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მსოფ ლი ო ში აღი ა რე ბუ ლი კვლე ვი თი ცენ ტრე ბი, მე ოთხე ინ დუს ტრი-
უ ლი რე ვო ლუ ცი ის მო ლო დინ ში, ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის გან სა კუთ-
რე ბით სწრაფ ტემ პებს პროგ ნო ზი რე ბენ. ვა რა უ დო ბენ, რომ სა მუ შა ო თა 
გარ კვე ულ ნა წილს ჩა ა ნაც ვლებს ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტი. ასე ვე მო სა-
ლოდ ნე ლია სრუ ლი ად ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბის გა ჩე ნა, ხო ლო იმ სა-
მუ შა ო ე ბის თვის, რაც მო მა ვალ შიც დარ ჩე ბა, უნარ -ჩვე ვე ბის გა ნახ ლე ბა 
გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ა ლუ რი იქ ნე ბა.

უდა ვო ა, რომ სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბის ქვე ყა ნა მსოფ ლიო ეკო ნო მი-
კის გან ვი თა რე ბა ში „ამინდსა“ და ტენ დენ ცი ებს ვერ გან საზღ ვრავს, მი-
თუ მე ტეს რთუ ლია ზე მო აღ წე რილ პი რო ბებ ში გან ვი თა რე ბის სწო რი ვექ-
ტო რის შერ ჩე ვა. ამ ფონ ზე, ვფიქ რობთ, სხვა შე საძ ლებ ლო ბებ თან კომ ბი-
ნა ცი ა ში უნ და გა ნი საზღ ვროს სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის 
პრი ო რი ტე ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბი, რაც ინ კლუ ზი ურ ზრდა სა და არა ე ლას-
ტი კუ რი მოთხ ოვ ნის პრო დუქ ტე ბის წარ მო ე ბა ზე იქ ნე ბა აქ ცენ ტი რე ბუ ლი. 

იმის თვის, რომ შე საძ ლე ბე ლი გახ დეს სი ახ ლე ე ბის და ნერ გვა, სა ერ-
თა შო რი სო ბაზ რებ ზე ახა ლი ნი შის მო პო ვე ბა და რე გი ონ ში ეკო ნო მი კუ რი 
ლი დე რო ბა, ვფიქ რობთ, აუ ცი ლე ბე ლია სა ქარ თვე ლოს რე გი ო ნებ ში არ-
სე ბულ უნი ვერ სი ტე ტებ ში გაჩ ნდეს სივ რცე ე ბი „ცოდ  ნის სამკუთხედისა“ 
და „სამმაგი სპირალის“ მო დე ლე ბის ეფექ ტი ა ნი ფუნ ქცი ო ნი რე ბის თვის. 
ასე თია სა მე წარ მეო უნი ვერ სი ტე ტე ბი, რომ ლებ საც აქვთ ბიზ ნეს -ინ კუ ბა-
ტო რე ბი, ფაბ ლა ბე ბი, სპინ -ო ფე ბი, ტექ ნო ლო გი ის ტრან სფე რის ოფი სე ბი, 
სა პა ტენ ტო და სა ლი ცენ ზიო ოფი სე ბი, სა კონ სულ ტა ციო და სატ რე ნინ გო 
ცენ ტრე ბი და სხვა ისე თი სტრუქ ტუ რე ბი, რაც ხელს უწყ ობს ახა ლი იდე-
ე ბის კო მერ ცი ა ლი ზა ცი ას, ცხოვ რე ბის მან ძილ ზე სწავ ლე ბის პრო ცესს 
(LLL), დის ტან ცი ურ სწავ ლე ბას, ინ ტერ ნეტ კურ სე ბის ორ გა ნი ზე ბა სა და 
სხვა. ვფიქ რობთ, ასეთ უნი ვერ სი ტე ტებ თან მუდ მი ვი კავ ში რი ბიზ ნესს 
მი ნი მა ლუ რი და ნა კარ გე ბით შე აძ ლე ბი ნებს გარ და უ ვალ ცვლი ლე ბებ თან 
ადაპ ტა ცი ას. საკ ვლევ სა კითხ ებს გა ვა ა ნა ლი ზებთ უცხ ო ე თის სა უ კე თე სო 
პრაქ ტი კის გაც ნო ბის სა ფუძ ველ ზე.
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 საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: მე ოთხე ინ დუს ტრი უ ლი რე ვო ლუ ცი ა, ინო ვა ცი-
უ რი გან ვი თა რე ბა, სა მე წარ მეო უნი ვერ სი ტე ტი, ბი ო წარ მო ე ბა, ბი ო ტექ ნო-
ლო გი უ რი კვლე ვე ბი, მი ნე რა ლუ რი წყლე ბი, სამ კურ ნა ლო მცე ნა რე ე ბი.

შე სა ვა ლი

თა ნა მედ რო ვე პე რი ოდ ში მსოფ ლიო ეკო ნო მი კა შე დის სწრა ფი გან ვი თა-
რე ბის ახალ ფა ზა ში, რო მელ საც სა მეც ნი ე რო ლი ტე რა ტუ რა ში მე ოთხე ინ დუს-
ტრი ულ რე ვო ლუ ცი ას უწო დე ბენ. ეს პრო ცე სი უკავ შირ დე ბა ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე-
ლექ ტის შექ მნას, რაც ინ დი ვი დებს ჩა ა ნაც ვლებს მრა ვალ სა მუ შაო ად გილ ზე. 

სხვა დას ხვა კვლე ვი თი ორ გა ნი ზა ცი ის ან გა რი შებ ში ნა ვა რა უ დე ვი ა, რომ: 
„2022 წლისთვის ახალი პროფესიების წილი დასაქმებულთა 16%-

დან გაიზრ დება 27%-მდე (11%-იანი ზრდა), იმ პირობებში, როცა არსებული 
სამუშაო ების წილი 31%-დან შემცირდება 21%-მდე (10%-იანი შემცირება)“ 
(WEF FJR 2018, viii). 

„პროფესიების მო სა ლოდ ნე ლი ცვლი ლე ბე ბის ფონ ზე 2022 წლის თვის 
და საქ მე ბულ თა 54%-ს დას ჭირ დე ბა უნა რე ბის გა ნახ ლე ბა და ახა ლი უნა რე ბის 
შე ძე ნა. მათ შო რის მე სა მე დის თვის აუ ცი ლე ბე ლი იქ ნე ბა 6 თვე ზე მე ტი ხან-
გრძლი ვო ბის და მა ტე ბი თი ტრენინგი“ (WEF 2014, 26)

„2016 წლის ოქსფორდის უნივერსიტეტისა და Citi-ს (ერ თ-ერ თი ყვე ლა-
ზე დი დი ფი ნან სუ რი ინ სტი ტუ ტი) ერ თობ ლი ვი კვლე ვის ან გა რიშ ში აღ ნიშ ნუ-
ლი ა, რომ ეკო ნო მი კუ რი თა ნამ შრომ ლო ბი სა და გან ვი თა რე ბის ქვეყ ნებ ში სა მუ-
შაო ად გი ლე ბის 57% ავ ტო მა ტი ზა ცი ის რის კის ქვე შაა. Financial Times-ის 2016 
წლის გა მოშ ვე ბა ში აღ ნიშ ნუ ლი იყო, რომ 2000-2010 წლებ ში აშ შ-ში გამ ქრა ლი 
სა მუ შაო ად გი ლე ბის მთლი ა ნი რა ო დე ნო ბის 85% ახალ მა ტექ ნო ლო გი ებ მა ჩა-
ა ნაც ვლა. ინ გლი სის ბან კის შე ფა სე ბით, უახ ლო ეს 20 წე ლი წად ში სა მუ შა ო ე ბის 
2/3 ავ ტო მა ტი ზე ბუ ლი იქნება“ (Nuttall 2018);

თუ მთავრობები არ მოემზადებიან ახალი ცვლილებებისთვის, 2050 
წლისთვის უმუშევრობის დონე G-20 ქვეყნებში გაიზრდება 24%-მდე (ან მეტად) 
(Daheim and Wintermann 2016, 9).

