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გლო ბა ლი ზა ცი ის პი რო ბებ ში ინ ფორ მა ცი უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის 
სწრაფ მა გან ვი თა რე ბამ შე საძ ლე ბე ლი გა ხა და სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო
ბის ვირ ტუ ა ლურ სივ რცე ში გან ხორ ცი ე ლე ბა. ინ ტერ ნე ტის სა ყო ველ თაო 
გავ რცე ლე ბამ და სხვა დას ხვა ელექ ტრო ნუ ლი პლატ ფორ მე ბის წარ მოქ
მნამ სა ფუძ ვე ლი ჩა უ ყა რა ციფ რუ ლი მე წარ მე ო ბის, რო გორც სა მე წარ მეო 
საქ მი ა ნო ბის თა ნა მედ რო ვე ფორ მის ჩა მო ყა ლი ბე ბას.

ნაშ რო მის მი ზა ნია სა ქარ თვე ლო ში ციფ რუ ლი მე წარ მე ო ბის არ სე ბუ
ლი მდგო მა რე ო ბის ანა ლი ზი და აღ ნიშ ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბით გა მოწ ვე ვე
ბი სა და პერ სპექ ტი ვე ბის შე ფა სე ბა, ასე ვე, დაძ ლე ვის შე სა ბა მი სი გზე
ბის მო ძი ე ბა და კონ კ რე ტუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა. 

სა ქარ თვე ლო ჯერ კი დევ ციფ რუ ლი სა მე წარ მეო აქ ტი უ რო ბის და ბა
ლი დო ნით ხა სი ათ დე ბა. დღე ი სათ ვის ციფ რუ ლი მე წარ მე ო ბის ძი რი თა
დი პრობ ლე მა ა, რომ ქვე ყა ნას პრაქ ტი კუ ლად არ გა აჩ ნია გეგ მა ზო მი ე რი 
ციფ რუ ლი სა მე წარ მეო პო ლი ტი კა, რომ ლის შე დე გად შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე
ბა ციფ რუ ლი პრო დუქ ტის წარ მო ე ბა. მი ზე რუ ლია თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლი
ოს ციფ რულ გან ვი თა რე ბის ტემ პსა და პერ სპექ ტი ვებ თან მი მარ თე ბით, 
სა ქარ თვე ლო ში გა წე უ ლი ციფ რუ ლი სა მე წარ მეო ინი ცი ა ტი ვე ბის მხარ
დამ ჭე რი და ფი ნან სე ბა. ციფ რულ სა მე წარ მეო აქ ტი უ რო ბას არაორ გა ნი
ზე ბუ ლი სა ხე აქვს და გან ვი თა რე ბა ცალ კე უ ლი ინი ცი ა ტი ვე ბის ხარ ჯზე 
მიმ დი ნა რე ობს.

სტა ტი ა ში გად მო ცე მუ ლი ა მე წარ მე ო ბის თა ნა მედ რო ვე ფორ მის  
ციფ რუ ლი მე წარ მე ო ბის რა ო ბა და მნიშ ვნე ლო ბა ეკო ნო მი კის გან ვი თა
რე ბი სათ ვის. გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია სა ქარ თვე ლო ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სე ბი 
ციფ რუ ლი მე წარ მე ო ბის, ინო ვა ცი ე ბი სა და ტექ ნო ლო გი ე ბის სფე როს 
გან ვი თა რე ბის მი მარ თუ ლე ბით. წარ მო ჩე ნი ლია დღეს არ სე ბუ ლი აქ ტუ
ა ლუ რი გა მოწ ვე ვე ბი და შე მო თა ვა ზე ბუ ლია მა თი ადეკ ვა ტუ რი დაძ ლე ვის 
გზე ბი.
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საკვანძოსიტყვები: ციფ რუ ლი მე წარ მე ო ბა, ციფ რუ ლი ეკო ნო მი კა, 
ინ ფორ მა ცი უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბი, ინო ვა ცი ა, იდე ა.

JELCodes: L26, M13, O31, O57

ციფ რუ ლი მე წარ მე ო ბა მიზ ნად ისა ხავს ციფ რუ ლი ტრან სფორ მა ცი ით 
მო იც ვას ბიზ ნე სის ყვე ლა სექ ტო რი, ასე ვე შე იქ მნას ახა ლი ციფ რუ ლი კომ-
პა ნი ე ბი ინო ვა ცი უ რი საქ მი ა ნო ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად, ისე თი ციფ რუ ლი 
ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბით, რო გო რი ცა ა: სო ცი ა ლუ რი ტექ ნო ლო გი ე-
ბი, მო ბი ლუ რი, დი დი ზო მის მო ნა ცე მე ბი (big data) და ღრუბ ლო ვა ნი (cloud) 
გა დაწყ ვე ტე ბი. ციფ რუ ლი მე წარ მე ო ბის სტრუქ ტუ რუ ლი მო ნა ხა ზი, გა რე-
მო ფაქ ტო რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მო ი ცავს ხუთ კომ პო ნენტს: ციფ რუ-
ლი ცოდ ნის ბა ზა და ინ ფორ მა ცი უ ლი და სა კო მუ ნი კა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბის 
(ICT) ბა ზა რი; ციფ რუ ლი ბიზ ნეს გა რე მო; და ბეგ ვრა და ფი ნან სუ რი გა რე მო; 
ციფ რუ ლი უნარ -ჩვე ვე ბი და ელექ ტრო ნუ ლი ლი დე რო ბა (e-leadership); სა-
მე წარ მეო აზ როვ ნე ბა (European Commission 2015, 14-15).

ციფრუ ლი მე წარ მე ო ბა აღ წერს პრო ცესს, რო მელ შიც მიმ დი ნა რე ობს 
ინ დი ვი დე ბის სა მე წარ მეო შე საძ ლებ ლო ბე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა, შე ფა სე-
ბა და წარ მა ტე ბუ ლი გა მო ყე ნე ბა, რა დრო საც ისი ნი ციფ რულ პრო დუქტს 
ავი თა რე ბენ, ან მსგავს პრო დუქ ტებს ციფ რუ ლი არ ხე ბით რე ა ლი ზე ბენ 
(Pioch 2019, 3).

