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Abstract 

Forming the Policy to Stimulate Innovation 

The thesis paper is dedicated to the formation of a policy to stimulate 

innovation. 

The paper consists of an introduction, a literature review, three chapters, and 

concluding sections.  

Nowadays, the scale of competition has expanded, the forms of establishment 

on the market have become more complicated, and it is increasingly important to 

find innovative approaches to solving problems. This circumstance strongly pushes 

countries towards the formation of a knowledge economy, which is essentially 

economic growth through innovation or in other words, through an increase in the 

productivity of all factors. It is necessary to constantly evaluate the scientific 

improvement of the Georgian innovation system. Identified the generalized picture 

of the real situation is a good precondition to pursue a relevant policy to improve 

innovation performance. 

The development of innovations is driven by many factors. These include 

pursuing appropriate government policies to promote innovation. To discuss this 

policy, it is important to understand the National Innovation Environment as a 

system that incorporates a combination of many interrelated components. The 

movement of technologies and information between people, enterprises, and 

institutions is the most important. Economic agents are constantly looking for 

effective ways to achieve goals. Developing innovations is a response to such 

challenges by both agents - the state and firms. 

The aim of this paper is to investigate the peculiarities of the formation of 

innovation stimulation policy, both on the basis of general theoretical-

methodological, as well as the study-analysis of Georgia's innovation activity. 

The introduction substantiates the actuality of the topic, defines the purpose 

and objectives of the research, describes the research methods, and provides 

novelties, the theoretical and practical significance of the research. 

The literature review includes an analysis of scientific literature related to 

the research topic and publications of relevant international organizations. 

The first chapter is devoted to discussing the conceptual foundations of 

innovation incentive policies. The importance of developing innovation in 

increasing the economic prosperity of the country and modern challenges are 

analyzed. Different approaches to the development of innovations are analyzed, 

including the need to establish a systemic vision. Various forms of international 

technology transfer have been studied and they are considered as a way to inflow 

innovation to the country.  

The second chapter is dedicated to the analysis of innovation activities in 

Georgia. The international position of Georgia on innovative development is 

presented, and analyzed its strengths and weaknesses based on the analysis of key 

pillars of the Innovation sub-indexes. The role of innovation as a strategic factor in 

the socio-economic development of the regions is discussed. The same chapter deals 

with the statistical analysis of the innovative business activity in Georgia in 2016-
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2019. At the same time, the situation of inflow of foreign investments in the country 

in terms of innovation activity within the period 2016-2019 is discussed and the 

advantages of mixed private-owned enterprises with the advantage of foreign 

property compared to private foreign-owned enterprises in terms of innovation 

activity are highlighted. Correlation-regression analysis was conducted to identify 

the link between foreign direct investment and innovation activity. 

The third chapter presents the ways of state stimulation of innovation 

activities in Georgia. The issue of state support for the development of innovations 

is highlighted. The model of the national innovation system is constructed. 

Opportunities to strengthen this system and ways to improve policies for stimulation 

of innovation are provided.  

The final part of the thesis paper presents the main results and novelties of 

the research.  

The important scientific novelties are as follows: 

 Innovation activity of Georgia in 2016-2019 is analyzed and the general state 

of innovation activity is systematically assessed; 

 Innovation activity of Georgia in 2016-2019 is analyzed in the context of 

foreign-owned private and foreign-owned privately owned enterprises and their 

role in Georgia's innovation activity is explored; 

 Analyzed and evaluated the position of Georgia's innovation development 

according to the “capacity escalator” and developed ways to improve the 

innovation policy; 

 Opportunities for strengthening the national innovation system are 

established within the framework of the "Quintuple Helix"; 

 Based on the systemic approach, the mechanism of institutional arrangement 

of Georgia's innovation policy has been developed. 

The results of the dissertation research have both theoretical and practical 

significance. The presented theoretical research makes a certain contribution to the 

development of the scientific basis for stimulating innovation, enriches it by 

discussing the challenges of innovation development typical for a specific country - 

Georgia. The practical application of the research results will help strengthen the 

national innovation system and develop appropriate incentive policies. 

 

 

ნაშრომის ზოგადი შინაარსი 

კვლევის აქტუალურობა. საქართველოს მსგავსი მცირე ღია ეკონო-

მიკის პირობებში ინოვაციების განვითარების საკითხის განხილვისას 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს იმ გარემოებას, რომ საქონლისა 

და მომსახურების ბაზარზე გატანისას გლობალურ კონკურენტებთან ხდება 

დაპირისპირება და უპირატესობის მოსაპოვებლად უნიკალურობა და 

ინოვაციურობა ხშირ შემთხვევაში გადამწყვეტია.  
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თანამედროვე მსოფლიო ეკონომიკის უმნიშვნელოვანეს გამოწვევად 

რჩება პანდემიით გამოწვეული სირთულეების დაძლევა, რომელსაც წინ 

უძღოდა 2008 წლის კრიზისისშემდგომი ეკონომიკური ზრდის დაბალი 

ტემპები. დღეისათვის პრობლემის წინაშე დგანან არა მარტო განვითარებადი 

და გარდამავალი ეკონომიკის, არამედ განვითარებული ქვეყნები. 

ეკონომიკური ზრდის დაბალ ტემპების და არსებითად პანდემიით 

გამოწვეულ ჩარჩოებში ეკონომიკური განვითარება არაორდინარულ 

ვითარებას ქმნის. კონკურენციის მასშტაბებმა, კონკურენციის სიმძაფრემ და 

ბაზარზე დამკვიდრების სირთულემ განსხვავებული ფორმები შეიძინა, 

მაგრამ კიდევ უფრო აქტუალური გახდა ინოვაციური მიდგომების გამონახვა 

პრობლემების გადასაჭრელად. ეს გარემოება უფრო მძაფრად უბიძგებს 

ქვეყნებს ცოდნის ეკონომიკის ფორმირებისკენ, რომელიც არსებითად 

ეკონომიკის ზრდაა ინოვაციების მეშვეობით. საჭიროა საქართველოს 

საინოვაციო სისტემის სრულყოფის  სამეცნიერო შეფასება მუდმივად 

ხორციელდებოდეს. ეს ხელს შეუწყობს მიღწეული შედეგების რეალური 

ვითარების განზოგადებული სურათის დანახვას და საინოვაციო 

საქმიანობის გასაუმჯობესებლად რელევანტური პოლიტიკური ნაბიჯების 

გადადგმას. ინოვაციების განვითარებას მრავალი ფაქტორი განაპირობებს. 

მათ შორისაა ინოვაციების ხელშეწყობის სათანადო სახელმწიფო 

პოლიტიკის გატარება. აღნიშნული პოლიტიკის განხილვისთვის მნიშვნე-

ლოვანია გავიაზროთ ეროვნული ინოვაციური გარემო როგორც სისტემა, 

რომელიც მოიცავს მრავალი ურთიერთდაკავშირებული კომპონენტის 

ერთობლიობას. მათ შორის მნიშვნელოვანია ტექნოლოგიებისა და 

ინფორმაციის მოძრაობა ადამიანებს, საწარმოებსა და ინსტიტუტებს შორის. 

ეკონომიკური აგენტები მუდმივად ეძებენ ეფექტიან გზებს მიზნების 

მისაღწევად. ინოვაციების განვითარება როგორც სახელმწიფოს, ისე 

ფირმების მხრივ სწორედ ამგვარ გამოწვევებზე პასუხია.  

ნაშრომის მიზანია ინოვაციების სტიმულირების პოლიტიკის 

ფორმირების თავისებურებების გამოკვლევა. 

აღნიშნული მიზნის მისაღწევად დასახული ამოცანებია: 



6 

 საინოვაციო პოლიტიკის განმსაზღვრელი გარემოებების კვლევა 

სათანადო სამეცნიერო ლიტერატურის საფუძველზე; 

 ინოვაციების სტიმულირების პოლიტიკის თეორიული საფუძვლე-

ბის შესწავლა-ანალიზი სადისერტაციო კვლევის კონცეპტუალური 

მიდგომების შესამუშავებლად; 

 საინოვაციო საქმიანობის არსებული მდგომარეობის გამოკვლევა 

საქართველოში 2016-2019 წლებში საწარმოთა ინოვაციური 

აქტივობის გაანალიზების საფუძველზე;  

 საქართველოს ბიზნესის ინოვაციურ აქტივობაში უცხოური საკუთ-

რებით და მისი უპირატესი თანამონაწილეობით შექმნილი საწარ-

მოების წვლილის  გაანალიზება და შეფასება, რამდენადაც 

უცხოური კაპიტალი ინოვაციების განვითარების ერთ-ერთ 

მასტიმულირებელ ფაქტორად განიხილება; 

 საქართველოს საინოვაციო საქმიანობის სახელმწიფო სტიმული-

რების პოლიტიკის გზების განსაზღვრა. 

