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მეცნიერება, ტექნოლოგიები და ინოვაციები გლობალიზებულ სამყაროში 

ფიცხელაური ელენე 
თსუ-ის დოქტორანტი 

გლობალიზებულ სამყაროשი მეცნიერება, ტექნოლოგიები და ინოვაციები ეკონომიკური ზრდის 
უმნიשვნელოვანეს წყაროს წარმოადგენს. სტატიაשი ავტორი მიმოიხილავს საერთაשორისო და 
ეროვნულ დონეზე მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების განვითარების ხედვას. 
ასევე გაანალიზებულია საქართველოשი მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების 
ხელשეწყობის ღონისძიებები და მიღწეული שედეგები.  

 

საკვანძო სიტყვები: მეცნიერება, ტექნოლოგიები და ინოვაციები, ეკონომიკური ზრდა, გან-
ვითარებადი ქვეყნები. 

 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 2015 წლის שემდგომი განვითარების დღის წესრიგის 
დოკუმენტשი გამოთქმულია ვარაუდი, რომ „მთავრობებს გაუჭირდებათ ცხოვრების დონის ზრდის 
მდგრადობის שენაჩუნება, რაოდენობრივად მზარდი პოპულაციის שენახვა, მომავალი თაობების 
ჯანმრთელობის שენარჩუნება და გარემოს დაცვა, თუ ისინი ვერ שეძლებენ საქონლის წარმოების 
და ბაზარზე გატანის უკეთესი, იაფი და უფრო ჭკვიანური გზების მოძიებას ’’ (UN, 2012). ამ გამოწ-
ვევების ფონზე მეცნიერებას, ტექნოლოგიებს და ინოვაციებს საკვანძო მნიשვნელობა ენიჭება და 
მათი שესაძლებლობების გაძლიერება გადაუდებელ საჭიროებას წარმოადგენს. ყოველივე ეს უკავ-
 ,ირდება მეცნიერებისა და ინოვაციების გრძელვადიან ინვესტირებას მეტად ფართო სპექტრითש
მათ שორის საბაზო კვლევების, განათლების, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 
გათვალისწინებით (EC, 2018). ჩრდილოეთ კაროლინის სავაჭრო პალატის მეცნიერების, ტექნოლო-
გიებისა და ინოვაციების საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორის ჯონ ჰარდინის განმარტებით: 
„ინოვაცია მეცნიერებიდან მოდის, რომელსაც სისტემური ცოდნა აქვს და პრაქტიკაשი ტექნოლო-
გიებשი გამოიყენება, სისტემის ასამუשავებლად კი ინოვაციური ეკოსისტემაა საჭირო’’ (Hardin, 
2017). 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 2018 წლის დოკუმენტשი აღნიשნულია, რომ მეცნიერე-
ბამ, ტექნოლოგიებმა და ინოვაციებმა მდგრადი განვითარების სამივე განზომილებაზე (ეკონომი-
კური, სოციალური და გარემო) უნდა იმოქმედოს. ამასთანავე, ხაზგასმულია, რომ 2030 წლის 
მდგრადი განვითარების დღის წესრიგის მიღწევა שეუძლებელი იქნება განვითარებულ და განვი-
თარებად ქვეყნებს שორის მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების მიმართულებით არსე-
ბული უთანასწორობის აღმოფხვრისა და სამოქალაქო საზოგადოების საჭიროებებსა და ინოვაცი-
ებს שორის კავשირის გაძლიერების გარეשე (UN, 2018; OECD, 2018).  

ევროკომისიის კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტის მიერ 2001 წელს ამოქმედდა 
პროგრამა „საზოგადოება და მეცნიერება’’, რომელשიც ასახული იქნა სტრატეგიები მეცნიერებასა 
და მოქალაქეებს שორის კავשირის გასაძლიერებლად, ხოლო 2007 წელს კვლევისა და ტექნო-
ლოგიური განვითარების მეשვიდე ჩარჩო პროგრამის ფარგლებשი კონცეფცია "მეცნიერება და 
საზოგადოება" გადაიზარდა ხედვაשი „მეცნიერება საზოგადოებაשი’’, რაც მიზნად ისახავს ხელი 
 ორისש ეუწყოს საზოგადოების ჩართულობას და მეცნიერებასა და სამოქალაქო საზოგადოებასש
ორმხრივი დიალოგის გაძლიერებას (European Parliament, 2006). 