ასე თი ნახ ტო მი სე ბუ რი ცვლი ლე ბე ბის მო ლო დინ ში, მსოფ ლიო ეკო ნო მი-
კუ რი ფო რუ მის ხელ მძღვა ნე ლი კ. შვა ბი და მი სი თა ნა ავ ტო რი ს. ზა ჰი დი, მე-
ოთხე ინ დუს ტრი უ ლი რე ვო ლუ ცი ის შე დე გად მთავ რო ბებს 10 რჩე ვას აძ ლე ვენ, 
კერ ძოდ: 

1. კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა არ არის ფუ ფუ ნე ბა;
2. ადა მი ა ნებ ში ინ ვეს ტი რე ბა სა სარ გებ ლოა სო ცი ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ-

რი შე დე გე ბის თვის; 
3. გლო ბა ლი ზა ცია მე ოთხე ინ დუს ტრი უ ლი რე ვო ლუ ცი ის პი რო ბებ ში უფ-

რო მე ტი ა, ვიდ რე თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბა;
4. ღია ეკო ნო მი კამ ყუ რადღ ე ბა უნ და მი აქ ცი ოს სო ცი ა ლურ დაც ვას; 
5. ინო ვა ცი უ რი ეკო სის ტე მის ფორ მი რე ბა ეფუძ ნე ბა კვლე ვა სა და გან ვი-

თა რე ბას;
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6. ტექ ნო ლო გი ე ბი დი დი ეკო ნო მი კუ რი ნახ ტო მის შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე-
ვა, თუმ ცა, კომ ბი ნა ცი ა ში სხვა ფაქ ტო რებ თან ერ თად;

7. სა ხელ მწი ფო ინ სტი ტუ ტებს კვლავ დი დი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა; 
8. მნიშვნელოვანია ინფრასტრუქტურისა და საფინანსო სისტემის 

სრულყოფა;
9. მუდმივი გარდაქმნების დროს საჭიროა მუდმივი სიჩქარეც;
10. თანასწორობის, მდგრადობისა და ზრდის ერთობლივად მიღწევა 

შესაძლებე ლია, თუმ ცა, მოითხოვს აქტიურ და შორსმჭვრეტელ მართვას“ 
(Schwab and Zahidi, 2018). 

ავ ტო რებ მა თი თო ე უ ლი რჩე ვა დე ტა ლუ რად ახ სნეს, რი თაც ჩანს, რომ გა-
ნათ ლე ბის სის ტე მას და გან სა კუთ რე ბით კი ეფექ ტი ა ნი მო დე ლის უმაღ ლეს სა-
გან მა ნათ ლებ ლო ინ სტი ტუ ტებს, შე უძ ლია ზე მო ჩა მოთ ვლი ლი რჩე ვე ბის უმე ტე-
სო ბა ზე (ა თი დან შვიდ მათ გან ზე) და დე ბი თი ზე გავ ლე ნის მოხ დე ნა. ამის გა მო, 
ვფიქ რობთ, სხვა თა გვერ დით, აუ ცი ლე ბე ლია სა ქარ თვე ლო ში და იწყ ოს სა უ ნი-
ვერ სი ტე ტო მო დე ლის ცვლი ლე ბის თვის აქ ტი უ რი მოქ მე დე ბა.

განათლების სისტემის გამოწვევები ციფრულ ერაში

მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ერთ-ერთი შეფასებით „დაწყებითი 
კლა სე ბის მოს წავ ლე თა 65%-ის მო მა ვა ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბი ჯერ ჯე რო ბით 
უცნობია“ (WEF FJ 2016, 3). ეს პროგ ნო ზი უდა ვოდ მეტყ ვე ლებს იმა ზე, რომ თა-
ნა მედ რო ვე პე რი ოდ ში გა ნათ ლე ბის სის ტე მა უპ რე ცენ დენ ტო გა მოწ ვე ვე ბის წი-
ნა შე დგას. 

მე ოთხე ინ დუს ტრი უ ლი რე ვო ლუ ცი ის მო სა ლოდ ნე ლი ცვლი ლე ბე ბი სა და 
შე დე გე ბის ამ სახ ველ ან გა რი შებ ში ჩა მოთ ვლი ლია ის უნა რე ბი, რაც სა ჭი რო 
იქ ნე ბა ახალ პი რო ბებ ში სა მუ შაო ად გი ლე ბის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად და და საქ მე-
ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად. ცხრილ ში (1) ჩა მოთ ვლი ლია მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი 
ფო რუ მის მკვლე ვარ თა მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი 2018-2022 წლებ ში შრო მის ბა-
ზარ ზე ყვე ლა ზე მოთხ ოვ ნა დი 10 უნარ -ჩვე ვა. 

რო გორც ცხრი ლი დან ჩანს, 10 ყვე ლა ზე მოთხ ოვ ნა დი უნარ -ჩვე ვი დან, რაც 
აქ ცენ ტი რე ბუ ლი იყო 2018 წელს, 2022 წლის თვის ისევ აქ ტუ ა ლუ რი იქ ნე ბა რვა 
მათ გა ნი, ოღონდ შეც ვლი ლია მა თი რი გი თო ბა უპი რა ტე სო ბე ბის მი ხედ ვით. 
პირ ვე ლი- მე სა მე ად გი ლე ბი უკა ვია „ანალიტიკურ აზროვნებასა და ინოვაციას“, 
„აქტიურ სწავ ლებასა და სწავ ლების სტრატეგიებს“ და „კრეატიულობას, 
ორიგინალურობასა და ინიციატივიანობას“. 

მო მა ვალ ში მოთხ ოვ ნა დი ყვე ლა ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბით უნა-
რე ბის გა მო მუ შა ვე ბა სა ქარ თვე ლოს ყვე ლა ასა კის მო ქა ლა ქის თვის გა ნათ ლე-
ბის სის ტე მის უახ ლე სი გა მოწ ვე ვა ა, რო მე ლიც სწავ ლე ბის ახა ლი მიდ გო მე ბის 
და ნერ გვით უნ და გან ხორ ცი ელ დეს. სამ წუ ხა როდ, სა ქარ თვე ლო ში მოქ მე დი 
უნი ვერ სი ტე ტე ბის მო დე ლი სა თა ნა დო სა კა ნონ მდებ ლო და სტრუქ ტუ რუ ლი 
ცვლი ლე ბის გა რე შე ვერ უპა სუ ხებს ახალ გა მოწ ვე ვებს. ცვლი ლე ბე ბის აუ ცი-
ლებ ლო ბას ის ფაქ ტიც მო ითხ ოვს, რომ ქვე ყა ნას მიზ ნად აქვს და სა ხუ ლი სა-
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გან მა ნათ ლებ ლო ჰა ბის ფუნ ქცი ის შეს რუ ლე ბა კავ კა სი ი სა და წი ნა აზი ის რე გი-
ო ნის თვის. ცნო ბი ლი ა, რომ სა ქარ თვე ლო ში სწავ ლის მსურ ველ უცხ ო ელ სტუ-
დენ ტთა რა ო დე ნო ბა ბო ლო წლებ ში ზრდის ტენ დენ ცი ით ხა სი ათ დე ბა. შე სა ბა-
მი სად, ამ კონ კუ რენ ცი უ ლი უპი რა ტე სო ბის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად აუ ცი ლე ბე ლია 
უნი ვერ სი ტე ტის ეფექ ტი ან მო დელ ზე გა დას ვლა. 

მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ანგარიშის მიხედვით შრომის ბაზარზე 
ყველაზე მოთხოვნადი 10 უნარ-ჩვევა 2018-2022 წლებში

