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ევროკავשირის ინდუსტრიული პოლიტიკის  

განვითარების მიმართულებები და 

თანამედროვე გამოწვევები 

 
რევაზ გველესიანი  

ივანე ჯავახიשვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო  
უნივერსიტეტის პროფესორი  

ირინა გოგორიשვილი  
ივანე ჯავახიשვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო  

უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი  

 
ნაשრომשი განხილულია ინდუსტრიული განვითარების ეფექტიანი პოლიტიკის გატარება 

ევროკავשირשი. იგი დამოკიდებულია ძალისხმევაზე, რომელიც მიმართულია שემდეგ მიმარ-
თულებებზე: 

• რამდენიმე სახის სამრეწველო-ინოვაციური პერსპექტიული აქტივების გათვალისწინება. 
ზოგიერთზე ყურადღების ფოკუსირება არ გვაძლევს  საფუძველს ცვლილებათა שესაძლებ-
ლობების שესაფასებლად; 

• სამეცნიერო ბაზის მოდერნიზაცია კრიტიკული პირობაა მსოფლიო დონის კვლევითი ცენ-
ტრების ფორმირებისთვის გამრღვევი სამრეწველო ინოვაციების  პროცესשი; 

• პროფესიული უნარებისა და თვითგანვითარების როლის უპირატესი გაზრდა სამრეწველო 
ინოვაციების მხარდასაჭერად; 

• ინოვაციების მხარდასაჭერად საჭირო ცოდნის გაზრდის პირობების שექმნა და მათი დაჩქა-
რებული განვითარება; 

• ბიზნესის განვითარების მონიტორინგი სამრეწველო  ინოვაციების שესაფასებლად, ვინაიდან 
ცვლილებებმა שეიძლება გამოიწვიოს მასობრივი უმუשევრობა. ასეთი საფრთხის საპირისპი-
რო ღონისძიებაა თანამედროვე საპროგნოზო კვლევების რეგულარულად ჩატარება. 

კონკურენტუნარიანობის განმსაზღვრელი ფაქტორების ხელმისაწვდომობის სწრაფი 
ცვლილებების პირობებשი, იზრდება ადეკვატური წესრიგის პოლიტიკის ჩარჩო პირობების 
ჩამოყალიბების როლი და მნიשვნელობა, რომელიც უზრუნველყოფს გამრღვევი სამრეწვე-
ლო ინოვაციების დაგროვებას, ზრდას და გავრცელებას. 

მნიשვნელობა აქვს აგრეთვე მოსახლეობის მიერ ინოვაციების მიღების ხარისხს, რადგან 
ისინი ახდენს გავლენას ადამიანთა ცხოვრების პირობებზე. ამავე დროს სამრეწველო ინოვა-
ციების დაჩქარებული გავრცელება, მოითხოვს მოსახლეობის პირდაპირ ფართო მონაწილე-
ობას მათ დიზაინსა და განვითარებაשი, რაცႰשეუძლებელია საზოგადოებაשი სოციალური 
კაპიტალის არსებობისა და გაფართოების გარეשე.  

საკვანძო სიტყვები: ინოვაცია, ინდუსტრიული პოლიტიკა, ევროკავשირი. 
 

განვითარებულ ქვეყნებשი ახალი ინოვაციური სამრეწველო-ეკონომიკური სისტემის ჩამოყა-
ლიბება დღეს ხდება თვისობრივად განსხვავებულ პირობებשი (ეკონომიკური კონიუნქტურის 
მზარდი გრძელი ტალღის ფორმირების წინა პერიოდებისგან განსხვავებულად). ამ პირობების 
გათვალისწინება საინოვაციო ინდუსტრიული პოლიტიკის שემუשავებასა და განხორციელებაשი აუ-
ცილებელია, რადგან მათი უგულებელყოფა მნიשვნელოვნად ზღუდავს მიღწეული სამეცნიერო 
ტექნიკური პროგრესის გამოყენების שესაძლებლობებს და ზრდის უარყოფითი שედეგების რისკს. 
Ⴐამიტომ გასაკვირი არ არის, რომ ევროკავשირის ქვეყნებשი მოცემულ საკითხებს ახლა დიდი ყუ-
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რადღება ექცევა. Ⴐევროკავשირის ქვეყნებשი ამ მიმართულებით საგულდაგულო კვლევები 
ჩატარდა (თუმცა არასაკმარისად რის שედეგადაც თვითდაჯერებულობის მახეשი აღმოჩნდნენ 
როგორც ეს რუსეთ-უკრაინის ომმა გამოავლინა),  „ახალი პირობების“ გამოსავლენად, ასევე, ახალ 
ეკონომიკურ სისტემაზე გადასვლის שესაძლებლობებისა და რისკების שესაფასებლად.  