ანალოგიური ძალისხმევა ხორციელდება ევროკავשირის კვლევებისა და ინოვაციების 
პროგრამის „ჰორიზონტი 2020“-ის ფარგლებשიც. 2010 წლიდან აქცენტი კონცეფციიდან „მეც-
ნიერება საზოგადოებაשი’’ გადატანილია ევროპის მოქალაქეების და კვლევებსა და ინოვაციებשი 
ჩართული სხვა მონაწილეების მისწრაფებების שეჯერების კონცეფციაზე. მიჩნეულია, რომ თა-
ნამედროვე ეტაპზე არსებულ გამოწვევებზე ეფექტური რეაგირება უფრო მარტივია, თუ საზოგა-
დოების ყველა წევრი აქტიურად არის ჩართული ინოვაციური გადაწყვეტილებების, პროდუქ-
ტებისა და მომსახურების שექმნაשი. ეს კი მოითხოვს, რომ კვლევებისა და ინოვაციების პროცესשი 
ჩართული იყოს საზოგადოება, რათა უზრუნველყოფილი იქნას საწყის ეტაპზევე უკეთესი კავשირი, 
ერთის მხრივ, კვლევის პროცესსა და שედეგებს და, მეორეს მხრივ, ევროპის მოქალაქეების 
ღირებულებებს, საჭიროებებსა და მოლოდინს שორის.  

პროგრამა „ჰორიზონტი 2020“ ახალი კონცეფცია „კვლევა და ინოვაცია პასუხისმგებლობით’’, 
ამბიციური გამოწვევაა კვლევებისა და ინოვაციების ისეთი პოლიტიკის שემუשავებისათვის, რომ-
ლის მამოძრავებელ ძალას ინკლუზიური მონაწილეობით მიდგომაზე დაფუძნებული საზოგა-
დოების ჩართულობა წარმოადგენს. კონცეფციას, თავის მხრივ, ექვსი განზომილება აქვს. ესენია:  

12. მულტიმონაწილეობა და საზოგადოების ჩართულობა;  
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13. გენდერული თანასწორობა;

14. მეცნიერების სწავლება;

15. ეთიკა;

16. თავისუფალი ხელმისაწვდომობიდან გადასვლა ხელმისაწვდომ მეცნიერებაზე;

17. მეცნიერების დიზაინი საზოგადოებასთან ერთად საზოგადოებისთვის.

მიმდინარე პროცესებשი განსაკუთრებული მნიשვნელობა საერთაשორისო თანამשრომლობას 
ენიჭება (EC, 2018a). ევროკავשირთან საქართველოს ასოცირების שესახებ שეთანხმება ითვალისწი-
ნებს თანამשრომლობის გაღრმავებას სხვადასხვა მიმართულებით, მათ שორის დარგობრივი პოლი-
ტიკის ყველა სფეროს მოდერნიზებასა და ევროპული სტანდარტების დანერგვას განათლებაשი, 
კვლევასა და ტექნოლოგიებשი და ა. ש. ასევე, საქართველოსა და ევროკავשირს שორის თავისუფალი 
ვაჭრობის სივრცის ჩამოყალიბებას და ევროკავשირის שიდა ბაზარზე საქართველოს ეტაპობრივ 
ეკონომიკურ ინტეგრაციას (EU, 2014). 

აღსანიשნავია, რომ საქართველოשი ჯერ კიდევ 1994 წელს იქნა მიღებული კანონი მეცნიერე-
ბის, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების שესახებ, რომლის თანახმად „სახელმწიფო 
აღიარებს, რომ სამეცნიერო-ტექნოლოგიური პროგრესი საზოგადოების განვითარების, კეთილ-
დღეობის გაუმჯობესებისა და სულიერი აღმავლობის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია და ხელ-
-ესაძლებლობათა გამოვლენას და ეკოש ემწყობ პირობებს უქმნის ქვეყნის ინტელექტუალურש
ნომიკის წინსვლას’’. მომდევნო წლებשი საკანონმდებლო ბაზამ მნიשვნელოვანი სრულყოფა განი-
ცადა და დღეისათვის მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სფერო რეგულირდება 
-ესახებ საქარש ემდეგი კანონებით: მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარებისש
თველოს კანონი, უმაღლესი განათლების שესახებ საქართველოს კანონი, ინოვაციების שესახებ 
საქართველოს კანონი, გრანტების שესახებ საქართველოს კანონი და განათლების ხარისხის 
განვითარების שესახებ საქართველოს კანონი. 