ცნე ბა ში „ციფრული მეწარმეობა“ ასე ვე მო ი აზ რე ბა ციფ რუ ლი ეკო ნო-
მი კის და მო უ კი დე ბე ლი და ორი გი ნა ლუ რი, სა მარ თლებ რი ვი ეკო ნო მი კუ-
რი სუ ბი ექ ტის შექ მნა (ე ლექ ტრო ნუ ლი სტარ ტა პი), რომ ლის ფარ გლებ შიც 
თა ვი სუ ფალ დამ ფუძ ნე ბე ლებს, პრო დუქ ცი ის ან /და მომ სა ხუ რე ბის, სპე-
ცი ფი კუ რი ონ ლა ინ შე თა ვა ზე ბით, უცხო (მრა ვალ გვა რი) მოთხ ოვ ნი ლე ბე-
ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა სურთ (Kollmann 2019, 19).

თა ნა მედ რო ვე ეკო ნო მი კის მთა ვა რი რე სურ სი ინ ფორ მა ცია და ცოდ-
ნა ა. წარ მო ე ბის პრო ცე სი კი და კავ ში რე ბუ ლია მეც ნი ე რე ბა ტე ვად ტექ ნო-
ლო გი ებ თან (ბე დი ა ნაშ ვი ლი, 2018), ამას თა ნა ვე, ფორ მირ დე ბა ინ ფორ-
მა ცი უ ლი სა ზო გა დო ე ბა, რო მე ლიც ხა სი ათ დე ბა ინ ფორ მა ცი უ ლი ტექ ნო-
ლო გი ე ბის ინ ტენ სი უ რი გა მო ყე ნე ბით და ამის თან მხლე ბი გარ დაქ მნით: 
ინ დუს ტრი უ ლი დან - ცოდ ნის სა ზო გა დო ე ბი სა კენ (Kollmann 2018, 183). შე სა-
ბა მი სად, ინო ვა ცი ე ბი სა და ტექ ნო ლო გი ე ბის სფე როს გან ვი თა რე ბის თვის 
უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ა, სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კის მთა ვარ ამო ცა ნას წარ მო-
ად გენ დეს ინო ვა ცი უ რი საქ მი ა ნო ბის და უახ ლე სი ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი-
ე ბის და ნერ გვის ხელ შეწყ ო ბა (მაღ ლა კე ლი ძე, 2019ა).
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ციფ რულ ეკო ნო მი კა ში მე წარ მე ო ბის დაწყ ე ბის სა ფუძ ველს წარ მო-
ად გენს ტექ ნო ლო გი უ რი ინო ვა ცი ე ბი ტე ლე კო მუ ნი კა ცი ის, ინ ფორ მა ცი უ-
ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის, მე დია ტექ ნო ლო გი ე ბის და გარ თო ბის სფე რო ებ ში. 
აღ ნიშ ნულ ინო ვა ცი ებს ჰქონ და და აქვს მნიშ ვნე ლო ვა ნი გავ ლე ნა ინ-
ფორ მა ცი ის, კო მუ ნი კა ცი ის და ტრან საქ ცი ე ბის და მუ შა ვე ბის შე საძ ლებ-
ლო ბებ ზე (Kollmann 2019, 5).

ტექ ნო ლო გი ა, ხში რად, გარ კვე ულ ტექ ნი კა თა ერ თობ ლი ო ბა ა, რო მე-
ლიც მი მარ თუ ლია კონ კრე ტუ ლი მიზ ნი სა კენ (Runge, 2014). მუდ მი ვი ინო-
ვა ცი ე ბი ინ ფორ მა ცი ულ ტექ ნი კა ში - კომ პი უ ტე რის სიმ ძლავ რე ზე, გა ციფ-
რუ ლე ბა ზე, ქსელ ში ჩარ თვა სა და მო ნა ცემ თა რა ო დე ნო ბა ზე დაყ რდნო-
ბით, რე ა ლიზ დე ბა ისეთ ინო ვა ცი ურ ინ ფორ მა ცი ულ ტექ ნო ლო გი ებ ში, 
რო გო რი ცა ა: ინ ტერ ნე ტი, მო ბი ლუ რი ტე ლე კო მუ ნი კა ცია და ინ ტე რაქ ტი-
უ ლი ტე ლე ვი ზია (Kollmann, 2019). საქ მი ა ნო ბის მო დე ლი, რო მე ლიც ინ-
ფორ მა ცი უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის გან ვი თა რე ბის ინ ტე რაქ ტი ულ პრო ცესს 
იყე ნებს, შე საძ ლე ბე ლია წარ მო ვიდ გი ნოთ, რო გორც ელექ ტრო ნუ ლი ბიზ-
ნე სი. სწრა ფი ტექ ნო ლო გი უ რი ცვლი ლე ბე ბი სა მე წარ მეო გა რე მოს შიგ-
ნით ყო ველ თვის ქმნის ინო ვა ცი უ რი ბიზ ნეს მო დე ლის ფორ მი რე ბის შე-
საძ ლებ ლო ბას. დამ წყე ბი სა წარ მო ე ბი უფ რო ხში რად მი ის წრა ფი ან საქ-
მი ა ნო ბის ისე თი მო დე ლის შე მუ შა ვე ბის კენ, რო მე ლიც ეფუძ ნე ბა ელექ-
ტრო ნულ ინ ფორ მა ცი ებს და სა კო მუ ნი კა ციო სის ტე მას (Kollmann, 2018).

