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                                                ABSTRACT  

 
The dissertation "Development of the Network of Inclusive Business-

Incubators as a Basis for Poverty Reduction" consists of an introduction, three 

chapters and a conclusion.  

The introduction introduces the urgency of the problem to be researched, the 

subject and object of the research, the goal and objectives, the current level of the 

problem, methods and methodology, results and news, etc.  

The first chapter of the research: ”The Essence of Business-Incubators and 

their Role in Inclusive Economic Growth" has three subsections. First subsection-

“Characterization of Inclusive Growth of Economy (Business)” reviews the essence 

of inclusive economic growth, its comparison with the economic growth, shows its 

advantages compared to the latter. This subsection also reviews poverty, unequal 

distribution of income and we share the opinions of various scientists for reducing 

the poverty.  

The second chapter: “Ways to Achieve Inclusive Growth and their 

Relationship with Business-Incubators” considers several ways for inclusive growth: 

employment, new workplaces, investments in human capital and etc. Among them, 

we paid special attention to the development of human capital and in order to achieve 

it, it is necessary to provide equal support for qualified education in Georgia, teaching 

focused on labor market requirements, continuous improvement of education, 

modification of programs and etc. In addition, in the same subsection, we show 

Georgia's place in the rating of the  inclusive growth of the world. We have 

mentioned the improvement of its positions, but this achievement is not  enough. 

 In the third subsection, we review the opinions of some scientists Sh. 

Machavariani, Z. Ghudushauri, E. Baliashvili  as well as various international 

organizations (NBIA, SPCA and others) about inclusive business-incubators and their 

role in poverty alleviation. We noted the commitments made by the Government of 

Georgia in this direction and the current results of their implementation. 

The second chapter of the dissertation: ”The Analysis of the Level of Poverty 

and Standard of Living of Georgian Population (according to Tserovani Refugee 

Settlement)” consists of three subsections. The first subsection-“Unemployment and 

Poverty and Development Trends in Georgia” reflects unemployment level which 

reduces from year to year (2008-17.9%, 2018-12.7%), but still remains high, in some 

regions it is higer, e.g Tbilisi (17.7%),Kvemo Kartli (14.6%),  absolute poverty (19.5 

% in 2019) large amount of people with monthly salary of 100 Lari and less ( 16% of 

those with declared salary income, 191,000 people) and etc. 

The second subsection presents unequality in the incomes of Georgian 

population which reduces from year to year (according to total consumer spending, 

2008-0.40,2009-0.37) but it is still close to the credit line and the Georgian 

government needs to take effective measures to increase the incomes of the 

population. As for income, the salary of employees is increasing and exceeds 1000 

GEL per month. But the average annual income is very small - on average 300-330 

GEL and it is only 4-5 GEL higher than the monthly expenses. Tbilisi is in a better 
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condition, other regions are in even worse conditions. It is clear that with such 

incomes, the population of Georgia is in poverty. 

The third chapter of the second chapter is dedicated to the study of the living 

standards of the population in Tserovni Settlement and the readiness of young 

refugees to study in a business incubator. We conducted this survey among 80 

households and by studying their incomes we found that their average monthly 

income is 395.8 GEL. 72.5% or 57 families are poor, 7.5% or 6 families are poorer, 

and 20% or 17 families are average wealthy (they have family members in emigration 

and receive remittances from there). The income inequality coefficient in Tserovni 

Settlement is (Gini coefficient) 0.33, but this is not a good situation. This figure is at 

this level because almost everyone here is poor, the rich do not live here and the 

income inequality is not sharp. 

At the end of the second chapter of the dissertation we made a conclusion that 

the poverty should be decreased both in Tserovani Refugee Settlement and in 

Georgian regions . This will be reached if these people are employed. This should 

apply to all refugees who are able to work in Tserovani. If these people are employed, 

they will get proper incomes and the government will no longer need to provide 

them with refugee benefits from the budget. 

The third chapter of the dissertation – “Development  Perspectives of 

Inclusive Business-Incubators in Georgia”  is divided into two subsections. The first 

subsection introduces the model of spreading and development of business-

incubators in Georgian regions, the second subsection offers our concept of 

establishment and working of buisiness-incubators in Tserovani Refugee Settlement. 

In the first subsection, we present and critically evaluate the concept of a 

similar settlement developed in 2004 by “the Association for Business Development 

and the Protection of Businessmen's Rights”. Our critique focused on the 

development stages of business incubators (instead of 6 stages there should be 10) as 

well as deadlines, staffing of incubators and many others. We believe that, in 

inclusive bisiness-incubators,  we should teach  poor people, unemployed ones, 

refugees, people with disabilities and similar ones,or those who do not have the 

resources to study business independently. We have raised the issue that the 

Government of Georgia should develop a law "On the Development of Small Business 

and Inclusive Business-Incubators", Georgian Entrepreneurship Agency should 

develop a package of typical documents for opening inclusive business-incubators, 

Georgian government should instruct city halls and municipalities to establish 

Programs and many more. After taking the natural-climatic conditions in all regions 

of Georgia and the traditions of the population into account, we have developed 

acceptable profiles of business-incubators to be established with them: Racha-

Lechkhumi-tourism, cattle breeding, bottling of mineral waters, Guria - agriculture 

(tea and hazelnut business), Adjara - citrus, tourism, tobacco, cattle breeding, etc. In 

such business incubators, the poor population will establish a business and employ 

themselves. In this way, the population of Georgia will gradually get out of poverty. 

We believe that, in inclusive business-incubators,  we should highlight 

agribusiness.Georgia always had and still has potential to produce agruicultural 
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products. In these conditions, 80% of food products are imported in Georgia. Such 

attitude towards foreigners is especially developed in the conditions of today’s 

pandemic. The pandemic necessarily requires Georgia to move from a consumer 

economy to a productive economy. 

In the second subsection, we presented our concept about establishment and 

working of business-incubator in Tserovani Refugee Settlement. It includes 30 

refugees, on the first year, they will study and on the second year, they will establish 

micro or small enterprise. In this chapter, we have calculated the schedules of the 

works for  establishment and development of the incubator and training of refugee 

beneficiaries, incubator costs which should be covered by  Mtskheta Municipality 

Budget. Furthermore, we have calculated the social and economic effects that 

Mtskheta Municipality and the population of Tserovani Refugee Settlement  will 

receive through these measures.  

The dissertation ends with a conclusion. 

 

              სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება  

         თემის აქტუალურობა: საკვლევად აღებული თემის აქტუალურობა იმაში 

მდგომარეობს, რომ ქვეყანაში ბიზნეს-ინკუბატორების განვითარებას 

მეცნიერები მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების ერთ-ერთ ყველაზე 

ეფექტიან მექანიზმად მიიჩნევენ. მათგანვე ცნობილია ისიც, რომ ბიზნეს-

ინკუბატორები 20-ჯერ და მეტად აჩქარებენ მცირე საწარმოთა განვითარებას და 

20%-ით ამცირებენ ბიზნესში წარუმატებლობის შემთხვევებს.1 ამ დასკვნებს 

მეცნიერები აკეთებენ მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებში, ხოლო 90-იანი 

წლების დასაწყისიდან ევროპის ყოფილ სოციალისტურ ქვეყნებში-ჩეხეთში, 

პოლონეთში, უნგრეთში, რუმინეთში და ბულგარეთში მასიურად გახსნილ 

ბიზნეს-ინკუბატორების შედეგებით. მაშინაც და ახლაც, ამ ქვეყნებში ახლად 

გახსნილ მიკრო, მცირე, თუ საშუალო საწარმოებს, რომლებსაც პრობლემები 

აქვთ ბიზნესის გაძღოლაში, ბიზნეს-ინკუბატორში ასწავლიან მათ დაძლევას, 

ამასთან უფასოდ უწევენ ინჟინერიგულ, ინფორმაციულ, მარკეტინგულ, 

ბუღალტრულ და სხვა მომსახურებას, გადასცემენ ახალ ტექნოლოგიებს, 

ფულად კრედიტს და მრავალ სხვას. 

         ამ საქმიანობით ბიზნეს-ინკუბატორები დამწყებ ბიზნესმენს ფეხზე 

აყენებენ, ამაღლებენ მის საქმიან აქტივობას და სათანადო ბიზნეს-განათლების 

                                                 
1 ბიზნეს-ინკუბატორების ქსელის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში, ბიზნესის 

განვითარების მხარდაჭერისა და ბიზნესმენთა უფლებების დაცვის ასოციაცია, თბ., 2004, გვ.4 
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გადაცემით უნერგავენ რწმენას, რომ ის შემდგომში წარმატებით გაართმევს 

თავს დაწყებულ საქმეს. 

          საბაზრო ეკონომიკაზე საქართველო ევროპის ზემოთჩამოთვლილ 

ქვეყნებთან ერთად გადავიდა, მაგრამ ბიზნეს-ინკუბატორები საქართველოში 

არ გახსნილა. ასე რომ, საქართველოში ბიზნესის დაწყებას და განვითარებას 

საქართველოს მოსახლეობა სრულიად მოუმზადებელი შეხვდა. ვიღაცამ მაინც 

დაიწყო ბიზნესი და გაუმართლა (იღბლიანი გამოდგა), ვიღაცამ კი დაიწყო და 

გაკოტრდა. გაკოტრებულები მეტი აღმოჩნდნენ გადარჩენი-ლებთან 

შედარებით და დაიწყო უმუშევრობა და სიღარიბე. ბევრმა ჩვენმა 

თანამემამულემ გადასარჩენად ემიგრაციის გზა აირჩია. ეს არ მოხდებოდა, რომ 

საქართველოს მაშინდელ მთავრობას, ყველა რაიონში თუ არა, ყველა ქალაქში 

მაინც, პოლონეთის, ჩეხეთის თუ უნგრეთის დარად, ბიზნეს-ინკუბატორები 

გაეხსნა და ბიზნესის სწავლის მსურველებისთვის უფასოდ ან მათთვის მისაღებ 

ფასად ესწავლებინა ბიზნესი და საწარმოს გახსნა-ამუშავებაში დახმარებოდა. 