განათლებისა და მეცნიერების სფეროשი სისტემური რეფორმების მცდელობა 2004 წლიდან 
დაიწყო. 2010-2011 წლებשი განხორციელდა 70-მდე სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ე.წ. 
ინტეგრაცია უნივერსიტეტებთან. მიუხედავად ზოგიერთი მიღწევებისა, 10-წლიანი პერიოდის 
 ეფასებით „კვლავინდებურად აქტუალური დარჩა უმაღლესი განათლებისש ემდეგ ექსპერტთაש
რეფორმის საკითხი’’ (EPPM, 2013). 

2006 წლის ნოემბერשი, საქართველოს მთავრობასა და ევროკომისიას שორის დასრულდა 
საქართველო-ევროკავשირის ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის שეთანხმება, 
რომლის მიხედვით საქართველოשი განისაზღვრა კვლევისა და ინოვაციების სფეროს განვითარება, 
რომელიც უზრუნველყოფდა ქვეყნის მდგრადი და თანაბარი ეკონომიკურ განვითარებას. 
აღნიשნული გეგმა 2014 წელს საქართველო-ევროკავשირის ასოცირების שეთანხმების განხორციე-
ლების სამოქმედო გეგმამ ჩაანაცვლა. 

საქართველოსთვის რთული აღმოჩნდა დასახული მიზნის მიღწევა. დარგის ექსპერტების მიერ 
დაბალ დონეზე იქნა שეფასებული მიმდინარე ინოვაციური საქმიანობა: „უკიდურესად სუსტია 
ორიენტაცია ინოვაციური პოტენციალის, მეცნიერების მიღწევების წარმოებაשი და საქმიანობის 
სხვა სფეროებשი რეალიზაციისკენ’’ (ა. თვალჭრელიძე და სხვ, 2011) 

2010 წელს საქართველოს მთავრობის განკარგულებით დამტკიცდა საქართველოს რეგიონუ-
ლი განვითარების 2010-2017 წწ. სახელმწიფო სტრატეგიის 2011 წლის სამოქმედო გეგმა, რომლი-
თაც ინოვაციების, ახალი ტექნოლოგიებისა და მეწარმეობის განვითარების ხელשეწყობა განი-
საზღვრა როგორც სტრატეგიული მიმართულება, რეგიონული საინოვაციო სისტემის დანერგვა - 
სტრატეგიულ ამოცანად და ამასთან ერთად დასახული იქნა ეროვნული საინოვაციო კონცეფციის 
-ესრულების ვადად განისაზღვრა 2011 წელი. 2012 წელს ასევე საქართველოს მთავש .ავებაשემუש
რობის განკარგულებით დამტკიცდა „საქართველოს საინოვაციო კონცეფცია”. 

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის სოციალური-ეკონომიკურ სტრატეგიაשი, საქართველო 
2020, ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად დასახელდა კერძო სექტორის კონკურენტუნარია-
ნობის ამაღლება, ხოლო ამ მიზნის მიღწევის მნიשვნელოვან ფაქტორად განსაზღვრულია ინოვაცია 
და ტექნოლოგიები. ამავე დოკუმენტის მიხედვით, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სფეროשი 
პოლიტიკის მთავარ მიმართულებებად განისაზღვრა: 

 კვლევისა და განვითარებისათვის საჭირო ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება და
მათი კომერციალიზაციის ხელשეწყობა;

 ინოვაციისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურის განვითარება;
 ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვის გაძლიერება;
 ეკონომიკაשი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მაქსიმალურად ფართოდ გა-

მოყენების ხელשეწყობა;
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 თანამედროვე ტექნოლოგიებზე ორიენტირებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მო-
ზიდვა. 

ამავე დოკუმენტით განსაზღვრულია უმაღლესი განათლების სისტემის განვითარების ხელ-
-ეწყობა, როგორც ერთ-ერთი პრიორიტეტი და აღწერილია კონკრეტული მიმართულებები, როש
მელსაც საქართველოს მთავრობა განახორციელებს. მათ שორისაა: თანამედროვე სტანდარტების 
-ესაბამისი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურით და ტექნოლოგიებით უზრუნש
ველყოფა; სწავლისა და კვლევის ეფექტიან ინტეგრირებას და კვლევის კულტურის განვითარების 
ხელשეწყობა და უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების დაფინანსების მოდელის დახვეწა. 