ცხრილი 1
მოთხოვნადი 

2018 წელს
მოთხოვნადი 

2022 წლისთვის
შემცირდება მოთხოვნა 

2022 წლისთვის
ანალიტიკური 
აზროვნება და
 ინოვაცია

ანალიტიკური აზროვნება 
და ინოვაცია

მექანიკური შრომა, 
გამძლეობა 
და სიზუსტე

კომპლექსური 
პრობლემის 
გადაწყვეტა

აქტიური სწავლება და 
სწავლების სტრატეგიები

მეხსიერება, ვერბალური, 
აუდიტორული 
და სივრცითი 
შესაძლებლობები

კრიტიკული 
აზროვნება და 
ანალიზი

კრეატიულობა, 
ორიგინალურობა და 
ინიციატივიანობა

ფინანსური და 
მატერიალური
 რესურსების მართვა

აქტიური სწავლება 
და სწავლების 
სტრატეგიები

ტექნოლოგიური დიზაინი 
და პროგრამირება

ტექნოლოგიის მონტაჟი და 
ტექნიკური 
უზრუნველყოფა

კრეატიულობა, 
ორიგინალურობა და 
ინიციატივიანობა

კრიტიკული აზროვნება 
და ანალიზი

კითხვა, წერა, 
მათემატიკური 
და აქტიური მოსმენის 
უნარი

დეტალების შემჩნევა, 
საიმედოობა

კომპლექსური პრობლემის 
გადაწყვეტა პერსონალის მართვა

ემოციური 
ინტელექტი

ლიდერობა და 
სოციალური გავლენა

ხარისხის კონტროლი და 
უსაფრთხოება

მსჯელობა, 
პრობლემის გადაჭრა 
და იდეურობა

ემოციური ინტელექტი კოორდინირება და დროის
 მენეჯმენტი

ლიდერობა და 
სოციალური გავლენა

მსჯელობა, პრობლემის 
გადაჭრა და იდეურობა

ვიზუალური, აუდიტორული
 და სიტყვით გამოსვლის 
უნარი

კოორდინირება და 
დროის 
მენეჯმენტი

სისტემების ანალიზი და 
შეფასება

ტექნოლოგიის გამოყენება,
 მონიტორინგი და 
კონტროლი

წყარო: WEF FJR 2018, 12

2022 წლისთვის მოთხოვნად უნართა შორის გაჩნდება „ტექნოლოგიური 
დიზა ინის და პროგრამირების“ და „სისტემების ანალიზისა და შეფასების“ ცოდ-
ნა. ცხრი ლის მე სა მე სვეტ ში ჩა მოთ ვლი ლია ის უნა რე ბი, რა საც ხე ლოვ ნუ რი ინ-
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ტე ლექ ტი უზ რუნ ველ ყოფს და შე სა ბა მი სად შემ ცირ დე ბა მათ ფლო ბა ზე მოთხ-
ოვ ნა. მოთხ ოვ ნის შემ ცი რე ბა ნა ვა რა უდევია „კითხვის, წერის, მათემატიკური 
და აქტიური მოსმენის უნარზე“, თუმ ცა ეს სწო რად უნ და იქ ნეს გა გე ბუ ლი. აქ 
იგუ ლის ხმე ბა ის, რომ ეს უნა რე ბი და საქ მე ბის დროს ვერ იქ ნე ბა გა დამ წყვე ტი 
და თა ვის თა ვად არის ყვე ლა მოთხ ოვ ნა დი უნა რის სა ფუძ ვე ლი.

ოქ სფორ დის უნი ვერ სტე ტის მკვლე ვა რებ მა 2016 წელს გა მო აქ ვეყ ნეს ან-
გა რი ში, 700-მდე პრო ფე სი ის შეს წავ ლის სა ფუძ ველ ზე და სა ხე ლე ბუ ლია ისი ნი, 
რომ ლე ბიც „0.66%-ზე და ბა ლი ალ ბა თო ბით შე იძ ლე ბა ჩა ა ნაც ვლოს ხე ლოვ-
ნურ მა ინ ტე ლექ ტმა. მათ შო რის პირ ველ ოც და ა თე ულ ში ა: აღ დგე ნი თი (რეკ-
რე ა ცი უ ლი) პრო ფი ლის თე რა პევ ტე ბი, ქი რურ გე ბი, ორ თო დონ ტე ბი და პრო-
ტე ზის ტე ბი; მე ქა ნი კუ რი და ნად გა რე ბის პირ ვე ლი რი გის ზე დამ ხედ ვე ლე ბი, 
დამ მონ ტა ჟებ ლე ბი და შემ კე თებ ლე ბი; სა გან გე ბო სი ტუ ა ცი ე ბის მე ნეჯ მენ ტის 
დი რექ ტო რე ბი; სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბი; მე ხან ძრე ე ბი და პრე ვენ ცი ის პირ ვე ლი 
რი გის ზე დამ ხედ ვე ლე ბი; დი ე ტო ლო გე ბი; ქო რე ოგ რა ფე ბი; სკო ლის პე და გო გე-
ბი, გა ნათ ლე ბის ად მი ნის ტრა ტო რე ბი; დი ზა ი ნე რები და ა.შ.“ (Nuttall 2018, 7-8).

მსოფლიოში აღიარებულ მეცნიერთა მოსაზრებები წარმატებული
საუნივერსიტეტო მოდელის შესახებ 

წარ სულ ში უნი ვერ სი ტე ტე ბი ძი რი თად ყუ რადღ ე ბას უთ მობ დნენ სწავ ლე-
ბის პრო ცესს, შემ დგომ, XIX და XX სა უ კუ ნე ე ბის მიჯ ნა ზე, სა მეც ნი ე რო კვლე-
ვა გა და იქ ცა უნი ვერ სი ტე ტე ბის ლე გი ტი მურ ფუნ ქცი ად. ბო ლო სა მი ათე უ ლი 
წლის მან ძილ ზე უნი ვერ სი ტე ტე ბის მი სი ის ევო ლუ ცი ამ გახ სნა სა მეც ნი ე რო მე-
წარ მე ო ბის ახა ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბი. ცოდ ნის არა ფორ მა ლუ რი გა და ცე მა (კონ-
სულ ტა ცი ე ბის, ტექ ნი კუ რი შეს წავ ლის, პუბ ლი კა ცი ე ბის და სხვა სა შუ ა ლე ბე-
ბით), შე იც ვა ლა ტექ ნო ლო გი ე ბის მე ნეჯ მენ ტის ოფი ცი ა ლუ რი მე ქა ნიზ მე ბით, 
სა კუთ რე ბის უფ ლე ბე ბის დაც ვის სის ტე მით (პა ტენ ტე ბი, ლი ცენ ზი ე ბი, სა სარ-
გებ ლო მო დე ლე ბი და ა.შ.). ცხრილ ში (2) მო ცე მუ ლია უნი ვერ სი ტე ტე ბის მი სი-
ის ცვლი ლე ბა აკა დე მი უ რი რე ვო ლუ ცი ე ბის შე სა ბა მი სად (Martini and Rossi 2010, 
450-451).

წარ მო ე ბის მოთხ ოვ ნა ეფექ ტი ან ტექ ნო ლო გი ებ ზე შე საძ ლე ბე ლია დაკ მა-
ყო ფილ დეს უნი ვერ სი ტე ტებ ში არ სე ბულ კვლე ვით ჯგუ ფებ თან, ტექ ნო ლო გი ის 
გა დამ ცემ ოფი სებ თან, ინ კუ ბა ტო რებ თან პირ და პი რი დაშ ვე ბის გზით. 

ზო გა დად, სა მე წარ მეო უნი ვერ სი ტე ტე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის გზით გა ნათ-
ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის ბიზ ნეს თან სის ტე მუ რი კავ ში რის უზუნ ველ ყო ფაა 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი, რაც რო გორც ცხრი ლი დან 2-დან ჩანს, ხელ უწყ ობს სა მე წარ-
მეო კომ პე ტენ ცი ის გა მო მუ შა ვე ბას ეკო ნო მი კუ რი კე თილ დღე ო ბის მი საღ წე-
ვად. 
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უნივერსიტეტების მისიის ცვლილება პირველი და მეორე აკადემიური 
რევოლუციის შედეგად

ცხრილი 2
სასწავლო 
ფუნქციის 

უნივერსიტეტი
►

კვლევითი 
უნივერსიტეტი

►

სამეწარმეო უნივერსიტეტი

პირველი მისია მეორე მისია მესამე მისია

აღიარებულ 
სწავლებათა 

შესახებ ცოდნის 
შენარჩუნება და 

გავრცელება

სწავლებასთან 
ერთად კვლევა
უნივერსიტეტის 
ლეგიტიმური 

ფუნქციაა

სამეცნიერო ცოდნის 
ტრანსფორმაციის გზით 

სამეწარმეო კომპეტენციის 
გამომუშავება ეკონომიკური 

განვითარებისა და 
სოციალური კეთილდღეობის 
ამაღლების ხელშესაწყობად

თანამედროვე მიდგომით, მეწარმეობა „გამჭოლი საკვანძო კომპეტენციაა, 
რომ ლის გა მო  ყენება შეუძლია ცალკეულ პირებსა და ჯგუფებს, მათ შორის 
ორგანიზა ციებს, ცხოვრების ყველა სფეროში. მეწარმეობა არის – რო ცა მოქ-
მე დებ არ სე ბუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის და იდე ე ბის გა მო ყე ნე ბით და გა და აქ ცევ 
სხვე ბის თვის ღი რე ბუ ლე ბად. ღი რე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც შე იქ მნე ბა, შე საძ ლოა 
იყოს ფი ნან სუ რი, კულ ტუ რუ ლი ან სოციალური“ (ბაქიგალუპო და სხვები 2016, 
14). ათი წლის წინ ევ რო კო მი სი ამ ინი ცი ა ტი ვი სა და მე წარ მე ო ბის უნა რი იმ რვა 
ძი რი თად კომ პე ტენ ცი ას შო რის შე იყ ვა ნა, რო მე ლიც ცოდ ნა ზე და ფუძ ნე ბულ 
სა ზო გა დო ე ბას ესა ჭი რო ე ბა. სა მე წარ მეო კომ პე ტენ ცია სა მი ურ თი ერ თდა კავ-
ში რე ბუ ლი კომ პე ტენ ცი ის სფე როს გან შედ გე ბა: „იდეები და შესაძლებლობები“, 
„რესურსები“ და „მოქ მედებად გადაქცევა“. სწო რედ ამ კომ პე ტენ ცი ის გა მო მუ-
შა ვე ბით შეძ ლე ბენ უნი ვერ სი ტე ტე ბი (სა გა ნა მა ნათ ლებ ლო ინ სტი ტუ ტე ბი) იმ 
უნა რე ბის გა თა ვი სე ბას მო ქა ლა ქე ე ბის თვის, რომ ლე ბიც ჩა მოთ ვლი ლია ცხრილ-
ში 1 და აუ ცი ლე ბე ლია მე ოთხე ინ დუს ტრი უ ლი რე ვო ლუ ცი ის პი რო ბებ ში. 

