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წი ნამ დე ბა რე სტა ტია ეხე ბა თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლი ო ში მიმ დი ნა
რე უდი დეს ტექ ნო ლო გი ურ ძვრებს. ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის, სა
ინ ფორ მა ციო და სა კო მუ ნი კა ციო მომ სა ხუ რე ბის და ნერ გვამ და სა ბა მი 
მის ცა უპ რე ცენ დენ ტო გლო ბა ლურ სო ცი ო პო ლი ტი კურ და ეკო ნო მი
კურ ცვლი ლე ბებს. სულ უფ რო იზ რდე ბა ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის 
რო ლი ქვეყ ნის პრო დუქ ტი უ ლო ბი სა და ეროვ ნუ ლი კონ კუ რენ ტუ ნა რი
ა ნო ბის ამაღ ლე ბის პრო ცეს ში. დღეს ის ეკო ნო მი კის თით ქმის ყვე ლა 
სფე რო ში გა მო ი ყე ნე ბა. ელექ ტრო ნუ ლი კო მერ ცი ის, ორ გა ნი ზა ცი უ ლი 
პრო ცე სე ბის კომ პი უ ტე რი ზე ბუ ლი მარ თვი სა და ციფ რუ ლი ინ ფრას
ტრუქ ტუ რის ზრდის ტემ პი სა ოც რად მა ღა ლია და ის ეკო ნო მი კუ რი 
გან ვი თა რე ბის მთა ვა რი ინ სტრუ მენ ტი ა. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ციფ რუ ლი ეკო ნო მი კა, ციფ რუ ლი ტექ ნო
ლო გი ე ბი, ინო ვა ცი უ რი ინ სტრუ მენ ტი, ციფ რუ ლი ინ დექ სი, ციფ რუ ლი 
ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კა.

ციფრული ეკონომიკა - მეოთხე ინდუსტრიული რევოლუციის 
მნიშვნელოვანი ნაწილი

ციფ რულ ტექ ნო ლო გი ებ ზე და ფუძ ნე ბულ ეკო ნო მი კას მა სა ჩუ სე ტის უნი-
ვერ სი ტე ტის მეც ნი ერ მა ნი კო ლას ნეგ რო პონ ტემ ციფ რუ ლი ეკო ნო მი კა უწო და 
(Negroponte 1995, 7). მან ამ ტერ მი ნით გა ნას ხვა ვა ციფ რუ ლი და სა ინ ფორ მა ცი-
ო- სა კო მუ ნი კა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბის ინ ტენ სი ურ გან ვი თა რე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ-
ლი ეკო ნო მი კის უპი რა ტე სო ბა ტრა დი ცი ულ თან შე და რე ბით. 

ციფ რუ ლი ეკო ნო მი კა მე ოთხე ინ დუს ტრი უ ლი რე ვო ლუ ცი ის მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი ნა წი ლი ა. ის პირ და პირ უკავ შირ დე ბა ციფ რუ ლი კომ პი უ ტე რუ ლი ტექ ნო-
ლო გი ის გან ვი თა რე ბას, რო მე ლიც მო ი ცავს ონ ლა ინ მომ სა ხუ რე ბას, ელექ ტრო-
ნულ გა დახ დებს, ინ ტერ ნეტ ვაჭ რო ბას, ინ ტერ ნეტ რეკ ლა მას, ინ ტერ ნეტ თა მა-
შებს და ა. შ. 
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2018 წლის გლო ბა ლუ რი ციფ რუ ლი ან გა რი შის მი ხედ ვით ინ ტერ ნეტ მომ-
ხმა რე ბელ თა რა ო დე ნო ბა 4 მლრდ გახ და, მომ ხმა რე ბე ლი დღე ში სა შუ ა ლოდ 6 
სა ა თი იყე ნებს ინ ტერ ნეტს, 7,6 მლრდ მო სახ ლე ო ბი დან ორ მე სა მედს აქვს მო-
ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნი, 3 მლრდ-ზე მე ტი ადა მი ა ნი სარ გებ ლობს სო ცი ა ლუ რი მე-
დი ით. 

