 

სექტორების განვითარებას.შესაბამისად „ჭკვიანი სპეციალიზაციის“ კონცეფციის დანერგვის 

მიმართულებით არასახარბიელო მდგომარეობაა ქვეყანაში. 

 

„ჭკვიანი სპეციალიზაცია“ არ ეხება მარტო რომელიმე დარგს, როგორც ცალკე აღებულს 

(მაგალითად მრეწველობას), არამედ ის წარმოადგენს რეგიონალური ეკონომიკის უფრო ფართო 

სპექტრის სექტორთა განვითარების ინსტრუმენტს, რომელსაც აქვს ინოვაციების დანერგვის 

პერსპექტივა (ამავე დროს, სამრეწველო რეგიონებში ეკონომიკური საქმიანობის 

ინდუსტრიული ტიპები არ არის გამორიცხული). ამავე დროს, ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას 

როგორც რეგიონული ინდუსტრიალიზაციის, ისე დეცენტრალიზაციის პოლიტიკის 

განსაზღვრაში.ვიმედოვნებთ , როდესაც საქართველოში დადგება ახალი ინდუსტრიალიზაციის 

განხორციელების პერსპექტივა,  „ჭკვიანი სპეციალიზაცია“ შეიძლება წარმოდგენილ იქნას, 

როგორც ინსტრუმენტი ინდუსტრიული განვითარების რეგიონული მახასიათებლების 

გათვალისწინებისათვის,რადგანაც ჭკვიან სპეციალიზაციას“ დიდი მნიშვნელობა აქვს ე.წ. 

სპეციალიზებული დივერსიფიკაციის უზრუნველყოფაში - ეს არ უკავშირდება მარტო 

რეგიონული ეკონომიკის სპეციალიზაციას, როდესაც გამოყენებულია ლოკალიზებული 

კონკურენტული უპირატესობები, არამედ ის ხელს უწყობს რეგიონული ეკონომიკის 

შესაძლებლობების გაფართოებას, რათა მოერგოს ბაზრის პირობების არაპროგნოზირებად 

ცვლილებებს მომავალში. 

რეკომენდაციები  

◼ „ჭკვიანი სპეციალიზაციის“ პოპულარიზაციისათვის, უნდა შეიქმნას ნორჩ ტექნიკოსთა 

და ინოვატორთა ცენტრები, სადაც სასკოლო ასაკიდან ბავშვებს შეაყვარებენ ტექნიკურ 

ჩვევებს და საკონსტრუქტორო აზროვნებას. ამ საქმეს ხელი უნდა შეუწყოს GITA-მ 

დაფინანსებითა და კონსულტანტებით; 

◼ „ჭკვიანი სპეციალიზაციის“, კლასტერების, ტექნოლოგიური პლატფორმების, მცირე და 

საშუალო ბიზნესის მხარდასაჭერად საჭიროა, რომ საქართველო გაწევრიანდეს მცირე და 

საშუალო ბიზნესის მხარდამჭერ ევროპულ ფონდში (COSME)-ში; 
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◼ სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა კვლევები უნდა აწარმოოს „ჭკვიანი 

სპეციალიზაციის“ დანერგვის მონაცემთა შეგროვება-დამუშავებაზე, 

არა მარტო ქვეყნის, არამედ რეგიონებისა და მუნიციპალიტეტების დონეზე 

თვითმმართველობებისა და დეცენტრალიზაციის ამოცანებიდან გამომდინარე. 

◼ რეგიონულ სტრატეგიებში ძირითადი აქცენტი უნდა კეთდებოდეს არა 

ინფრასტრუქტურულ, არამედ ინოვაციურ განვითარებაზე, „ჭკვიანი სპეციალიზაციის“ 

საფუძველზე, ისე როგორც, ეს ხდება განვითარებულ ქვეყნებში; 

◼ „ჭკვიანი სპეციალიზაციის“ კონცეფციის გამოყენება მიზნად უნდა ისახავდეს 

საქართველოს სამრეწველო პოტენციალის განვითარების რეგიონთაშორისი 

განსხვავებების შემცირებას და რეგიონების სამრეწველო პოლიტიკის განხორციელების 

უზრუნველყოფას ,რეგიონების ინოვაციური სპეციალიზაციის გათვალისწინებით.  