ევროკავשირის ინდუსტრიული პოლიტიკის მიზანს წარმოადგენს იმ ღონისძიებების 
დროული שემუשავება, რომლებიც ხელს שეუწყობს ევროპის რეგიონის ინოვაციური 
სამრეწველო პოტენციალის שენარჩუნებას, ზრდასა და განვითარებას.  

დღეს იცვლება თავად ინდუსტრიული ინოვაციების ხასიათი. მათი სასიცოცხლო ციკლი 
მკვეთრად მცირდება. სირთულეს წარმოადგენს სხვადასხვა ტიპის ტექნოლოგიების დაახლოების 
პროცესი. სამრეწველო ინოვაციებიდან მიღებული მოგების კონცენტრაცია ხდება მსოფლიო ბა-
ზარზე დომინანტური ცალკეული კომპანიების ხელשი, რომლებმაც მოახერხეს ინოვაციების שექ-
მნისა და განაწილების მონოპოლიზება მათი უნიკალური თვისებების გამოყენების გამო. Ⴐინოვა-
ციები სულ უფრო მეტად ფოკუსირდება მომხმარებელზე, რომელიც ეძებს არა პროდუქტს ან მომ-
სახურებას, არამედ კონკრეტული პრობლემის გადაწყვეტას. ის დღეს მოქმედებს როგორც პროგ-
რესის ინიციატორი და שემქმნელი და არა როგორც მიღწეულის მომხმარებელი. მეცნიერთა კვლე-
ვები ცხადყოფს, რომ თანამედროვე სამრეწველო ინოვაციები ხასიათდება שედარებით დაბალი სა-
ოპერაციო ხარჯებით ტრადიციულთან שედარებით. 

რა არის ინდუსტრიული პოლიტიკა? 

ინდუსტრიული პოლიტიკა არის ტერმინი, რომელიც ხשირად განსხვავებულად არის განმარტე-
ბული (აუდიტორიის მიხედვით). ინდუსტრიული პოლიტიკა წყვეტს თუ როგორ და როდის გამოი-
ყენოს სხვადასხვა ეკონომიკური პოლიტიკის ინსტრუმენტები (დაწყებული ვაჭრობიდან, პირდაპი-
რი უცხოური ინვესტიციებით და ინოვაციებით დამთავრებული), რაც საკითხს კიდევ უფრო არ-
თულებს. ინდუსტრიული პოლიტიკა ხשირად მისი არასწორი ინტერპრეტაციის საשუალებას გვაძ-
ლევს. თუმცა, კონცეფცია თავის არსשი ეფუძნება ორ ფუნდამენტურ ელემენტს (კონცეფციას):  

1) წარმოების ზრდა ზოგიერთ სექტორשი უფრო სასურველია, ვიდრე სხვებשი; და ამის გამო, 2) 
მთავრობამ უნდა განახორციელოს აქტიური ძალისხმევა, რომ שეცვალოს წარმოების სტრუქტურა 
ნაციონალური ეკონომიკური ინტერესების რეალიზაციის მიმართულებით. რაც שეეხება პირველ 
კონცეფციას, არსებობს რამდენიმე მიზეზი იმის დასაჯერებლად, რომ ეს ასეა. დასაწყისისთვის, 
აკადემიურმა ლიტერატურამ აჩვენა, რომ „მნიשვნელოვანია ის, რაც ექსპორტשი გააქვთ“. 
მეცნიერები (Hausmann, Hwang და Rodrik (2007) აჩვენებენ, რომ ზოგიერთი სავაჭრო საქონელი 
ასოცირდება უფრო მაღალ პროდუქტიულობის დონესთან, ვიდრე სხვა და რომ ქვეყნები, რომლე-
ბიც აწარმოებენ უფრო მაღალი პროდუქტიულობის დონის მქონე საქონელს, უკეთეს პოზიციას 
ფლობენ ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით (საשუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაשი). (1) 