კვლევის მეთოდები. კვლევის პროცესში გამოყენებულია ანალიზისა 

და სინთეზის მეთოდები. ანალიტიკური კვლევა განხორციელდა სათანადო 

სამეცნიერო ნაშრომებზე დაყრდნობით.   

ემპირიული კვლევის მასალების დამუშავებულია სტატისტიკური 

ანალიზის მეთოდებით. წარმოდგენილ ნაშრომში გამოყენებულია როგორც 

საქსტატიდან ჩვენ მიერ ინდივიდუალური მოთხოვნის საფუძველზე 

მიღებული მონაცემთა ბაზები, ისე ჩატარებული ფართომასშტაბიანი 

კვლევის საჯაროდ გამოქვეყნებული შედეგების მონაცემთა ბაზები. ჩვენ 

მიერ ჩატარებულია 2016-2019 წლების პერიოდის სტატისტიკური ანალიზი 

მოიცავს როგორც მთლიანად საქართველოს მასშტაბით საინოვაციო 

აქტივობის, ისე კერძო უცხოური საკუთრების საწარმოებისა და უცხოეთის 

უპირატესობით შექმნილი შერეული კერძო საწარმოების საინოვაციო 

აქტივობის სტატისტიკურ ანალიზს. საქართველოში განხორციელებული 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისა და კერძო უცხოური საკუთრების 

საწარმოებსა და უცხოური საკუთრების უპირატესობით შექმნილ 
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საწარმოებში საინოვაციო აქტივობის სახეობებს შორის კავშირის გამოსარ-

კვევად გამოვიყენეთ კორელაციურ-რეგრესიული ანალიზის მეთოდი. 

ინოვაციების სტიმულირების პოლიტიკის ფორმირების საკითხის 

შესწავლა-ანალიზი უმთავრესად ეყრდნობა სისტემური ანალიზის 

მიდგომას.  

ნაშრომის მეცნიერული სიახლე.  სადისერტაციო კვლევის შედეგე-

ბიდან მნიშვნელოვანი სამეცნიერო სიახლეებია: 

 გაანალიზებულია საქართველოს საინოვაციო აქტივობა 2016-2019 

წლებში და სისტემურად შეფასებულია საინოვაციო აქტივობის 

საერთო მდგომარეობა; 

 გაანალიზებულია საქართველოს საინოვაციო აქტივობა 2016-2019 

წლებში კერძო უცხოური საკუთრების და უცხოეთის უპირატე-

სობით შერეული კერძო საკუთრების საწარმოების ჭრილში და გა-

მოვლენილია მათი როლი  საქართველოს საინოვაციო აქტივობაში; 

 გაანალიზებული და შეფასებულია საქართველოს საინოვაციო გან-

ვითარების პოზიცია „შესაძლებლობების ესკალატორის“ მიხედვით 

და შემუშავებულია საინოვაციო პოლიტიკის სრულყოფის გზები; 

 ჩამოყალიბებულია ინოვაციების ეროვნული სისტემის გაძლიერე-

ბის შესაძლებლობები „ხუთმაგი სპირალის“ ჩარჩოში; 

 სისტემური მიდგომის საფუძველზე შემუშავებულია საქართველოს 

საინოვაციო პოლიტიკის ინსტიტუციური მოწყობის მექნიზმი. 

კვლევის შედეგების თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა. 

სადისერტაციო კვლევის შედეგებს აქვს როგორც თეორიული, ასევე, 

პრაქტიკული მნიშვნელობა. წარმოდგენილ  თეორიულ კვლევას გარკვეული 

წვლილი  შეაქვს ინოვაციების სტიმულირების მეცნიერული საფუძვლების 

განვითარებაში, ამდიდრებს მას კონკრეტული ქვეყნის - საქართველოსთვის 

დამახასათებელი საინოვაციო განვითარების გამოწვევების განხილვით. 

კვლევის შედეგების პრაქტიკული გამოყენება ხელს შეუწყობს ინოვაციების 

ეროვნული სისტემის გაძლიერებას და სათანადო მასტიმულირებელი 

პოლიტიკის შემუშავებას.  
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ნაშრომის სტრუქტურა და მოცულობა. დისერტაცია შედგება 

შესავლის, 3 თავის (მ. შ. 10 ქვეთავის) და დასკვნითი ნაწილისგან. ძირითად 

ტექსტს  ერთვის გამოყენებული ლიტერატურის ჩამონათვალი. ნაშრომი 

წარმოდგენილია 142  ნაბეჭდ გვერდზე, ჩართულია 32 ნახაზი და  3 ცხრილი. 

მისი შინაარსი შემდეგია: 

შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

თავი 1. ინოვაციების სტიმულირების პოლიტიკის კონცეპტუალური 

საფუძვლები 

1.1. ინოვაციების განვითარების მნიშვნელობა და თანამედროვე გამოწვევები 

1.2. ინოვაციების ეროვნული სისტემა და საინოვაციო პოლიტიკის 

სახესხვაობები 

1.3. ტექნოლოგიების საერთაშორისო გადაცემა, როგორც ქვეყანაში 

ინოვაციების შემოდინების გზა 

თავი 2. საინოვაციო საქმიანობა საქართველოში 

2.1. საქართველოს ინოვაციური განვითარების საერთაშორისო პოზიცია 

2.2. ინოვაციები როგორც რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური განვითა-

რების ფაქტორი 

2.3. ბიზნესის ინოვაციური აქტივობა საქართველოში  

2.4. უცხოური ინვესტიციები საქართველოში ინოვაციების  განვითარების 

კონტექსტით 

3. საინოვაციო საქმიანობის სახელმწიფო სტიმულირების გზები 

საქართველოში 

3.1. ინოვაციების განვითარების სახელმწიფო მხარდაჭერა       საქართველოში 

3.2. ინოვაციების ეროვნული სისტემის გაძლიერების   შესაძლებლობები 

3.3. საინოვაციო საქმიანობის სტიმულირების პოლიტიკის სრულყოფის გზები 

დასკვნა 

გამოყენებული ლიტერატურა 

დანართები 
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ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

ნაშრომის პირველი თავის – „ინოვაციების სტიმულირების პოლიტი-

კის კონცეპტუალური საფუძვლები“ – პირველი საკითხი (ინოვაციების განვი-

თარების მნიშვნელობა და თანამედროვე გამოწვევები) განიხილავს  

ინოვაციების მნიშვნელობას განვითარების პროცესში და იმ გამოწვევებს, 

რომლის წინაშეც დღეს მსოფლიოს განვითარების სხვადასხვა დონის 

ქვეყნები არიან.   

განვითარების სხვადასხვა სტადიაზე ქვეყნების ყოფნის მიუხედავად, 

სამეცნიერო კვლევებით დგინდება, რომ ინოვაციების განვითარება განსა-

კუთრებით მნიშვნელოვანია ეკონომიკური განვითარებისა და კეთილდღეო-

ბისათვის. მომავალი განვითრების წარმატება არსებითად იქნება 

დამოკიდებული იმ წარმატებაზე, რასაც ქვეყნები ცოდნაზე დაფუძნებული 

ანუ ინოვაციური ეკონომიკის განვითარების მიმართულებით მიაღწევენ.  

მრავალ ფაქტორთა შორის, ინოვაციების განვითარების მიზნების 

მისაღწევად, განსაკუთრებით აღსანიშნავია სწავლის შესაძლებლობების 

შექმნა, რომელიც, თავის მხრივ, მაღალ განვითარებას უზრუნველყო-

ფას. ამასთან,  განვითარებული ქვეყნებიდან ტექნოლოგიების გადაცემას და, 

საჭიროების შემთხვევაში, ადაპტაციას ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებ-

ში შეიძლება ხშირად მნიშვნელოვნი როლი მიენიჭოს ამ მიზნების 

მისაღწევად. საჭირო გადაწყვეტილებების მისაღებად.  

ეკონომიკური განვითარების შედარებით დაბალ საფეხურზე მყოფი 

ქვეყნებისთვის ინოვაციური განვითარება ხშირად ასოცირდება უცხოური 

ტექნოლოგიის დანერგვასთან და  სოციალური ინოვაციების მიმართ არის 

ფართო მოლოდინი, რომ მათი მეშვეობით შესაძლებელია ბიზნესისა და 

საჯარო მომსახურებების ეფექტიანობის გაუმჯობესება. რომელიც „დამწევ“ 

განვითარებას უზრუნველყოფს.    