სა უ ნი ვერ სი ტე ტო მო დე ლის ცვლი ლე ბის პრო ცე სი მსოფ ლი ო ში აქ ტი უ რა-
დაა დაწყ ე ბუ ლი, რა ზეც მი უ თი თე ბენ აღი ა რე ბუ ლი მეც ნი ე რე ბი – აუდ ტრე ჩი 
(Audretsch, 2014), ეცკო ვი ჩი და ზოუ (Etzkowitz and Zhou, 2008), ფარსი და სხვები 
(Farsi et al., 2012), დი ფატა და სხვები (Di Fatta et al., 2018) რასმუსენი და რა ი თი 
(Rasmussen and Wright, 2015), მეიერსი და პრუტი (Meyers & Pruthi, 2011), გუე-
რერო და სხვები (Guerero et al., 2014), შარელი და სხვები (Sciarelli et al., 2019), 
ვაალი და ჩაჩაგე (Waal and Chachage, 2011) და სხვები.

ამერიკელი მეც ნიერები აღნიშნავენ, რომ სამეწარმეო უნივერსიტეტებში 
ყალიბდება „სამმაგი სპირალის“ მოდელი („უნი ვერ სიტეტი-წარმოება-მთავ-
რობა“). სწო რედ ამ ურ თი ერ თო ბის ეფექ ტი ა ნი ფორ მი რე ბის შე დე გია პა ტენ ტე-
ბი, რაც ასა ხუ ლია ნა ხაზ ზე. სა უ ნი ვერ სი ტე ტო სივ რცე ში პა ტენ ტე ბის შექ მნა კი 
უზ რუნ ველ ყოფს ბიზ ნესს ყვე ლა სა ჭი რო უნა რის მქო ნე სა მუ შაო ძა ლით. ახა-
ლი ცოდ ნა სწრა ფად გა და დინ დე ბა გა ნათ ლე ბა ში და ხდე ბა ინ სპი რა ცია ახა ლი 
იდე ე ბის თვის. 
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პატენტი, როგორც სამმაგი სპირალის 
(„უნივერსიტეტი-წარმოება-მთავრობა“) სამგანზომილებიანი 

ურთიერთქმედების შედეგი (Leydesdorff  2012, 8) 

ნახაზზე წარმოდგენილია პატენტი, როგორც „უნივერსიტეტი-წარმოება-
მთავრობა“ (სამ მა გი სპი რა ლის) ეფექ ტი ა ნი ურ თი ერ თქმე დე ბის ფორ მი რე ბის შე-
დე გი. ლე ი დეს დორ ფის მი ხედ ვით, „პატენტები გა ნი ხი ლე ბა, რო გორც სო ცი ა ლუ-
რი კო ორ დი ნა ცი ის სა მი მე ქა ნიზ მის პო ზი ცი ა: 1) სიმ დიდ რის გე ნე რი რე ბა ბა ზარ-
ზე წარ მო ე ბის მი ერ; 2) მთავ რო ბის მხრი დან სა კა ნონ მდებ ლო კონ ტრო ლი; და 3) 
ახა ლი პრო დუქ ტე ბის წარ მო ე ბა სა მეც ნი ე რო სივ რცე ში. მა შინ რო ცა, პა ტენ ტი 
არის სა შე დე გო მაჩ ვე ნე ბე ლი მეც ნი ე რე ბი სა და ტექ ნო ლო გი ის თვის, იმავ დრო უ-
ლად ის ეკო ნო მი კის თვის მი წო დე ბუ ლი სიახლეა“ (Leydesdorff  2012, 8).

სა მე წარ მეო უნი ვერ სი ტე ტი სის ტე მუ რად ზე მოქ მე დებს ეკო ნო მი კის ინო ვა-
ცი ურ გან ვი თა რე ბა ზე. ამ უნი ვერ სი ტეტ ში და პა ტენ ტე ბუ ლი გა მო გო ნე ბა ახა ლი 
ბიზ ნე სის დაწყ ე ბას და /ან უკ ვე არ სე ბუ ლი ბიზ ნე სის ფუნ ქცი ო ნი რე ბას აუმ ჯო-
ბე სებს. შე დე გად ბიზ ნესს უყა ლიბ დე ბა კვლე ვა სა და გან ვი თა რე ბა ში თან ხის და-
ბან დე ბის კულ ტუ რა. ის მუდ მი ვად ცდი ლობს იქო ნი ოს კავ ში რი უნი ვერ სი ტეტ-
თან და ორი ენ ტი რე ბუ ლი იყოს ინო ვა ცი ურ გან ვი თა რე ბა ზე. აქ უკ ვე საქ მი ა ნო ბის 
ახა ლი ტალ ღა წარ მო იქ მნე ბა, რი სი სა ბო ლოო შე დე გი კვლავ სა ვაჭ რო ნი შა ნი, ან 
პა ტენ ტი ა. ამ პრო ცე სის გა აქ ტი უ რე ბის ხელ შეწყ ო ბა ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა. 
ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის ინ ტე რე სე ბი მთავ რო ბას აი ძუ ლებს ფონ დე ბი გა მოჰ-
ყოს კვლე ვის თვის, რაც ეხ მა რე ბა, რო გორც ბიზ ნესს, ასე ვე უნი ვერ სი ტე ტებს. 
აღ ნიშ ნუ ლი პრო ცე სე ბი ხელს უწყ ობს სის ტე მის ფორ მი რე ბას, სა დაც სა მე წარ-
მეო უნი ვერ სი ტე ტი ეკო ნო მი კის ინო ვა ცი ურ გან ვი თა რე ბას უზ რუნ ველ ყოფს. 
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საუნივერსიტეტო მოდელის ცვლილების 
აუცილებლობა საქართველოში

ევროკომისიის კომუნიკაციაში აღნიშნულია, რომ „უმაღლესი გა ნათ ლე-
ბის ინ სტი ტუ ტებს შე უძ ლია ეკო ნო მი კა გა ნა ვი თა რონ თა ვი სი გან ლა გე ბის რე-
გი ო ნებ ში. მათ შე უძ ლია იმოქ მე დონ, რო გორც ცოდ ნის ქსე ლის ცენ ტრი, ან 
ად გი ლობ რი ვი კლას ტე რის წევ რი“ (COM 2011, 8). გა ნათ ლე ბის ეკო ნო მი კის ევ-
რო პე ლი ექ სპერ ტე ბის ქსე ლის 2014 წლის ან გა რი შის შე სა ბა მისად, „2009 წელს 
ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბით დად გინ და, რომ უნი ვერ სი ტეტ დამ თავ რე ბულ თა 71% 
ბიზ ნესს იწყ ებ და იმ რე გი ონ ში, სა დაც და ი ბად ნენ, ხო ლო თუ უნი ვერ სი ტე ტიც 
ახალ გაზ რდე ბის მშობ ლი ურ რე გი ონ ში იყო, მა შინ ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 87%-მდე 
იზრდებოდა“ (EENEE 2014, 45-46). აღ ნიშ ნუ ლი მი უ თი თებს უნი ვერ სი ტე ტის 
ეფექ ტი ა ნი მო დე ლის ფუნ ქცი ო ნი რე ბის სა უ კე თე სო შე დე გებ ზე, რაც რე გი ო ნის 
ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყ ო ბა სა (Gagnidze 2016, 189) და ად გი ლობ რი-
ვი კად რე ბის დე ნა დო ბის შემ ცი რე ბას უზ რუნ ველ ყოფს. სწო რედ ამი ტომ, ვფიქ-
რობთ, რომ სა ქარ თვე ლოს რე გი ო ნე ბის ეკო ნო მი კის გა მო ცოცხ ლე ბა უნი ვერ-
სი ტე ტე ბის ეფექ ტი ა ნი მო დე ლის ფორ მი რე ბა ში ა. 

მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი ფო რუ მის გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო-
ბის 2018 წლის ან გა რიშ ში მაჩ ვე ნებ ლე ბი შეც ვლი ლია თით ქმის 1/3-ით და ეძღ-
ვნე ბა მე ოთხე ინ დუს ტრი ულ რე ვო ლუ ცი ას. ახალ ინ დექ სში #6 მდგე ნე ლია 
„უნარები“, სა დაც გა ნათ ლე ბის ყვე ლა სა ფე ხუ რის შე ფა სე ბაა თავ მოყ რი ლი (შე-
ნიშ ვნა: წი ნა წლებ ში #5 მდგე ნე ლი იყო უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბა და ტრე ნინ გე ბი). 
#6 მდგე ნე ლის სა ერ თო შე ფა სე ბის მი ხედ ვით, სა ქარ თვე ლოს პო ზი ცია 45-ე ად-
გი ლი ა, თუმ ცა, ეს მიღ წე უ ლია მხო ლოდ რა ო დე ნობ რი ვი მაჩ ვე ნე ბე ლე ბის ხარ-
ჯზე, კერ ძოდ: „დაწყებით კლასებში მოს წავლეებისა და მას წავ ლებლების თანა-
ფარდობის მაჩვენებელი“ – მე-2 პოზიცია; „სწავ ლების წლების ხანგ რ ძ ლივობა“ 
– 17; სკო ლა ში სწავ ლის ხან გრძლი ვო ბა – 52. ამ მდგე ნე ლის სხვა მაჩ ვე ნებ ლებ ში 
სა ქარ თვე ლოს პო ზი ცი ე ბი არა სა ხარ ბი ე ლოა და მი უ თი თებს მდგო მა რე ო ბის გა-
უმ ჯო ბე სე ბის თვის სა ჭი რო ღო ნის ძი ე ბე ბის შე მუ შა ვე ბა- გა ტა რე ბის აუ ცი ლებ-
ლო ბა ზე. ეს მაჩ ვე ნებ ლე ბი ა: „სწავლების პროცესში კრიტიკული აზ როვ ნება“ 
– 92 პო ზიცია, „ციფრული უნარები მოსახლეობაში“ – 101, „უნა რე ბის მქონე 
ინდივიდთა მო ძი ე ბის სიმარტივე“ – 111, „კურსდამთავრებულთა უნარები“ 
– 123, „პროფესიული ტრენინგის ხარის ხი“ – 131, „პერსონალის ტრენინგის 
მასშტაბი“ – 112.

ჩა მოთ ვლილ მაჩ ვე ნე ბელ თა არა სა ხარ ბი ე ლო შე დე გი იმა ზე მეტყ ვე ლებს, 
რომ სა ქარ თვე ლო ში სას წავ ლო პრო ცეს ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბია გან-
სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი, კერ ძოდ, აუ ცი ლებ ლად მიგ ვაჩ ნია კურ სდამ თავ რე ბულ-
თათ ვის მე ტი პრაქ ტი კუ ლი უნა რე ბის გა მო მუ შა ვე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა, რაც 
მხო ლოდ სა მე წარ მეო უნი ვერ სი ტეტ ში არ სე ბულ ბიზ ნეს -ინ კუ ბა ტო რებ ში, ტექ-
ნო ლო გი ის ტრან სფე რის ოფი სებ ში, ფაბ ლა ბებ ში, სა უ ნი ვერ სი ტე ტო ლი ცენ-
ზი ე ბით მო მუ შა ვე სპინ ო ფებ ში სტუ დენ ტთა სტა ჟი რე ბა/ და საქ მე ბით და სხვა 
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მსგავ სი აქ ტი ვო ბი თაა შე საძ ლე ბე ლი. ცვლი ლე ბებს სა ჭი რო ებს სწავ ლე ბის მე-
თო დე ბი და სტრა ტე გი ა.

ანა ლი ზის გაღ რმა ვე ბის მიზ ნით ცხრილ ში (3) გან ვი ხი ლავთ მსოფ ლიო ეკო-
ნო მი კუ რი ფო რუ მის გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის 2008-2017 წლე ბის 
ან გა რი შებ ში სა ქარ თვე ლოს პო ზი ცი ას ინო ვა ცი უ რო ბის ზო გი ერ თი მაჩ ვე ნებ-
ლის მი ხედ ვით.

მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი ფო რუ მის გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის 
2008-2017 წლე ბის ან გა რი შებ ში სა ქარ თვე ლოს პო ზი ცია ინო ვა ცი უ რო ბის ზო გი-

ერ თი მაჩ ვე ნებ ლის მი ხედ ვით
ცხრილი 3

ცხრილ ში ასა ხუ ლი შე დე გე ბი ადას ტუ რებს ინო ვა ცი უ რო ბის შე საძ ლე ბე-
ლო ბე ბის მი ხედ ვით სა ქარ თვე ლოს არა სა ხარ ბი ე ლო პო ზი ცი ებს. ქვეყ ნის ეკო-
ნო მი კის გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის პო ზი ცია (66-ე ად გი ლი) თით-
ქმის 2-ჯერ უკე თე სია ინო ვა ცი უ რო ბის მაჩ ვე ნებ ლებ თან შე და რე ბით. მა გა ლი-
თის თვის თუ გან ვი ხი ლავთ „კლასტე რების განვითარების დონის“ მაჩ ვე ნე ბელს 
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(117-ე ად გი ლი), თა ვი სი ში ნა არ სით ის არის სა გან მან თლებ ლო, სა მეც ნი ე რო, 
სამ თავ რო ბო, სა ბან კო, ბიზ ნეს -სექ ტორ სა და მე დი ას შო რის ურ თი ერ თკავ ში-
რის სიხ ში რის მაჩ ვე ნე ბე ლი, ვი ნა ი დან სწო რედ ისი ნი წა მო ად გე ნენ კლას ტე რის 
მთა ვარ მოქ მედ მხა რე ებს (Solvell 2009, 15-17).

ცხრილ ში მო ცე მუ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა შე საძ ლე ბე ლია უნი-
ვერ სი ტე ტებ ში სა მე წარ მეო მო დე ლის ფორ მი რე ბით, ვი ნა ი დან ასე თი უნი ვერ-
სი ტე ტე ბი არის კლას ტე რის მხა რე ებს შო რის ეფექ ტი ა ნი დი ა ლო გის სივ რცე 
(Gagnidze 2018ა, 189). ასეთ უნი ვერ სი ტე ტებ თან მი ერ თე ბუ ლი კვლე ვი თი ინ სტი-
ტუ ტე ბის ინ ფრას ტრუქ ტუ რაც უმ ჯო ბეს დე ბა სა ხელ მწი ფოს თან ერ თად და ფი-
ნან სე ბა ში ბიზ ნე სის მო ნა წი ლე ო ბით, ვი ნა ი დან ბიზ ნე სი იღებს იმ პრო დუქტს, 
რაც მოთხ ოვ ნა დია ბა ზარ ზე და იზ რდე ბა პა ტენ ტე ბი სა და სა სა ქონ ლო ნიშ ნე-
ბის რა ო დე ნო ბაც. აღ ნიშ ნულს ადას ტუ რებს მრა ვა ლი ქვეყ ნის გა მოც დი ლე ბა 
(Vesperi and Gagnidze 2018, 210).

უნი ვერ სი ტე ტებ ში სი ცოცხ ლის მან ძილ ზე სწავ ლე ბის, სხვა დას ხვა პე რი ო-
დუ ლო ბის კომ პლექ სუ რი ან თე მა ტუ რი ტრე ნინ გე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის უზ-
რუნ ველ ყო ფით, ქვე ყა ნა შე დეგს უფ რო ია ფად და სწრა ფად იღებს, ვიდ რე ცალ-
კე უ ლი ფირ მის თვის სხვა დას ხვა პროგ რა მით და ფი ნან სე ბუ ლი ტრე ნინ გე ბის 
შემ თხვე ვა ში. ამის მი ზე ზი ისა ა, რომ სპე ცი ა ლის ტე ბი ცო ტა ა, ამას თან, გა ნათ-
ლე ბის სის ტე მა ში არ სე ბუ ლი ცოდ ნა მრა ვალ სტუ დენ ტზე სწრა ფად ვრცელ დე-
ბა, ხო ლო ერთ კომ პა ნი ა ში და ხარ ჯუ ლი თან ხე ბით მი ღე ბუ ლი ცოდ ნა მხო ლოდ 
ამ კომ პა ნი ის თა ნამ შრომ ლებს შო რის რჩე ბა. 

სამეწარმეო უნივერსიტეტების ფორმირება საქართველოში 
რეგიონებში, როგორც ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების 

ერთ-ერთი წყარო

უდა ვო ა, რომ სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბის ქვე ყა ნა მსოფ ლიო ეკო ნო მი კის 
გან ვი თა რე ბა ში გან სა კუთ რე ბულ წვლილს ვერ შე ი ტანს. ასე ვე რთუ ლია ზე მო-
აღ წე რილ პი რო ბებ ში გან ვი თა რე ბის სწო რი ვექ ტო რის შერ ჩე ვაც. ამ ფონ ზე აუ-
ცი ლე ბე ლია გა ნი საზღ ვროს სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის პრი ო-
რი ტე ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც ინ კლუ ზი ურ ზრდა სა და ისე თი პრო-
დუქ ტე ბის წარ მო ე ბა ზე გა კეთ დე ბა, რაც მოთხ ოვ ნა დი იქ ნე ბა მო მა ვალ შიც. 