ციფ რუ ლი ეკო ნო მი კის პრინ ციპ ზე და, პირ ველ რიგ ში, ბლოკ ჩე ინ ტექ ნო-
ლო გი ებ ზე გა დას ვლა კი დევ უფ რო გაზ რდის ბიზ ნეს სექ ტორ ში და საქ მე ბულ თა 
რა ო დე ნო ბას, ხელს შე უწყ ობს მცი რე და სა შუ ა ლო ზო მის სა წარ მო ე ბის გან ვი-
თა რე ბას. ევ რო კო მი სი ის მო ნა ცე მე ბით, ევ რო პა ში მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სი 
სა მუ შაო ად გი ლე ბის 2/3-ს და ევ რო პის ბიზ ნე სის 90%-ს ქმნის. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, 
რომ ევ რო პის  მას შტა ბით, 2020 წელს, ციფ რულ ეკო ნო მი კა ში იმუ შა ვებს და-
მა ტე ბით 5 მლნ ადა მი ა ნი, 50 მლრდ უკა ბე ლო მოწყ ო ბი ლო ბა და უ კავ შირ დე ბა 
ერ თმა ნეთს, ეს კი 15-ჯერ გაზ რდის გა და ცე მუ ლი ინ ფორ მა ცი ის მო ცუ ლო ბას 

(ე ნუ ქი ძე ნ. ბა ტი აშ ვი ლი მ. 2015). 
ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბით მომ ხმა რე ბე ლი უფ რო სწრა ფად იღებს 

მომ სა ხუ რე ბას, ინ ტერ ნე ტით ყი დის და იძენს პრო დუქ ცი ას, ზო გავს ფულს ონ-
ლა ინ მა ღა ზი ებ ში, შე უძ ლია და იწყ ოს სა კუ თა რი ბიზ ნე სი ონ ლა ინ, გახ დეს მე-
წარ მე ში ნი დან გა უს ვლე ლად. 

ციფ რულ ეკო ნო მი კა ში აქ ცენ ტი ინ ტე ლექ ტტე ვა დი პრო დუქ ტე ბის წარ-
მო ე ბა ზეა გა და ტა ნი ლი, რაც დიდ კა პი ტა ლურ და ნა ხარ ჯებ თა ნაა და კავ ში რე-
ბუ ლი. ამას თან, პრობ ლე მე ბი წარ მო იქ მნე ბა რო გორც გან ვი თა რე ბად, ასე ვე 
გან ვი თა რე ბულ მცი რე ღია ეკო ნო მი კის მქო ნე ქვეყ ნებ ში (გო გო რიშ ვი ლი, გვე-
ლე სი ა ნი 2018, 95).

ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბას გა აჩ ნია რო გორც სარ გე ბე ლი, 
ასე ვე რის კე ბიც. სარ გე ბელს ციფ რულ დი ვი დენ დებს უწო დე ბენ. ეს არის: შრო-
მის მწარ მო ებ ლუ რო ბის ზრდა, კომ პა ნი ე ბის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ამაღ ლე-
ბა, პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბის ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბა, ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბის 
შექ მნა, სი ღა რი ბის და სო ცი ა ლუ რი უთა ნას წო რო ბის დაძ ლე ვა, ეკო ნო მი კუ რი 
ზრდა.

ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბის რის კე ბი ა: პერ სო ნა ლუ რი მო ნა-
ცე მე ბის დაც ვის პრობ ლე მა, ადა მი ა ნის მო ნა ცე მე ბის გა მო ყე ნე ბით მა თი ქცე-
ვის კონ ტრო ლი, შრო მის ბა ზარ ზე უმუ შევ რო ბის ზრდა (რამ დე ნა დაც იზ რდე ბა 
ზო გი ერ თი პრო ფე სი ის და დარ გე ბის გაქ რო ბის რის კი) და სხვ. 