სამწუხაროა, მაგრამ ეს მაშინ არ მოხდა. საქართველოს დღევანდელმა 

მთავრობამ (,,ქართული ოცნება’’ გვაქვს მხედველობაში) ხელისუფლებაში 

მოსვლისთანავე დაიწყო ბიზნეს-პარკების, ბიზნეს-ცენტრების, ბიზნეს-

ინკუბატორების, ტექნოლოგიური პარკების და სხვათა მასიური მშენებლობა, 

მაგრამ ყველა ისინი უახლეს ინოვაციებზე საქართველოს გადასასვლელად 

არიან გამიზნული და მათი მუშაობის პროგრამები ახალი ტიპის 

ტექნოლოგიებზეა ფოკუსირებული. ეს მიზანი გრძელვადიანია. როცა ეს ვადა 

გავა, ეს პროგრამებიც უპირობოდ მაღალ შედეგებს მისცემს ქვეყანას, მაგრამ რა 

ქნას დღეს მოსახლეობის იმ ნაწილმა, რომელიც სიღარიბის ზღვარზეა (ასეთი 

კი 70-80 %-ია). მათ სახელმწიფო ვერ ასაქმებს, თავად კი  არ აქვთ ბიზნეს-

განათლება, რომ ბიზნესი დაიწყონ და თვითონ დაისაქმონ თავისი თავი. ეს 

პრობლემა საქართველოში მეტად მწვავედ დგას. ამიტომ არის ინკლუზიური 

ბიზნეს-ინკუბატორების გახსნის თემა აქტუალური. საქართველოში ასეთი 

ინკუბატორები უნდა გაიხსნას ტექნოლოგიური ბიზნეს-ინკუბატორების 

პარალელურად და მათი მიზანი უნდა იყოს მოსახლეობის მოწყვლადი 

ფენისთვის-ღარიბ-ღატაკები, შრომის უნარშეზღუდულები, მიგრანტები და 
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სხვები- ბიზნესის სწავლება და ამ გზით მათი თვითდასაქმება და სიღარიბის 

შემცირება. ნაშრომში ეს საკითხი გვაქვს საფუძვლიანად დასაბუთებული. 

         კვლევის მიზანი და ამოცანები. კვლევის მიზანია საქართველოს 

მოსახლეობის სიღარიბის შესამცირებლად ინკლუზიური ბიზნეს-

ინკუბატორების როლის გამოკვლევა და რეკომენდაციების შემუშავება მათი 

მასიური განვითარება-გაფართოებისთვის. 

       კვლევის მიზნიდან გამომდინარე ნაშრომში დასახული და გადაწყვეტილი 

გვაქვს შემდეგი ამოცანები: 

1. ქვეყნის ინკლუზიურ ზრდაზე ბიზნეს-ინკუბატორების როლის 

შესახებ მეცნიერთა შეხედულებების შედარება-შეჯერება და 

ავტორისეული შეფასება; 

2. საქართველოში უმუშევრობის და სიღარიბის არსებული 

მდგომარეობის და ტენდენციების გამოკვლევა; 

3. საქართველოში, კერძოდ, მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის 

ლტოლვილთა წეროვანის დასახლების მოსახლეობის ცხოვრების დონის 

ანალიზი; 

4. წეროვანის დასახლების ახალგაზრდა ლტოლვილების 

მზადყოფნის გამოკვლევა ბიზნეს-ინკუბატორში ბიზნეს- განათლების 

მისაღებად; 

5. საქართველოში ინკლუზიური ბიზნეს-ინკუბატორების 

განვითარების არსებული ჩარჩო-მოდელის შეფასება და მისი 

ტრანსფორმირებული ვარიანტის შემუშავება; 

6. წეროვანის ლტოლვილთა დასახლებაში დასაფუძნებელ ბიზნეს-

ინკუბატორის მაკეტის შედგენა. 

        კვლევის საგანი და ობიექტი. სადისერტაციო ნაშრომში კვლევის საგანს 

წარმოადგენს ბიზნეს-ინკუბატორების განვითარება საქართველოში, ხოლო 

კვლევის ობიექტს მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის ლტოლვილთა წეროვანის 

დასახლებაში ინკლუზიური ბიზნეს-ინკუბატორის ორგანიზება, 

საქართველოზე მისი განზოგადების რეკომენდაციით. 

        კვლევის მეთოდი და მეთოდოლოგია. უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენს მიერ 
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განხორციელებული კვლევა არის არა ფუნდამენტალური ხასიათის, არამედ 

გამოყენებითი ხასიათის, ანუ ჩვენი კვლევის შედეგი მის პრაქტიკულ 

გამოყენებას გულისხმობს. ამით იმის თქმა გვინდა, რომ ჩვენ ინკუბატორების 

სფეროში ახალი ცოდნა კი არ შევქმენით, არამედ ამ სფეროში არსებული 

ცოდნის (მოდელები, პრინციპები, პროდუქტები, ტექნოლოგიები და სხვა) 

პრაქტიკული დანერგვის ცდა წარმოვადგინეთ საქართველოში (მ.შ. წეროვანის 

ლტოლვილთა დასახლებაში). კვლევის ამ თავისებურებიდან გამომდინარე, 

შეირჩა კვლევის მეთოდებიც. სადისერტაციო თემაზე მუშაობისას გამოვიყენეთ 

კვლევის სხვადასხვა მეთოდები და ხერხები. კერძოდ: შედარება და 

დაკვირვება, ეკონომიკური ანალიზი, ანკეტირება და შემთხვევის  ანალიზი 

(იგივე წერტილოვანი ანალიზი), ბუდობრივი შერჩევა და პროგნოზირება. 

         შედარების მეთოდი ჩვენ გამოვიყენეთ სადისერტაციო ნაშრომის პირველ 

თავში (1.3), როდესაც ერთმანეთს შევადარეთ ინკლუზიურ ბიზნეს-

ინკუბატორებზე და ზოგადად ინკლუზიურ ზრდაზე სხვადასხვა მეცნიერთა 

შეხედულებები (გვ. 26-44; 71-75), კერძოდ, მეცნიერების-სამადაშვილის, 

ბარროს, ღუდუშაურის, შაბურიშვილის, რანიერის,  ბერიძის, ხადურის  და 

სხვათა შეხედულებები. 

      დაკვირვების მეთოდი გამოიყენება ორი ან მეტი ფაქტის, მოვლენის ან 

შეხედულების შესასწავლად. კვლევის მეთოდების სპეციალისტები 

მოვლენებზე და ფაქტებზე დაკვირვებებს აღწერებსაც უწოდებენ1. 

დაკვირვებისას ორი ან მეტი ცვლადი (ფაქტი, მოვლენა) შეისწავლება, 

აღიწერება და შემდეგ აიხსნება. დასაბუთებული ახსნა აუცილებლად 

მოითხოვს მათზე ერთდროულ  დაკვირვებას. იგი დაგვეხმარა უშუალოდ 

დაგვეფიქსირებინა ჩვენთვის საინტერესო მოვლენები, კერძოდ სიღარიბის და 

ცხოვრების დონის ამსახველი მაჩვენებლები. ჩვენს მიერ ამ ინფორმაციის 

ამორჩევა და შეგროვება მთლიანად საქართველოსა და კერძოდ, წეროვანის 

ლტოლვილთა დასახლების ზონაში, დაკვირვების მეთოდით ხდებოდა. 

ვიღებდით მხოლოდ რელევანტულ ინფორმაციას. არარელევანტული 

                                                 
1 წულაძე ლ. რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები სოციალურ მეცნიერებებში, თბ.2008, გვ.6 



9 
 

ინფორმაციიდან მის გარჩევაში სწორედ დაკვირვება გვეხმარებოდა. ეს 

პროცედურები ჩავატარეთ სტატისტიკური ინფორმაციის მოგროვებისას. 

ჩვენთვის ამ პროცესში მნიშვნელოვანი იყო საჭირო ინფორმაციაზე 

ყურადღების გამახვილება და მეორეხარისხოვან ინფორმაციაზე ყურადღების 

არ გადატანა. დაკვირვების მეთოდი გამოყენებული გვაქვს ნაშრომის მეორე 

თავის დამუშავებაში (გვ. 52-74). 

     ეკონომიკური ანალიზის მეთოდის გამოყენება მას შემდეგ არის საჭირო 

როდესაც დამთავრდება  ინფორმაციის შეგროვების პროცედურა, ანუ 

დაკვირვების შედეგად ინფორმაციის ამორჩევა. იგი კვლევის პროგრამის 

რეალიზაციის ერთ-ერთი ეტაპია. სწორედ ამიტომ ეს მეთოდიც გამოყენებული 

გვაქვს მთლიანად ნაშრომის მეორე თავის შესრულებისას (გვ. 52-74). ამ 

მეთოდით შევაფასეთ მოსახლეობის ცხოვრების დონე, სიღარიბე და 

უმუშევრობა საქართველოში (გვ. 52-74) და წეროვანის ლტოლვილთა 

დასახლებაში (გვ. 52-74), შემოსავლების უთანასწორობის მაჩვენებლები და 

სხვა.  

       ანკეტირების მეთოდი გამოვიყენეთ წეროვანის ლტოლვილთა დასახლების 

მოსახლეობის ცხოვრების დონის, უმუშევრობის და სიღარიბის დონის 

შესწავლისთვის. სამიზნე ჯგუფად ავიღეთ 80 ოჯახი და  მათი ოჯახის წევრები 

გამოვკითხეთ 11-მაჩვენებლიანი ანკეტით (გვ.70-74). 

      შემთხვევის ანალიზი(წერტილოვანი ანალიზი). შემთხვევის ანალიზი ერთი 

ობიექტის (ერთი ადგილის, მოვლენის) გამოკვლევას ნიშნავს. ჩვენს მიერ 

წეროვანის დასახლება ერთი ადგილია, ერთი წერტილია ლტოლვილთა სხვა 

დასახლებებს შორის. ჩვენ ის ავირჩიეთ ლტოლვილების კომპაქტური 

დასახლების გამო . 

     ბუდობრივი (კლასტერული) შერჩევის მეთოდის გამოყენება ჩვენს ნაშრომში 

გამოიხატება წეროვანის სამიზნე საკვლევი ჯგუფის ოჯახებით 

დაკომპლექტებაში. ოჯახი ერთგვარი ,,ბუდეა“, კლასტერია. ასეთი შერჩევა 

ვამჯობინეთ წმინდა ინდივიდების შერჩევას, რადგან ოჯახის წევრთა 

გამოკითხვით კარგად დავინახეთ რამდენია მთლიანობაში ოჯახის 

შემოსავალი და რამდენ წევრზე ნაწილდება იგი.   
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     პროგნოზირების მეთოდი. იგი იმაში გამოიხატება, რომ ნაშრომში 

შევადგინეთ როგორც მთლიანად საქართველოსთვის, ისე წეროვანის 

ლტოლვილთა დასახლებისთვის ბიზნეს-ინკუბატორების განვითარების 

სამომავლო მოდელი (თავი 3, გვ, 75-103). 

       პრობლემის შესწავლის მდგომარეობა. ინკლუზიურ ზრდაზე ნაშრომები 

აქვთ ქართველ მეცნიერებს-ნ.ხადურს, რ.აბესაძეს, ე.ბერიძეს, უ. სამადაშვილს, 

რ. ასათიანს და სხვებს, ხოლო ბიზნეს-ინკუბატორებზე ზ.ღუდუშაურს, 

ე.ბალიაშვილს, შ.მაჭავარიანს და სხვებს. მათგან განსხვავებით, ჩვენს ნაშრომში 

არჩეული გვაქვს საქართველოს ერთი გეოგრაფიული ადგილი, კერძოდ, 

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის სოფელ წეროვანის ლტოლვილთა დასახლება და 

ლტოლვილების სიღარიბის შესამცირებლად დასაბუთებული გვაქვს იქ 

ბიზნეს-ინკუბატორის დაფუძნება და ამუშავების მიზანშეწონილობა სათანადო 

ეკონომიკური გაანგარიშებებით.  