ციფ რულ ეკო ნო მი კა ში მე წარ მე ო ბის დაწყ ე ბის თვის მნიშ ვნე ლო ვა-
ნია გა ნუწყ ვე ტე ლი სა მე წარ მეო ინო ვა ცი ე ბი, თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო-
გი უ რი და ელექ ტრო ნუ ლი სა ბაზ რო კო ნი უნ ქტუ რის პროგ რე სუ ლი ხედ ვა, 
კრე ა ტი უ ლო ბა და სა მო მავ ლო ტენ დენ ცი ე ბის პროგ ნო ზი რე ბის უნა რი, 
რო მელ მაც უნ და უზ რუნ ველ ყოს შე უქ ცე ვა დი წარ მა ტე ბა. სა მე წარ მეო 
ინო ვა ცია ვი თარ დე ბა სა მი მთა ვა რი ეტა პის გას წვრივ. პირ ვე ლი – აღ მო-
ჩე ნის ეტა პი, რო მე ლიც ფო კუ სირ დე ბა სა მე წარ მეო გა რე მო ში არ სე ბუ ლი 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი სა და რის კე ბის დაკ ვირ ვე ბა სა და ისე თი იდე ის აღ მო-
ჩე ნა ზე, რომ ლის თვი საც ღირს სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბა. ინ ფორ მა ცი უ ლი 
და სა კო მუ ნი კა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბის (ICT) სფე რო ში მიმ დი ნა რე სწრა ფი 
გან ვი თა რე ბით, ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში უფ რო მრა ვალ ფე რო ვა ნია 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი, რომ ლებ საც კომ პა ნი ე ბი იყე ნე ბენ, რა თა აღ მო ა ჩი ნონ 
ან ჩა მო ა ყა ლი ბონ ინო ვა ცი უ რი ბიზ ნე სი დე ე ბი. მე ო რე – ინ კუ ბა ცი ის ეტა-
პი მო ი ცავს ყვე ლა იმ მოქ მე დე ბას, რო მე ლიც აყა ლი ბებს კონ კრე ტუ ლი 
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გა დაწყ ვე ტი ლე ბის კონ ცეპტს სა მე წარ მეო ინო ვა ცი ის იდე ი დან. ის მო ი-
ცავს სხვა დას ხვა ტექ ნი კუ რი ვა რი ან ტის და მუ შა ვე ბას და სხვა დას ხვაგ-
ვა რი ბიზ ნეს მო დე ლის გა მუდ მე ბულ მო სინ ჯვას. მე სა მე – აქ სე ლე რა ცი ის 
ეტა პი ა, რომ ლის ძი რი თა დი ამო ცა ნაა სა მე წარ მეო ინო ვა ცი ე ბის გაძ ლი-
ე რე ბა და ზრდის დაჩ ქა რე ბა. ამ ფა ზა ში სა მე წარ მეო ინო ვა ცია უნ და მომ-
წიფ დეს ისე, რომ შე საძ ლე ბე ლი გახ დეს სა ვაჭ რო ბრუნ ვის და საქ მი ა ნო-
ბის მსვლე ლო ბის სწო რი პროგ ნო ზი რე ბა. კონ ცენ ტრა ცია ხორ ცი ელ დე ბა 
გა ყიდ ვე ბის მაქ სი მი ზა ცი ა ზე (Gassmann, Schweitzer 2018).

ციფ რულ ეკო ნო მი კა ში, ყო ვე ლი სა წარ მოს და ფუძ ნე ბი სას ბიზ ნეს კონ-
ცეფ ცი ის ცენ ტრში დგას იდე ა, რო მე ლიც თა ვი სი ევო ლუ ცი ის გზა ზე გა ივ-
ლის გან ვი თა რე ბის შემ დეგ ფა ზებს: უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, აუ ცი ლე ბე ლია 
რე ლე ვან ტუ რი იდე ის პოვ ნა და წარ მა ტე ბის ალ ბა თო ბის შე მოწ მე ბა, რო-
მე ლიც იდე ის წარ მო შო ბის ფა ზას წარ მო ად გენს; მე ო რე, იდე ის ფორ მუ-
ლი რე ბის ფა ზა ა, რო მელ შიც აღ ნიშ ნუ ლი იდე ის რე ა ლი ზა ცი ის თვის უნ და 
მომ ზად დეს მყა რი სა ფუძ ვე ლი და შედ გეს მას თან და კავ ში რე ბუ ლი ბიზ-
ნეს გეგ მა; მე სა მე – იდე ის გან ხორ ცი ე ლე ბის ფა ზა, რო მელ შიც უნ და მოხ-
დეს ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი ბიზ ნეს გეგ მის პრაქ ტი კუ ლი რე ა ლი ზა ცი ა; მე ოთხე 
– იდე ის ინ ტენ სი ფი კა ცი ის ფა ზა ა, რო მელ შიც, ბიზ ნეს მო დე ლის გან ხორ-
ცი ე ლე ბის კვალ დაკ ვალ, მიმ დი ნა რე ობს ბაზ რის მოთხ ოვ ნებ თან ადაპ ტა-
ცია და აქ ტი უ რი გან ვი თა რე ბა; და ბო ლოს, იდე ის გა ხან გრძლი ვე ბის ფა ზა, 
რო მელ შიც მო ი აზ რე ბა იდე ის ხან გრძლი ვად დამ კვიდ რე ბა ბა ზარ ზე და ამ 
ხნის გან მავ ლო ბა ში, შე უქ ცე ვა დი წარ მო ე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა (Kollmann 
2019, 134). შე სა ბა მი სად, იდეა შე საძ ლოა დარ ჩეს მხო ლოდ იდე ად, სა ნამ 
მი სი რე ა ლი ზე ბა არ მოხ დე ბა პრო დუქ ტის ან მომ სა ხუ რე ბის შე თა ვა ზე ბა-
ში, რა დრო საც ის, ასე ვე, შე იძ ლე ბა აღ წე რილ იქ ნეს, რო გორც ინო ვა ცი ა. 
შე თა ვა ზე ბა მხო ლოდ მა შინ ით ვლე ბა ინო ვა ცი ად, რო დე საც ის წარ მა ტე-
ბით არის გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი და გა მო ი ყე ნე ბა რო მე ლი მე სა ზო გა დო ე ბის 
ან და ბაზ რის მი ერ, რომ ლის თვი საც მო აქვს სარ გე ბე ლი. ინო ვა ტო რის-
თვის წარ მა ტე ბის მი საღ წე ვად, მნიშ ვნე ლო ვან ას პექ ტებს შე მოქ მე დე ბი-
თო ბა, წარ მო სახ ვა, გამ ჭრი ა ხო ბა, ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა და ტეს ტი რე ბა შე-
ად გენს (Whittington, 2018), რაც ასე ვე იდე ა -ი ნო ვა ცია - წარ მა ტე ბის ჯაჭ ვის 
კონ ცეპ ტუ ა ლურ დე ტერ მი ნან ტებ საც წარ მო ად გენს, რის კის გაც ნო ბი ე რე-
ბა სა და გა ბე დუ ლე ბას თან ერ თად (იხ. ნა ხა ზი). ამ სა ფუძ ველ ზე იქ მნე ბა 
ციფ რუ ლი (ე ლექ ტრო ნუ ლი) ღი რე ბუ ლე ბა.
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იდეა-ინოვაცია — წარმატების ჯაჭვი ციფრულ მეწარმეობაში.