ყვე ლა ქვე ყა ნა ცდი ლობს ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის სწრაფ გან ვი თა-
რე ბას აუწყ ოს ფე ხი. ციფ რუ ლი ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის შთამ ბეჭ და ვი მა გა-
ლი თია სინ გა პუ რი, სა დაც მის გან ვი თა რე ბას ხელს უწყ ობს ქვეყ ნის მთავ რო ბა 
სწო რი ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კით, რო მე ლიც გა ნუწყ ვეტ ლივ ეძებს ინ ვეს ტო-
რებს, მა ღალ ტექ ნო ლო გი ურ სპე ცი ა ლის ტებს, რომ ლე ბიც სხვა დას ხვა ინ დუს-
ტრი ის ციფ რულ პლატ ფორ მა ზე გა დაწყ ო ბას შეძ ლე ბენ. შე სა ბა მი სად, სინ გა-
პურ ში ბიზ ნე სის ორ გა ნი ზა ცია და მარ თვა უმაღ ლეს დო ნე ზე ა.
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ქვეყ ნე ბის ციფ რუ ლი ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის დო ნე ე ბის შე სა და რებ-
ლად უმ სხვი ლე სი ეს პა ნუ რი სა ბან კო- სა ფი ნან სო ჯგუ ფის BBVA-ს მიერ 2017 
წელს ჩატარდა კვლევა (Cámara,Tuesta 2017). აღნიშნული კვლევის მიხედვით, 
100 ქვეყნის მაგალითზე შეფასდა ციფრული ინდექსი (DiGiX). DiGiX ინ დექ სი 
აფა სებს ფაქ ტო რებს, აგენ ტე ბის ქცე ვა სა და ინ სტი ტუ ტებს, რაც სა შუ ა ლე ბას 
მის ცემს ქვე ყა ნას სრუ ლად გა მო ი ყე ნოს ინ ფორ მა ცი უ ლი და სა კო მუ ნი კა ციო 
ტექ ნო ლო გი ე ბი (ICTS) კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბი სა და კე თილ დღე ო ბის ამაღ ლე-
ბი სათ ვის. 

DiGiX ინ დექ სი გა მო ით ვლე ბა ექ ვსი მაჩ ვე ნებ ლის მი ხედ ვით: 
1. ინ ფრას ტრუქ ტუ რა (3G და მე ტი სიმ ძლავ რის და ფარ ვის ინ ტერ ნე ტი, 

გამ ტა რუ ნა რი ა ნო ბა (ბა ი ტი/წმ), უსაფ რთხო ინ ტერ ნეტ სერ ვე რე ბი);
2. მომ ხმა რე ბელ თა მი ერ ინ ტერ ნე ტის გა მო ყე ნე ბა (ში ნა მე ურ ნე ო ბე ბის 

მი ერ ინ ტერ ნეტ ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბა);
3. სა წარ მო ე ბის მი ერ ინ ტერ ნეტ ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბა (ბიზ ნე-

სურ თი ერ თო ბებ ში და მომ ხმა რე ბელ თა ურ თი ერ თო ბი სას);
4. ხარ ჯე ბი (ფიქ სი რე ბუ ლი ინ ტერ ნე ტის და სა ტე ლე ფო ნო);
5. რე გუ ლი რე ბა (კა ნო ნე ბი, რომ ლე ბიც ეხე ბა სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო-

გი ებს, პროგ რა მუ ლი და ცუ ლო ბის დო ნე, სა სა მარ თლო და მო უ კი დებ ლო ბა, სა-
მარ თლებ რი ვი სის ტე მის ეფექ ტუ რო ბა და ვის მოგ ვა რე ბა ში); 

6. მთავ რო ბის ონ ლა ინ სერ ვი სის ინ დექ სი.
თი თო ე უ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი ცალ კე ინ დი კა ტო რე ბად არის და ყო ფი ლი, მაქ-

სი მა ლუ რი ქუ ლაა 1, ხო ლო მი ნი მა ლუ რი-0. 
DiGiX 2016 წლის ინ დექ სის მი ხედ ვით, მსოფ ლი ო ში ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ-