COVID-19 პანდემიით გამოწვეულმა შოკურმა ვითარებამ ძლიერი 

დარტყმა მიაყენა ბიზნეს გლობალური მასშტაბით და მთავრობებიც 

მასტიმულირებელი პოლიტიკის ინოვაციური მიდგომების შემუშავების 

აუცილებლობების წინაშე დააყენა.  
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ბოლო დროის კრიზისებით გამოწვეული ეკონომიკური ზარალის 

შესწავლა-ანალიზით ვლინდება, რომ ის ქვეყნები დაზარლდნენ ნაკლებად, 

სადაც ეროვნული ინოვაციური სისტემა ძლიერ იყო განვითარებული.  

მეორე საკითხი – „ინოვაციების ეროვნული სისტემა და საინოვაციო 

პოლიტიკის სახესხვაობები“ – გადმოცემულია, რომ  მეოცე საუკუნის 90-იანი 

წლებიდან  თანდათან განვითარდა როგორც ზოგადი თეორიული ჩარჩოები 

საინოვაციო სისტემების იდენტიფიცირებისათვის, ასევე, გამოიკვეთა 

ეროვნული ინოვაციური სისტემების თავისებურებებზე ყურადღების 

გამახვილების აუცილებლობა. გაფართოვდა ინოვაციების პოლიტიკის 

კვლევის ჩარჩოებიც და მკვლევრები მიუთითებენ ე. წ. არატრადიციული 

მიდგომების გამოყენების უპირატესობაზე.  

 ინოვაციების სტიმულირების პოლიტიკის შემუშავებისადმი 

მრავალგვარი მიდგომის მანიშნებელია ის მრავალმხრივი ინსტრუმენტები, 

რომელიც სხვადასხვა ასპექტით შეიძლება იყოს გამოყენებული.  

მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია ინოვაციების სტიმულირებისადმი 

კომპლექსური მიდგომა და საინფორმაციო ნაკადებისა და შედეგების 

გადადინების მოძრაობაზე ყურადღების გამახვილება.  

სისტემის ელემენტებს შორის კავშირებზე ყურადღების გამახვილება 

მნიშვნელოვანია ეროვნული ინოვაციური პოლიტიკისადმი სპეციფიკური 

მიდგომის შემუშავებისთვისაც. იგი დახმარებას გაუწევს სისტემის შიგნით 

არსებული წინააღმდეგობების განსაზღვრას როგორც ინსტიტუტებს შორის, 

ისე სამთავრობო პოლიტიკასთან მიმართებით, რომელიც შეიძლება 

აფერხებდეს ტექნოლოგიების  და ინოვაციებს განვითარებას.  

მეტად მნიშვნელოვანია სისტემის ელემენტებს შორის კავშირები. 

მკვლევრები ამ თვალსაზრისით ყურადღებას ამახვილებენ ერთობლივ 

კვლევით საქმიანობასა და სხვა ტექნიკური თანამშრომლობის როლზე 

საწარმოებსა და საჯარო სექტორის ინსტიტუტებს შორის; სქემებზე, რომ-

ლებიც ასტიმულირებს კვლევებს და მოწინავე ტექნოლოგიებს სახელმწი-

ფოსთან პარტნიორობით;   

დღეისათვის ზოგიერთი კვლევა ეხმიანება მდგრადი განვითარების 



11 

გამოწვევებს და გარემოსდაცვითი ფაქტორების გათვალისწინების აუცილებ-

ლობის პოზიციიდან მიუთითებს ინოვაციური სისტემების „ხუთმაგი 

სპირალის“ მოდელით განვითარების აუცილებლობაზე. ასეთ შემთხვევაში 

სამეცნიერო, სახელმწიფო, ბიზნესის და სამოქალაქო სექტორებს ემატება 

გარემოსდაცვითი სექტორი, რომელიც მთლიან არეალს ქმნის დანარჩენი 

სექტორების მოქმედებისთვის. 

მესამე საკითხში – „ტექნოლოგიების საერთაშრისო გადაცემა, როგორც 

ქვეყანაში ინოვაციების შემოდინების გზა“ – აღნიშნულია, რომ  სხვა 

ქვეყნებიდან ინოვაციების მოზიდვის წარმატებულმა მაგალითებმა, 

განსაკუთრებით ტექნოლოგიების სფეროში, რიგ განვითარებად ქვეყანას 

მისცა ეკონომიკური განვითარების მნიშვნელოვანი ბიძგი. წარმატებულმა 

პრაქტიკამ ფართო თეორიულ კვლევები და იმ გზების ძიება წაახალისა, 

რომელიც  ინოვაციური ტექნოლოგიების ქვეყანაში შემოდინებას შეუწყობდა 

ხელს, მით უმეტეს, თუ ეს ეხება ძვირადღირებულ სამეცნიერო-კვლევით და 

საცდელ-საკონსტრუქტორო სამუშაოებს ახალი პროდუქტის შესაქმნელად.  

მეორე თავი – „საინოვაციო საქმიანობა საქართველოში“ – ეძღვნება 

საქართველოს ინოვაციური განვითარების საერთაშორისო პოზიციას.  

გლობალური ინოვაციურობის ინდექსის მიხედვით 2020 წელს საქართველო 

31,8 ქულით (100 ქულიდან) 63-ე ადგილზეა 131 ქვეყანას შორის. 

აღსანიშნავია, რომ 2019 წელს საქართველო 37 ქულით (100 ქულიდან) 48-ე 

ადგილზე იმყოფებოდა 129 ქვეყანას შორის. ინოვაციების გამოშვების 

სუბინდექსის მიხედვით 2019 წელს საქართველო 25,8 ქულით 60-ე ადგილზე 

იყო 129 ქვეყანას შორის. 2020 წლისთვის 19,7 ქულით 71-ე ადგილზეა 131 

ქვეყანას შორის. ინოვაციების გლობალური ინდექსის მდგენელია ინოვაცი-

ებზე გაწეული დანახარჯების სუბინდექსი. ამ მაჩვენებლის მიხედვით 

საქართველოს 43,9 ქულით 54-ე ადგილი უჭირავს (2020 წ.). 2019 წლის 

მონაცემით ამ სუბინდექსში საქართველო 48,2 ქულით 44-ე ადგილზე იყო. 

საქართველოს ინოვაციების ეფექტიანობის კოეფიციენტი 2018 წელს 0.1 

ერთეულით, ხოლო 2019 წელს 0,2 ერთეულით შემცირდა 2013 წლის 0,7 

მაჩვენებელთან შედარებით, ხოლო 2020 წელს 0,4 დაფიქსირდა, საინოვაციო 



12 

მდგომარეობის აღმწერი მაჩვენებლების ანალიზს და  შესაბამის ქმედებებს 

მოითხოვს. გლობალური ინოვაციურობის ინდექსის მიხედვით საქართვე-

ლოს  ინსტიტუტების, ინფრასტრუქტურისა და საბაზროს გარემოს შედარე-

ბით მაღალი ქულები აქვს, ხოლო დანარჩენი მაჩვენებლების მიხედვით 

საქართველოს დაბალი შეფასებები აქვს, თუმცა გარკვეული დადებითი 

დინამიკა შეინიშნება. მაგალითად, ადამიანური კაპიტალისა და კვლევის 

ნაწილში 2020 წელს საერთო პოზიციის გაუარესების ფონზე ზრდა 

დაფიქსირდა. 

 ბიზნესის განვითარების (სირთულის) დონე 2019 წელს საკმაოდ 

მაღალ დონეზე დაფიქსირდა, თუმცა 2020 წელს გაუარესდა ეს მაჩვენებელი. 

2019 წელს შემოქმედებითობის მაჩვენებელი თითქმის გაუტოლდა 2017 

წლის მაღალ მაჩვენებელს, მაგრამ 2020 წელს ბიზნესის განვითარების დონის 

მაჩვენებლის ანალოგიური კლება გამოვლინდა შემოქმედებითობის 

ქულების დინამიკაში.  საქართველოს პოზიცია 2020 წლის გლობალური 

ინოვაციურობის ქვეინდექსის - მაღალტექნოლოგიურ და საშუალოდ 

მაღატექნოლოგიურ გადამუშავებაში ცოდნის გავლენის (%) მაჩვენებლის 

მიხედვით საქართველო 90-ე ადგილზეა 8,4 ქულით (სინგაპური 100 ქულით 

პირველ ადგილზეა), რაც ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი მაჩვენებელია და 

ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის სამომავლო პოზიციების გაძლიერების 

აუცილებლობაზე მიგვანიშნებს. 

გლობალური ინოვაციურობის ინდექსის შემადგენელი კონკრეტული 

ინდიკატორების ანალიზზე დაყრდნობით შესაძლებელია გამოიკვეთოს 

საქართველოში ინოვაციების განვითარების ძლიერი და სუსტი მხარეები. 