ვფიქ რობთ, სწო რი არ ჩე ვა ნის გა სა კე თებ ლად გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უნ და 
იქ ნეს რამ დე ნი მე გა რე მო ე ბა:

 ხე ლი შე ეწყ ოს ისე თი დარ გე ბის /სა გან მა ნათ ლებ ლო ინ სტი ტუ ტე ბის /
პროგ რა მე ბის შექ მნა- გან ვი თა რე ბას, რომ ლე ბიც გა ნა პი რო ბე ბენ გან ვი თა რე-
ბულ ქვეყ ნებ ში შექ მნი ლი ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის ათ ვი სე ბი სა და და ნერ გვის 
შე საძ ლებ ლო ბას სა ქარ თვე ლო ში;

 სა ქარ თვე ლოს კონ კუ რენ ცი უ ლი უპი რა ტე სო ბე ბის გა მოვ ლე ნით, აქ-
ცენ ტი გა კეთ დეს არა ე ლას ტი კუ რი მოთხ ოვ ნის პრო დუქ ტე ბის სა მეც ნი ე რო 
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კვლე ვა ზე, არ სე ბუ ლის გა უმ ჯო ბე სე ბა სა და ახა ლი პრო დუქ ტე ბის შე მუ შა ვე ბა-
სა და წარ მო ე ბა ზე; 

 ზე მო ჩა მოთ ვლი ლი მი მარ თუ ლე ბე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად ხე ლი შე-
ეწყ ოს სა თა ნა დო სა მე წარ მეო ეკო სის ტე მის ფორ მი რე ბას.

ცნო ბი ლი ა, რომ არა ე ლას ტი კუ რია მოთხ ოვ ნა ისეთ პრო დუქ ტებ ზე, რომ-
ლე ბიც აუ ცი ლე ბე ლია ადა მი ა ნის არ სე ბო ბის თვის, რო გო რი ცა ა: სას მე ლი წყა ლი, 
საკ ვე ბი, ბი ო- მე დი კა მენ ტე ბი, ჰი გი ე ნის პრო დუქ ტე ბი, სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო ბი-
ო- ქი მი უ რი პრო დუქ ტე ბი, დას ვე ნე ბა და სხვა. ყვე ლა ჩა მოთ ვლი ლი პრო დუქ ტის 
წარ მო ე ბა სა ქარ თვე ლოს შე უძ ლი ა, რო გორც სა კუ თა რი მო სახ ლე ო ბის მოთხ ოვ-
ნი ლე ბე ბის და საკ მა ყო ფი ლებ ლად, ასე ვე, უცხ ო ურ ბაზ რებ ზე გა სა ტა ნად. 

მოკ ლედ გან ვი ხი ლოთ თი თო ე უ ლი მათ გა ნი:
სა ქარ თვე ლო მდი და რია წყლის რე სურ სე ბით, თუმ ცა, მსოფ ლიო პრობ ლე-

მაა გა რე მო სა და შე სა ბა მი სად - წყლის და ბინ ძუ რე ბა. სა ქარ თვე ლოს წყლის რე-
სურ სე ბის 30% უმაღ ლე სი ხა რის ხის მი წის ქვე შა სას მე ლი წყა ლი ა, მაგ რამ მი წის 
და ბინ ძუ რე ბის შე დე გად სულ უფ რო მცირ დე ბა მტკნა რი წყლის მო ცუ ლო ბა. 
აკ ვა ბიზ ნე სი სა ქარ თვე ლო ში ერ თ-ერ თი პრი ო რი ტე ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბა უნ და 
გახ დეს, მაგ რამ გა რე მოს და ბინ ძუ რე ბის დღე ვან დე ლი ტემ პე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბით 
აღ ნიშ ნუ ლის გან ხორ ცი ე ლე ბა შე უძ ლე ბე ლი გახ დე ბა. 

მი სა სალ მე ბე ლია სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ გაცხ ა დე ბუ ლი მწვა-
ნე ეკო ნო მი კის პო ლი ტი კა და ამ მი მარ თუ ლე ბით უკ ვე გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯე-
ბი ქ. ქუ თა ის ში ელექ ტრო მო ბი ლე ბი სა და გა ნახ ლე ბა დი ენერ გი ის წყა რო ე ბის 
მწარ მო ე ბე ლი სა წარ მოს შექ მნის თა ო ბა ზე. თუმ ცა, ეს არ არის საკ მა რი სი და 
სა ჭი როდ მიგ ვაჩ ნია მო სახ ლე ო ბის მხრი დან რო გორც სა ყო ფაცხ ოვ რე ბო, ასე-
ვე სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო საქ მი ა ნო ბა ში ბი ო წარ მო ე ბის ქი მი უ რი პრო დუქ ტე ბის 
გა მო ყე ნე ბა, რომ ლე ბიც არ და ა ბინ ძუ რებს გა რე მოს. ცნო ბი ლია ისიც, რომ ბი-
ო წარ მო ე ბის პრო დუქ ტე ბი ძა ლი ან ძვი რადღ ი რე ბუ ლია ყვე ლა გან და სა ქარ თვე-
ლო შიც. შე სა ბა მი სად, მა თი წარ მო ე ბა არა მარ ტო ში და ბაზ რის მოთხ ოვ ნის თვის, 
არა მედ სა ექ სპორ ტო დაც უნ და გა ნი ხი ლე ბო დეს. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ბი ო წარ მო-
ე ბა ზე სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თე ბის შე მო ღე ბის ინი ცი ა ტი ვა გა ა აქ ტი უ რებს ბიზ-
ნესს იმ მი მარ თუ ლე ბე ბით, რაც ზე მოთ ჩა მოვ თვა ლეთ. სო ცი ა ლუ რად და უც ვე-
ლი მო ქა ლა ქე ე ბის თვის კი ეს პრო დუქ ტე ბი შე იძ ლე ბა ჩარ თუ ლი იქ ნეს დახ მა რე-
ბის პროგ რა მებ ში პრო დუქ ტე ბის სა ხით. 

ცნო ბი ლი ა, რომ სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ გა ნათ ლე ბა და მეც ნი ე რე ბა 
გა მო აცხ ა და გან ვი თა რე ბის ერ თ-ერთ პრი ო რი ტე ტად და მნიშ ვნე ლო ვა ნი თან-
ხე ბის აკუ მუ ლი რე ბა მოხ დე ბა სა მეც ნი ე რო კვლე ვე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად. 
ვფიქ რობთ, ამ თან ხე ბის გარ კვე უ ლი ნა წი ლი უნ და გა და ნა წილ დეს რე გი ო ნულ 
უნი ვერ სი ტე ტებ ში, სა დაც სა მე წარ მეო მო დე ლის გან ვი თა რე ბა იქ ნე ბა ეფექ ტი-
ა ნი. 

რე გი ო ნუ ლი სა მე წარ მეო უნი ვერ სი ტე ტი უნ და გა ნი ხი ლე ბო დეს, რო გორც 
ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო სკო ლე ბის, კო ლე ჯე ბის, უნი ვერ სი ტე ტე ბის და სა-
მეც ნი ე რო- კვლე ვი თი სივ რცის გა მა ერ თი ა ნე ბე ლი და ად გი ლობ რივ მთავ რო ბას-
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თან ერ თად, მო სახ ლე ო ბა ში არ სე ბუ ლი პო ტენ ცი ა ლის გა მოვ ლე ნი სა და მა თი 
მოთხ ოვ ნი ლე ბე ბის და საკ მა ყო ფი ლებ ლად მუდ მივ დი ა ლოგ ში მყო ფი ორ გა ნი-
ზა ცი ა. მი სა სალ მე ბე ლი ა, რომ მსგავს მო დელს სა ფუძ ვე ლი ეყ რე ბა თბი ლის სა 
და ბა თუმ ში „ცოდნის ქალაქებისა“ და ქუ თა ი სის ტექ ნო ლო გი უ რი უნი ვერ სი ტე-
ტის მშე ნებ ლო ბით, თუმ ცა, სა სი ცოცხ ლოდ აუ ცი ლე ბე ლია უკ ვე არ სე ბუ ლი რე-
გი ო ნუ ლი უნი ვერ სი ტე ტე ბის თვის მო დე ლის ცვლი ლე ბა. შე დე გად, შე საძ ლე ბე-
ლი ხდე ბა გა ნათ ლე ბის კლას ტე რის ფორ მი რე ბა, რაც ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის გან-
ვი თა რე ბა ზე სის ტე მუ რად იმოქ მე დებს. 