ვე ნე ბე ლი ჰქონ და ლუქ სემ ბურგს-1, ხო ლო მი ნი მა ლუ რი ალ ჟირს-0. მე ო რე 
ად გილ ზე იყო დი დი ბრი ტა ნე თი-0.97, მე სა მე ზე – ჰონ გ-კონ გი (0.95). შემ დეგ 
მო დის: აშშ (მე-4 ად გი ლი, 0.92) და ნი დერ ლან დე ბი (მე-5 ად გი ლი, 0.90). 0.90-
0.70-ის ფარ გლებ ში მერ ყე ობ და 15-ზე მე ტი ქვე ყა ნა (ი ა პო ნი ა, სინ გა პუ რი, ნორ-
ვე გი ა, ფი ნე თი, შვე დე თი, შვე ი ცა რი ა, ის ლან დი ა, ახა ლი ზე ლან დი ა, გერ მა ნი ა, 
სამ ხრე თი კო რე ა, საფ რან გე თი და ა.შ), რომ ლე ბიც არი ან ლი დე რი ქვეყ ნე ბი და 
გან საზღ ვრა ვენ ტექ ნო ლო გი ურ ტენ დენ ცი ებს მსოფ ლი ო ში.

სა ქარ თვე ლო აღ ნიშ ნულ რე ი ტინ გში 0.40 ქუ ლით 62-ე ად გილს იკა ვებ და 
და სა შუ ა ლო დო ნის ქვე ყა ნა თა რიცხვს მი ე კუთ ვნე ბო და. რე გი ონ ში მა ღა ლი 
მაჩ ვე ნე ბე ლი ჰქონ და თურ ქეთს – 0.50 ქუ ლა, ყა ზა ხეთს – 0.47, რუ სე თის ფე-
დე რა ცი ას – 0.45, აზერ ბა ი ჯანს – 0.44 და რუ მი ნეთს-0.43. და ახ ლო ე ბით ჩვე ნი 
დო ნის მაჩ ვე ნე ბე ლი ჰქონ და სომ ხეთს და გა ცი ლე ბით და ბა ლი – მოლ დო ვას 
– 0.33 და უკ რა ი ნას – 0.22. სა ქარ თვე ლო უს წრებ და ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებს: 
ბულ გა რე თი-0.33, სერ ბე თი – 0.31 და ალ ბა ნე თი – 0.26.

2018 წლის მსოფ ლიო ციფ რუ ლი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის რე ი ტინ გში მო-
ცე მუ ლია 63 ქვე ყა ნა. სა ქარ თვე ლო მათ შო რის მოხ სე ნე ბუ ლი არ არის. ციფ რუ-
ლი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის რე ი ტინ გში ტოპ ათე უ ლი ასე გა მო ი ყუ რე ბა: აშშ, 
სინ გა პუ რი, შვე დე თი, და ნი ა, შვე ი ცა რი ა, ნორ ვე გი ა, ფი ნე თი, კა ნა და, ნი დერ-
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ლან დე ბი, დი დი ბრი ტა ნე თი. ბო ლო 63-ე ად გილ ზეა ვე ნე სუ ე ლა. ციფ რუ ლი კონ-
კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის რე ი ტინ გში მოხ ვდნენ ყო ფი ლი საბ ჭო თა ქვეყ ნე ბი დან: 
ყა ზა ხე თი, რუ სე თი, უკ რა ი ნა, ეს ტო ნე თი, ლი ე ტუ ვა, ლატ ვი ა, ვი შეგ რა დის ქვეყ-
ნე ბი (ჩე ხე თი, პო ლო ნე თი, უნ გრე თი, სლო ვა კე თი), ასე ვე მე ზო ბე ლი თურ ქე თი. 

DiGiX ინდექსის გარ და, არის ციფ რუ ლი ეკო ნო მი კი სა და სო ცი ა ლუ რი ინ-
დექ სი (DESI). ის ევ რო კო მი სი ის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი ინ დექ სია ევ რო კავ ში რის 
წევ რი ქვეყ ნე ბი სათ ვის. ციფ რუ ლი ეკო ნო მი კი სა და სო ცი ა ლუ რი ინ დექ სი მა-
ღა ლია და ნი ა ში, შვე დეთ ში, ფი ნეთ სა და ჰო ლან დი ა ში. შემ დეგ მო დის ლუქ სემ-
ბურ გი, ირ ლან დი ა, დი დი ბრი ტა ნე თი, ბელ გია და ეს ტო ნე თი. და ბა ლი ქუ ლე ბი 
აქვთ რუ მი ნეთს, სა ბერ ძნეთ სა და იტა ლი ას.

გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის ციფ რუ ლი ეკო ნო მი კის სა შუ ა ლოწ ლი უ რი 
ზრდის მაჩ ვე ნე ბე ლი 18%-ს აღ წევს, გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბი სა კი 8%-ია 
(ე ნუ ქი ძე, ბა ტი აშ ვი ლი 2015). 

მსოფ ლი ო ში ციფ რუ ლი ეკო ნო მი კის „სასწაულების“ შე სა ხებ წარ მოდ-
გე ნას ინ ტერ ნეტ კომ პა ნი ე ბის კა პი ტა ლი ზა ცია ქმნის, რო მელ თა გან თი თო ე-
ულს იმა ზე მე ტი მო გე ბა გა აჩ ნი ა, ვიდ რე სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კა ა. კერ ძოდ: 
Google/Alphabet (ბაზრის კაპიტალიზაცია 510 მლრდ დოლარი), Amazon (341 
მლრდ დოლარი), Facebook (340 მლრდ დოლარი), Tancent (206 მლრდ დოლარი), 
Alibaba (205 მლრდ დოლარი), Priceline (63 მლრდ დოლარი), Uber (63 მლრდ 
დოლარი), Baidu (62 მლრდ დოლარი), Ant Financial (60 მლრდ დოლარი), Salesforce 
(ბაზრის კაპიტალიზაცია 57 მლრდ დოლარი) (აბულაძე, 2019). 

ციფრული ეკონომიკური პოლიტიკა საქართველოში

თანამედროვე ეკონომიკურ ტენდენციებთან ადაპტირებისა და ქვეყნის 
განვითარების ახალ ეტაპზე გადაყვანის მიზნით, 2018 წლის 1 ივნისს, 
საქართველოში ციფრული ეკონომიკის ასოციაცია (DEAG) დაფუძნდა. DEAG-ს 
მკვეთ რად გან საზღ ვრუ ლი მიზ ნე ბი და ამო ცა ნე ბი აქვს, რაც ციფ რუ ლი ბიზ-
ნეს კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბას, ბიზ ნეს გა რე მოს სტი მუ ლი რე ბა სა და მხარ და-
ჭე რას, სა ინ ვეს ტი ციო პლატ ფორ მის მომ ზა დე ბას, კა პი ტა ლის ბაზ რის გან ვი-
თა რე ბის ხელ შეწყ ო ბას, სხვა დას ხვა სის ტე მის ბლოკ ჩე ინ ტექ ნო ლო გი ებ თან 
ინ ტეგ რა ცი ას და, ამ მიზ ნით, სა ხელ მწი ფო და კერ ძო სტრუქ ტუ რებ თან თა-
ნამ შრომ ლო ბას, ციფ რუ ლი აქ ტი ვე ბი სა და ციფ რუ ლი ელექ ტრო ნუ ლი ვა ლუ-
ტე ბის გა დახ დის სა შუ ა ლე ბად და ნერ გვას, კონ კრე ტუ ლი სა კა ნონ მდებ ლო 
ინი ცი ა ტი ვე ბის მომ ზა დე ბა სა და სხვა ინო ვა ცი უ რი პრო ექ ტე ბის წარ დგე ნას 
გუ ლის ხმობს.

სწო რი სტრა ტე გი ის შემ თხვე ვა ში ქვე ყა ნამ შე იძ ლე ბა მნიშ ვნე ლო ვან 
წარ მა ტე ბებს მი აღ წი ოს. ამ მხრივ აღ სა ნიშ ნა ვია 2016 წლის 22 ივ ნისს სა ქარ-
თვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ მი ღე ბუ ლი კა ნო ნი ინო ვა ცი ე ბის შე სა ხებ, რომ ლის 
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მი ზა ნია სა ქარ თვე ლოს სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბი სათ ვის აუ ცი-
ლე ბე ლი ეროვ ნუ ლი ინო ვა ცი ე ბის ეკო სის ტე მის შექ მნა და სრულ ყო ფა, ქვე ყა-
ნა ში ცოდ ნა სა და ინო ვა ცი ებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ეკო ნო მი კის შექ მნა, სხვა ქვეყ-
ნებ ში შექ მნი ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის სა ქარ თვე ლო ში ათ ვი სე ბის ხელ შეწყ ო ბა, 
სა ქარ თვე ლო ში შექ მნი ლი ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი სა კუთ რე ბი სა და ტექ ნო ლო გი-
ე ბის და ნერ გვი სა და ექ სპორ ტის ხელ შეწყ ო ბა, მეც ნი ე რე ბი სა და ეკო ნო მი კის 
ყვე ლა სფე რო ში მო წი ნა ვე ტექ ნო ლო გი ე ბის შეღ წე ვა მა თი კონ კუ რენ ტუ ნა რი-
ა ნო ბის გაზ რდის მიზ ნით.