ინსტიტუტების კატეგორიაში, ქვეყანას წამყვანი პოზიცია უკავია ბიზნესის 

დაწყების სიმარტივის მიხედვით; ადამიანური კაპიტალის და კვლევის 

მაჩვენებელში დადებითად შეფასდა სასწავლო დაწესებულებებში 

მოსწავლეთა და მასწავლებელთა თანაფარდობა; საბაზრო გარემოს კატეგო-

რიაში გამოირჩევა სესხის აღების სიმარტივე, ინვესტორების უმცირესობის 

დაცვა და დაბალი ტარიფები; ხოლო ბიზნესის განვითარების დონეში 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების წმინდა ნაკადებმა განაპირობა 
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ძლიერი პოზიცია და ცოდნისა და ტექნოლოგიების გამოშვებაში დაფიქსირ-

და ერთ სულ მოსახლეზე მშპ-ის ზრდის დონის და ახალი ბიზნესების 

მაღალი მაჩვენებელი. 

რაც შეეხება სუსტ მხარეებს, მოსწავლეებს უფიქსირდებათ დაბალი 

ქულები PISA-ს შკალაზე, კითხვაში საბუნებისმეტყველო საგნებში; მცირეა  

გლობალური კვლევებისა და განვითარების კომპანიებისა და მაღალრეიტინ-

გული უნივერსიტეტების რაოდენობა; ინფრასტრუქტურის კატეგორიაში 

სუსტი პოზიციით გამოირჩევა ლოჯისტიკური ეფექტიანობის მაჩვენებელი; 

ბიზნეს განვითარების დონის თვალსაზრისით შეინიშნება უმაღლეს 

სასწავლებლებსა და კერძო სექტორს შორის კვლევითი თანამშრომლობის 

სიმწირე და კლასტერული განვითარების დაბალი დონე; ცოდნისა და 

ტექნოლოგიების ქვეინდექსში გამოვლინდა მაღალ-ტექნოლოგიურ და 

საშუალოდ მაღალტექნოლოგიურ წარმოებაში, ასევე, ინტელექტუალური 

საკუთრების შემოსავლებში სიმწირე; შემოქმედებითი წარმოების მაჩვენებ-

ლებიდან სუსტი პოზიცია დაფიქსირდა საინფორმაციო-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიებისა და ორგანიზაციული მოდელის შექმნის მიმართულებით.  

დღეისათვის მსოფლიო ეკონომიკის სულ უფრო მეტი სექტორი ხდება 

მაღალტექნოლოგიური. მნიშვნელოვანი ინოვაციური პოტენციალის გარეშე 

ქვეყნის განვითარება უკვე შეუძლებელია.  რთული გამოწვევების წინაშე 

არიან მწირი ფინანსური რესურსების მქონე ქვეყნები, რომელთაც 

თანამედროვე ძვირადღირებული სამეცნიერო ექსპერიმენტების დამოუკი-

დებლად წარმოება არ შეუძლია. ერთ-ერთი გზა ამგვარი გამოწვევის 

დაძლევის დაინტერესებული ქვეყნების რესურსების გაერთიანება და 

თნამშრომლობაა. არსებობს რიგი პროექტების ფარგლებში საერთაშორისო 

თანამშრომლობის შესაძლებლობები და პრაქტიკულ-გამოყენებით ამოცანე-

ბის გადაჭრა. ამგვარი კოლაბორაცია პატარა ეკონომიკებისთვის გარკვეული 

დინამიკის მიმცემი იქნება. 

მეორე თავის მეორე საკითხში – „ინოვაციები, როგორც რეგიონების 

სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ფაქტორი“ – აღნიშნულია, რომ 

თანამედროვე სამყაროში, გლობალურ მსოფლიო სისტემაში სამამულო პრო-
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დუქციისა და სახელმწიფოს ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის ხარისხს 

სწორედ ინოვაციები განსაზღვრავენ. რეგიონებში მცირე ინოვაციური 

საწარმოებისა და სტარტაპების ჩამოყალიბებისა და ფუნქციონირების 

ინსტიტუციური პირობების განვითარებასთან დაკავშირებით 

მნიშვნელოვანია რეგიონული ღონისძიებების პროგრამის რეალიზაცია. 

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის რეგიონული განაწილების 

ანალიზით ვლინდება გარკვეული დისპროპორციები, რომლის დაძლევის 

მნიშვნელოვან საშუალებად რეგიონებში ინოვაციური საქმიანობის 

გააქტიურება მიგვაჩნია. 

რეგიონული ეფექტიანობის ასამაღლებლად რეგიონულ დონეებზე 

უნდა დაინერგოს ინოვაციური საქმიანობის სტიმულირების პროცესის 

სახელმწიფო მართვა, რომელიც უბიძგებს რეგიონის მეწარმეებს მომსახუ-

რებისა და პროდუქტების ადგილობრივი მომწოდებლების მოძიებისკენ. 

ამასთან დაკავშირებით, ძალზე აქტუალურია  რეგიონებში მცირე 

ინოვაციური საწარმოების ქსელის ჩამოყალიბება. ინოვაციური განვითარება 

ნებისმიერ ქვეყანაში საჭიროებს სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერას. 

ხშირად, რეგიონის ინოვაციური განვითარება ნელი ტემპით და არაეფექ-

ტიანად მიმდინარეობს. 

 მსოფლიო გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ რეგიონის მდგრადი 

განვითარება და მისი კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნება გრძელვადიან 

პერსპექტივაში დამოკიდებულია არა იმდენად რესურსულ პოტენციალზე, 

რამდენადაც ინოვაციებზე. მაშინ, როცა ინოვაციური საქმიანობა ქვეყნების 

მიხედვით შეიძლება სხვადასხვა იყოს განსხვავებული ფაქტორების 

ზემოქმედებით. კერძოდ: ეკონომიკის წამყვანი დარგების, ინსტიტუციონა-

ლური პირობების, ეროვნული განვითარების პრიორიტეტების, ქვეყნის ან 

რეგიონის გეოგრაფიული და კულტურული თავისებურებების და ა.შ. 

მიხედვით.  

საქართველოში წარმოებული საქონლისა და მომსახურების ანალიზი 

და რეგიონული დისპროპორციები გვიბიძგებს უფრო მეტად ვიზრუნოთ 

ინოვაციურ განვითარებაზე. კვლევის საფუძველზე გამოვლინდა, რომ რსკ 
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საწარმოთა მართვის არსებულ სისტემას ეკონომიკური ეფექტიანი 

ფუნქციონირების საქმეში გააჩნია ნეგატიური ზემოქმედება შიდა და გარე 

გარემოზე, რაც ხელს უშლის წარმოებრივი საქმიანობის პერსპექტიულ 

განვითარებას კონკურენტუნარიანობისა და ეფექტიანობის მოთხოვნილი 

დონის შესაბამისად. გარემო ფაქტორების ძირითად ნეგატიურ ზემოქმედე-

ბას შორის უნდა გამოვყოთ: ძირითადი ფონდების მორალური და ფიზიკური 

ცვეთა, სამრეწველო საწარმოების მუშახელის მაღალი საშუალო ასაკი; 

პროდუქციის დამზადების მთლიანი ტექნოლოგიური ჯაჭვის ერთ 

საწარმოში შესრულების არსებული პრაქტიკა, რაც აქვეითებს ხარისხს, 

ზრდის ხარჯებს და ზღუდავს რესურსების გამოყენების შესაძლებლობებს 

ახალი პერსპექტიული პროექტებისთვის; სამეცნიერო-ტექნიკური ბაზის 

დონე მეცნიერებატევად სამრეწველო საწარმოებში ხშირად არ შეესაბამება 

შესასრულებელი ამოცანების სირთულეს; შეინიშნება სამუშაო ადგილების 

ძალზე დაბალი ტექნოლოგიური შეიარაღება კომპიუტერული ტექნოლოგი-

ების, მიკროელექტრონული ტექნოლოგიის, პროექტირების ავტომატიზაცი-

ისა და მაღალტექნოლოგიური ტექნიკის გამოცდის საშუალებებით; 

შეინიშნება სამრეწველო საწარმოების საშუალო რენტაბელობის შემცირება, 

მოუმზადებლობა ISO-9000 სტანდარტების შესაბამისად კომპიუტერული 

პროექტირების თანამედროვე ტექნოლოგიებზე გადასასვლელად და სხვ. 

საქართველოში ინოვაციური გარდაქმნის პროცესების სირთულე, 

მასშტაბურობა და ხანგრძლივობა განაპირობებს სოციალურ-ეკონომიკური 

განვითარების ახალი სტრატეგიული მოდელების შემუშავებას, რაც 

მოითხოვს არა მხოლოდ რეგიონული სამრეწველო კომპლექსების მართვის 

ახალი სისტემების შემუშავებას, არამედ შესაბამისი მეთოდოლოგიური 

აპარატის, მთელი რიგი თეორიული დებულებების დაზუსტებას.  