ციფრულ ეკო ნო მი კა ში მე წარ მე ო ბის დაწყ ე ბა, თა ვი სი ენ დო გე ნუ რი 
არ სით, ასო ცირ დე ბა ელექ ტრო ნუ ლი და მა ტე ბი თი ღი რე ბუ ლე ბის შექ-
მნას ა და მას ზე და ფუძ ნე ბულ ბიზ ნეს თან, რო მე ლიც სა მო მავ ლო გან ვი-
თა რე ბა ზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი. ამას თა ნა ვე, ინო ვა ცი უ რი ინ ფორ მა ცი უ ლი 
ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბას თან და კავ ში რე ბით (მაგ., ინ ტერ ნეტ სტარ-
ტა პე ბის ელექ ტრო ნუ ლი შეს ყიდ ვით სარ გებ ლო ბა), არ სე ბობს ეჭ ვი მომ-
ხმა რებ ლე ბის მზა ო ბის თვალ საზ რი სით, რაც იწ ვევს მა ღალ რისკს ციფ-
რუ ლი (ინ ტერ ნეტ) ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბას თან და შე სა ბა მი სად, ამ 
სფე რო ში, ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვას თან და კავ ში რე ბით. აღ ნიშ ნუ ლი რის-
კი იმით კომ პენ სირ დე ბა, რომ ჯერ ერ თი, ციფ რუ ლი ეკო ნო მი კა და მი სი 
ფუ ძემ დებ ლუ რი ტექ ნო ლო გი ე ბი წარ მო ად გენს მთა ვარ გან ვი თა რე ბად 
სფე როს და, შე სა ბა მი სად, და კავ ში რე ბუ ლია მრა ვალ შე საძ ლებ ლო ბას-
თან (Kollmann, 2018), და მე ო რე, ინ ტერ ნე ტის და ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ე-
ბის ფარ თო გავ რცე ლე ბა და მათ ზე მო სახ ლე ო ბის უმ რავ ლე სო ბის წვდო-
მა, ონ ლა ინ კო მერ ცი უ ლი პრო ცე სის მოქ ნი ლო ბა და სის წრა ფე, უბიძ გებს 
ადა მი ა ნებს ციფ რუ ლი სერ ვი სე ბით სარ გებ ლო ბი სა კენ. მა გა ლი თად, ევ-
რო კავ შირ ში, მო სახ ლე ო ბის 87% აქ ტი უ რად იყე ნებს ინ ტერ ნეტს, ის ლან-
დი ა ში -99%, გერ მა ნი ა ში - 93% (eurostat), ხო ლო სა ქარ თვე ლო ში და ახ ლო-
ე ბით - 70% (geostat.ge). გარ და ამი სა, ციფ რულ ეკო ნო მი კა ში დიდ მნიშ ვნე-
ლო ვა ნია კი ბე რუ საფ რთხო ე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი რის კე ბი, რო მელ თან 
გამ კლა ვე ბაც ისე თი ვე სა პა სუ ხის მგებ ლო ა, რო გორც ტრა დი ცი უ ლი მე წარ-
მე ო ბის დაც ვა სხვა დას ხვა ფი ზი კუ რი ვან და ლიზ მის გან.

ინ ფორ მა ცი ის ახა ლი გან ზო მი ლე ბის, რო გორც კონ კუ რენ ტუ ლი უპი-
რა ტე სო ბის და მო უ კი დე ბე ლი წყა როს მეშ ვე ო ბით ელექ ტრო ნუ ლი ღი-
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რე ბუ ლე ბა ციფ რულ მო ნა ცემ თა ქსელ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ღო ნის ძი-
ე ბე ბის (ინ ფორ მა ცი ის შეგ რო ვე ბა, სის ტე მა ტი ზა ცი ა, შერ ჩე ვა, და კავ ში-
რე ბა და კლა სი ფი კა ცი ა) სა ფუძ ველ ზე იქ მნე ბა. „ინტერნეტ ეკონომიკის 
საწარმოს მაგალითია autoscout24.de, მეორადი მანქანების ყიდვა-
გაყიდვის ინტერნეტპლატფორმა. აქ ღირებულებას მომხმარებელთა-
თვის არა მეორადი ავტომობილები, არამედ ამასთან დაკავშირებული 
სა ჭირო ინფორმაციების მიმოხილვის, შერჩევის და გადაცემის ფუნქცია, 
მისი დროითი და სივრცითი შეზღუდულობისგან თავისუფალი ხელ-
მისაწვდომობა ქმნის. აღნიშნული „ელექტრონული პროდუქტის“ შექმნა 
შესაძლებელია მხოლოდ ინფორმაციული ტექნოლოგიების მეშვეობით. 
იგივე ეხება amazon.com-ს, სადაც, მაგალითად, არა „წიგნი“ ქმნის 
ღირებულებას, არამედ ინტერნეტში ელექტრონული შერჩევისა და შეკვე-
თის საშუალება. ზემოაღნიშნული დამოკიდებულება არ ეხება ისეთ შე-
თავაზებას, როგორიცაა, მაგალითად: seat.com (ავტომწარმოებელი კომ-
პანიის ვებგვერდი). აქ, ღირებულება მომხმარებლისთვის რეალური 
პროდუქტის - „ავტომობილის“ მეშვეობით იქმნება და ონლაინ მაღაზია 
არის „მხოლოდ“ სადისტრიბუციო არხი. ეს საშუალება ამარტივებს შე-
კვეთის პროცესს, მაგრამ არ ქმნის დამოუკიდებელ ღირებულებას. ასე 
რომ, seat.com არ წარმოადგენს ინტერნეტ ეკონომიკის კომპანიას“ 
(Kollmann, 2018).