     კვლევის მეცნიერული სიახლეები. კვლევის შედეგად მიღებულ იქნა 

სიახლის შემცველი შედეგები : 

1. ჩატარებულია ბიზნესის განვითარებისა და ბიზნესმენთა 

უფლებების დაცვის ასოციაციის მიერ 2004 წელს შემუშავებული 

საქართველოს რეგიონებში ბიზნეს-ინკუბატორების ქსელის 

განვითარების ჩარჩო-მოდელის კრიტიკული ანალიზი, და, მის 

საფუძველზე წარმოდგენილია მისი ტრანსფორმაციული ვარიანტი. 

დასახელებული მოდელის ტრანსფორმაცია საჭირო გახდა ორი 

მიზეზით: პირველი მიზეზი ეხება ინკლუზიურობის ნიშანს, რაც 

მაშინდელ ინკუბატორებს არ ახასიათებდათ, მეორე კი ეხება ბიზნეს-

ინკუბატორში არა გარკვეული პრობლემების მქონე მოქმედი 

მეწარმეების შეყვანას, რასაც დასახლებული ჩარჩო-მოდელი 

ითვალისწინებდა, არამედ ბიზნესის დაწყების სურვილის მქონე 

ადამიანებისას, რომლებიც დღეს, უპირველესად მოწყვლადი ფენის 

წარმომადგენლები ანუ ღარიბ-ღატაკები არიან. 

2. ბიზნეს-ინკუბატორის დაფუძნება-განვითარების ჩვენს მიერ  

შემოთავაზებული ჩარჩო-მოდელის საფუძველზე წარმოდგენილია 
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მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის წეროვანის ლტოლვილთა 

დასახლებისთვის ბიზნესის დაწყების მსურველ 30 ბენეფიციარზე ერთი 

ინკლუზიური ბიზნეს-ინკუბატორის ფორმირების მაკეტი. მასში 

გამოანგარიშებულია მათთვის ერთი წლით ბიზნეს-სწავლების, და, 

მიკრო ან მცირე საწარმოთა დაფუძნება-ამუშავების პირველი წლის 

ხარჯები, რომელსაც მცხეთის მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს. 

აღნიშნული ხარჯები შედარებულია ამ ბენეფიციარების იმ სოციალური 

შემწეობების თანხებთან, რასაც ისინი ასევე მცხეთის მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტიდან იღებენ, და, დადგენილია შემოთავაზებული ღონისძიების 

ეფექტიანობა. ნაშრომში მსგავსი ღონისძიებების გატარების 

რეკომენდაცია მიცემული აქვთ საქართველოს სხვა რეგიონებსაც. 

       ნაშრომის პრაქტიკული დანიშნულება. ამ ნაშრომში მოცემული კვლევის 

შედეგად  ჩამოყალიბებული დასკვნები და წინადადებები შესაძლებელია 

გამოყენებული იქნეს საქართველოს მთავრობის მიერ,  როგორც წეროვანში, ისე 

ქვეყნის სხვა რეგიონებში, (განსაკუთრებით დეპრესირებულ რეგიონებში) 

მოსახლეობის სიღარიბის შემცირების გზებად და საშუალებებად. 

       ნაშრომის აპრობაცია. სადისერტაციო ნაშრომის თემაზე დაცული გვაქვს 

ორი კოლოქვიუმი და გამოქვეყნებული გვაქვს 4 სტატია რეფერირებად 

ჟურნალებში. ორ საერთაშორისო კონფერენციაზე გაკეთებული გვაქვს 

მოხსენება. 

     სადისერტაციო ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა. სადისერტაციო 

ნაშრომი მოიცავს კომპიუტერზე დაბეჭდილ 117 გვერდს. ნაშრომი შედგება 

შესავლის, სამი თავის და დასკვნისგან. მას თან ახლავს 13 ცხრილი და 7 ნახაზი. 

სადისერტაციო ნაშრომში გამოყენებულია 115 დასახელების ლიტერატურა. 

 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი შედეგები სადისერტაციო 

ნაშრომი შედგება :  

შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა  
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თავი 1. ბიზნეს ინკუბატორების არსი და მათი როლი ეკონომიკის ინკლუზიურ 

ზრდაში 

1.1. ეკონომიკის (მ.შ. ბიზნესის) ინკლუზიური ზრდის დახასიათება. 

1.2. ინკლუზიური ზრდის მიღწევის გზები  

1.3.მეცნიერები ინკლუზიური ბიზნეს-ინკუბატორების და სიღარიბის 

დაძლევაში მათი როლის შესახებ 

პირველი თავის დასკვნა  

თავი 2. საქართველოში (მ.შ. წეროვანის ლტოლვილთა დასახლებაში) 

მოსახლეობის სიღარიბის და ცხოვრების დონის ანალიზი. 

2.1. უმუშევრობის და სიღარიბის მდგომარეობა და მათი ტენდენციები 

საქართველოში  

2.2.ცხოვრების დონე და შემოსავლების უთანასწორო განაწილება 

საქართველოში 

2.3. წეროვანის ლტოლვილთა დასახლებაში მოსახლეობის ცხოვრების დონის 

და ახალგაზრდა ლტოლვილების ბიზნეს-ინკუბატორში სწავლებისთვის 

მზადყოფნის გამოკვლევა 

მეორე თავის დასკვნა 

თავი 3. საქართველოში ინკლუზიური ბიზნეს-ინკუბატორების                                     

განვითარების  პერსპექტივები 

3.1.  საქართველოს რეგიონებში ინკლუზიური ბიზნეს-ინკუბატორების    

განვითარების არსებული ჩარჩო - მოდელის შეფასება და ტრანსფორმირება  

3.2. წეროვანის ლტოლვილთა დასახლებაში ბიზნეს-ინკუბატორის    

დაფუძნება-ამუშავების კონცეფციის შემუშავება 

დასკვნა 

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა 

          სადისერტაციო ნაშრომის პირველი თავი-,,ბიზნეს-ინკუბატორების არსი 

და მათი როლი ეკონომიკის ინკლუზიურ ზრდაში“-შედგება სამი თავისგან: 

1.  ეკონომიკის (მ.შ. ბიზნესის) ინკლუზიური ზრდის დახასიათება 

2.  ინკლუზიური ზრდის მიღწევის გზები  

3. მეცნიერები ინკლუზიური ბიზნეს-ინკუბატორების და სიღარიბის 



13 
 

დაძლევაში მათი როლის შესახებ. 

    როგორც ჩამონათვალიდან ჩანს, პირველი თავის პირველ ქვეთავში 

ეკონომიკის ინკლუზიურ ზრდაზე გვაქვს საუბარი. უნდა აღვნიშნოთ, რომ ამ 

ეტაპზე მეცნიერები ინკლუზიური ზრდის ერთიან განმარტებაზე არ არიან 

შეთანხმებულნი. მსოფლიო ბანკის განმარტებით ეკონომიკური ზრდა 

ინკლუზიურია მაშინ, თუ ღარიბები და სხვა მოწყვლადი ჯგუფები მასიურად 

არიან ჩართულნი ეკონომიკურ საქმიანობაში, ანუ როცა მათი აქტივობა 

მაღალია. ინკლუზიური ზრდის პოლიტიკის შემმუშავებელი საერთაშორისო 

ცენტრი კი მიიჩნევს, რომ ინკლუზიური ზრდა ეკონომიკურ ზრდასთან ერთად 

სიღარიბის და უთანასწორობის დონის შემცირებაა.1 აზიის განვითარების 

ბანკის განმარტებით ეკონომიკური ზრდა მაშინ არის ინკლუზიური, თუ იგი 

მიიღწევა ეკონომიკურ აქტივობაში საზოგადოების მასიური მონაწილეობის 

შესაძლებლობების შექმნით2 და ა.შ. თუ ამ განმარტებებს დავაკვირდებით, 

აღმოჩნდება, რომ ეკონომიკის ინკლუზიურ ზრდად ერთნი ეკონომიკურ 

საქმიანობაში ღარიბთა აქტიურობის ამაღლებას მიიჩნევენ, მეორენი კი ამ 

აქტივობის გამოწვევით შესაძლებლობის შექმნას. ჩვენი აზრით, მათი 

გაერთიანებით შეიძლება ჩამოყალიბდეს მისი ისეთი განმარტება, რომელიც 

ორივე მხარის შეხედულებას გაითვალისწინებს, ლაკონურიც იქნება და 

ამომწურავიც. ჩვენ იგი ასე ჩამოვაყალიბეთ: ,,ეკონომიკური ზრდა 

ინკლუზიურია მაშინ, თუ იგი მიღწეულია ეკონომიკურ აქტივობაში 

საზოგადოების საყოველთაო მონაწილეობის შესაძლებლობების შექმნის 

ბაზაზე მიღებული აქტივობით“. 

       მეცნიერები ვერ თანხმდებიან ინკლუზიური ეკონომიკის წარმოშობის 

მიზეზებზეც, თუმცა, ყველა ერთხმად აღიარებს, რომ ეკონომიკური ზრდა 

არსებობდა და არსებობს დღესაც, მაგრამ იგი ვერ უზრუნველყოფს 

მოსახლეობაში ეკონომიკური უთანასწორობის შემცირებას.  ამასთან,  თვით 

                                                 
1 Ranieri R (2013) After all, What is inclusive growth? – www.ipc-undp.org/pub/IPCOnePager188.pdf 

(ნანახია 30.05.2019) 
2 Klassen, ADB,S. (2010) measuringand monitoring inclusive growth-  
http://www.adb.org/sites/default/files/publication/28492/adb-wp12-measuring-inclusive-growh.pdf  

(ნანახია 30.05.2019) 
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უთანასწორობაც ხელს უშლის ეკონომიკურ ზრდას და აფერხებს მის 

ტემპებსაც. უთანასწორობა რომ უარყოფითად მოქმედებს ეკონომიკურ 

ზრდაზე და მის ხანგრძლივობაზე, ამას აჩვენებს IMF-ის კვლევაც.1 

       ყოველივე ზემოთნათქვამიდან გამომდინარე, მეცნიერებიც და 

პრაქტიკოსებიც მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ უთანასწორობა მაშინ 

შემცირდება, თუ ზრდა იქნება ინკლუზიური ანუ ეკონომიკური აქტივობა 

იქნება საყოველთაო. როცა აზიაში სწრაფ ეკონომიკურ ზრდას ქონდა ადგილი 

(2010 წელი), რამელმაც სიღარიბე შეამცირა, მაგრამ უთანასწორობა 

მნიშვნელოვნად გაზარდა, მეცნიერმა პალავინელმა იგი ასე შეაფასა: 

,,ეკონომიკური ზრდა აზიაში არ იყო საკმარისად ინკლუზიური“.2 

    ამრიგად, თანამედროვე პირობებში მიიჩნევა, რომ ზოგადად ეკონომიკის 

ზრდა, თუ ის არ არის მიღებული ეკონომიკურ აქტივობაში მოსახლეობის 

მასიური მონაწილეობით, საკმარისი არ არის. 