ამავე თავის მესამე საკითხში – „ბიზნესის ინოვაციური აქტივობა 

საქართველოში“ – წარმოდგენილია საქართველოს საინოვაციო საქმიანობის 

ანალიზი. რამდენადაც ბაზებმა და სათანადო კვლევის მეთოდოლოგიამ 

მოგვცა შესაძლებლობა, სტატისტიკური ანალიზი ჩავატარეთ მონაცემთა 

ბაზებზე დაყრდნობით, რომელიც მოიცავდა ბოლო ოთხწლიან პერიოდს და 



16 

საქართველოში მოქმედ დაახლოებით 4000 საწარმოს. 

საწარმოს მიერ ახალი ან არსებითად გაუმჯობესებული საქონლისა და 

მომსახურების ანალიზიდან ირკვევა, რომ მეტად დაბალია ამ მიმართუ-

ლებით საინოვაციო აქტივობა. ბოლო მონაცემით საწარმოთა დაახლოებით 

3%-მა განახორციელა ამ მიმართულების ინოვაციები. 

საწარმოთა დამოუკიდებელი და თანამშრომლობის საფუძველზე 

განხორციელებული საინოვაციო საქმიანობის მიმართულებით ჩატარებული 

ანალიზიდან ვლინდება, რომ საკვლევ პერიოდში საწარმოების 50-60% 

უმეტესად დამოუკიდებლად ახორციელებენ სასაქონლო ინოვაციებს.  ეს 

წილი ინოვაციურ მომსახურებასთან მიმართებით შემცირდა და თუ 2016 

წელს შეადგინა 56,4%; 2019 წელს - 16,9% დაფიქსირდა. 

საქართველოს საწარმოებს შორის კავშირი, ისევე როგორც უნივერ-

სიტეტებთან, კვლევით დაწესებულებებთან, არამომგებიან ორგანიზაციებ-

თან კავშირი მეტად სუსტია. 2016-2019 წლებში აღნიშნული კავშირის 

საფუძველზე შემუშავებული პროდუქტის (როგორც საქონლის, ისე მომსახუ-

რების) შესახებ დაადასტურა  გამოკითხულ საწარმოთა მხოლოდ 10-დან 17-

მა პროცენტმა. სუსტია, ასევე, საწარმოების მიერ სხვა საწარმოების ან 

დაწესებულებების მიერ შემუშავებული საქონლისა და მომსახურების 

ადაპტირების დონე, თუმცა 2019 წელს ამ მიმართულებით გარკვეული 

დადებითი ცვლილება დაფიქსირდა - თუ ამ კატეგორიის სასაქონლო 

ინოვაციის შესახებ 2018 წელს საწარმოთა 9,6%-მა აღნიშნა, 2019 წელს ამ 

მაჩვენებელმა 13,5% შეადგინა; მატებაა ასევე ამ კატეგორიის მომსახურების 

მიმართულებით და 2018 წლის გამოკითხულთა 19,1%-ის დადებით პასუხ-

თან შედარებით 2019 წელს 27,7%-მა დაადასტურა მომსახურების მიმარ-

თულებით ადაპტაცია-მოდიფიცირების განხორციელება.  

სასაქონლო და მომსახურების ინოვაციების ნახევარზე მეტი 

ბაზრისთვის სიახლეა, რაც გულისხმობს იმას, რომ მოცემულ საწარმოებს 

შეტანილი აქვთ  ამ ბაზარზე კონკურენტებზე ადრე კვლევის შედეგები 

გვიჩვენებს, რომ საწარმოთა თითქმის ნახევარი ცდილობს საწარმოო 

პროცესის გაუმჯობესებას. შედარებით ნაკლები საინოვაციო აქტივობა 
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ლოჯისტიკისა და დისტრიბუციის მეთოდების დანერგვისა და გამოყენების 

მიმართულებით გაუმჯობესდა ბოლო საკვლევ წელს და რაც შეეხება საწარ-

მოო პროცესის ხელშემწყობი ისეთი სისტემების შემოღებას, როგორიცაა, 

მაგალითად, შესყიდვების, ბუღალტრული აღრიცხვის და სხვა მომსახურე-

ბის სისტემები, როგორც ჩანს, უფრო მნიშვნელოვანია საწრმოებისთვის. 

საინოვაციო აქტივობათა შორის მაღალი ხვედრითი წონით გამოირჩევა 

მანქანა-დანადგარებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის შეძენა. 

საწარმოები სუსტად, მაგრამ ცდილობენ ინოვაციები შეიტანონ ბაზარზე.  

მეოთხე საკითხში – „უცხოური ინვესტიციები საქართველოში ინოვა-

ციების განვითარების კონტექსტით“ – წარმოდგენილია საქართველოში 

განხორციელებული უცხოური ინვესტიციების წვლილი საინოვაციო 

აქტივობაში. კერძოდ, გაანალიზებულია ორი კატეგორიის საწარმოების - 

საქართველოში კერძო უცხოური საკუთრების საწარმოებისა და უცხოეთის 

უპირატესობით შერეული კერძო საკუთრების საწარმოების საინოვაციო 

აქტივობა 2016-2019 წლებში. ამასთან, ჩატარებულია კორელაციურ-

რეგრესიული ანალიზი პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებსა და საინოვაციო 

აქტივობას შორის კავშირის გამოსავლენად. 

უცხოეთის უპირატესობით შერეული კერძო საკუთრების მქონე 

საწარმოები დაახლოებით საქართველოს ზოგადი საინოვაციო აქტივობის 

ანალოგიურ სურათს გვიჩვენებს, თუმცა გამოვლინდა რიგი საყურადღებო 

გარემოებები. პირველ რიგში აღსანიშნავია, რომ ამ საწარმოების უმრავლე-

სობას არ შემოუტანიათ ბაზარზე არსებითდ ახალი ან გაუმჯობესებული 

საქონელი და მომსახურება.  

კვლევის შედეგების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ კერძო უცხოური საკუთ-

რების მქონე საწარმოებს და უცხოეთის უპირატესობით შერეული კერძო 

საკუთრების  მქონე საწარმოებს, საერთო ანგარიშით, მეტად მოკრძალებული 

წვლილი შეაქვთ საქართველოში ინოვაციური საქონლისა და მომსახურების 

წარმოებაში. ეს საწარმოები უფრო მეტად უშუალოდ თავად ქმნიან 

ინოვაციურ საქონელს. კერძო უცხოური კაპიტალით შექმნილი საწარმოების 

თანამშრომლობის ხარისხი სხვა საწარმოებთან, უნივერსიტეტებს, კვლევით 
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ორგანიზაციებსა და არამომგებიან ორგანიზაციებთან მეტად დაბალია, 

სასაქონლო ინოვაციების ერთობლივი შემუშავების ან საქონლის და 

მომსახურების ინოვაციურად ადაპტირება-მოდიფიცირების მიმართულე-

ბით. თუმცა სხვა საწარმოებისა და დაწესებულებების მიერ შექმნილი 

ინოვაციური პროდუქტის ბაზარზე გატანის მაჩვენებელი თითქმის 

გაორმაგდა 2019 წელს 2016 წელთან შედარებით. უცხოეთის უპირატესობით 

შერეული კერძო საკუთრების საწარმოში ინოვაციური საქონლის შექმნის 

ანალიზი გვიჩვენებს, რომ ისინი უპირატესად თავად ქმნიდნენ ამ 

სიახლეებს, თუმცა  მათი თანამშრომლობა სხვა საწარმოებსა და დაწესებუ-

ლებებთან წმინდა უცხოური კერძო საკუთრების საწარმოებთან შედარებით 

და წინა წელთან მიმართებითაც იზრდება. 

ისევე როგორც ინოვაციური საქონლის შექმნის შემთხვევაში, ინოვაცი-

ური მომსახურების შექმნის შესახებ მონაცემთა ანალიზით ვლინდება, რომ 

როგორც კერძო უცხოური, ისე შერეული საწარმოები უპირატესად თავად 

ქმნიან ინოვაციურ მომსახურებას, სხვა საწარმოებსა და დაწესებულებებთან 

თანამშრომლობის მაჩვენებელი იკლებს და შერეულ საწარმოში თითქმის 

განულდა, თუმცა მოიმატა ადაპტირება-მოდიფიცირების მაჩვენებელმა 

ორივე საკუთრების ფორმის საწარმოში. რაც შეეხება სხვა საწარმოების ან 

დაწესებულების მიერ შექმნილი ინოვაციური მომსახურების გატანას 

ბაზარზე, შერეულ საწარმოებში გაიზარდა ეს წილობრივი მაჩვენებელი. 

გამოვლინდა, რომ შერეული საკუთრების საწარმოების მიერ 

განხორციელებული ინოვაციები უფრო მეტად ახალი იყო მათი ბაზრისთვის, 

ხოლო თუ რამდენად იყო საწარმოს მიერ განხორციელებული ინოვაციები 

ახალი უშუალოდ ამ საწარმოსთვის, უფრო მეტად კერძო უცხოური 

საკუთრების საწარმოების უპირატესობა გამოიკვეთა. 