ამ თვალ საზ რი სით, დღეს კი დევ უფ რო იზ რდე ბა მა ღა ლი ტექ ნო ლო გი ე-
ბი სა და ინო ვა ცი ე ბის გან ვი თა რე ბის ცენ ტრის (ტექ ნო ლო გი უ რი პარ კი) დატ-
ვირ თვა, რო მელ მაც უნ და შექ მნას ერ თი ა ნი ეკო სის ტე მა ინო ვა ცი ე ბი სა და ტექ-
ნო ლო გი ე ბის მი მარ თუ ლე ბით და ხე ლი შე უწყ ოს ინო ვა ცი უ რი იდე ე ბის გან ვი-
თა რე ბას. სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კი დან გა მომ დი ნა რე, ტექ ნო ლო გი უ რი პარ კი 
იძ ლე ვა უნი კა ლურ შე საძ ლებ ლო ბას ცოდ ნა სა და ინო ვა ცი ებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი 
მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბის რა ო დე ნო ბის გაზ რდა და მა თი გან ვი თა რე ბა 
უზ რუნ ველ ყოს, სა ქარ თვე ლო ში და ფუძ ნდეს უცხ ო უ რი მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ-
რი კომ პა ნი ე ბის წარ მო მად გენ ლო ბე ბი და და მა ტე ბით მო ზი დულ იქ ნეს უცხ-
ო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბი. ტექ ნო ლო გი უ რი პარ კი დამ წყებ და პა ტა რა კომ პა ნი ებს 
შეს თა ვა ზებს ისეთ რე სურ სებს, რაც მათ თვის აქამ დე ძნე ლად ხელ მი საწ ვდო-
მი იყო. ინო ვა ცი უ რი პო ტენ ცი ა ლის გაზ რდა პირ და პირ კავ შირ შია დამ წყე ბი 
მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბას თან. სა ა გენ ტომ და ა არ სა ტექ ნო ლო გი უ რი პარ კი, 
რო მე ლიც მო ი ცავს მცი რე ინ კუ ბა ტო რებს, სას წავ ლო ცენ ტრებ სა და ლა ბო-
რა ტო რი ებს, ერ თობ ლივ სა მუ შაო სივ რცე ებს, რეკ რე ა ცი ულ ზო ნას. ინო ვა ცი-
ე ბის სა ა გენ ტო ად რე ულ სტა დი ა ზე მყოფ სტარ ტაპ კომ პა ნი ებს უჭერს მხარს, 
რო მელ თა წი ლი ქარ თულ ეკო ნო მი კა ში დღე ი სათ ვის ერ თობ და ბა ლი ა. თუმ ცა, 
ის ტენ დენ ცი ა, რო მე ლიც მიმ დი ნა რე ობს და მო ი ცავს რაც შე იძ ლე ბა მე ტი ადა-
მი ა ნის ჩარ თვას ინო ვა ცი ე ბის ეკო სის ტე მა ში, უზ რუნ ველ ყოფს და მა ტე ბი თი 
ეკო ნო მი კუ რი ბე ნე ფი ტის მო ტა ნას მთე ლი ქვეყ ნის თვის, რაც არა ერთ წარ მა-
ტე ბულ ქვე ყა ნა ში სწო რედ ინო ვა ცი ე ბის ეკო სის ტე მის გან ვი თა რე ბამ უზ რუნ-
ველ ყო (ერ ქო მა იშ ვი ლი 2019, 52).