      ნაშრომის პირველი თავის მეორე ქვეთავში განხილული გვაქვს 

ინკლუზიური ზრდის მიღწევის გზები.  

    დავოსის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ექსპერტებმა 2017 წელს ამ 

გზებად დაასახელეს3: განათლება; ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და 

მოქალაქეთა საბაზო საჭიროებათა დაკმაყოფილება; კორუფციასთან ბრძოლა 

და შემოსავლის დაბალანსებული განაწილება; საფინანსო სისტემის 

ინკლუზიურობა; ეფექტური საბინაო მშენებლობა; შრომითი მოწყობა და 

უმუშევრების დახმარება; გადასახადების განაწილება და სოციალური დაცვა. 

ქართველი მეცნიერი ნ. ხადური მის ბარიერებად ასახელებს-კერძო სექტორის 

დაბალ კონკურენტუნარიანობას, არასათანადოდ განვითარებულ ადამიანურ 

კაპიტალსა და ფინანსებზე შეზღუდულ ხელმისაწვდომობას.4 მეორე ქართველ 

                                                 
1 Era Dabla Norris, Kalpana Kochhar. Causes and Consequences of Income Inequality; A Global 

Perspective, International Monetary Fund, June, 2015 

2 Palavinel, UNDP,T (2011) Consultation on conceptualizating inclusive growth – 

http://www.undo.org 
3 https://medium.com 
4 ხადური ნ. ინკლუზიური ზრდის ფაქტორები და საქართველოს ეკონომიკის წინაშე 

არსებული გამოწვევები, ჟ.,,ეკონომისტი“, N1, 2018, გვ. 39-41 

http://www.undo.org/
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მეცნიერ ე. ბერიძეს კი მიაჩნია, რომ ინკლუზიური ზრდა მიიღწევა დასაქმებით 

და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნით, ეკონომიკის ტრანსფორმაციით, 

ინვესტიციებით ადამიანირ-კაპიტალში, პროგრესული ფისკალური 

პოლიტიკის გატარებით და სოციალური დაცვით.1 

       ეკონომიკის ინკლუზიური ზრდის გზების და საშუალებების ამ 

სიმრავლიდან, ჩვენ, მეტი უპირატესობა ადამიანურ-კაპიტალში ინვესტიციებს 

ანუ განათლებას მივანიჭეთ, და, ვთვლით, რომ დღევანდელ ეტაპზე 

საქართველოში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ადამიანურ კაპიტალში 

ინვესტიციების გაფართოებას უნდა მიენიჭოს, რადგან მეწარმეებიც და 

პრაქტიკოსი მეცნიერებიც, რომლებსაც უშუალო შეხება აქვთ ბიზნესთან, 

ერთხმად აღიარებენ საქართველოს შრომისუნარიანი მოსახლეობის 

პროფესიონალიზმის დაბალ დონეს. იგივე არის ნათქვამი 2016-2020 წლების 

საქართველოს სამთავრობო პროგრამაში-,,თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, 

კეთილდღეობა“; მასში ვკითხულობთ: ,,...ბიზნესის კეთების მხრივ, 

უპირველესი პრობლემა კვლავ კვალიფიციური სამუშაო ძალის ნაკლებობაა. 

ამავე დროს უმუშევრობა რჩება მწვავე პრობლემად...“2 

       შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე ორიენტირებული სამუშაო ძალის 

განვითარების პრიორიტეტულობა აქვს დასახელებული პოლონეთის ყოფილ 

პრემიერ მინისტრს ლ. ბალცეროვიჩს თავის წიგნში-,,სახელმწიფო გარდამავალ 

პერიოდში“.3 თავის დროზე თვით პ. სამუელსონიც წერდა ,,რაც უფრო 

განათლებული და მცოდნეა ადამიანი, მით მეტი წვლილი შეაქვს ეროვნული 

მეურნეობის განვითარებაში...“4 

      თუმცა ამ ყველაფრით იმის თქმა არ გვინდა, რომ მხოლოდ განათლების 

დონის ამაღლება გააუმჯობესებს ყველაფერს, რაც ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდას 

და სიღარიბის შემცირებას სჭირდება. განათლების დონე, მისი შესაბამისობა 

შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან მთავარია, მაგრამ ყველაფერი არ არის, აი, რას 

                                                 
11 ბერიძე ე. ინკლუზიურობა: ეკონომიკური ზრდისა და განვითარების უმნიშვნელოვანესი 

ფაქტორი, ჟ.,,ეკონომიკა და ბიზნესი“, N1, 2017, გვ.69 
2 თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა, სამთავრობო პროგრამა 2016-2020წ. 

თბილისი, ნოემბერი, 2016, გვ.14 
3 ბალცეროვიჩი ლ. სახელმწიფო გარდამავალ პერიოდში, თბ., 2002, გვ.118 
4 სამეულსონი პ., ნორდჰაური ვ. ,,ეკონომიკსი“, თბ., 2005, გვ. 133 
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ვკითხულობთ მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის 2018 წლის რეპორტში: ,,არ 

არსებობს ეკონომიკური ღონისძიებების რაიმე მაგიური კომბინაცია, რომელიც 

უმალ  მიგვიყვანს ინკლუზიურ განვითარებამდე. მნიშვნელოვანია მთლიანი 

ეკონომიკა კომპლექსურად და სწორად ფუნქციონირებდეს და 

ინდივიდუალურად მორგებული ღონისძიებები ტარდებოდეს“1 

      მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ამ რეპორტში საუბარია საქართველოზეც 

და, აღნიშნულია, რომ ბოლო ხუთ წელიწადში საქართველომ ზრდა და 

განვითარებაში პოზიციები 10.2%-ით გაიუმჯობესა. ინკლუზიური 

განვითარების ინდექსის მიხედვით იგი 79 ქვეყანას შორის 32-ე ადგილზეა. 

ასეთი პროგრესი მნიშვნელოვანია, თუმცა ამან ქვეყანაში სიღარიბე 

მნიშვნელოვნად ვერ შეამცირა. ამასთან ქვეყანაში ზრდის რეზერვები კიდევ 

არსებობს და საჭიროა მათი დაუყონებლივ ამუშავება. 

       ერთ-ერთ ასეთ რეზერვად, ანუ ქვეყნის ეკონომიკის ინკლუზიური ზრდის 

წყაროდ ჩვენ მივიჩნიეთ მსოფლიოში ფართოდ გავრცელებული საბაზო 

ბიზნეს-ინკუბატორები (აშშ-ში ფუნქციონირებს 1810 საბაზო ბიზნეს-

ინკუბატორი, ევროკავშირში-1140, ჩეხეთში-215, იაპონიაში-350 და ა.შ), 

რომლებშიც ხდება ღარიბ-ღატაკების და სხვა მოწყვლადი ჯგუ-ფებისთვის არა 

მხოლოდ ბიზნეს-განათლების უფასოდ გადაცემა, არამედ  მათთვის მიკრო და 

მცირე საწარმოთა გახსნა-ამუშავებაში მეთოდო-ლოგიკური, ორგანიზაციული, 

ინფორმაციული და ფინანსური თანადგომა. ამ ღონისძიების მასიური 

განხორციელებით სიღარიბე მნიშვნელოვნად შეამცირეს პოლონეთმა, ჩეხეთმა, 

უნგრეთმა და სხვა ყოფილ დემოკრატიულმა ქვეყნებმა. ეს ღონისძიება 

საქართველოში სხვადასხვა მიზეზების გამო-მთავრობების ხშირი ცვლა, მწირი 

სახელმწიფო ბიუჯეტი და ა.შ, დღემდე არ გატარებულა. სწორედ ამიტომ 

სახეზეა უმუშევრობის და სიღარიბის მაღალი დონე, ღარიბ-ღატაკთა და 

მოშიმშილეთა დიდი რაოდენობა, უთანასწორობა შემოსავლებში და 

სიმდიდრის განაწილებაში, მაღალი დონის განათლებაზე და მაღალი დონის 

                                                 
1 World Economic Forum  - the inclusive growth and development report  2017,P.p.  11  
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სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმიუწდომელობა და მრავალი სხვა 

ნეგატიური შედეგი. ასეთ დროს, ჯერ კიდე 2004 წელს ,,საქართველოს 

მეწარმეობის განვითარების და მეწარმეთა უფლებების დაცვის ასოციაციამ“ 

შეიმუშავა და ქვეყნის მთავრობას შესთავაზა ,,საქართველოს რეგიონებში 

ბიზნეს-ინკუბატორების ქსელის განვითარების კონცეფცია“.1 დასახელებული 

ასოციაცია ვარაუდობდა, რომ ამ კონცეფციის ამუშავებით დიდი ბიძგი 

მიეცემოდა ქვეყანაში მცირე ბიზნესის განვითარებას და პრაქტიკულად 

განხორციელდებოდა საქართველოს მთავრობის მიერ 2002 წლის ნოემბერში 

ასამოქმედებლად მიღებული სტრატეგია- ,,საქართველოში ეკონომიკური 

განვითარებისა და სიღარიბის შემცირების სტრატეგია“. ფაქტიურად, 2004 

წელს ,,ვარდების რევოლუციის“ ეგიდით მოსულმა ახალმა მთავრობამ არა თუ 

ეს კონცეფცია აამოქმედა, არამედ გააუქმა ყველა წამოწყება და შეღავათები, რაც 

ეხებოდა მცირე მეწარმეობას.  შედეგად მივიღეთ ის, რომ საქართველო იქცა 

უფრო ღარიბ ქვეყნად, ვიდრე იქამდის იყო. ასე მოვიდა საქართველო 2012 

წლამდე. 2012 წელს მოსულმა ახალ საქართველოში არჩეულმა ახალმა 

მთავრობამ მართალია მეტად აქტიური ნაბიჯები გადადგა ბიზნეს-

ინკუბატორების შესაქმნელად და დაიწყო კიდეც მათი დაფუძნება, მაგრამ ეს 

ინკუბატორები ინოვაციურ ტექნოლოგიებზე არიან მორგებულნი და არა 

ღარიბ-ღატაკებისთვის მარტივი ბიზნესის სწავლებაზე. ისინი ინოვაციური 

იდეის მქონე ადამიანებს იწვევენ და უხსნიან მათ ინოვაციურ საწარმოებს. ეს 

ნამდვილად დიდი და კარგი საქმეა ქვეყნისთვის და მისი მოსახლეობისთვის, 

მაგრამ იგი შედეგს მხოლოდ გრძელვადიან პერსპექტივაში მოგვცემს. სწორედ 

ამიტომ მიზანშეწონილად მივიჩნიეთ, რომ მათ პარალელურად, მოსახლეობის 

ღარიბი ფენის ჩასართავად ბიზნესში, საქართველოში  დაიწყოს საბაზო ბიზნეს-

ინკუბატორების, ანუ ინკლუზიური ბიზნეს-ინკუბატორების  გახსნაც, 

რომელიც ერთ-ორ წელიწადში ამ ფენას დაასაქმებს და ქვეყანაში სიღარიბეს 

შეამცირებს. 