ციფრული მეწარმეობის განვითარება საქართველოში

ციფ რუ ლი მე წარ მე ო ბა ფო კუ სირ დე ბა ინ ფორ მა ცი უ ლი ტექ ნო ლო გი-
ე ბის გა მო ყე ნე ბით სხვა დას ხვა ელექ ტრო ნულ პლატ ფორ მა ზე, კო მერ ცი უ-
ლი აქ ტი უ რო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე. ციფ რუ ლი სა მე წარ მეო პლატ ფორ მა 
იძ ლე ვა სა შუ ა ლე ბას და ინ ტე რე სე ბულ მა პი რებ მა თა ვი ან თი შე მოქ მე დე-
ბი თი იდე ე ბი გარ დაქ მნან სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბად და მი ი ღონ სა თა ნა-
დო სარ გე ბე ლი. მარ თა ლი ა, სა ქარ თვე ლო არც ისე დი დი ხნის წი ნათ სო-
ცი ა ლის ტუ რი სამ ყა როს ნა წილს წარ მო ად გენ და, რომ ლის თვი საც უცხო 
იყო კერ ძო სა მე წარ მეო აქ ტი უ რო ბა და, შე სა ბა მი სად, მო სახ ლე ო ბა სა-
მე წარ მეო აზ როვ ნე ბი სა და ინი ცი ა ტი ვის სიმ წი რით ხა სი ათ დე ბო და (რი-
სი გავ ლე ნაც დღემ დე იგ რძნო ბა ქარ თულ სო ცი უმ ში). თუმ ცა, მი უ ხე და ვად 
ამი სა, თა ნა მედ რო ვე გლო ბა ლუ რი კო ნი უნ ქტუ რის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
აუ ცი ლე ბე ლი ა, ინ დი ვი დე ბის აზ როვ ნე ბის მე ტა მორ ფო ზა სა მე წარ მე ო, 
გან სა კუთ რე ბით ინო ვა ცი უ რი სა მე წარ მეო და ტექ ნო ლო გი უ რი მი მარ თუ-
ლე ბით. რის კი, სი ახ ლე და ცვლი ლე ბე ბი არ უნ და იქ ნეს აღ ქმუ ლი, რო-
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გორც ბუნ დო ვა ნე ბა და პრობ ლე მა, ის უნ და წარ მო ად გენ დეს გა მოწ ვე ვას 
და შე საძ ლებ ლო ბას პროგ რე სუ ლი, ტექ ნო ლო გი ა ტე ვა დი იდე ე ბის გან სა-
ხორ ცი ე ლებ ლად. ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი გა მოწ ვე ვის სა პა სუ ხოდ სა ჭი როა სა-
მე წარ მე ო, ინო ვა ცი ე ბი სა და ტექ ნო ლო გი ე ბის მი მარ თუ ლე ბით, გა ნათ ლე-
ბის მიზ ნობ რი ვი პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბა და სის ტე მა ტუ რი რე ა ლი ზა ცია 
დამ წყე ბი მე წარ მე ე ბის თვის და ნე ბის მი ე რი და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რის-
თვის, რაც უზ რუნ ველ ყოფს ადეკ ვა ტუ რი პროგ რე სუ ლი ცოდ ნის გა და ცე მას 
(მაღ ლა კე ლი ძე, 2019ბ) და სა ზო გა დო ე ბა ში რე ლე ვან ტუ რი სა მე წარ მეო და 
ციფ რუ ლი უნარ -ჩვე ვე ბის გან ვი თა რე ბას.

ქვე ყა ნა ში ციფ რუ ლი მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბის მთა ვა რი ინ დი-
კა ტო რია ციფ რუ ლი და ინ ფორ მა ცი უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბის 
დო ნე. მსოფ ლიო ბან კის (World Bank) თა ნახ მად, ციფ რუ ლი ათ ვი სე ბის ინ-
დექ სი (DAI), რო მე ლიც სა მი კომ პო ნენ ტის - ბიზ ნე სის, მო სახ ლე ო ბის და 
მთავ რო ბის მი ერ ციფ რუ ლი ათ ვი სე ბის მი ხედ ვით დგე ბა, სა ქარ თვე ლო, 
მსოფ ლი ოს 180 ქვე ყა ნას შო რის, 2016 წელს, 0,598 ქუ ლით, 69-ე პო ზი ცი-
ას იკა ვებ და. მე ზო ბელ თა გან ჩვენ ზე უკე თე სი ციფ რუ ლი მდგო მა რე ო ბა 
ჰქონ და რუ სეთს - 0,744 ქუ ლა/ 28-ე პო ზი ცი ა, თურ ქეთს - 0,632/57 და სომ-
ხეთს - 0,621/60. პირ ველ ად გილ ზე სინ გა პუ რი იმ ყო ფე ბო და 0,870 ქუ ლით 
(worldbank.org. იხ. დი აგ რა მა 1).

დიაგრამა 1
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გაციფრულების ხარისხს სამი კატეგორიის - მიწოდების პირობების, მოთხოვნის

პირობების და ინსტიტუციური გარემოს მიხედვით, 2019 წლის მონაცემებით, 

საქართველო, მსოფლიოს 99 ქვეყანას შორის, 0,502 ქულით 57-ე ადგილზეა. 

მეზობლებიდან ჩვენზე უკეთესი ციფრული მდგომარეობა აქვს აზერბაიჯანს - 0,594 

ქულა/38-ე ადგილი და რუსეთს - 0,548/46. პირველ ადგილს ლუქსემბურგი იკავებს

1,000 ქულით (bbvaresearch.com. იხ. დიაგრამა 2). ზემოაღნიშნული კვლევების

შედეგები ცხადყოფს, რომ საქართველო ციფრული განვითარების საშუალო დონით

პოზიციონირებს მსოფლიოში.

დიაგრამა 1

დიაგრამა 2

 უკრ აინა   86

 აზერ ბაიჯანი  72

 საქარ თველ ო   69

 სო მხეთი  60

 თურ ქეთი  57

 რუსეთი  28

 სინგაპურ ი  1

0.54

0.59

0.6

0.62

0.63

0.74

0.87

 მსო ფლ იო ბანკის ციფ რ ულ ი ათვისების ინდექსი     (DAI), 2016
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დიაგრამა 2

BBVA Research-ის ციფ რუ ლი ინ დექ სის (DiGiX), რო მე ლიც ზო მავს გა-
ციფ რუ ლე ბის ხა რისხს სა მი კა ტე გო რი ის - მი წო დე ბის პი რო ბე ბის, მოთხ-
ოვ ნის პი რო ბე ბის და ინ სტი ტუ ცი უ რი გა რე მოს მი ხედ ვით, 2019 წლის მო ნა-
ცე მე ბით, სა ქარ თვე ლო, მსოფ ლი ოს 99 ქვე ყა ნას შო რის, 0,502 ქუ ლით 57-ე 
ად გილ ზე ა. მე ზობ ლე ბი დან ჩვენ ზე უკე თე სი ციფ რუ ლი მდგო მა რე ო ბა აქვს 
აზერ ბა ი ჯანს - 0,594 ქუ ლა/ 38-ე ად გი ლი და რუ სეთს - 0,548/46. პირ ველ ად-
გილს ლუქ სემ ბურ გი იკა ვებს 1,000 ქუ ლით (bbvaresearch.com. იხ. დი აგ რა მა 
2). ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი კვლე ვე ბის შე დე გე ბი ცხად ყოფს, რომ სა ქარ თვე ლო 
ციფ რუ ლი გან ვი თა რე ბის სა შუ ა ლო დო ნით პო ზი ცი ო ნი რებს მსოფ ლი ო ში.

სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის 2019 წლის ივ-
ლი სის მო ნა ცე მე ბით, სა ქარ თვე ლო ში ინ ტერ ნეტ ზე წვდო მა ჰქონ და ში-
ნა მე ურ ნე ო ბე ბის 79,3%-ს, რო მელ თა გა ნაც 70,6%-მა გა მო ი ყე ნა ბო ლო სა მი 
თვის გან მავ ლო ბა ში მი ნი მუმ ერ თხელ მა ინც; კომ პი უ ტე რით უზ რუნ ველ-
ყო ფი ლი იყო 62%; მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნით - 84,8%; ინ ტერ ნე ტით მო სარ-
გებ ლე თა 96% აქ ტი უ რად იყე ნებს სო ცი ა ლურ ქსე ლებს, ხო ლო სა ქო ნე ლი/ 
მომ სა ხუ რე ბა შე ი ძი ნა მხო ლოდ 20,8%-მა. 2018 წელს სა წარ მო ე ბის მხო-
ლოდ 3,2%-მა მი ი ღო შეკ ვე თა ვებ გვერ დის მეშ ვე ო ბით (geostat.ge). ბო ლო 
ორი მო ნა ცე მი მი უ თი თებს იმა ზე, რომ სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბა ში და, 
შე სა ბა მი სად, სა წარ მო ებ ში ელექ ტრო ნუ ლი კო მერ ცია გან ვი თა რე ბის და-
ბალ დო ნე ზე ა. 

ქვე ყა ნა ში, ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის სფე რო ში მე წარ მე ო ბის მხარ-
და ჭე რა სა და შე სა ბა მი სი ეკო სის ტე მის ფორ მი რე ბას ახორ ცი ე ლებს სა-

172

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2019 წლის ივლისის

მონაცემებით, საქართველოში ინტერნეტზე წვდომა ჰქონდა შინამეურნეობების

79,3%-ს, რომელთაგანაც 70,6%-მა გამოიყენა ბოლო სამი თვის განმავლობაში მინიმუმ

ერთხელ მაინც; კომპიუტერით უზრუნველყოფილი იყო 62%; მობილური

ტელეფონით - 84,8%; ინტერნეტით მოსარგებლეთა 96% აქტიურად იყენებს

სოციალურ ქსელებს, ხოლო საქონელი/მომსახურება შეიძინა მხოლოდ 20,8%-მა. 2018

წელს საწარმოების მხოლოდ 3,2%-მა მიიღო შეკვეთა ვებგვერდის მეშვეობით

(geostat.ge). ბოლო ორი მონაცემი მიუთითებს იმაზე, რომ საქართველოს

მოსახლეობაში და, შესაბამისად, საწარმოებში ელექტრონული კომერცია

განვითარების დაბალ დონეზეა. 

ქვეყანაში, ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში მეწარმეობის მხარდაჭერასა

და შესაბამისი ეკოსისტემის ფორმირებას ახორციელებს საქართველოს ინოვაციებისა

და ტექნოლოგიების სააგენტო. ამისათვის, ის ახორციელებს შემდეგ პროგრამებს:

• მცირე გრანტების პროგრამა (5000 ლარის ფარგლებში), რომელიც მიმართულია

სტარტაპების შექმნისა და განვითარების ხელშეწყობისაკენ. გრანტები გაიცემა სამი

 უკრ აინა   76

 სო მხეთი  66

 თურ ქეთი  61

 საქარ თველ ო   57

 რ უსეთი  46

 აზერ ბაიჯანი  38

 ლუქსემბურ გი  1

0.42

0.47

0.5

0.5

0.55

0.59

1

 ის ციფ რ ულ ი ინდექსიBBVA Research-    - DiGiX, 2019
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ქარ თვე ლოს ინო ვა ცი ე ბი სა და ტექ ნო ლო გი ე ბის სა ა გენ ტო შემ დეგი პროგ-
რა მებით:

• მცი რე გრან ტე ბის პროგ რა მა (5000 ლა რის ფარ გლებ ში), რო მე ლიც 
მი მარ თუ ლია სტარ ტა პე ბის შექ მნი სა და გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყ ო ბი სა-
კენ. გრან ტე ბი გა ი ცე მა სა მი მი მარ თუ ლე ბით: 1. ინო ვა ცი ე ბი სა და ტექ ნო-
ლო გი ე ბის სფე რო ში პრო ტო ტი პე ბის შექ მნი სა და გან ვი თა რე ბი სათ ვის; 
2. ჰა კა თო ნის, მე ი ქა თო ნის, კრე ა თო ნის, ინო ვა ცი ე ბის ხელ შემ წყო ბი ღო-
ნის ძი ე ბე ბის ჩა ტა რე ბის მიზ ნით; 3. სამ გზავ რო გრან ტი - ინო ვა ცი ე ბი სა და 
ტექ ნო ლო გი ე ბის მი მარ თუ ლე ბით, სა ერ თა შო რი სო ღო ნის ძი ე ბებ ში მო ნა-
წი ლე ო ბი სათ ვის (gita.gov.ge). 2016-2019 წლებ ში, მცი რე გრან ტე ბის პროგ-
რა მის ფარ გლებ ში, სულ და ფი ნან სდა 365 პრო ექ ტი, 1,3 მლნ ლა რის მო-
ცუ ლო ბით (სა ქარ თვე ლოს ინო ვა ცი ე ბი სა და ტექ ნო ლო გი ე ბის სა ა გენ ტო, 
ინ დი ვი დუ ა ლუ რად გა მოთხ ო ვი ლი ინ ფორ მა ცი ა).