ინო ვა ცი ე ბი სა და ტექ ნო ლო გი ე ბის სა ა გენ ტომ 2018 წელ სႰთა ნა და ფი-
ნან სე ბის გრან ტე ბის პროგ რა მის ფარ გლებ ში, 17 სტარ ტა პი და ა ფი ნან სა. თა-
ნა და ფი ნან სე ბის გრან ტე ბის პროგ რა მამ ჯამ ში 1,632,896.12 ლა რი შე ად გი ნა. 5 
000 ლა რამ დე მცი რე გრან ტე ბის პროგ რა მის ფარ გლებ ში, ერ თი წლის გან მავ-
ლო ბა ში 31 კომ პა ნი ა, ჯამ ში 97 ბე ნე ფი ცი ა რი და ფი ნან სდა. ყვე ლა და ფი ნან სე-
ბუ ლი სტარ ტა პი 100%-ით აკ მა ყო ფი ლებს ინო ვა ცი უ რო ბის და მას შტა ბუ რო ბის 
(მათ შო რის გლო ბა ლურ ბა ზარ ზე) კრი ტე რი უ მებს.

ინო ვა ცი ე ბის სა ა გენ ტოს აქ ტი უ რო ბა გან სა კუთ რე ბით შე სამ ჩნე ვი იყო 
2018 წლის მე ო რე ნა ხე ვარ ში, რო დე საც არა ერ თი სა ინ ტე რე სო პრო ექ ტი გან-
ხორ ცი ელ და, რო გორც სატ რე ნინ გო, ასე ვე და ფი ნან სე ბის მი მარ თუ ლე ბით. სა-
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ქარ თვე ლოს შე ე მა ტა თე ლა ვის ტექ ნო პარ კი, ახ მე ტის და რუ ხის (ზუგ დი დის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი) ინო ვა ცი ე ბის ცენ ტრე ბი. გარ და ამი სა, გა და იდ გა კონ კრე-
ტუ ლი ქმე დი თი ნა ბი ჯე ბი სა ქარ თვე ლო ში ენ ჯე ლინ ვეს ტორ თა (ა და მი ა ნე ბი, 
რომ ლე ბიც პირ ვე ლად და ფი ნან სე ბას აძ ლე ვენ სტარ ტაპს) გაძ ლი ე რე ბის და 
წა ხა ლი სე ბის მი მარ თუ ლე ბით.

2019 წლის გან მავ ლო ბა ში ინო ვა ცი ე ბის სა ა გენ ტოს სტრა ტე გია მი მარ-
თუ ლი იქ ნე ბა კერ ძო ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვა ზე ინო ვა ცი ე ბის ეკო სის ტე მის 
გან ვი თა რე ბა ში. ინო ვა ცი ე ბის სა ა გენ ტოს ყვე ლა შემ დგო მი პრო ექ ტი მი მარ-
თუ ლია კერ ძო ინ ვეს ტი ცი ე ბის მაქ სი მა ლურ წა ხა ლი სე ბა ზე. ასე ვე Ⴐი გეგ მე ბა 
რე გი ო ნუ ლი ინო ვა ცი ე ბის ცენ ტრებ ში აქ ტი ვო ბის მაქ სი მა ლუ რი ზრდა, რა თა 
მთე ლი ქვეყ ნის ოსახ ლე ო ბა აქ ტი უ რად იყოს ჩარ თუ ლი ინო ვა ცი ე ბის ეკო სის-
ტე მის გან ვი თა რე ბა ში. 

ტექნოპარკთან ერთად, ძალზე მნიშვნელოვანია ინოვაციური ბიზნე სის 
ხელშეწყობის პროგრამა „სტარტაპ-საქართველოც“, რომელიც სს „საპარ-
ტნიორო ფონდის” მიერ დაფუძნდა. მისი მიზანია, ხელი შეუწყოს დამწყები 
ბიზნესის (სტარტაპების) განვითარებას საქართველოში. პროექტში მონა-
წილეობა შეუძლია საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს, ვისაც სიახლეზე 
ორიენტირებული და პერსპექტიული ბიზნესწინადადება აქვს და მისი 
განხორ ციელებისთვის საწყისი დაფინანსება სჭირდება. მას აქვს როგორც 
ინო ვაციური, ასევე მაღალტექნოლოგიური კომპონენტი (ხელოვნური ინტე-
ლექტი, ნანო და ინფორმაციული ტექნოლოგიები, რობოტიკა და ა.შ).