                                                 
1 ბიზნეს-ინკუბატორების ქსელის განვითარების პერსპექტივები საქართველოს რეგიონებში, 

ბიზნესის განვითარების მხარდაჭერის და ბიზნესმენთა უფლებების დაცვის ასოციაცია, თბ., 

2004. 
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    სადისერტაციო ნაშრომის მეორე თავში ,,საქართველოს მოსახლეობის 

უმუშევრობის და სიღარიბის ანალიზი“- შესწავლელი და წარმოდგენილი 

გვაქვს სამი საკითხი: 

1. უმუშევრობის და სიღარიბის მდგომარეობა და მათი ტენდენციები 

საქართველოში. 

2. შემოსავლების უთანასწორო განაწილება საქართველოში  

3. მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის წეროვანის ლტოლვილთა დასახლებაში 

მოსახლეობის ცხოვრების დონის გამოკვლევა. 

         საქართველოს მოსახლეობის უმუშევრობის და სიღარიბის მდგომარეობის 

ანალიზმა, რომელმაც მოიცვა 2008-2019 წლების პერიოდი, გვიჩვენა, რომ 2019 

წელს უმუშევრობის დონე საქართველოში ძველი მეთოდოლოგიით 11.5%-ია, 

(თბილისში და ქვემო ქართლში კიდევ უფრო მაღალი-17.7 და 14.6 პროცენტი 

შესაბამისად), აბსოლუტური სიღარიბე-19.5%, მედიანური მოხმარების 60%-ის 

ქვევით ცხოვრობს მოსახლეობის 20.3%, ხოლო 40%-ის ქვევით-7.5%. ყველა ეს 

მაჩვენებლები 2008 წელთან შედარებით მნიშვნელოვნად შემცირებულია, 

კერძოდ: უმუშევრობა-6.4 პუნქტით, აბსოლუტური სიღარიბე 13.7 პუნქტით, 

ხოლო შეფარდებითი სიღარიბე-0.8 და 2.0 პუნქტით შესაბამისად. მაშასადამე, 

ოფიციალური სტატისტიკის მონაცემებით უმუშევრობის და სიღარიბის 

ცვლილების ტენდენცია ბოლო 12 წლიან პერიოდში უდაოდ კლებადია, მაგრამ 

შემცირების საშუალო ტემპი იმდენად არასაკმარისია, რომ მისი სიკეთე არ 

ეტყობა მოსახლეობის საერთო მასას.  მაგალითად, განხილულ 12 წლიან 

პერიოდში უმუშევრობის დონის საშუალო წლიურად-0.5 პუნქტით შემცირება, 

ძალიან დაბალ ტემპად მიგვაჩნია. თუ ასე გავაგრძელეთ, უმუშევრობის 

ბუნებრივ დონემდე მისასვლელად, რომელიც 5-7 %-ს შეადგენს, საქართველოს 

დასჭირდება 9-13 წელი შესაბამისად. 

       დამოუკიდებლობის მოპოვების დღიდან საქართველოს მოსახლეობა 

სიღარიბეში ცხოვრობს. ის ფაქტი, რომ 90-იან წლებში საქართველოს 

მოსახლეობა უფრო ღარიბი იყო, ვიდრე დღეს, დამშვიდების უფლებას არ 

გვაძლევს. 90-იანი წლებიდან დაწყებული დღევანდლამდის საქართველოში 

ოთხჯერ შეიცვალა მთავრობა და ოთხივე მთავრობამ დააფიქსირა თავისი 
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მზადყოფნა ქვეყანაში სიღარიბის შესამცირებლად და ამ მიმართულებით 

გარკვეული სამთავრობო დოკუმენტებიც კი შეიმუშავა, მაგრამ სხვადასხვა 

მიზეზების გამო, როგორც უკვე ავღნიშნეთ, მათი პრაქტიკული რეალიზაცია არ 

განხორციელდა. ასე რომ, დღეს გვაქვს ის ვითარება, რაც გვაქვს-მოსახლეობის 

19.5% ანუ მოსახლეობის მეხუთედი აბსოლუტურ სიღარიბეშია, ხოლო 27.8%- 

შეფარდებით სიღარიბეში. ასეთ დროს, 2019 წლის ჩათვლით, ანუ კოვიდ-19-ის 

პანდემიის დაწყებამდე, საქართველოს ეკონომიკა იზრდებოდა. კერძოდ, 

რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ) წინა წელთან შედარებით 

გაიზარდა: 2015 წელს-8.9%-ით, 2016 წელს-2.9%-ით, 2017 წელს-4.8%-ით, 2018 

წელს-4.8%-ით, ხოლო 2019 წელს 5%-ით1. მაშასადამე, ეკონომიკის ზრდა 

მართლაც არის, თანაც, მნიშვნელოვნად შთამბეჭდავი, მაგრამ მისგან 

სარგებელს (შემოსავალი გვაქვს მხედველობაში) დაუსაქმებლობის გამო, არ 

იღებს მოსახლეობის მეტად დიდი ნაწილი და ისინი სიღარიბეში, ძირითადად 

სოციალურ შემწეობაზე ცხოვრობენ. 

       საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო სამსახურის ინფორმაციით 2019 

წელს საქართველოში მთლიან შიდა პროდუქტის სულადობრივმა 

მაჩვენებელმა შეადგინა 13228.5 ლარი, ანუ იმდროინდელი კურსით (2.82) 

4690.4 აშშ დოლარი. ეს მაჩვენებელი 1.5-ჯერ და მეტად აღემატება 2008 წლის 

შესაბამის მაჩვენებელს (2921.5 დოლარი). რამდენადმე გაუმჯობესდა საშუალო 

სულადობრივი შემოსავლებიც. იგი 2008 წლის-194.2 ლარიდან 2019 წელს 336.1 

ლარამდე გაიზარდა. გაიზარდა ბიზნესში დაქირავებით დასაქმებულთა 

საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასიც. 2008 წელს მან შეადგინა 534.9 

ლარი, 2019 წელს კი-1161.7 ლარი, ანუ მოცემულ შემთხვევაშიც ორჯერ მეტი. 

       ყველაფერი ეს კარგია, მაგრამ არასაკმარისია, თუნდაც იმიტომ, რომ 

ძირითადად იზრდება დასაქმებულთა შემოსავალი და თანაც, ამ საშუალო 

მაჩვენებლების უკან დგანან დეპრესირებული რეგიონები, რომლებშიც 

მოსახლეობას შემოსავლის საშუალო საქვეყნო მაჩვენებელთან შედარებით 15-

25%-ით ნაკლები შემოსავალი აქვთ. ეს შედეგია იმისა, რომ მოსახლეობის დიდი 

                                                 
1 საქართველოს სტატისტიკური წელიწდეული, თბ., 2020, გვ.114 
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ნაწილი დაუსაქმებელია. ამის მიზეზია ან მათი პროფესიონალური 

შეუთავსებლობა შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან, ან საერთოდ პროფესიის არ 

ქონა. ღარიბ-ღატაკთა ამ ფენას საქართველოს მთავრობა აძლევს სოციალურ 

გარანტიებს, მათთვის სოციალური შემწეობების გაცემით, უფასო 

სასადილოების მოწყობით და ა.შ. 2019 წლის სტატისტიკური ინფორმაციით 

საქართველოში საარსებო შემწეობის მიღებაზე 438543 ადამიანი, ანუ ქვეყნის 

მოსახლეობის 11.8 % იყო დარეგისტრირებული. ეს იმას ნიშნავს, რომ 

საქართველოს მოსახლეობიდან ყოველი მერვე ადამიანი სოციალური 

შემწეობით ცხოვრობს.  

       შევისწავლეთ და შევაფასეთ რა საქართველოში შექმნილი ეს მდგომარეობა, 

და, ქვეყნის მთავრობის პოლიტიკა ამ სფეროში, გამოვიტანეთ დასკვნა, რომ 

აჯობებს ქვეყნის მთავრობამ სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე შრომისუნარიან 

უმუშევრებს სოციალური შემწეობები კი არ აძლიოს, არამედ მოუწყოს ბიზნეს-

პროფესიებში მომზადება-გადამზადების კურსები, და, მისცეს მათ 

თვითდასაქმების, ანუ საკუთარი პოტენციალის თვითრეალიზაციის 

შესაძლებლობა. სოციალური შემწეობა ორჯერ-სამჯერაც რომ გავზარდოთ, ის 

უმუშევრებს ღარიბ-ღატაკის სტატუსს ვერ შეუცვლის, დასაქმება კი, თუნდაც 

სოციალური შემწეობის ტოლი ხელფასით, მათ სხვა ადამიანად აქცევს, რადგან 

საკუთარი შრომით მიღებული ხელფასი მარტო შემოსავალი არ არის. პირველ 

რიგში ის ღირსებაა ოჯახის, სამეგობროს და მთელი საზოგადოების წინაშე. 

საქართველოს დაუსაქმებელი მოსახლეობისთვის იმ ღირსების დაბრუნების 

ერთ-ერთ გზად ჩვენ მივიჩნევთ საქართველოს მსხვილ ქალაქებში და მსხვილ 

მუნიციპალიტეტებში საბაზო ინკლუზიურ ბიზნეს-ინკუბატორების გახსნას და 

იქ ღარიბების ბიზნეს-პროფესიებში დასპეციალიზებას, მათ მიერ შემდეგში 

ბიზნესის წამოწყების პერსპექტივით.  