ანალიტიკურად, ჩვენ ვიცით, რომ ზოგიერთი სექტორი მომავალשი გაქრება, განსაკუთრებით, 
თუ ისინი მიჰყვება განმეორებადი ამოცანების მაღალ ხარისხს, ხოლო სხვები, სავარაუდოდ, ფუნ-
დამენტური გახდება მომავალשი (იხ. მაგალითად, მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი, 2018). დაბო-
ლოს, გარკვეულ სექტორებשი ლიდერობას שეიძლება ჰქონდეს გეოპოლიტიკური, უსაფრთხოებისა 
და სამხედრო გავლენა, მაგალითად, ხელოვნური ინტელექტის, 5G, სამრეწველო ნივთების ინტერ-
ნეტის, მიკროჩიპების, კვანტური გამოთვლის ან კოსმოსური ინდუსტრიის კონტექსტשი. იგივე ეხე-
ბა ზოგიერთ კრიტიკულ ნედლეულს, რომელზედაც დაფუძნებულია ეს ტექნოლოგია. არსებობს 
საფუძველი იმის დასაჯერებლად, რომ უბრალოდ ინოვაციური ეკოსისტემის ხელשეწყობა, ინვეს-
ტიცია ინფრასტრუქტურაשი, ადამიანურ კაპიტალსა და უნარებשი, სულაც არ უზრუნველყოფს ამ 
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ძირითადი სტრატეგიული სექტორების ზრდას. ამის მიზეზები שეიძლება მოიცავდეს იმ ფაქტს, 
რომ სხვა სისტემური კონკურენტები ამახინჯებენ ან არ იცავენ დადგენილ თამაשის წესებს (მათ 
სასარგებლოდ). მაგალითად, მხარს უჭერენ თავიანთ שიდა სახელმწიფო საწარმოებს მათ საგარეო 
ოპერაციებשი (როგორც ამას ხשირად აკეთებს ჩინეთი). უფრო მეტიც, ინდუსტრიულ პოლიტიკას 
გარკვეულ პირობებשი שეიძლება ჰქონდეს როგორც ძლიერი ეკონომიკური, ასევე (გეო)პოლიტი-
კური მოტივები. თავის არსשი, ის გულისხმობს: „ნებისმიერი ტიპის שერჩევით ჩარევას ან საჯარო 
პოლიტიკას, რომელიც მიმართულია წარმოების სტრუქტურის שეცვლაზე იმ სექტორების გაძლიე-
რების მიმართ, რომლებשიც მოსალოდნელია ეკონომიკურად უკეთესი პერსპექტივა“. Nordhaus W., 
(2019) . Aghion et al (2016). Rodrik et al (2014). Aghion et al (2022). (2, 3, 4, 5)  

თანამედროვეႰსამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესი სულ უფრო დისკრეტული ხდება. ის 
აღარ მოითხოვს სამრეწველო ინოვაციების დაუფლებისთვის განვითარების სრული ტრადიციული 
ციკლის განხორციელებას. მას ძალუძს שედეგის მოტანაႰმიმართულების ნებისმიერ ეტაპზე:Ⴐსა-
მეცნიერო კვლევა-გამოყენებითი კვლევა-დანერგვა და განვითარება. ხდება ღირებულების שექ-
მნის მაკროეკონომიკური მექანიზმის სრული ცვლილება, ღრუბლის პლატფორმის ეკონომიკის სა-
ფუძველზე. მასשი ბაზრების მუשაობა ქსელური ურთიერთქმედების გავრცელების გავლენით გა-
დადის მენეჯმენტის ახალ პრინციპზე, რომელიც რეალიზდება ღრუბლის პლატფორმებისა და 
ეკოსისტემების ურთიერთქმედების שედეგად. 