ერთი მხრივ, „საქართველოში მინერალური წყლების 2000-ზე მეტი ბუ ნებ-
რივი და ხელოვ ნური გამოსავა ლი არსებობს“ (ქსე 1983, 712-713) და 80-მდე სამ-
კურ ნა ლო მცე ნა რის ენ დე მუ რი ჯი ში ხა რობს. „ეს მცე ნა რე ე ბი უდი დეს წი ლად 
შე სუ ლია ჯან დაც ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ მომ ზა დე ბულ მსოფ ლიო 
სამ კურ ნა ლო მცე ნა რე ე ბის სამ ტო მე ულ ში ქარ თუ ლი სა ხელ წო დე ბე ბით. დღე-
ი სათ ვის გა მო ი ყე ნე ბა ამ მცე ნა რე ე ბის მხოლოდ მეათედი“ (ა მი რე ჯი ბი და ბე-
ნაშ ვი ლი 2009, 31). ისიც გან სა კუთ რე ბი თაა აღ სა ნიშ ნა ვი, რომ ორი ვე რე სურ სი 
სრუ ლი ად სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბი თაა გან ფე ნი ლი, რაც ქვეყ ნის ყვე ლა რე გი-
ონ ში ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის სა ფუძ ვე ლი გახ დე ბა. 

მეორე მხრივ, 2015 წელს საქართველოში ჩატარდა კვლევა, რომელმაც 
გამოავლინა, რომ „ბიოლო გიისა და ბი ო ტექ ნო ლო გი ე ბის სფე რო ში სა ქარ თვე-
ლო ში 700-მდე მეც ნი ე რი მუ შა ობს, რო მელ თა გან 85% სა მეც ნი ე რო- კვლე ვით 
ინ სტი ტუ ტებ შია დასაქმებული“ (ბრეგ ვა ძე და და ლა ქიშ ვი ლი 2015, 14). ამ მეც-
ნი ერ თა მო საზ რე ბით, ხში რად ისი ნი მუ შა ო ბენ ისე თი პრო დუქ ტე ბის შექ მნა ზე, 
რა საც ბიზ ნე სი სხვა გან იძენს. ეს კი მხო ლოდ იმის გა მო ხდე ბა, რომ ამ ორ მხა-
რეს შო რის არ არ სე ბობს ეფექ ტი ა ნი დი ა ლო გი და კავ ში რი. ასეთ შემ თხვე ვა ში 
სა ხელ მწი ფო ფი ნან სე ბი არა ე ფექ ტი ა ნად იხარ ჯე ბა სა მეც ნი ე რო კვლე ვა ზე და 
ბიზ ნე სიც ზედ მე ტი ძა ლის ხმე ვის ფონ ზე, აძ ლი ე რებს სხვა ქვეყ ნის ეკო ნო მი კას. 
აღ ნიშ ნუ ლი კი დევ ერ თხელ ადას ტუ რებს სა მე წარ მეო უნი ვერ სი ტე ტებ ში ცოდ-
ნის სამ კუთხ ე დის სამ მხა რეს შო რის დი ა ლო გის მნიშ ვნე ლო ბას.

გან სა კუთ რე ბუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბი ჩნდე ბა მი ნე რა ლუ რი წყლე ბი სა და 
სამ კურ ნა ლო მცე ნა რე ე ბის კვლე ვე ბის შე დე გე ბის გა ერ თი ა ნე ბით, რის სა ფუძ-
ველ ზეც შე საძ ლე ბე ლია უნი კა ლუ რი, ბი ო ლო გი უ რი სამ კურ ნა ლო, ჰი გი ე ნუ რი, 
სა ყო ფაცხ ოვ რე ბო ქი მი ის, სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო შხამ ქი მი კა ტე ბი სა და ნი ა და-
გის გა სამ დიდ რე ბე ლი და სარ წყავ სის ტე მებ ში გა მო სა ყე ნე ბე ლი მი ნე რა ლე ბის 
წარ მო ე ბა. გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა ქარ თვე ლო ასე თი პრო დუქ-
ტე ბის წარ მო ე ბა/ გა მო ყე ნე ბით შეძ ლებს სა კუ თა რი მო სახ ლე ო ბის ჯან მრთე ლო-
ბა სა და გა რე მო პი რო ბებ ზე ზრუნ ვას, და უცხ ო ე თის გან ვი თა რე ბულ ბაზ რებ ზე 
შეს ვლას. 

ამ გვა რად, სა ხე ზეა სა ქარ თვე ლოს კონ კუ რენ ცი უ ლი უპი რა ტე სო ბა, რო-
გორც ადა მი ა ნუ რი, ასე ვე, ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის მხრივ. სა ჭი როა მხო ლოდ 
სწო რი მიზ ნი სა და პო ლი ტი კის გან საზღ ვრა, შე სა ბა მი სი სა კა ნონ მდებ ლო რე-
გუ ლი რე ბა და მთავ რო ბას თან ერ თად ერ თი ან სივ რცე ში ეფექ ტი ა ნი დი ა ლო გი. 
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სა მე წარ მეო უნი ვერ სი ტე ტე ბი გან სა კუთ რე ბით იმაღ ლე ბენ ინო ვა ცი უ რო ბის 
დო ნეს სა ერ თა შო რი სო სა გა ნა მან თლებ ლო და სა მეც ნი ე რო პრო ექ ტებ ში ჩარ-
თვით (Gagnidze 2018ბ, 418). ისიც, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ბი ო ტექ ნო ლო გი ის მი მარ-
თუ ლე ბით კვლე ვე ბი ერ თ-ერ თი პრი ო რი ტე ტუ ლი იქ ნე ბა მო მა ვალ შიც.

ზე მოთ აღ ვნიშ ნეთ, რომ იმ პრო ფე სი ა თა, შო რის, რომ ლის ჩა ნაც ვლე ბაც 
ხე ლოვ ნურ ინ ტე ლექტს ნაკ ლე ბად ძა ლუძს, არის ჯან მრთე ლო ბის აღ დგე ნის, 
ნუტ რი ცი ო ლო გი ის, დი ე ტო ლო გი ის მი მარ თუ ლე ბის ექი მე ბი. ამ პრო ფი ლის 
კვლე ვე ბი, შე საძ ლე ბე ლია გან ხორ ცი ელ დეს სა ქარ თვე ლოს რე გი ო ნულ უნი-
ვერ სი ტე ტებ ში შექ მნილ სა უ ნი ვერ სი ტე ტო კლი ნი კებ ში. მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბი 
კი უნ და გა მო ყე ნე ბულ იქ ნეს სა ქარ თვე ლოს ბალ ნე ო ლო გი ურ კუ რორ ტებ ზე 
მო ზი დუ ლი დამ სვე ნებ ლე ბის თვის. რე გი ო ნულ უნი ვერ სი ტე ტებ ში უნ და გან-
ხორ ცი ელ დეს მო სახ ლე ო ბა ში არ სე ბუ ლი არა ფორ მა ლუ რი ცოდ ნის ფორ მა ლი-
ზე ბა და ახა ლი პრო დუქ ტე ბის შე თა ვა ზე ბა ბაზ რებ ზე. 

რეკ რე ა ცი უ ლი და გა მა ჯან სა ღე ბე ლი ტუ რიზ მი, სა ნა ხა ო ბი თი ტუ რიზ-
მისგან გან სხვა ვე ბით, მდგრა დი მოთხ ოვ ნით ხა სი ათ დე ბა და სწო რი მარ კე ტინ-
გუ ლი კამ პა ნი ის სა ფუძ ველ ზე სა ქარ თვე ლო ში ტუ რიზ მის ამ მი მარ თუ ლე ბი დან 
შე მო სავ ლე ბი უდა ვოდ გა იზ რდე ბა. რეკ რე ა ცი უ ლი ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბა 
უკავ შირ დე ბა უნი კა ლურ გა რე მო პი რო ბებ სა და მი ნე რა ლურ წყლებს, რაც 
ჩვენს მე ზო ბელ ქვეყ ნებს, იმ რა ო დე ნო ბით რაც სა ქარ თვე ლო ში ა, არ გა აჩ ნი ა. 
აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ ჯან მრთე ლო ბა ზე ზრუნ ვის მოთხ ოვ ნა (და შე სა ბა მი-
სად მას ზე გა სა წე ვი და ნა ხარ ჯე ბი) არა ე ლას ტი კუ რი ა, რაც იმას ნიშ ნავს, რომ 
ინ დი ვი დი ჯან მრთე ლო ბის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად თან ხებს ყო ველ თვის გა მო-
ნახავს.