საქართველოში მოქმედ კერძო უცხოური საკუთრების საწარმოებს 

ახალი ან არსებითად გაუმჯობესებული პროცესები არ დაუნერგავთ 

საქონლისა და მომსახურების წარმოებაში. დაახლოებით ანალოგიური 

სურათი გამოიკვეთა საწარმოო პროცესებისთვის ახალი ან არსებითად 

გაუმჯობესებული მხარდამჭერი აქტივობების მხრივ.  ამ ჭრილში  მეტად 
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მსგავსი შედეგი აჩვენეს შერეული საკუთრების მქონე საწარმოებმა.  

უცხოური ინვსტიციებით შქმნილი საწარმოების საინოვაციო აქტივო-

ბაში განსაკითრებით საყურადღებოდ მივიჩნევთ თავად ამ საწარმოების 

ჩართულობას საინოვაციო აქტივობაში. გამოვლინდა, რომ როგორც კერძო 

უცხოური საკუთრების, ისე შერეული საკუთრების  მქონე საწარმოები სხვა 

დანარჩენისგან განსხვავებით უფრო მეტად ორიენტირებული არიან 

ინოვაციურ აქტივობასთან დაკავშირებული მანქანა-დანადგარების და 

პროგრამული უზრუნველყოფის შეძენაზე და ყველაზე ნაკლებად - გარე 

კვლევებსა და დამუშავებებზე; ამასთან, ორივე სახეობის საწარმოების 

საინოვაციო საქმიანობაში დაახლოებით თანაბარი წილი უჭირავს 

ინოვაციების შეტანას ბაზარზე.   

ჩატარებულმა კორელაციურ-რეგრესიულმა ანალიზმა, საქართველო-

ში განხორციელებულ პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებსა (პუი) და 

ინოვაციური აქტივობის სახეობებს შორის კავშირის გამოსავლენად აჩვენა, 

რომ პირდაპირი უცხოურ ინვესტიციების წლების მიხედვით ცვლილებასა 

და კერძო უცხოური საკუთრების საწარმოებში განხორციელებულ  

ინოვაციურ აქტივობას შორის არსებობს  კორელაციის მაღალი მაჩვენებელი, 

გარდა საკუთარი კვლევებისა და დამუშავებისა და ამასთან, დეტერმინაციის 

კოეფიციენტიც მაღალია, ხოლო  უცხოეთის უპირატესობით შერეული კერძო 

საკუთრების საწარმოებთან  სუსტია კორელაციური დამოკიდებულება. 

მესამე თავი – „საინოვაციო საქმიანობის სახელმწიფო სტიმულირების 

გზები საქართველოში“ – შედგება სამი საკითხისაგან. პირველი საკითხში  

(ინოვაციების განვითარების სახელმწიფო მხარდაჭერა საქართველოში) 

წარმოდგენილია ინოვაციების სტიმულირების კუთხით სახელმწიფოს 

მხრიდან გატარებული აქტიური პოლიტიკის ანალიზი.  

საქართველოში საინოვაციო საქმიანობის საკანონმდებლო რეგული-

რებიდან ერთ-ერთი უმთავრესია 2016 წლსი 22 ივნისს მიღებული კანონი 

„ინოვაციების შესახებ“. საქართველოში გატარებული ინოვაციების სტიმუ-

ლირების პოლიტიკიდან აღსანიშნავია პროგრამა ,,სტარტაპ საქართველო“, 

რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოში ინოვაციურ იდეებზე 
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დაფუძნებული ბიზნესის განვითარებას და საერთაშორისო ბაზარზე 

გასვლას. პროგრამა წარმატებულია, რადგან გამარჯვებული პროექტები 

მოქმედ ბიზნესად გადაიქცა და მათგან რამდენიმე უკვე საერთაშორისო 

ასპარეზზეც გავიდა.  პროგრამის ხელშეწყობით წამოწყებული ბიზნესებიდან 

და წარმატებული სტარტაპებიდან უმრავლესობა ჭკვიან ტექნოლოგიებს, 

ინჟინერიას, ბიოტექნოლოგიების და საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნო-

ლოგიების სფეროებს განეკუთვნება. აქტიურ ფაზაში შევიდა ტექნოლო-

გიების გადაცემის საპილოტე პროგრამა, რომლის ფარგლებში საერთაშორი-

სო და ქართულ ინდუსტრიულ ლიდერ კომპანიებთან მიმდინარეობს 9 

სამეცნიერო ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის პროცესი, რომელიც 

ევროკავშირის 1 მილიონი ევროს გრანტით ფინანსდება. გაიხსნა სამი 

ტექნოლოგიური პარკი ქალაქ ბათუმში, კასპსა და გურჯაანში. აღნიშნული 

ტექნოპარკები ერთიან სივრცეს წარმოადგენს ინოვაციური იდეების 

მხარდასაჭერად, აღჭურვილია მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიით და 

სამუშაო და სატრენინგო სივრცეებით. საერთაშორისო ტოპაქსელერატორის 

„500 სტარტაპის“ ფარგლებში 2020-2021 წლებში აქსელერაცია გაიარა 30-მა 

ინოვაციურმა სტარტაპმა, რომლებმაც ამ პერიოდში დამატებით 5 მილიონი 

აშშ დოლარის ოდენობის კერძო ინვესტიციები მოიზიდეს. მთლიანად 2020-

2021 წლებში მთავრობის პორტფოლიო სტარტაპებმა 150 მილიონი ლარამდე 

კერძო ინვესტიციები მოიზიდეს ქვეყანაში, სახელმწიფოს მხრიდან 

დაფინანსებულ 15 მილიონ ლარზე. 

ჩატარებული თეორიული კვლევის საფუძველზე დასტურდება 

საინოვაციო აქტივობაში განათლების და სამეცნიერო კვლევების ფუნდამე-

ნტური მნიშვნელობა. აღნიშნული სექტორის გასაძლიერებლად სახელ-

მწიფოს მიერ გაწეული დაფინანსება მზარდია. წლების განმავლობაში 

იზრდებოდა განათლებაზე გაწეული ხარჯების აბსოლუტური მოცულობა. 

1995 წელთან შედარებით 2020 წელს დაახლოებით 45-ჯერ გაიზარდა 

შესაბამისი ნაერთი ხარჯების ოდენობა. თუმცა მთლიან ხარჯებში თუ 1996 

წელს განათლებაზე გაწეული ფუნქციური ხარჯი 10,5 %-ს შეადგენდა, 2020 

წელს ამ მაჩვენებელმა დაახლოებით იგივე წილი დაიკავა და 10,7% შეადგინა.  
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რაც შეეხება მშპ-თან განათლებაზე გაწეული ხარჯების მიმართებას, 

მეოცე საუკუნის 90-იანი წლების შემდგომ პერიოდში ეს მაჩვენებელი 

უკიდურეს ქვედა ნიშნულზე 2003 წელს  იყო 1,9%-ით და 2019 წელს მიაღწია 

ყველაზე მაღალ დონეს - 3,9%-ს. 2022 წლის 1 იანვრიდან საქართველოში 

ამოქმედდება „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ კანონი, რომლის 

მიხედვით სავალდებულოა, სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი იმგვარად 

მომზადდეს და დამტკიცდეს, რომ საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტის 

ფუნქციური კლასიფიკაციის მიხედვით განათლების სფეროს დაფინანსების 

მოცულობა არ იყოს დასაგეგმი წლისთვის პროგნოზირებული ნომინალური 

მთლიანი შიდა პროდუქტის 6%- ზე ნაკლები. 

მეორე საკითხი  ინოვაციების ეროვნული სისტემის გაძლიერების 

შესაძლებლობებს ეხება. საინოვაციო პოლიტიკის ინსტრუმენტები ისე უნდა 

იყოს მომართული, რომ ხელი შეუწყოს დაინტერესებული მხარეების ქცევას 

ინოვაციების პოლიტიკის მიზნის მიღწევაში.   

ჩატარებული თეორიული კვლევის საფუძველზე ვიზიარებთ 

საინოვაციო პოლიტიკის ფორმირების ზოგადი ჩარჩოს საფუძვლად 

ხუთმაგი სპირალის მოდელის აღებას, რომელიც გულისხმობს სამეცნიერო, 

სახელმწიფო, ბიზნესის და სამოქალაქო სექტორების ურთიერთჩართუ-

ლობას, მდგრადი განვითარების საერთო კონტექსტის გათვალისწინებით, 

რომელიც შესაძლებელია მოდელირებულად  წარმოვადგინოთ ნახაზზე 1. 