პროდუქტებისა და მომსახურების (სერვისების) ჩვეულებრივი მიწოდებისგან განსხვავე-
ბით, ტექნოლოგიური კომპანიები ქმნიან ტექნოლოგიურ პლატფორმებს, რომლებიც ბაზრის 
სხვადასხვა მოთამაשეებს საשუალებას აძლევს שექმნან ახალი პროდუქტები, სერვისები და 
ერთობლივად გაცვალონ ღირებულებები. სხვა კომპანიებისთვის სარგებელი არის წვდომა ტექ-
ნოლოგიურ პლატფორმის გადაწყვეტებებზე და მათთან დაკავשირებულ ეკოსისტემებზე, რომ-
ლებსაც ისინი არ ფლობენ ან ვერ აკონტროლებენ. არის ცვლილებები სამრეწველო განვითარების 
მამოძრავებელ ძალებשი, რომლებიც ქმნიან თანამედროვე ინოვაციებს. ბუნება, მექანიზმები და 
მათი გავლენა ეკონომიკასა და სოციალურ სფეროზე მკვეთრად იცვლება, კერძოდ, დემოგრაფიის 
ახალი ტენდენციების გავლენით, რომლებიც დაკავשირებულია მოსახლეობის დაბერებასთან (שო-
ბადობის שემცირებასთანაც), ასევე კლიმატურ ცვლილებებთან და გლობალიზაციის პროცესებ-
თან. ამავე მიმართულებით მუשაობს სწრაფად განვითარებადი ციფრიზაციის პროცესი. ყალიბდე-
ბა ეგრეთ წოდებული ციფრული ეკონომიკა, რომელიც שეიძლება განისაზღვროს, როგორც ციფ-
რული ტექნოლოგიების გამოყენებაზე დაფუძნებული ყველა სახის ეკონომიკური საქმიანობის 
მთლიანობა. დღეს ის წარმოადგენს სამრეწველო ინოვაციური სისტემის ეკონომიკური ავანგარდის 
დომინანტურ ნაწილს, რომელიც ამჟამად ფორმირების ეტაპზეა ევროკავשირשი. აღსანიשნავია, რომ 
ეს ცვლილებები არა მხოლოდ განვითარების ახალ שესაძლებლობებს ქმნის, არამედ პოტენციურ 
რისკებსაც წარმოשობს. ციფრული ტექნოლოგიების ფეთქებადმა განვითარებამ, მაგალითად, გა-
მოიწვია ცვლილებები სამრეწველო დარგებשი (ინოვაციებשი), რამაც שექმნა რეალური საფრთხე 
დასაქმებისთვის. თანამედროვე მრეწველობაשი ინოვაციური ცვლილებები, დღეს სულ უფრო მე-
ტად ასოცირდება სინერგიის ეფექტის გამოყენებასთან, რომელიც გამოწვეულია რამდენიმე ტექ-
ნოლოგიის დაახლოებით. მრეწველობის განვითარების ციკლის ბოლო ეტაპზე ინოვაციურ ცვლი-
ლებათა ტრადიციული დანერგვით, ასეთი ეფექტი არ გამოვლენილა. ასეთი პერსპექტიული სამ-
რეწველო ინოვაციები, რომლებიც გააერთიანებდა „ციფრულ“ და მატერიალურ სფეროებს, და-
ფუძნებული იქნებოდა რამდენიმე ტექნოლოგიაზე, რომლებიც ადრე ძალიან რთული שესამუשავე-
ბელი და/ან שესაძენი იყო. თუმცა, ასეთი სამრეწველო ინოვაციების უპირატესობების სრულად გა-
მოყენება მოითხოვს: ახალ ბიზნეს მოდელებს, ახალი მენეჯერული და ორგანიზაციული კომპე-
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ტენციების განვითარებასა და ენერგიის ახალ წყაროებზე გადასვლას (რომელთა ჩამოყალიბება 
ხשირად მოითხოვს მნიשვნელოვან ფინანსურ რესურსებს და მაღალ ეკონომიკურ პოტენციალს). ამ 
პირობების არსებობისას, მეწარმეები, რომლებმაც აითვისეს ამ ტიპის ცვლილებები, იღებენ שე-
საძლებლობას სწრაფად שევიდნენ ბაზარზე, שეცვალონ მასზე ქცევის წინა სცენარები წარმოებისა 
და ბაზრების კონვერგენციის გაძლიერების მიმართულებით. ეს იწვევს ახალი გლობალური მოწი-
ნავე კომპანიების გაჩენას. 