• თა ნა და ფი ნან სე ბის გრან ტე ბის პროგ რა მა, რომ ლის მი ზა ნია სა-
ქარ თვე ლო ში, სა ერ თა შო რი სო პო ტენ ცი ა ლის მქო ნე ინო ვა ცი უ რი პრო-
დუქ ტე ბის და მომ სა ხუ რე ბის შე მუ შა ვე ბა -ათ ვი სე ბის და კო მერ ცი ა ლი-
ზა ცი ის გზით  ი ნო ვა ცი ე ბის და ინო ვა ცი უ რი სა წარ მო ე ბის წარ მოქ მნის 
სტი მუ ლი რე ბა. და ფი ნან სე ბა მიმ დი ნა რე ობს ორი მი მარ თუ ლე ბით: 1. თა-
ნა და ფი ნან სე ბის გრან ტე ბი სტარ ტა პე ბის თვის, მაქ სი მუმ 90%-ი ა ნი თა ნა-
და ფი ნან სე ბით (მაქ სი მუმ 100 000 ლა რი); 2. თა ნა და ფი ნან სე ბის გრან ტე-
ბი ინო ვა ცი ე ბის მი მარ თუ ლე ბით მი ნი მუმ 50%-ი ა ნი თა ნა და ფი ნან სე ბით 
(მაქ სი მუმ 650 000 ლა რი) (grants.gov.ge). 2018-2019 წლებ ში, ორი ვე კომ პო-
ნენ ტის ფარ გლებ ში, სულ და ფი ნან სე ბუ ლია 60 პრო ექ ტი, 8,1 მლნ ლა რის 
მო ცუ ლო ბით. (სა ქარ თვე ლოს ინო ვა ცი ე ბი სა და ტექ ნო ლო გი ე ბის სა ა გენ-
ტო, ინ დი ვი დუ ა ლუ რად გა მოთხ ო ვი ლი ინ ფორ მა ცი ა).

• პროგრამა „სტარტაპ საქართველოს“ მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი კომ-
პო ნენ ტი, რო მე ლიც მო ი ცავს იდე ე ბის და ფი ნან სე ბას ისეთ დარ გებ ში, 
რო გო რი ცა ა: ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტი; კომ პი უ ტე რუ ლი მეც ნი ე რე ბა; ინ-
ფორ მა ცი უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბი; ნა ნო ტექ ნო ლო გი ე ბი; ტე ლე კო მუ ნი კა ცია 
და სხვა. სა ა გენ ტომ 2016 წელს გა ნა ხორ ცი ე ლა კონკურსი, რომ ლის ფარ-
გლებ შიც გა მოვ ლინ და 20 გა მარ ჯვე ბუ ლი პრო ექ ტი, ჯა მურ მა და ფი ნან სე-
ბამ შე ად გი ნა 2 მლნ ლა რი (gita.gov.ge).

პროგ რა მა „სტარტაპ საქართველოს“ ინო ვა ცი უ რი კომ პო ნენ ტი კი, 
რო მე ლიც გუ ლის ხმობს ეკო ნო მი კუ რი ან სო ცი ა ლუ რი ღი რე ბუ ლე ბის მქო-
ნე გა მო ყე ნე ბა დი, ახა ლი ან მნიშ ვნე ლოვ ნად გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი პრო დუქ-
ტის, პრო ცე სის ან მომ სა ხუ რე ბის (ი ნო ვა ცი უ რი იდე ა) და ნერ გვის ფი ნან სურ 
ხელ შეწყ ო ბას, დღემ დე ხორ ცი ელ დე ბა სს სა პარ ტნი ო რო ფონ დის შვი ლო-
ბი ლი კომ პა ნი ის შპს „სტარტაპ საქართველოს“ მიერ. 2016-2019 წლებში, 
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„სტარტაპ საქართველოს“ მიერ, ინოვაციური კომპონენტის ფარგლებში, 
განხორციელებულმა ინვესტიციებმა შეადგინა 4,4 მლნ ლარი (startup.
gov.ge. შპს „სტარტაპ საქართველო“, ინდივიდუალურად გამოთხოვილი 
ინფორმაცია. იხ. დიაგრამა 3).

დიაგრამა 3

წყარო: შპს სტარტაპ საქართველო

სა ქარ თვე ლო ში, 2016 წლი დან მიმ დი ნა რე ძვრე ბი ციფ რუ ლი და ინო-
ვა ცი უ რი ტექ ნო ლო გი ე ბის და ნერ გვა- გან ვი თა რე ბის მი მარ თუ ლე ბით, 
პროგ რე სუ ლად უნ და შე ფას დეს, თუმ ცა, ამას თა ნა ვე, აუ ცი ლე ბე ლია ამ 
მა ღალ პერ სპექ ტი უ ლი სფე რო სად მი კომ პლექ სუ რი მიდ გო მა. სა ჭი როა 
ციფ რუ ლი სა მე წარ მეო კულ ტუ რის ამაღ ლე ბა და მი სი გა დაქ ცე ვა სა ხელ-
მწი ფო პო ლი ტი კის სტრა ტე გი ულ მი მარ თუ ლე ბად (ერ ქო მა იშ ვი ლი, 2019). 
დღე ი სათ ვის არ არ სე ბობს ციფ რუ ლი ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის და გა-
ციფ რუ ლე ბის მი ზან მი მარ თუ ლი სტრა ტე გი ა. სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კა ში 
პრაქ ტი კუ ლად არ მო ი ძებ ნე ბა ინ დუს ტრია 4.0-სთვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი 
ელე მენ ტე ბი, რო მე ლიც კი ბერ ფი ზი კურ სის ტე მებს იყე ნებს „ჭკვიანი“ სა-
წარ მო ე ბის შე საქ მნე ლად (Whittington, 2018). მი ზე რუ ლი ა, თა ნა მედ რო ვე 
მსოფ ლი ოს ციფ რულ გან ვი თა რე ბის ტემ პსა და პერ სპექ ტი ვებ თან მი მარ-
თე ბით სა ქარ თვე ლო ში გა წე უ ლი ციფ რუ ლი სა მე წარ მეო ინი ცი ა ტი ვე ბის 174

მომსახურების (ინოვაციური იდეა) დანერგვის ფინანსურ ხელშეწყობას, დღემდე

ხორციელდება სს საპარტნიორო ფონდის შვილობილი კომპანიის შპს „სტარტაპ

საქართველოს“ მიერ. 2016-2019 წლებში, „სტარტაპ საქართველოს“ მიერ, ინოვაციური

კომპონენტის ფარგლებში, განხორციელებულმა ინვესტიციებმა შეადგინა 4,4 მლნ. 

ლარი (startup.gov.ge. შპს „სტარტაპ საქართველო“, ინდივიდუალურად გამოთხოვილი

ინფორმაცია. იხ. დიაგრამა 3).