      იმისთვის რომ დაგვედგინა, თუ რამდენად არის ეს ღონისძიება მისაღები 

საქართველოს შრომისუნარიანი დაუსაქმებელი მოსახლეობისთვის, ჩვენ 

სპეციალური კვლევა ჩავატარეთ მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის წეროვანის 

ლტოლვილთა დასახლებაში. ამ კვლევის შედეგები სადისერტაციო ნაშრომის 

მეორე თავში მესამე საკითხად. გვაქვს წარმოდგენილი. წეროვანის 
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ლტოლვილთა დასახლებაში გამოვიკვლიეთ 80 ოჯახი, რომელთაგან 57 ოჯახი 

(72.5%) აღმოჩნდა ღარიბი, 6 ოჯახი, ანუ 7.5% ღატაკი, ხოლო 20% , ანუ 17 ოჯახი 

საშუალო მდგომარეობის. ამ გამოკვლევით დავადგინეთ, რომ წეროვანის 

ლტოლვილთა დასახლებაში მოსახლეობის საშუალო თვიური სულადობრივი 

შემოსავალი არის 395.8 ლარი, (ანუ დღეში 13 ლარი, რაც დღევანდელი კურსით 

(1$:3.3) 4 დოლარს შეადგენს), უთანასწორობის ჯინის კოეფიციენტი 0.33, ანუ 

თითქმის ევროპის დონის. თუმცა, ევროპისგან განსხვავებით, სადაც თითქმის  

ყველა მცხოვრები შეძლებული ან მდიდარია, წეროვანის დასახლებაში  

თითქმის ყველა ღარიბია და ამიტომაც არის ჯინის კოეფიციენტი წეროვანში 

დაბალი.  

         წეროვანის ლტოლვილთა დასახლებაში კვლევის ჩატარებისას 

დავადგინეთ უმუშევარ ახალგაზრდებში ბიზნეს-განათლების დაუფლების 

დიდი სურვილი. მათ ამ სურვილს და ბიზნესის ცოდნის მიღებაში მათ ამ 

მზაობას დავაფუძნეთ ჩვენი სადისერტაციო ნაშრომის მესამე თავი, რომელსაც 

ეწოდება ,,საქართველოში ინკლუზიური ბიზნეს-ინკუბატორების განვითარების 

პერსპექტივები“. ამ ტიპის ბიზნეს-ინკუბატორს ჩვენ მოვიაზრებთ იმ როლში, 

რომელი როლიც მას შეასრულებინეს და, დღესაც ასრულებინებენ 

საზღვარგარეთის ქვეყნები. ეს როლი არის მოსახლეობის მოწყვლადი ფენის 

ყველა შრომისუნარიანი წარმომადგენლისთვის ბიზნესის სწავლება და მცირე 

ბიზნესის დაწყებაში და პირველი წლის მუშაობაში ყოველმხრივი (მ.შ. 

ფინანსური) თანადგომა. 

         სადისერტაციო ნაშრომის მესამე თავში ჩვენი კონცეფცია ორ საკითხად 

გვაქვს გაშლილი. პირველი საკითხი ეძღვნება საქართველოს რეგიონებში 

ინკლუზიური ბიზნეს-ინკუბატორების განვითარების კონცეპტუალური 

ჩარჩო-მოდელის შემუშავებას. მასში უპირველესად კრიტიკულად 

შეფასებული გვაქვს ,,ბიზნესის განვითარების მხარდაჭერის და ბიზნესმენთა 

უფლებების დაცვის ასოციაციის“ მიერ 2004 წელს შემუშავებული მსგავსი 

ჩარჩო-მოდელი და შემდეგ წარმოდგენილი გვაქვს ჩვენს მიერ შედგენილი მისი 

ტრანსფორმირებული ვარიანტი.  

       დასახელებული კონცეფციის ავტორები საქართველოს რეგიონებში 
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ბიზნეს-ინკუბატორების დაფუძნების პროექტს 6-ეტაპად განიხილავდნენ:1 

პირველი ეტაპი-მუშა პროგრამის შედგენა, მეორე ეტაპი-საკანონმდებლო 

დოკუმენტების შემუშავება, მესამე ეტაპი-საჭირო რესურსების განსაზღვრა, 

მეოთხე ეტაპი-ტიპიურ დოკუმენტთა შემუშავება და განთავსება ვებ-გვერდზე, 

მეხუთე ეტაპი-კლიენტ-ფირმების შერჩევა, მეექვსე ეტაპი-დაფინანსების 

გამოყოფა და ინკუბატორების დაფუძნება. 

         როგორც ამ ჩამონათვალიდან ჩანს, ამ კონცეფციის ავტორები 

ფოკუსირდებიან ბიზნესში ახლადგახსნილ ფირმებზე, რომლებსაც 

პრობლემები აქვთ, ანდა მათზე, ვისაც ჯერ ფირმა არ გაუხსნია, მაგრამ მზადაა 

მისი გახსნისთვის. ჩვეულებრივ პირობებში ბიზნეს-ინკუბატორის გახსნისას 

ასეთი მიდგომა სრულიად მისაღებია. ასეთი ფირმები ბიზნეს-ინკუბატორში 

პრაქტიკულად ისწავლიან თუ როგორ გაუძღვნენ ბიზნესს  და მომსახურების 

რაღაცა ნაწილს (მაგალითად, ბუღალტრული აღრიცხვა, კომპიუტერული 

მომსახურება და ა.შ) ბიზნეს-ინკუბატორებიდან უფასოდაც მიიღებენ. 

ინკლუზიურ ბიზნეს-ინკუბატორთან მიმართებაში ეს საკითხი ბიზნეს-

ინკუბატორის საქმიანობის მეორე ნაწილია. ამ ტიპის ბიზნეს-ინკუბატორში, 

ჩვენი ღრმა რწმენით, ამ ადამიანებს ჯერ უნდა თეორიულად ვასწავლოთ 

ბიზნესი და მხოლოდ შემდეგ დავეხმაროთ მათ იმაში, რომ პრაქტიკულად 

წამოიწყონ ბიზნესი იმ სფეროში, რომელსაც ისინი ყველაზე უკეთ 

დაეუფლებიან.      

      მაშასადამე, ინკლუზიური ბიზნეს-ინკუბატორი არ არის ჩვეულებრივი 

ბიზნეს-ინკუბატორი. ის ჩვენ ბიზნესში ღარიბების თეორიული და 

პრაქტიკულ დაოსტატების ადგილად წარმოგვიდგენია. ამ მიდგომით მის 

საქმიანობას ორ ნაწილად ვყოფთ: 

1. ღარიბებისთვის საჭირო ბიზნეს-ცოდნის გადაცემა ანუ ბიზნესის 

თეორიული სწავლება (წლის პირველ ნახევარში, ან პირველ წელს), 

2. თეორიულ სწავლებაში წარმატებულ ღარიბებისთვის მიკრო ან მცირე 

                                                 
1ბიზნეს-ინკუბატორების ქსელის განვითარების პერსპექტივები საქართველოს რეგიონებში, 

ბიზნესის განვითარების მხარდაჭერისა და ბიზნესმენთა უფლებების დაცვის ასოციაცია, თბ., 

2004, გვ. 29 
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ფირმების გახსნა-ამუშავებაში მხარდაჭერა (წლის მეორე ნახევარი, ან მეორე 

წელი მთლიანად ). 

      ასეთი მიდგომით ბიზნეს-ინკუბატორების შექმნის  ის ექვსი ეტაპი, 

რომელიც ზემოთდასახელებულ კონცეფციაში არის ჩამოთვლილი, 

გადამუშავებას მოითხოვს. კერძოდ, კონცეფციაში მეორე ეტაპად მიჩნეული 

ბიზნეს-ინკუბატორების საკანონმდებლო-ნორმატიული დოკუმენტის 

შემუშავება პირველ ეტაპზე უნდა გადავიდეს, რადგანაც ყველასთვის 

ცნობილია, რომ  ასეთ დოკუმენტებს , კერძოდ, კანონებს და ცვლილებებს უკვე 

არსებულ კანონებში, საქართველოს პარლამენტი და მისი კომიტეტები 

შეიმუშავებენ და შემდეგ ამტკიცებენ. თუ ქვეყანაში ასეთი კანონი, მოცემულ 

შემთხვევაში კანონი ,,ბიზნეს-ინკუბატორების განვითარების შესახებ“ არ 

არსებობს, მაშინ ის შემუშავებული და დამტკიცებული უნდა იყოს, ანდა 

მოხდეს მისი მიბმა ,, მცირე მეწარმეობის განვითარების შესახებ’’ კანონთან. 

ჩვენდა სამწუხაროდ, საქართველოში არც  ერთი არსებობს და არც მეორე. 

რადგან ქვეყანაში ასეთი ვითარებაა და რადგან ბიზნეს-ინკუბატორები მცირე 

ბიზნესის განვითარებასაც მოახდენენ, ამ ეტაპზე უფრო უპრიანია შემუშავდეს 

და დამტკიცდეს  საქართველოს კანონი ,,მცირე ბიზნესის და ინკლუზიური 

ბიზნეს-ინკუბატორების განვითარების შესახებ“ და მოხდეს მისი 

ოპერატიული ამოქმედება საქართველოს ყველა რეგიონში. 

         მესამე ეტაპზე საქართველოს მეწარმეობის განვითარების სააგენტომ უნდა 

შეიმუშავოს ინკლუზიური ბიზნეს-ინკუბატორის გასახსნელი ტიპიურ 

დოკუმენტთა (ბრძანება, წესდება, შინაგანაწესი, დამფუძნებელთან 

ხელშეკრულება და ა.შ) პაკეტი და განათავსოს იგი ვებ-გვერდზე. ეს საჭიროა 

იმისთვის, რომ ყველა მუნიციპალიტეტს ჰქონდეს ბიზნეს-ინკუბატორის 

გასახსნელად საჭირო დოკუმენტთა ერთიანი პაკეტი. ზემოთ დასახელებულ 

კონცეფციაში ამ პაკეტის შედგენაში რეკომენდაცია ეძლეოდა მხოლოდ 

მუნიციპალიტეტების გამგეობებს. ასეთი მიდგომა ჩვენ არასწორად მიგვაჩნია. 

         მეოთხე ეტაპზე მუნიციპალიტეტში შექმნილმა სპეციალურმა გუნდებმა 

მოსახლეობაში უნდა ჩაატარონ აღწერა და, ღარიბ ოჯახებში გამოკვეთონ ის 

ადამიანები, რომლებსაც აქვთ ბიზნესის ორგანიზების პოტენციალი 
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თეორიულადაც და პრაქტიკულადაც და მზად არიან ისწავლონ ეს საქმე. 

        მეხუთე ეტაპზე უნდა მოხდეს ბიზნეს-ინკუბატორისთვის საჭირო 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მომზადება, კერძოდ, შენობის, მაგიდების, 

კომპიუტერების და სხვა ხანგრძლივვადიანი და მოკლევადიანი მოხმარების 

საშუალებების საჭირო რაოდენობის დადგენა და საჭირო პროფესიის 

თანამშრომლებზე კონკურსის გამოცხადება. 

            მეექვსე ეტაპზე უნდა მოხდეს ბიზნეს-ინკუბატორის ამოქმედებისთვის 

საჭირო ფულადი რესურსების გამოანგარიშება ანუ ხარჯთაღრიცხვის შედგენა. 