◼ მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტების ჩართულობა „ჭკვიანი სპეციალიზაციის“ 

პოპულარიზაციისა და იმპლემენტაციის საქმეში,  უნივერსიტეტებთან ერთად 

მუნიციპალიტეტებმა უნდა შეიმუშაონ საკუთარი ინოვაციური განვითარების 

სტრატეგიები და სამოქმედო გეგმები „ჭკვიანი სპეციალიზაციის“ კონცეფციის 

საფუძველზე,მათი შესრულება უნდა დაექვემდებაროს უმკაცრეს მონიტორინგს მხარის 

ადმინისტრაციის მხრიდან; 

◼ ქუთაისში, ორ თავისუფალ ზონასთან ერთად უნდა შეიქმნას ინდუსტრიული პარკი 

ყოფილი პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც კეთილ მოეწყობა 

საწარმოთათვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და ინოვაციების განვითარებას 

მნიშვნელოვანი ადგილი დაეთმობა.  

◼ მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის ენერგეტიკულ ბალანსში მნიშვნელოვანი წვლილი 

შეუძლია შეიტანოს ბიოგაზის მიღების ტექნოლოგიის დანერგვამ, რისთვისაც შეიძლება 

გამოყენებული იყოს მცენარეული და საყოფაცხოვრებო ნარჩენები, ნაკელი და სხვა. 

ბიოგაზის წარმოების შედეგად მიღებული ორგანული სასუქი, თავის მხრივ, ხელს 

შეუწყობს სოფლის მეურნეობის განვითარებასა და ტყის რესურსების დაზოგვას. 

◼ “ჭკვიანი სპეციალიზაციის” დანერგვის მიზნით საჭიროა ადგილობრივი 

მუნიციპალიტეტები გადავიდეს   ცოდნაზე დაფუძნებულ ეკონომიკაზე და შექმნას 

მაღალი დამატებითი ღირებულების მქონე მომსახურება ან სერვისი, მნიშვნელოვანია 

კვლევისა და განვითარების წახალისება;  

◼ სახელმწიფომ უნდა შეასრულოს ბიზნესსა და უნივერსიტეტებს/ინსტიტუტებს შორის 

კოორდინატორის როლი, რათა მცირე და საშუალო ბიზნესმა შეძლოს საკუთარი 

მოთხოვნების მიტანა კვლევით ორგანიზაციებამდე,რათა მოხდეს  ბიზნესის 

მოთხოვნებზე მორგება 

გამოყენებული ლიტერატურა 

 2050 long-term strategy. https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en 

https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/overall-targets/national-energy-and-climate-plans-necps_en 

 https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/era_en 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/era_en 

Foray, D. Smart Specialization: The Concept / D. Foray, P.A. David, B. Hall // Knowledge for Growth. Prospect for Science, Technology and Innovation. 

Selected papers from Research Commissioner Jenez Potochnk’s Expert Group. November 2009. p. 20-24. 

 https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/era_en 
 Foray, D. Smart Specialization: The Concept / D. Foray, P.A. David, B. Hall // Knowledge for Growth. Prospect for Science, Technology and Innovation. Selected 
papers from Research Commissioner Jenez Potochnk’s Expert Group. November 2009. p. 20-24. 

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/overall-targets/national-energy-and-climate-plans-necps_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/era_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/era_en
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ნ. ნადარეიშვილი, ნ. ძიძიკაშვილი. ტექნოლოგიური პლატფორმების გავლენა ინოვაციური კლასტერების ფორმირებაზე. საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული I. „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები,,,,. გამომც. „ტექნიკური 

უნივერსიტეტი“. 2017. გვ. 132-137. 

 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE 

COMMITTEE OF THE REGIONS. Strengthening Innovation in Europe's Regions: Strategies for resilient, inclusive and sustainable growth. {SWD(2017) 264 final}  

  https://gita.gov.ge/geo/static/ 

  http://www.enterprisegeorgia.gov.ge/ 

  https://www.globalinnovationindex.org 

  იმერეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014–2021. გვ.17.  http://imereti.gov.ge/res/docs/strategia.pdf 

  მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2015-2021 წლებისთვის 

„საქართველოს მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების სტრატეგია 2019-2023“ 

 საქსტატი. საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება შინამეურნეობებში (2019 წელი). 

  საქსტატი. „საწარმოთა ინოვაციური აქტივობა 2018“. 
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