ადგილობრივი თავისებურებების იდენტიფიცირება ის პირველადი 

სამუშაოა, რომელიც რეალური სამიზნე ნიშნულების განსაზღვრასთან 

ერთად ჩარევის მექნიზმების შერჩევასაც განაპირობებს. დაგეგმვის და 

სამიზნე ნიშნულების მისაღწევად სათანადო კოორდინაციის თანმიმდევ-

რული ფუნქციები უაღრესად გასათვალისწინებელია ინოვაციური 

პოლიტიკის წარმატებისთვის. 

საინოვაციო პოლიტიკა საჭიროა შეიცვალოს, მოერგოს და გაუმკლავ-

დეს ინოვაციისა და ტექნოლოგიის ცვალებად ბუნებას.  

თეორიული, ემპირიული კვლევის შედეგების და სტატისტიკური 

ანალიზის ბაზაზე ნათლად ჩანს, რომ საინოვაციო აქტივობაში ჩართულ 
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აგენტთა სისტემურ კავშირებს გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება.  საინო-

ვაციო აქტივობა თავის მხრივ მრავალასპექტიანია და ფართოდ  უკაშირდება 

ადამიანური კაპიტალის განვითარების, კვლევებისა და განვითარების (R&D), 

ინოვაციების, ტექნოლოგიების, მეწარმეობის, პროდუქტისა და მომსახუ-

რების განვითარებასის ხელშეწყობ გარემოებებს, რაც მაკროდონეზე 

საინოვაციო რეგულაციებისა და სტიმულების განხილვისას სხვადასხვა 

პოლიტიკის ურთიერთშემავსებლობას გულისხმობს.  

 
ნახ. 1. საინოვაციო პოლიტიკის „ხუთმაგი სპირალის“ ჩარჩო. 

 

„ხუთმაგი სპირალის“ ზოგადი მოდელის ფარგლებში საინოვაციო 

პოლიტიკის ინსტიტუციური უზრუნველყოფისთვის საქართველოში 

შესაძლებლად მიგვაჩნია შემდეგი მექნიზმის მოწყობა - ნახ. 2. 

საინოვაციო აქტივობის საერთო მდგომარეობის შეფასების და 

საინოვაციო განვითარების დონის შეფასების გათვალისწინებით 

განსაზღვრული მიზნების მიღწევისთვის ქსელური კავშირების გაძლერება 

აუცილებელია. სახელმწიფოს მხრიდან მნიშვნელოვანია ამ კავშირების 

გაძლიერების ხელშეწყობა.  
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ნახ. 2. საქართველოს საინოვაციო პოლიტიკის ინსტიტუციური მოწყობის 

მექნიზმი 
 

მესამე საკითხში – „საინოვაციო საქმიანობის სტიმულირების 

პოლიტიკის სრულყოფის გზები“ – ადგილი ეთმობა საინოვაციო საქმიანობის 

სტიმულირების სახელმწიფო პოლიტიკის ზოგიერთ იმ კრიტიკულ საკითხს, 

რასაც განვითარებადი ქვეყნები ხშიარად აწყდებიან და საქართველოს 

საინოვაციო პოლიტიკის სრულყოფისა და განვითრებისთვის დიდი 

მნიშვნელობა აქვს. აღნიშნული საკითხების გაცნობა და ანალიზი ეფექტიანი 

ინოვაციური პოლიტიკის გატარებას და წარუმატებლობის რისკების 

შემცირებას უწყობს ხელს, რაც შესაბამისად სასარგებლოა რესურსების 

გაფლანგვის თავიდან ასარიდებლად. 

ნებისმიერი განვითარების დონის ქვეყანაში საინოვაციო საქმიანობაში 

ჩართულია აგენტთა მრავალი მხარე და გლობალურად თუ კონკრეტული 

სამიზნე ნიშნულების მისაღწევად რამდენიმე ინსტიტუტის მასშტაბით 

კოორდინაცია აუცილებელია. მიუხედავად გარკვეული საერთო მახასიათებ-
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ლებისა, საინოვაციო პოლიტიკის ინსტრუმენტარიუმი განსხვავდება 

ქვეყნების მიხედვით.  

ჩატარებულმა გამოკვლევამ გვიჩვენა, რომ საქართველოში მეტად 

სუსტია ცოდნის გადადინება საწარმოებსა და კვლევების განმახორცელებელ 

დაწესებულებებს შორის. საინოვაციო პოლიტიკის ეფექტიანობისთვის მნიშ-

ვნელოვანი იქნება იმ ინსტრუმენტების წახალისება,  რომელიც გამიზნული 

იქნება ტექნოლოგიის ტრანსფერის ოფისების შესაქმნელად, მაგალითად, 

უნივერსიტეტებისა და ინდუსტრიის თანამშრომლობის ხელშესაწყობად. 

მოსალოდნელი დადებითი ეფექტი ექნება საკომუნიკაციო ქსელების 

მხარდაჭერის პროექტებს სახელმწიფოს მხრიდან, რომელიც, მაგალითად, 

წაახალისებს ერთი მხრივ, უნივერსიტეტებს  რომ იმუშაონ კერძო 

სექტორთან და მეორე მხრივ, ინდუსტრიებს, რომ კვლევებზე დაფუძნებული 

ინოვაციები განავითარონ. სამაგალითოდ მივიჩნევთ ევროპულ ტექნოლო-

გიურ პლატფორმებს, რომლებიც ინტერსექტორული თანამშრომლობით 

სინერგიული ეფექტის მიღების შესაძლებლობას იძლევა. 

ჩვენ მიერ წარმოდგენილ საინოვაციო პოლიტიკის მექანიზმში კოორ-

დინაციას განსაკუთრებული როლი აკისრია. ამ ფუნქციის შესასრულებლად 

ქმედით ორგანოდ უნდა გადაიქცეს საქართველოს კანონით „ინოვაციების 

შესახებ“ განსაზღვრული საქართველოს მთავრობის სათათბირო ორგანო – 

კვლევებისა და ინოვაციების საბჭო, ან შეიქმნას ალტერნატიული ორგანო. 

სახელმწიფოს საინოვაციო პოლიტიკაში ინსტიტუტების და უწყებების 

განხილვა, რომლებსაც ამ პოლიტიკის შემუშავების ან/და განხორციელების 

მანდატი აქვს, საკვანძო საკითხია. 

საინოვაციო პოლიტიკის შემუშავების და სრულყოფის გზაზე 

თანმიმდევრული პოლიტიკის ჩამოყალიბებისთვის, რომელიც ინოვაციების 

ეროვნული სისტემის მთლიან კონტექსტს ითვალისწინებს,  მნიშვნელოვანია 

სწორად შეფასდეს საბაზრო დეფორმაციები და საინფორმაციო ასიმეტრიები, 

ანდა, მაგალითად, რატომ არ იქმნება ცოდნის ეფექტიანი გადადინება 

უნივერსიტეტებიდან საწარმოებში (ხშირად ეს გამოყენებითი კვლევების 

ნაკლებობას უკავშირდება), რომელიც სახელმწიფოს ჩარევისთვის სწორი 
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ორიენტირების განსაზღვრის შესაძლებლობას იძლევა. განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია სწორად შეფასდეს გასატარებელი სამთავრობო პოლიტიკა 

მაშინ, როცა საკითხი მწირი რესურსების განთავსებას ეხება.  

გასათვალისწინებელია „შესაძლებლობების ესკალატორის“ მიხედვით 

საინოვაციო საქმიანობის სტიმულების გამოყენება. იგი გულისხმობს 

პირველ რიგში ინოვაციური სისტემის განვითრების დონის („სიმწიფის“ 

სტადიის) შეფასებას.  მნიშვნელოვანია იმ კრიტიკული ვითარების განხილვა, 

რომელიც საინოვაციო ეკოსისტემაში კომპლემენტარული ფაქტორების 

ნაკლებობას უკავშირდება.   

საქართველოს საინოვაციო საქმიანობის ანალიზის საფუძველზე 

გამოტანილი დასკვნებისა და მოცემული „შესაძლებლობების ესკალატორის“ 

შედარებით ვარკვევთ, რომ საქართველო არსებითად განვითარების პირველ 

და ნაწილობრივ მეორე ეტაპზე იმყოფება.  

 

დასკვნა 

 ინოვაცია არის ფართო კონცეფცია, რომელიც მოიცავს არა მხოლოდ 

კვლევებსა და განვითარებას (R&D), გამოგონებას, პატენტებს და ახალ 

ტექნოლოგიებს, არამედ დამატებით აქტივობებს პროცესების და ხარისხის 

განახლებისთვის, ახალი ბიზნესმოდელების შემოღებას და პროდუქტის 

იმიტაციის განხორციელებას. ინოვაციის უკანასკნელი ტიპი განსაკუთრებით 

გავრცელებულია განვითარებად ქვეყნებში, სადაც ინოვაციური შესაძლებ-

ლობები ნაკლებად არის განვითარებული, ვიდრე განვითარებულ ქვეყნებში. 