რადგან ღარიბი მოსახლეობა უსახსროა, მთელი ხარჯი ადგილობრივი 

ბიუჯეტიდან უნდა დაიფაროს. 

          მეშვიდე ეტაპზე უნდა შედგეს ინკუბატორის ბიზნეს გეგმა, რომელსაც 

განიხილავს და დაამტკიცებს  რეგიონის ხელმძღვანელობა. 

          მერვე ეტაპზე იურიდიულად უნდა დაფუძნდეს ბიზნეს-ინკუბატორი, 

კერძოდ, დარეგისტრირდეს იგი, გაეხსნას ანგარიში ბანკში, ადგილობრივი 

ბიუჯეტიდან ჩაერიცხოს ხარჯთაღრიცხვით დამტკიცებული თანხა, 

კონკურსებში გამარჯვებულ თანამშრომლებთან გაფორმდეს 

ხელშეკრულებები, დაინიშნოს  დირექტორი და ა.შ. 

     მეცხრე ეტაპზე უნდა გაიხსნას და ამუშავდეს ბიზნეს-ინკუბატორი, ანუ 

დაკომპლექტდეს სასწავლო ჯგუფები და დაიწყოს ბიზნესის აპრობირებული 

საგნების სწავლა.  

        სწავლის დაწყების პირველი ექვსი თვის ან ერთი წლის  გასვლის შემდეგ 

მოხდება ბიზნესის ათვისებაში წარმატებული ადამიანების ამორჩევა და 

ბიზნეს-ინკუბატორი დაიწყებს მათთვის ბიზნეს პროფილის შერჩევას და 

მათთვის და მათივე ინიციატივით მცირე ( ან მიკრო) ფირმების დაფუძნებას. ეს 

სამუშაო უკვე იქნება მეათე და დამამთავრებელი ეტაპი. ბიზნეს-ინკუბატორი 

ამ ფირმებს მოემსახურება უფასოდ 6 თვე, ან ერთი წელი, ხოლო ამ პერიოდის 

გასვლის შემდეგ მათი მეპატრონეები დამოუკიდებლად გააგრძელებენ 

მუშაობას საკუთარ ხარჯზე.  

     მაშასადამე, საქართველოს რეგიონებში ინკლუზიური ბიზნეს-

ინკუბატორების დაფუძნება-განვითარების სამუშაოები, ჩვენი აზრით, 10 
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ეტაპად უნდა განხორციელდეს. აქედან 9-ეტაპი იქნება ინკუბატორის 

დაფუძნება, მოწყობა და ღარიბებისთვის ბიზნეს-განათლების სწავლების 

ორგანიზება, მეათე კი მათთვის მიკრო ან მცირე ფირმების გახსნა და ამუშავება. 

        აფხაზეთის და ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის 

გამოკლებით საქართველოში 11- რეგიონია. მეტნაკლებად ყველა რეგიონში 

სიღარიბე მეფობს. ამიტომ ინკლუზიური ბიზნეს-ინკუბატორები ყველა 

რეგიონში არის გასახსნელი, ამასთან, არა ერთი ან ორი, ხშირად 5-6-იც კი. ეს 

დამოკიდებულია რეგიონში მოსახლეობის სიღარიბის დონეზე და ღარიბი 

ოჯახების იმ წარმომადგენელთა რაოდენობაზე, რომელთაც სურვილი აქვთ 

ინკუბატორში უფასოდ ისწავლონ ბიზნესი. 

         საქართველოს რეგიონები ბიზნესის განვითარების მეტად 

ურთიერთგანსხვავებულ პირობებს ფლობენ, ამიტომ საჭიროა რეგიონის 

ინკლუზიურ ბიზნეს-ინკუბატორებში ბიზნესის სწავლების სხვადასხვა 

პროფილი დადგინდეს. განსაკუთრებით საჭიროა სასოფლო-სამეურნეო 

წარმოების, ანუ აგრო-ბიზნესის აღორძინება, რომ როგორმე იმპორტული 

კვების პროდუქტები, რომელთა წილი სასურსათო ბაზრის 70-80%-ია, 

ადგილობრივი პროდუქტებით ჩავანაცვლოთ. ამიტომ, ბიზნეს-

ინკუბატორებში ღარიბების ბიზნეს-სწავლება ძირითადად ამ მიმართულებით 

უნდა წავმართოთ. 

          ეს საკითხი კიდევ უფრო გამწვავდა დღეს, როცა კორონავირუსის 

პანდემიამ სერიოზული დარტყმა მიაყენა სურსათის საერთაშორისო 

მიწოდების ჯაჭვს. არსებობს ინფორმაცია, რომ ,,...რამოდენიმე ქვეყანამ 

სასურსათო უსაფრთხოების მოტივით სურსათის ცალკეულ სახეობათა 

ექსპორტიც შეზღუდა’’1. თუ ჩვენი ექსპორტიორი ქვეყნები ვეღარ მოგვყიდიან 

საკვებ პროდუქტებს იმ მიზეზით, რომ საკუთარი სამყოფელიც აღარ ექნებათ, 

მაშინ სად არის ჩვენი საშველი? ამ საშიშროებას ხედავს ქართველი მეცნიერი 

მ.ჯიბუტი და წერს: ,,საქართველო ღია ეკონომიკის ქვეყანაა და მსოფლიოში 

პროტექციონიზმის ტენდენციები ქმნის საფრთხეებს, რომ ფულის არსებობის 

                                                 
1 კაკულია მ. კორონომიკური კრიზისის გაკვეთილები საქართველოსთვის, ჟ. ,,ეკონომიკა და 

ბიზნესი“, ტომი XII, N2, 2020, გვ.48 
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შემთხვევაშიც კი, შეუძლებელი გახდება საბაზო, სასიცოცხლოდ 

მნიშვნელოვანი პროდუქციის შეძენა“1. 

           ასე რომ, ,,პანდემიის პირობებში საკვები პროდუქტებით ქვეყნის 

შეუფერხებელი მომარაგების აუცილებლობა (სასურსათო უსაფრთხოება) დღის 

წესრიგში აყენებს ძირითადი სასურსათო პროდუქტების ადგილობრივი 

წარმოების სტიმულირების ამოცანას.“2 ამ საკითხს აყენებს მეცნიერი მერაბ 

კაკულია და ჩვენ სრულიად ვუჭერთ მას მხარს. 

       მოსახლეობის დასაქმების გაზრდის მიზნით   საქართველოში დღემდის 

მსგავსი ღონისძიება არ განხორციელებულა. ამიტომ ქვეყანაში უმუშევრობა და 

სიღარიბე მეფობს. სხვადასხვა სამთავრობო დოკუმენტებში საქართველოს 

მთავრობა მუდმივად ითვალისწინებდა მოსახლეობის დასაქმების და 

შემოსავლების მიღების შესაძლებლობათა გაზრდას, მაგრამ შემდეგ ეს მიზნები 

დავიწყებას ეძლეოდა. ,,ამ თვალსაზრისით,- წერს ქართველი მეცნიერი 

მ.ვანიშვილი,-საქართველოს მწარე გამოცდილება აქვს. როგორც საბჭოთა 

პერიოდში, ისე ქვეყნის განვითარების  გარდამავალ ეტაპზე მიღებული 

სოციალური და ეკონომიკური პროგრამები, როგორც წესი, არ შესრულებულა. 

მაგალითად, ერთი მილიონი სამუშაო-ადგილის შექმნის, სიღარიბის დაძლევის 

და სხვა მწვავე სოციალური პრობლემების გადასაწყვეტად სხვადასხვა დროს 

მიღებული პროგრამების თუ დეკლარირებული ვალდებულებების შესრულება 

სახელმწიფომ ვერ უზრუნველყო, თუმცა მას, კონსტიტუციით, სოციალური 

სახელმწიფოს ფუნქციების შეასრულება აქვს დაკისრებული.“3 

          ამ ბოლო წლებში, კერძოდ 2017 წელს, საქართველოს მთავრობამ ამ 

საკითხს კიდევ ერთხელ მიაქცია ყურადღება და მის მიერ შექმნილ სამთავრობო 

დოკუმენტში-,,საქართველოში შრომისა და სოციალური დაცვის სფეროების 

განვითარების ხედვა 2030 წლისთვის“-იგი პირველ პრიორიტეტად 

                                                 
1 ჯიბუტი მ. პოლიტეკონომიკის ვირუსული გაკვეთილები შ. ,,ეკონომიკა და ბიზნესი“, ტ. XII 

N2, 2020, გვ. 41. 
2 კაკულია მ. კორონომიკური კრიზისის გაკვეთილები საქართველოსთვის, ჟ. ,,ეკონომიკა და 

ბიზნესი“, ტომი XII, N2, 2020, გვ.48 
3 ვანიშვილი მ. გიგუაშვილი გ. სოციალური პოლიტიკა, თბ., 2013, გვ. 15 



27 
 

წარმოადგინა და 11- ამოცანად ჩაშალა.1  თითოეული ეს ამოცანა სხვადასხვა 

კუთხით დასაქმების და შემოსავლების ზრდის საკითხს ეხება (ცოდნის და 

კვალიფიკაციის სტიმულირება, შრომის ბაზრის საჭიროებებზე 

ორიენტირებული განათლების  სისტემის ფორმირება, დასაქმების აქტიური 

პოლიტიკის შემუშავება და სხვა.), მაგრამ არსად არ ჩანს, რა მექანიზმით (თუ 

მექანიზმებით) აპირებს საქართველოს მთავრობა ამ ამოცანების გადაჭრას, ვინ 

იქნება მის შესრულებაზე პასუხისმგებელი ორგანო და რა ვადაში და 

დაფინანსების რომელი წყაროთი შესრულდება იგი. ეს მოთხოვნები 

განვითარების ყველა სტრატეგიულ ხედვას წარედგინება და 

ზემოთდასახელებული ხედვა რაღა გამონაკლისია. სწორედ ამიტომ ეჭვს 

გამოვთქვამთ, რომ მას ისეთივე ბედი ეწევა, როგორც დასაქმების და 

უმუშევრობის პრობლემაზე ადრე შექმნილ სხვა სამთავრობო დოკუმენტებს. 

სადისერტაციო ნაშრომში ჩვენს მიერ წარმოდგენილი ინკლუზიური 

ბიზნესის განვითარების და ამ გზით სიღარიბის შემცირების ჩვენეული ხედვა 

სამივე ამ კომპონენტს მოიცავს, კერძოდ: 

1. ჩვენი ხედვის განხორციელების მექანიზმად დასახელებული გვაქვს 

ინკლუზიური ბიზნეს-ინკუბატორი’ 

2. შემსრულებელ ორგანოდ საქართველოს რეგიონების ადგილობრივი 

ხელისუფლებები; 

3. შესრულების ვადად მაქსიმუმ ერთი წელი; 

4. დაფინანსების წყაროდ-ადგილობრივი ბიუჯეტები. 