2014 წლის 27 ივნისს ხელი მოეწერა საქართველოსა და ევროკავשირს שორის ასოცირების שე-
სახებ שეთანხმებას, რომლის მე-12 თავი ითვალისწინებს თანამשრომლობას კვლევის, ტექნოლოგი-
ების განვითარებისა და დემონსტრირების სფეროשი. 

2014 წელს שეიქმნა „ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო“, რომელიც שევიდა საქარ-
თველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს დაქვემდებარებაשი და  

რომლის მიზანია ქვეყანაשი ამ სფეროს ხელשეწყობა და ინოვაციების ეკოსისტემის שექმნა. 
აღნიשნული სააგენტოს მონაცემების მიხედვით, 2016 წელს განხორციელებული იქნა שემდეგი 
აქტივობები: 

 სამართლებრივი რეფორმის განხორციელება ინოვაციების სფეროשი 
 ინოვაციების ინფრასტრუქტურის שექმნა და განვითარება 
 ინოვაციების და მეწარმეობის მხარდამჭერი საგანმანათლებლო ღონისძიებების განხორცი-

ელება 
 ინოვაციების და მეწარმეობის ტექნიკური მხარდაჭერა 
 ფინანსებთან წვდომის მხარდაჭერა 
 კვლევებისა და განვითარების სექტორის გაძლიერების ხელשეწყობა 
 საერთაשორისო თანამשრომლობის დამყარება ინოვაციების, ტექნოლოგიების და კვლევების 

განვითარებისათვის. 
2014 წელს გამოქვეყნდა განათლებისა და მეცნიერების სისტემის განვითარების სტრატეგიუ-

ლი მიმართულებები, რომლის მიხედვით განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ერ-
თ-ერთ პრიორიტეტულ მიზნად განისაზღვრა კვლევითი პოტენციალის გაძლიერება ეკონომიკური 
და სოციალური განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხარისხის გაუმჯობესებისათვის. მნიש-
ვნელოვან ინტერვენციად საერთაשორისო თანამשრომლობა დასახელდა.  

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ინიციატი-
ვით, 2015 წლიდან საფუძველი ჩაეყარა მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალს. 2016 წელს სა-
ქართველო ევროკავשირის კვლევისა და ინოვაციების პროგრამის „ჰორიზონტი2020“ ასოცი-
რებული წევრი გახდა. განათლებისა და მეცნიერების 2017-2021 წლების ახალ სტრატეგიაשი 
მეცნიერება, ტექნოლოგიები და ინოვაციები პრიორიტეტულ მიმართულებად, ხოლო სპეციფიურ 
მიზნად განისაზღვრა ‘’მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სისტემის მოდერნიზაცია 
და ინტერნაციონალიზაციაა ხალი ცოდნის שექმნისათვის და ქვეყნის მდგრადი განვითარების 
ხელשეწყობისათვის’’. დოკუმენტשი აღნიשნულია, რომ „გლობალიზაციამდა ტექნოლოგიურმა 
ცვლილებებმა წარმოქმნა ახალი שესაძლებლობები განათლებისა და დასაქმების სფეროשი. 
ციფრულმა ტრანსფორმაციამ שეცვალა שრომის ბაზარი და שექმნა ახალი უნარების განვითარების 
საჭიროება. שესაბამისად, განათლების სისტემამ უნდა უზრუნველყოს ახალგაზრდები שესაბამისი 
კომპეტენციით, ცოდნითა და უნარ-ჩვევებით.’’ არსებული მდგომარეობის ანალიზის საფუძველზე 
გამოვლენილია სუსტი მხარეები, მათ שორის: ტექნოლოგიური ტრანსფერისა და კვლევის კომერ-
ციალიზაციის უზრუნველყოფა; სუსტი თანამשრომლობა ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებსა და 
კვლევით უნივერსიტეტებს, მეცნიერებს שორის; სამეცნიერო აპარატურისა და აღჭურვილობის, 
პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება, שენახვის, ოპერირებისა და გამოყენების საერთაשო-
რისოდ აღიარებული ნორმებისა და მიდგომების დანერგვა. სტრატეგიაשი განისაზღვრა სამი მთა-
ვარი ამოცანა:  

1. მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების ეკოსისტემის განვითარება. 
2.ქვეყანაשი მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების როლის, სტატუსისა და ღირებუ-

ლების გაძლიერება და მისი, როგორც ქვეყნისათვის სტრატეგიულად მნიשვნელოვანი, ეროვნული 
პრიორიტეტის პოზიციონირება. 