დასკვნა

უახ ლო ეს 5-10 წე ლი წად ში მსოფ ლიო ეკო ნო მი კა ში მკვეთ რი ცვლი ლე ბე-
ბის პე რი ო დი დად გე ბა, რა საც პროგ ნო ზი რე ბენ აღი ა რე ბუ ლი კვლე ვი თი ორ-
გა ნი ზა ცი ე ბი. ამ პრო ცესს მე ოთხე ინ დუს ტრი ულ რე ვო ლუ ცი ას უწო დე ბენ და 
აფა სე ბენ ორ გვა რად: ერ თი მხრივ, მსჯე ლო ბენ მო სა ლოდ ნელ საფ რთხე ებ ზე 
(მრა ვა ლი სა მუ შაო ად გი ლის გაქ რო ბა) და მე ო რე მხრივ, მო სა ლოდ ნელ ახალ 
შე საძ ლებ ლო ბებ ზე (მრა ვა ლი ახა ლი პრო ფე სი ის გა ჩე ნა). ასეთ პი რო ბებ ში მო-
სა ლოდ ნე ლი სირ თუ ლე ე ბის და საძ ლე ვად, ჩვე ნი ძი რი თა დი რე კო მენ და ციაა 
სა ქარ თვე ლო ში სა მე წარ მეო უნი ვერ სი ტე ტე ბის ფორ მი რე ბა, ვი ნა ი დან, ვფიქ-
რობთ, ის მო ახ დენს ქვე ყა ნა ში გა ნათ ლე ბის, მეც ნი ე რე ბი სა და ბიზ ნე სის გან ვი-
თა რე ბის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი და ეფექ ტი ა ნი პო ლი ტი კის ფორ მი რე ბას, ად გი ლობ-
რი ვი ეკო ნო მი კის პო ტენ ცი ა ლის სა თა ნა დო დო ნე ზე შეს წავ ლა სა და გა მოვ ლე-
ნას, ამის შე დე გად კი, ბიზ ნე სის ახა ლი მი მარ თუ ლე ბე ბის დაწყ ე ბას. ასე თი მო-
დე ლის ეფექ ტი ა ნო ბას უცხ ო ე თის წარ მა ტე ბე უ ლი მა გა ლი თე ბი ადას ტუ რებს.

სა მე წარ მეო უნი ვერ სი ტე ტი ეკო ნო მი კის ინო ვა ცი უ რი გან ვი თა რე ბის მაჩ-
ვე ნებ ლებ ზე და დე ბი თად ზე მოქ მე დებს, ვი ნა ი დან ის აუმ ჯო ბე სებს თით ქმის 
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ყვე ლა იმ მაჩ ვე ნე ბელს, რო მე ლიც შე დის გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო-
ბის ინ დექ სის ინო ვა ცი უ რო ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის მდგე ნელ ში. 

სა მე წარ მეო უნი ვერ სი ტე ტებს შე უძ ლია პო ზი ტი უ რი ზე გავ ლე ნა მო ახ დი-
ნოს იმ მო სა ლოდ ნე ლი შე დე გე ბის შერ ბი ლე ბა ზე, რაც შე იძ ლე ბა მოჰ ყვეს მე-
ოთხე ინ დუს ტრი ულ რე ვო ლუ ცი ას, რად გან ის პო ზი ტი უ რად მოქ მე დებს იმ ათი 
ძი რი თა დი რჩე ვი დან შვიდ მათ გან ზე, რა საც მთავ რო ბებს აძ ლე ვენ მსოფ ლიო 
ეკო ნო მი კუ რი ფო რუ მის მკვლე ვა რე ბი.

სა მე წარ მეო უნი ვერ სი ტე ტე ბის ფორ მი რე ბა ხელს შე უწყ ობს არა მარ ტო 
სა უ ნი ვერ სი ტე ტო სის ტე მის გა უმ ჯო ბე სე ბას, რა შიც სწავ ლე ბის ახა ლი მიდ გო-
მე ბის და ნერ გვა, სტუ დენ ტთა მე ტი და მო უ კი დე ბე ლი მუ შა ო ბა, მა თი ჩარ თვა 
კვლე ვებ ში და ახა ლი მოთხ ოვ ნის უნა რე ბის გა მო მუ შა ვე ბა იქ ნე ბა უზ რუნ ველ-
ყო ფი ლი, არა მედ, აუმ ჯო მე სებს სა მეც ნი ე რო კვლე ვე ბი სა და ზო გად სა გან მა-
ნათ ლებ ლო სკო ლებ ში სწავ ლე ბის ხა რის ხსაც. ამ ფუნ ქცი ის შეს რუ ლე ბით, ის 
გა ნათ ლე ბის სის ტე მის ერ თგვარ ქვა კუთხ ე დად და ზი არ ჭურ ჭლად გვევ ლი ნე-
ბა, რო მელ მაც ძი რი თა დი გამ წე ვი ძა ლის ფუნ ქცია უნ და იკის როს (ა მას ადას-
ტუ რებს უცხ ო ეთ ში ჩა ტა რე ბუ ლი სა მე წარ მეო ეკო სის ტე მის კვლე ვე ბიც).

სა მე წარ მეო უნი ვერ სი ტე ტე ბის ფორ მი რე ბის ხელ შეწყ ო ბა სა ქარ თვე ლოს 
რე გი ო ნებ ში, ზე მო აღ ნიშ ნუ ლის გარ და, ხელს შე უწყ ობს ად გი ლობ რი ვი სა მეც-
ნი ე რო კად რე ბის გაზ რდას და ინ ტე ლექ ტის გა დი ნე ბის შემ ცი რე ბას, რე გი ონ-
ში მო სახ ლე ო ბის და მაგ რე ბას, უმუ შევ რო ბის შემ ცი რე ბას და შე მო სავ ლე ბის 
ზრდას, ახა ლი ბიზ ნე სის წარ მოწყ ე ბი სას ბა რი ე რე ბის შემ ცი რე ბას, ეკო ნო მი კის 
გან ვი თა რე ბი სად მი სის ტე მურ მიდ გო მას, სა მეც ნი ე რო კვლე ვე ბის მო გე ბი ა-
ნო ბას და სის ტე მის თვის და მა ხა სი ა თე ბელ სხვა სი ნერ გი ულ პრო ცე სებს. ამას 
ადას ტუ რებს ევ რო კო მი სი ის თვის მომ ზა დე ბუ ლი კვლე ვე ბიც, სა ი და ნაც ჩვენს 
ნაშ რომ ში ცი ტი რე ბუ ლია შე დე გე ბი.

და ბო ლოს, სა მე წარ მეო უნი ვერ სი ტე ტის მო დე ლის ფორ მი რე ბა სა ქარ თვე-
ლო ში სა უ კე თე სოდ უპა სუ ხებს სამ თავ რო ბო მწვა ნე ეკო ნო მი კი სა და სა გან მა-
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World-renowned research centers are forecasting particularly rapid growth rates of 
economy in anticipation of the Fourth Industrial Revolution. It is assumed that some of 
the work will be replaced by artifi cial intelligence. Creation of completely new jobs is also 
expected. And for those jobs that remain in the future, skills upgrades will be especially 
relevant.

Undoubtedly, the country of the size of Georgia cannot determine the “weather” and 
trends in the development of the world economy. It is especially diffi  cult to select the correct 
vector of development in the above conditions. Against this background, it is necessary to 
defi ne the priority directions of economic development of Georgia. It should focus on inclu-
sive growth and production of inelastic demand products.

In order to introduce innovations, gain new niche in international markets and provide 
economic leadership in the region, we think it is necessary to establish an entrepreneurial 
model at the universities in the regions of Georgia. There should be room for eff ective func-
tioning of the “knowledge triangle” and “triple spiral” models. Business incubators, Fablabs, 
Spinoff s, Technology Transfer Offi  ces, Patent and Licensing Offi  ces, Consulting and Train-
ing Centers and other structures promote commercialization of new ideas, lifelong learning 
(LLL), distance learning, organizing online courses and others.

Entrepreneurial universities provide the formation of integrated and eff ective policies 
for education, science and business development in the country, exploring and identifying 
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the potential of the local economy at an appropriate level. The result will be the launch of 
new business directions. The eff ectiveness of such a model is demonstrated by the successful 
examples of foreign countries discussed in the paper. 

Entrepreneurial universities have a positive impact on the rates of innovation devel-
opment of the economy, as it improves almost all the indicators included in the innovation 
capability of the Global Competitiveness Index.

The formation of entrepreneurial universities will help to improve not only the univer-
sity system, introducing new teaching approaches, more independent student work, engag-
ing them in research and developing new on-demand skills, but also enhancing the quality of 
scientifi c researches and teaching in secondary schools. By fulfi lling this function, it serves 
as a cornerstone of the education system, which has to act as a major driving force (as evi-
denced by surveys of the entrepreneurial ecosystem conducted abroad).

Lastly, the formation of the entrepreneurial university model will best respond to the 
function of governmental green economy and educational and economic hub function in 
Georgia.
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