ამ ინოვაციის მზარდმა სახეობამ შეიძლება დიდი სარგებელი გამოიწვიოს 

პროდუქტიულობისა და დასაქმების ზრდის გათვალისწინებით.  

ინოვაციების განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია ხელშეწყობის 

სათანადო სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება. აღნიშნული პოლიტიკის 

განხილვისთვის მნიშვნელოვანია გავიაზროთ ეროვნული ინოვაციური 

გარემო როგორც სისტემა, რომელიც მოიცავს მრავალი ურთიერთდაკავ-

შირებული კომპონენტის ერთობლიობას. მათ შორის მნიშვნელოვანია 

ტექნოლოგიებისა და ინფორმაციის მოძრაობა ადამიანებს, საწარმოებსა და 
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ინსტიტუტებს შორის. ეკონომიკური აგენტები მუდმივად ეძებენ ეფექტიან 

გზებს მიზნების მისაღწევად. ინოვაციების განვითარება როგორც 

სახელმწიფოს, ისე ფირმების მხრივ სწორედ ამგვარ გამოწვევებზე პასუხია.  

ინოვაციების გლობალური ინდექსის ანალიზის საფუძველზე ირკვევა, 

რომ საქართველოს წამყვანი პოზიცია უკავია რიგი ქვეინდექსების 

მიხედვით, მაგრამ სუსტ მხარეებში გამოიკვეთა რიგი მახასიათებლები, 

რომლებიც  ადამიანური რესურსების პოტენციურ განვითრებას აფერხებს. 

შეინიშნება უმაღლეს სასწავლებლებსა და კერძო სექტორს შორის კვლევითი 

თანამშრომლობის სიმწირე, კლასტერული განვითარების დაბალი დონე, 

ინტელექტუალური საკუთრების შემოსავლებში სიმწირე და სხვა. 

პროგრესის მისაღწევად საჭიროა ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგას 

განათლებისა და კვლევების განსავითარებლად. ასევე, სასურველია, კერძო 

ბიზნესის მეტი აქტიურობა ამ პროცესში, რაც ბიზნესის კონკურენციის 

ხელშეწყობითა და ინოვაციების დასანერგად წამახალისებელი ღონისძიე-

ბების გატარებითაა შესაძლებელი.  

ინოვაციების გლობალურობის და სექტორთაშორის გავრცელების 

მასშტაბი იზრდება, რითაც ფართოვდება ეკონომიკური ზრდის ბაზა, 

მაგრამ ამასთან, ჩნდება განვითარების პოლიტიკის ახალი გამოწვევები. 

ინოვაციური და ტექნოლოგიური განვითარება სისტემის აქტორთა  

კომპლექსური ნაკრების ურთიერთქმედების შედეგია, რომელიც მოიცავს 

საწარმოებს, უნივერსიტეტებს და კვლევით ინსტიტუტებს. სამეცნიერო, 

ტექნოლოგიური და სამრეწველო პოლიტიკა, როგორც ინოვაციური განვი-

თარების არხი, შესაბამისად მეტად გართულდა. სისტემის ელემენტებს 

შორის კოორდინაციის „ჩავარდნის“ დაძლევა წარმატებული ინოვაციური 

პოლიტიკისთვის უმნიშვნელოვანესი ამოცანა გახდა. ინოვაციებზე 

ორიენტირი კერძო სექტორისთვის საკვანძო ამოცანაა, მაგრამ ისტორიული 

გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ გარდაქმნებისა და კრიზისების დროს 

სახელმწიფოს ყოველთვის გადამწყვეტი როლი ენიჭება ინოვაციური 

პოლიტიკის გატარებაში. 

საინოვაციო გარემოზე, როგორც სისტემაზე აქცენტირება მნიშვნე-
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ლოვან მიდგომებს გვთავაზობს ეფექტიანი სამთავრობო პოლიტიკისთვის. 

საჭიროა ინოვაციების სტიმულირების პოლიტიკა მიმართული იყოს 

სისტემური ხარვეზების მოსაგვარებლად, განსაკუთრებით პოლიტიკა 

მიმართული უნდა იყოს კავშირურთიერთობათა ქსელის და ფირმების 

შესაძლებლობების გასაუმჯობესლად, რათა მათ ინოვაციების შემუშავება, 

ათვისება და დანერგვა გააუმჯობესონ.  ინოვაციების მასტიმულირებელი 

ეფექტიანი პოლიტიკის გატარებისას არსებითია ქვეყნის თავისებურებების 

გათვალისწინება, რადგან ქვეყნები განსხვავდებიან ეკონომიკური 

განვითარების დონით, ქვეყნის შიგნით სექტორებს აქვთ განსხვავებული 

ინოვაციური დინამიკა და მოთხოვნები, პოლიტიკური სისტემები 

განსხვავდება მათი წარმოშობისა და მახასიათებლების მიხედვით.  

საქართველოში საწარმოთა ინოვაციური აქტივობის ანალიზმა (2016-

2019 წწ.) გვიჩვენა, რომ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები უნდა გადადგან როგორც 

თავად  ბიზნესებმა ინოვაციური აქტივობის გასაზრდელად, ასევე გარე 

სუბიექტებთან თანამშრომლობის თვალსაზრისით.  სახელმწიფოს მნიშვნე-

ლოვანი როლია ამ პროცესში ქსელური კავშირურთიერთობების 

გაძლიერების ხელშემწყობი გარემოს შექმნა ამ სუბიექტებს შორის და იმ 

საბაზისო ობიექტების გაძლიერება, რომელიც მნიშვნელოვან სტიმულს 

მისცემს კონკურენტუნარიანი სტარტაპების ფორმირებას. მნიშვნელოვანია 

საქართველოს ინოვაციური ბიზნესაქტივობის განხილვა კერძო უცხოური 

საკუთრების და უცხოეთის უპირატესობით შექმნილი შერეული კერძო 

საკუთრების ჭრილში. შედარებით სასურველ ორიენტირებს ავლენს 

შერეული საკუთრებით შექმნილი საწარმოების ინოვაციური აქტივობა, რაც 

გვაძლევს იმის თქმის საფუძველს, რომ ადგილობრივი პარტნიორობით 

შექმნილი საწარმოები ინოვაციური აქტივობის სხვადასხვა ასპექტის სავარა-

უდოდ უფრო მოტივირებულია, ვიდრე წმინდა უცხოურ საკუთრებაზე 

დაფუძნებული საწარმოები. თუმცა პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებთან 

მაღალი კორელაცია კერძო უცხოური საკუთრების საწამოებმა გამოავლინა. 

საინოვაციო პოლიტიკას აქვს პოტენციალი, დიდი გავლენა იქონიოს 

შემოსავალსა და ადამიანის კეთილდღეობაზე, მაგრამ ასევე შეიძლება იყოს 
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ძვირი და არაეფექტიანი. ბევრ განვითარებად ქვეყანაში რეალობაა ის, რომ 

ინოვაციური პოლიტიკა ჯერ კიდევ ფრაგმენტული და განუვითარებელია. 

განსაკუთრებით გამოწვევებია საბიუჯეტო რესურსების სიმცირის 

პირობებში. მზა რეცეპტები ეფექტიანი საინოვაციო პოლიტიკისთვის არ 

არსებობს, მაგრამ „შესაძლებლობების ესკალატორის“ მიხედვით განვითა-

რების ძირითადი ეტაპის იდენტიფიცირება სათანადო პოლიტიკის ან 

პოლიტიკების კომბინაციის გატარების კარგ ორიენტირებს იძლევა. 

საქართველო უფრო მეტად პირველ და ნაწილობრივ მეორე ეტაპზეა. აღნიშ-

ნულის გათვალისწინებით საინოვაციო პოლიტიკის სამიზნეა მენეჯერული 

და ორგანიზაციული შესაძლებლობების შექმნა, STEM უნარებისა და 

ინჟინერიის განვითარება, ხარისხის ეროვნული ინფრასტრუტურისა და 

ინკუბაციის ძირითადი ინფრასტრუქტურის შექმნა; ფიზიკური, ადამიანური 

და ცოდნის კაპიტალის ბარიერების აღმოფხვრა. ამასთან, მნიშვნელოვანია 

მეორე ეტაპის სამიზნე მიმართულებებიც: ტექნოლოგიური 

შესაძლებლობების შექმნა; კვლევებისა და განვითარების (R&D) პროექტების 

სტიმულირება; ინდუსტრიისა და აკადემიური სექტორის დაკავშირება; 

კვლევის ხარისხის გაუმჯობესება, ინოვაციური და საექსპორტო ინფრას-

ტრუქტურის გაუმჯობესება. 
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