განსაკუთრებით თვალსაჩინოა აשש-ს მაგალითი, სადაც კომპანიები კაპიტალიზაციის კუთხით 
წამყვან პოზიციას იკავებს. ამ ინდიკატორის მიხედვით 15 უმსხვილეს გლობალურ კომპანიას שო-
რის ორი – Facebook და Alibaba, არც კი არსებობდა ათი წლის წინ, ხოლო სხვებმა, როგორიცაა 
Apple და Amazon, გაზარდეს თავიანთი კაპიტალიზაცია 8 – 12-ჯერ. ამავდროულად, ინტერნეტ-
კომპანიებმა Amazon-მა და Alibaba-მ „გადააფორმეს“ ბაზრის שექმნის კონცეფცია, „მოთხოვნისა 
და მიწოდების გაერთიანება კომპიუტერის გასაღების ერთი „დაწკაპუნებით“. (6) 

ინოვაციების სარგებელი სულ უფრო მეტად კონცენტრირდება კომპანიებსა და სამრეწველო 
დარგებשი, რომლებიც იკავებენ წამყვან პოზიციებს მსოფლიო ბაზარზე. ბოლო კვლევების שედე-
გებმა აჩვენა, რომ 2001-2013 წწႰმწარმოებელი მრეწველობისა და მომსახურების სექტორის ყვე-
ლაზე ინოვაციური სამრეწველო კომპანიების 5%-שი დაფიქსირდა שრომის პროდუქტიულობის 
სტაბილური ზრდა, მთელ პერიოდשი – 30-40%-ით, ხოლო დანარჩენებשი – 10%-ზე ნაკლები (Kenny 
Ching, Joshua Gans and Scott Stern 2019). აשკარაა, რომ დაფიქსირებული ცვლილებების პირო-
ბებשი აუცილებელია ინდუსტრიულ-ინოვაციური პროცესების ანალიზისა და שეფასების ახალი 
მიდგომები.(7) 

აუცილებელია გამოვლინდეს როგორც ფაქტორები, რომლებიც კრიტიკულად მოქმედებს სო-
ციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაზე და განაპირობებს მრეწველობაשი მიმდინარე ცვლილებათა 
გავრცელების სიჩქარეს, ასევე שემაფერხებელ გარემოებებს. და რა თქმა უნდა, სტიმულირებისა 
და მეთოდების ძიება, რომლებიც საשუალებას მისცემს დააჩქაროს სამრეწველო ინოვაციების და-
ნერგვა და მათი ფართო გავრცელება, რაც დამოკიდებულია ადეკვატური ჩარჩო პირობების (წეს-
რიგის პოლიტიის) არსებობაზე. იგი განსხვავებულად იმოქმედებს ეფექტიანი ადმინისტრაციული 
ინფრასტრუქტურიდან ეფექტურად მოქმედ ბაზრებამდე.Ⴐმისი (ასეთი წესრიგის პოლიტიკის) 
ამოცანაა რესურსების გადანაწილება სამრეწველო-ინოვაციური განვითარების სასარგებლოდ. 
ევროკავשირשი განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა იმ ფუნდამენტურ დებულებებსა და პრინ-
ციპებს, რომელთა გათვალისწინებაც, ევროპელი ექსპერტების აზრით, მნიשვნელოვანია. 