დიაგრამა 3

წყარო: შპს სტარტაპ საქართველო 

საქართველოში, 2016 წლიდან მიმდინარე ძვრები ციფრული და ინოვაციური

ტექნოლოგიების დანერგვა-განვითარების მიმართულებით, პროგრესულად უნდა

შეფასდეს, თუმცა, ამასთანავე, აუცილებელია ამ მაღალპერსპექტიული სფეროსადმი

კომპლექსური მიდგომა. საჭიროა ციფრული სამეწარმეო კულტურის ამაღლება და

მისი გადაქცევა სახელმწიფო პოლიტიკის სტრატეგიულ მიმართულებად

(ერქომაიშვილი, 2019). დღეისათვის არ არსებობს ციფრული ეკონომიკის

განვითარების და გაციფრულების მიზანმიმართული სტრატეგია. საქართველოს

ეკონომიკაში პრაქტიკულად არ მოიძებნება ინდუსტრია 4.0-სთვის დამახასიათებელი
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მხარ დამ ჭე რი და ფი ნან სე ბა. ციფ რულ სა მე წარ მეო აქ ტი უ რო ბას არორ გა-
ნი ზე ბუ ლი სა ხე აქვს და გან ვი თა რე ბა, დიდ წი ლად, ცალ კე უ ლი, პერ სო ნა-
ლუ რი ინი ცი ა ტი ვე ბის ხარ ჯზე მიმ დი ნა რე ობს.

დასკვნა

სა ქარ თვე ლო ში ციფ რუ ლი მე წარ მე ო ბის პრობ ლე მა ტი კის გა ა ნა-
ლი ზე ბი დან გა მომ დი ნა რე, შეგ ვიძ ლია და ვას კვნათ, რომ ქვე ყა ნას პრაქ-
ტი კუ ლად არ გა აჩ ნია გეგ მა ზო მი ე რი ციფ რუ ლი სა მე წარ მეო პო ლი ტი კა, 
რომ ლის პერ მა ნენ ტუ ლი რე ა ლი ზა ცი ის შე დე გად, ციფ რულ ეკო სის ტე მა-
ში, შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა, ელექ ტრო ნუ ლი პლატ ფორ მე ბის გა მო ყე ნე ბით, 
ციფ რუ ლი პრო დუქ ტის წარ მო ე ბა. ეჭ ვგა რე შე ა, რომ ციფ რუ ლი მე წარ მე ო-
ბა თა ნა მედ რო ვე გლო ბა ლუ რი ეკო ნო მი კის ერ თ-ერთ მთა ვარ მა მოძ რა-
ვე ბელ ძა ლას წარ მო ად გენს. აქე დან გა მომ დი ნა რე, აღ ნიშ ნუ ლი მი მარ-
თუ ლე ბით, ადეკ ვა ტუ რი ნა ბი ჯე ბის გა დად გმა სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 
ერ თ-ერთ მთა ვარ პრი ო რი ტეტს უნ და ქმნი დეს.

მდგრა დი ციფ რუ ლი ეკო სის ტე მის და ციფ რუ ლი მე წარ მე ო ბის შე უქ-
ცე ვა დი გან ვი თა რე ბის თვის სა ჭი რო და აუ ცი ლე ბე ლი ა: 

• ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის შე სა ბა მი სი ინ სტრუ მენ ტა რი უ მი შერ ჩე-
ულ იქ ნეს ტექ ნო ლო გი უ რი გან ვი თა რე ბის პროგ რე სუ ლი ხედ ვი დან გა მომ-
დი ნა რე და ინ ფორ მა ცი უ ლი სა ზო გა დო ე ბის პერ სპექ ტი ვე ბის ადეკ ვა ტუ-
რად გა ა ნა ლი ზე ბის სა ფუძ ველ ზე; 

• შე იქ მნას ციფ რუ ლი ეკო ნო მი კის /მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბის 
სტრა ტე გი ა; 

• გა ფარ თოვ დეს ციფ რუ ლი სა მე წარ მეო ინი ცი ა ტი ვე ბის ფი ნან სუ რი 
ხელ შეწყ ო ბის პროგ რა მე ბის მას შტა ბი, რა თა მე ტი ტექ ნო ლო გი ა ტე ვა დი 
ინო ვა ცი უ რი იდე ის გან ხორ ცი ე ლე ბა გახ დეს შე საძ ლე ბე ლი;

• ინო ვა ცი ე ბის ცენ ტრე ბის და მი სი მსგავ სი სა გან მა ნათ ლებ ლო სივ-
რცე ე ბის ქსე ლის შექ მნა/ გა ფარ თო ე ბა, რო მელ მაც უნ და უზ რუნ ველ ყოს 
ინო ვა ცი ე ბი სა და ტექ ნო ლო გი ე ბის სფე რო ში მო სახ ლე ო ბის ტექ ნი კუ რი 
და სა მე წარ მეო უნარ -ჩვე ვე ბის გან ვი თა რე ბა.
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Under the conditions of globalization, the rapid development of informa-
tion technology has made it possible to carry out entrepreneurial activities in 
the virtual space. The widespread use of the Internet and the create of various 
digital platforms have laid the foundation for digital entrepreneurship as a mod-
ern form of entrepreneurial activity. To start a digital entrepreneurship, it is im-
portant to have continuous entrepreneurial and digital innovations, progressive 
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vision of modern technological and electronic market conjuncture, creativity and 
the ability to predict future trends.

Georgia is still characterized by low levels of digital entrepreneurial activity. 
Nowadays, the main problems of digital entrepreneurship are that the country 
has no virtually planned digital entrepreneurial policies, the permanent imple-
mentation of which will make it possible to produce digital products using digital 
platforms in the digital ecosystem. With regard to the global pace and prospects 
for the development of digital entrepreneurship, funding for digital entrepre-
neurship initiatives in Georgia is miserably small. Digital entrepreneurship is an 
unorganized and development is mostly driven by individual initiatives.

For the irreversible development of a sustainable digital ecosystem and 
digital entrepreneurship in Georgia, it is necessary to: The relevant toolkit of 
economic policy should be selected based on the progressive vision of techno-
logical development and on the basis of adequate analysis of the prospects of 
the information society; It is necessary to create a strategy for the development 
of digital economy and digital entrepreneurship; expand the scale of financial 
support programs for digital entrepreneurship initiatives to make it possible to 
implement more technologically innovative ideas; creating / expanding a net-
work of innovation centers and similar educational spaces, which should ensure 
the development of technical and entrepreneurial skills of the population in the 
field of innovation and technology.

Keywords: Digital entrepreneurship; digital economy; information technolo
gy, innovation, idea.
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