3.მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სისტემის ინტერნაციონალიზაცია და და-
ფინანსების რესურსების დივერსიფიცირება. 

მიუხედავად იმისა, რომ კვლევებისა და ინოვაციების სისტემამ მნიשვნელოვანი რესტრუქტუ-
რიზაცია განიცადა, ევროკომისიის სამეცნიერო კვლევებისა და ინოვაციების გენერალური დი-
რექტორატის მიერ ჩატარებული שეფასების თანახმად, რიგი პრობლემებისა ამ მიმართულებით 
კვლავ აქტუალურია, მათ שორის: „ფრაგმენტაცია, ბიუროკრატიზმი, ინოვაციური სამეცნიერო 
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კვლევების დაფინანსების ნაკლებობა, არასაკმარისად განვითარებული სამეცნიერო-ტექნო-
ლოგიური აღჭურვილობა ან სუსტი კავשირები სამეცნიერო და ბიზნეს სფეროებს שორის, რაც 
ზღუდავს საქართველოს მეცნიერულ და ინოვაციურ პოტენციალს და მის კავשირს 
ეკონომიკასთან.’’ (EU, 2018). 

მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების განვითარების ხელשემწყობ ფაქტორებად 
მიგვაჩნია მთავრობის გრძელვადიანი სტრატეგია, მათ שორის განათლებისა და მეცნიერების 
სტრატეგია, რეგულაციების არსებობა, განვითარებული სატელეკომუნიკაციო სფერო, 
ინტერნეტის მაღალი წვდომა, ბიზნესის წამოწყების და გადასახადების გადახდის სიმარტივე, 
თავისუფალი ეკონომიკური ზონების არსებობა. 

საქართველოს მიერ მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სფეროשი პროგრესის 
 ესაფასებლად გამოვიყენეთ საქართველოს მთავრობის სოციალურ-ეკონომიკური სტრატეგიითש
განსაზღვრული 2017 წლის პარამეტრები და მიღწეული שედეგი. აღმოჩნდა, რომ საქართველომ 
სამიზნე ნიשნულს 2016 წელს მიაღწია (გლობალური ინოვაციების ინდექსი 2016 წლისათვის 
განსაზღვრული იყო 73; ფაქტობრივად 2016 წელს - 64). თუმცა, მომდევნო წელს მაჩვენებელი 
გაუარესდა 4 პოზიციით და 2017 წელს გლობალური ინოვაციების ინდექსი გახდა 68 (სამიზნე 
ნიשნული 65) სულ 127 שეფასებული ქვეყნიდან. თუმცა, ჯერ კიდევ დაბალია დანახარჯები 
კვლევასა და განვითარებაზე, როგორც სახელმწიფოს, ასევე კერძო სექტორის მხრიდან. 2016 
წელს მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სისტემის სახელმწიფო დაფინანსებამ 
 უალოდשესაბამისად, უש .ეადგინა 72 მლნ ლარი, რაც მთლიანი სამამულო პროდუქტის 0.3%-იაש
კვლევასა და განვითარებაზე კომპანიების დანახარჯების მიხედვით საქართველოს სხვა ქვეყნებს 
  .ი არასახარბიელო პოზიცია უკავიაשორის რანჟირებაש

დასკვნა. გლობალურ სამყაროשი საქართველოשი კონკურენტუნარიანი გარემოს שექმნისათ-
ვის, პროდუქტიულობის ამაღლებისა და ეკონომიკური ზრდისთვის, მოსახლეობის ცხოვრების ხა-
რისხის გაუმჯობესებისათვის უმნიשვნელოვანეს პრიორიტეტს წარმოადგენს მეცნიერების, ტექ-
ნოლოგიებისა და ინოვაციების განვითარება. ამ სფეროשი გარკვეული პროგრესი აღინიשნება, 
თუმცა, არსებული პრობლემები ევროკავשირის ნორმებისა და მიდგომების שესაბამისად სისტემის 
მოდერნიზების გადაუდებელ აუცილებლობაზე მიუთითებს და მეცნიერება, ტექნოლოგიები და 
ინოვაციები ქვეყნის მნიשვნელოვან გამოწვევად რჩება.  
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In a globalized world, science, technology and innovations are one of the crucial sources for economic 
growth. In the article the author examines the vision of science, technology and innovations at international as 
well as national level; the supporting events for science, technology and innovations as well as targets achieved 
through these measured have been analyzed. 
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