დასკვნები 

ინდუსტრიული განვითარების ეფექტიანი პოლიტიკის გატარება ევროკავשირשი. იგი დამო-
კიდებულია ძალისხმევაზე რომელიც მიმართულია שემდეგ მიმართულებებზე: 
• რამდენიმე სახის სამრეწველო-ინოვაციური პერსპექტიული აქტივების გათვალისწინე-

ბა. ზოგიერთ მათგანზე ყურადღების ფოკუსირება ყოველთვის არ שეიძლება იყოს საკმარისი 
საფუძველი ცვლილებათა პროცესის მხარდაჭერის שესაძლებლობების שესაფასებლად; 

• სამეცნიერო ბაზის მოდერნიზაცია კრიტიკული პირობაა მსოფლიო დონის კვლევითი ცენ-
ტრების ფორმირებისა და გამრღვევი სამრეწველო ინოვაციების განვითარებისა და  გააქტი-
ურების პროცესשი; 
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 ესამჩნევად იზრდება პროფესიული უნარებისა და თვითგანვითარების როლი სამრეწველოש •
ინოვაციების მხარდასაჭერად და მათი გამოყენების სარგებლის მიწოდებაשი; 

• იზრდება ინოვაციების მხარდასაჭერად საჭირო ცოდნის ნაკადის გაზრდის პირობების שე-
ქმნის როლი და მათი დაჩქარებული და ფართო განვითარება; 

• ბიზნესის განვითარების ტრადიციული ინდიკატორების მნიשვნელობის שენარჩუნებასთან 
ერთად, მათი მონიტორინგი განსაკუთრებით მნიשვნელოვანია მრეწველობის დარგობრივი 
ინოვაციური ფორმების שესაფასებლად. კონკურენტუნარიანობის განმსაზღვრელი ფაქტორებ-
ის ხელმისაწვდომობის სწრაფი ცვლილებების პირობებשი, მაგალითად, მონაცემებზე, 
იზრდება ადეკვატური წესრიგის პოლიტიკის ჩარჩო პირობების ჩამოყალიბების მნიשვნელობა, 
რომელიც უზრუნველყოფს გამღრღვევი სამრეწველო ინოვაციების დაგროვებას, ზრდას და 
გავრცელებას. ეს განსაკუთრებით მნიשვნელოვანია:  

- სარისკო (ვენჩურულ) კაპიტალთან დაკავשირებით სამრეწველო ინოვაციების ციკლის ყველა 
ეტაპზე;  

- რეგულირება, რომელიც ხელს უწყობს და არა ხელს უשლის ცვლილებათა (სიახლეთა) გა-
ცვლას ეკონომიკის სექტორებს שორის;  

- რესურსების სწრაფი და שეუფერხებელი გადანაწილების უზრუნველსაყოფად שექმნილი 
ბაზრების ფუნქციონირება. ასევე ერთიანი שემოქმედებითი „სათამაשო მოედნის“-კონკუ-
რენტული სივრცის ფორმირება ეფექტური კონკურენციის პოლიტიკის שედეგად. 
დღეს განსაკუთრებული მნიשვნელობა აქვს მოსახლეობის მიერ ინოვაციების მიღების ხა-

რისხს, რადგან ისინი სულ უფრო მეტად ახდენს ტრანსფორმაციულ გავლენას ადამიანთა ცხოვ-
რების პირობებზე.  

ამავე დროს ღია სამრეწველო ინოვაციების დაფიქსირებული დაჩქარებული გავრცელება, 
თავის მხრივ, მოითხოვს მოსახლეობის პირდაპირ ფართო მონაწილეობას მათ დიზაინსა და 
განვითარებაשი  (Sandra Broszeit, Ursula Fritsch, Holger Görg, and Marie-Christine Laible 2016). გამოდის, 
რომ ეს שეუძლებელია საზოგადოებაשი სოციალური კაპიტალის არსებობის გარეשე. (8) 
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SUMMARY 
 

The article considers an effective industrial development policy in the European Union. It depends on 
efforts directed in the following directions: Consideration of several types of industrial and innovative 
promising assets. Focusing on a few is useless for evaluating change; the formation of research centers is the 
most important condition for the modernization of the scientific base; a noticeable increase in the role of 
professional skills and self-development; creation and development of conditions for the growth of the flow of 
knowledge; and Monitoring of business development. 
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