        სადისერტაციო ნაშრომის მესამე თავში მეორე საკითხად წარმოვადგინეთ 

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის წეროვანის ლტოლვილთა დასახლებაში 

ინკლუზიური ბიზნეს-ინკუბატორის დაფუძნება-ამუშავების ჩვენს მიერ 

შემუშავებული მაკეტი. 

               აღნიშნული ინკუბატორი ჩვენ 30 ბენეფიციარზე  ვიანგარიშეთ. მიგვაჩნია, 

რომ პირველ ეტაპზე, ანუ ინკუბატორის ამოქმედების პირველ წელს, მათი 

რიცხვი მეტი არ იქნება. ერთი წლის შემდეგ, როცა მათი სასწავლო პროგრამა 

                                                 
1 საქართველოს შრომისა და სოციალური დაცვის სფეროების განვითარების ხედვა 2030 

წლისთვის, საქართველოს პარლამენტი, 2017, გვ. 9-10 
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დამთავრდება, და, ისინი საკუთარი ბიზნესის წამოწყებით დაკავდებიან, 

ინკუბატორი შეძლებს ასეთ ბენეფიციართა ახალი ნაკადის მიღებას. 

ვიანგარიშეთ დანახარჯების სავარაუდო მოცულობა, დანახარჯების 

მიმართულებები და შევადგინეთ სასწავლო პროგრამები თვეების, კვირების და 

საგნების ჭრილში. ნაშრომში წარმოდგენილი გვაქვს ბიზნეს-ინკუბატორის 

ფუნქციონირებისთვის საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მოწყობის 

ხარჯები (60 200 ლარი), საჭირო პერსონალის რაოდენობა და მათზე გასაცემი 

ხელფასის წლიური ხარჯი (181 200 ლარი) და 30 ბენეფიციარის მიერ გახსნილ 

30 საწარმოს პირველი წლის მომსახურების ხარჯები (სავარაუდოდ 30 

000ლარი). 

                ჩვენი ანგარიშით ერთი ინკუბატორის დაფუძნება-ამუშავების  

სავარაუდო ჯამური თანხა 241400+30000= 271 400 ლარი იქნება, ანუ სამჯერ 

ნაკლები სოციალური შემწეობის იმ ჯამურ თანხასთან (777600 ლარი) 

შედარებით, რაც აღნიშნულ ბენეფიციარებს და მათი ოჯახის წევრებს 

გადაუხადა მცხეთის მუნიციპალიტეტმა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 2008 

წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დღემდის. თუ წეროვანის ლტოლვილებისთვის 

ჩვენი წინადადება განხორციელდება, მაშინ მცხეთის მუნიციპალიტეტს ამ 

კატეგორიის ლტოლვილებზე შემწეობის გაცემა აღარ დასჭირდება. 

                სადისერტაციო ნაშრომის-,,ინკლუზიური ბიზნეს-ინკუბატორების 

ქსელის განვითარება, როგორც მოსახლეობის სიღარიბის შემცირების 

საფუძველი“-დამუშავებით, ვაკეთებთ შემდეგ დასკვნებს: 

1. საქართველოში მოსახლეობის უმუშევრობა და სიღარიბე ერთ-ერთი 

ძირითადი გამოწვევა და  მწვავე სოციალურ-ეკონომიკური 

პრობლემაა. 2019 წლის ინფორმაციით ქვეყანაში უმუშევრობის დონე 

ძველი მეთოდოლოგიით 11.5%-ია (მ.შ. თბილისში 17.7%, ქვემო 

ქართლში 14.6% და ა.შ), საშუალო შემოსავალი ერთ სულზე ანგარიშით 

336.1 ლარი, აბსოლუტური სიღარიბე-19.5 %, 100-ლარამდე 

შემოსავალი აქვს 180 000 ადამიანს და ა.შ. 

2. ფარდობით სიღარიბის მაჩვენებელის მიხედვით აღმოჩნდა, რომ 

მედიანური მოხმარების 60%-ზე ნაკლებს  საქართველოში მოიხმარს 
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მოსახლეობის - 20.3%, ხოლო   40%-ზე ნაკლებს-მოსახლეობის 7.5%ი. 

3. სამომხმარებლო ხარჯების მიხედვით გამოთვლილმა  ჯინის 

კოეფიციენტმა  2019 წელს შეადგინა 0.37, მთლიანი ხარჯების 

მიხედვით 0.43, ხოლო მთლიანი შემოსავლის მიხედვით-0.39 

4. საშუალო საქვეყნო სულადობრივ შემოსავალთან შედარებით 10-20%-

ით ნაკლები აქვთ შემოსავალი ქვემო ქართლის, გურიის და მცხეთა-

მთიანეთის რეგიონის მოსახლეობას, ხოლო 40-50%-ით ნაკლები 

ხელფასები ბიზნესში დასაქმებულ რაჭა-ლეჩხუმის, კახეთის,  შიდა 

ქართლის, შიდა ქართლის, გურიის და შიდა ქართლის მოსახლეობას. 

5. მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის წეროვანის დასახლებაში საშუალო 

შემოსავალმა შეადგინა 395.8 ლარი. ამ ფონზე ოჯახების 72.5% 

ღარიბია, 75% ღატაკი, ხოლო 20% საშუალო მდგომარეობის. 

6. წეროვანის ლტოლვილთა დასახლებაში შემოსავლების მიხედვით 

გაანგარიშებული ჯინის კოეფიციენტმა  შეადგინა- 0.33. 

        საქართველოში მოსახლეობის სიღარიბის არსებული დონის 

შესამცირებლად საჭიროა ქვეყანაში ინკლუზიური ბიზნეს-ინკუბატორების 

მასიური   განვითარება და იქ, დაუსაქმებელი, მაგრამ შრომისუნარიანი 

მოსახლეობის ბიზნეს-პროფესიებში მომზადება-გადამზადება. ამისთვის 

საჭიროდ ვთვლით: 

1. საქართველოს მთავრობამ შეიმუშაოს ბიზნეს-ინკუბატორების 

დასაფუძნებელი- ნორმატიული დოკუმენტები და დაავალოს რეგიონის 

ხელმძღვანელებს მათი ამუშავება.  

2. ინკლუზიურ ბიზნეს-ინკუბატორების გასახსნელად საქართველოს 

მუნიციპალიტეტებმა და ქალაქების მერიებმა შეადგინონ სამუშაო 

პროგრამები და ჩამოაყალიბონ ამ პროგრამების შემსრულებელი 

გუნდები.  

3. საქართველოს მეწარმეობის სააგენტომ შექმნას ინკლუზიურ ბიზნეს-

ინკუბატორის დასაფუძნებელ დოკუმენტთა პაკეტი და განათავსოს 

ვებ-გვერდზე. 

4. რეგიონის ადგილობრივმა ხელისუფლებებმა (მუნიციპალიტეტი, 
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მერია) შეადგინონ ინკუბატორის ბიზნეს-გეგმა, ხარჯთაღრიცხვა, 

მოაწესრიგონ ინკუბატორის მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზა, 

დაარეგისტრირონ ინკუბატორი, გაუხსნინ მას ანგარიში და 

დააკომპლექტონ კადრებით. 

5. თავის მხრივ, ინკლუზიური ბიზნეს-ინკუბატორის დირექციამ 0,5 ან 1 

წლიანი ვადით შეადგინოს სასწავლო ჯგუფები, სასწავლო 

კურიკუმულები, და, დაიწყოს სწავლების პროცესი. 

6. სწავლის პერიოდის გასვლის შემდეგ ინკუბატორის დირექციამ 

სწავლება-კურს- გავლილ და სწავლაში წარმატებულ ადამიანებს 

გაუხსნას მცირე ან მიკრო საწარმო და დაუფინანსოს პირველი წლის 

ხარჯები. 

           ჩემს მიერ  შეთავაზებული ეს წინადადება სასურველია პირველ რიგში 

განხორციელდეს ლტოლვილთა დასახლებებში და საქართველოს 

ნაკლებგანვითარებულ რეგიონებში. 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულებები                    

გამოქვეყნებულია ავტორის შემდეგ შრომებში 

1. ბილისეიშვილი თ. ,, სიღარიბის და უმუშევრობის დონე 

საქართველოში, არსებული მდგომარეობის  გაუმჯობესება 

ინკლუზიური ბიზნეს ინკუბატორების დახმარებით“ ჟურნალი 

,,განათლება“GTU N1(28), 2020წ. გვ.132-137 

2. ბილისეიშვილი თ. ,, ინკლუზიური ბიზნეს ინკუბატორი, როგორც 

ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა“  ჟურნალი ,, ეკონომიკა და 

ფინანსები“ N2, 2020წ. გვ. 37-41 

3. ბილისეიშვილი თ. ,,ინკლუზიური ბიზნეს-ინკუბატორების 

დახმარებით გამყარებული ეკონომიკა (ჩეხეთი, პოლონეთი, 

სლოვაკეთი) ჟურნალი ,, ეკონომიკა და ფინანსები“ N3, 2020წ. გვ. 42-46 

4. ბილისეიშვილი თ. ,,იძულებით გადაადგილებული პირების 

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა და ინკლუზიური ბიზნეს-

ინკუბატორის დახმარებით ამ მდგომარეობის გაუმჯობესება 
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საქართველოში“ ჟურნალი ,, სოციალური ეკონომიკა“ N 4, 2019წ. გვ 43-

45 

სამეცნიერო კონფერენციები: 

1. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - გლობალიზაცია და 

ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები: ,,საქართველოს მოსახლეობის 

შემოსავლების უთანასწორობა და ცხოვრების დონე“,  ავტორები: 

თათია ბილისეიშვილი, მაისი, 2020 წელი, გვ. 33-36, თბილისი, 

საქართველო.  

2. International Scientific Conference- Paradigms of institutional,Economic and 

Cultural Development. Faculty of bussness, Management and Economics 

University of latvia. 26 july, 2019 

3. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - მეცნიერება, განათლება, 

ინოვაცია: აქტუალური საკითხები და თანამედროვე ასპექტები: „Ways 

To achieve inclusive growth”, ავტორი: თათია ბილისეიშვილი  

თებერვალი, 2021 წელი (ცნობა - მოხსენება ჩართულია ეკონომიკის 

კვლევის და განვითარების ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებულ 

საერთაშორისო კონფერენციის პროგრამაში). 

კოლოკვიუმი: 

1. „ბიზნეს-ინკუბატორები და მათი როლი ეკონომიკის ინკლუზიურ 

ზრდაში“   

2. ,,საქართველოში და წეროვნის დევნილთა დასახლებაში მოსახლეობის 

უმუშევრობის, სიღარიბის და ცხოვრების დონის ანალიზი“ 

 