პროგრამა – „სტარტაპ-საქართველო“, სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის დად-
გე ნი ლე ბით, 2016 წლის ივ ნი სი დან ამოქ მედ და და მთავ რო ბის 4-პუნ ქტი ა ნი 
გეგ მის ნა წი ლი ა. სა ხელ მწი ფო პროგ რა მამ ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რა აღ მო უ ჩი-
ნა დამ წყე ბი ბიზ ნე სე ბის ინო ვა ცი ურ იდე ებს, ის სხვა დას ხვა კომ პო ნენტს მო-
ი ცავს: და ფი ნან სე ბას, სა გა და სა ხა დო და იუ რი დი უ ლი პრო ცე დუ რე ბის გა მარ-
ტი ვე ბას, ასე ვე, შე სა ბა მი სი გა ნათ ლე ბის ხელ შეწყ ო ბას.

პრო ექ ტის კო ორ დი ნა ტო რე ბი არი ან „საპარტნიორო ფონდი“ და „საქარ-
თველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო“. სა ა გენ ტო აფი ნან სებს 
მხო ლოდ უნი კა ლურ მა ღალ ტექ ნო ლო გი ურ ინო ვა ცი ურ იდე ებს, ხო ლო სა პარ-
ტნი ო რო ფონ დი – ინო ვა ცი ურ პრო ექ ტებს. მთლი ა ნად პროგ რა მის თვის პირ-
ველ ეტაპ ზე გა მო ი ყო 11 მლნ ლა რი, რაც შემ დეგ 35 მლნ ლა რამ დე გა ი ზარ და. 

მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი პრო ექ ტე ბის შემ თხვე ვა ში, სა ქარ თვე ლოს ინო-
ვა ცი ე ბის და ტექ ნო ლო გი ე ბის სა ა გენ ტო ერ თობ ლივ სა წარ მო ში პარ ტნი ო რად 
რჩე ბა არა უ მე ტეს 7 წლის ვა დით და არ ერე ვა სტარ ტა პის მმარ თვე ლო ბა ში. 
ინო ვა ცი ურ მა და ტექ ნო ლო გი ურ მა გა მარ ჯვე ბულ მა სტარ ტა პებ მა მი ი ღეს და-
ფი ნან სე ბა პი რა დი ქო ნე ბით უზ რუნ ველ ყო ფი სა და გი რა ოს გა რე შე. უზ რუნ-
ველ ყო ფა შე მო ი ფარ გლა მხო ლოდ პრო ექ ტის ფარ გლებ ში შექ მნი ლი აქ ტი ვე-
ბით.

სა ქარ თვე ლოს ინო ვა ცი ე ბი სა და ტექ ნო ლო გი ე ბის სა ა გენ ტო უზ რუნ ველ-
ყოფს ტრე ნინ გებს, ქო უ ჩინგს, მენ ტო რინგს და სა კონ სულ ტა ციო მომ სა ხუ რე-
ბას პროგ რა მის ყვე ლა ბე ნე ფი ცი ა რის თვის.
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ვენ ჩუ რუ ლი სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტი გან კუთ ვნი ლია მა ღალ ტექ ნო ლო გი-
უ რი დარ გის სტარ ტა პე ბის თვის, რო მე ლიც მო ი ცავს ისეთ სფე რო ებს, რო გო-
რი ცა ა: ავი ა კოს მო სუ რი წარ მო ე ბა, ავ ტო მო ბი ლე ბი, ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტი, 
ბი ო ტექ ნო ლო გი ე ბი, ბი ო ინ ფორ მა ტი კა, კომ პი უ ტე რუ ლი ინ ჟი ნე რი ა, 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, 
ბირ თვუ ლი ფი ზი კა, ელექ ტრო მაგ ნი ტუ რი გა მოს ხი ვე ბა, რო ბო ტი კა, ნა ხე ვარ-
გამ ტა რე ბი და ტე ლე კო მუ ნი კა ცი ა.

დასკვნა

ყო ვე ლი ვე აღ ნიშ ნუ ლი დან ცხა დი ა, რომ სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის გან-
ვი თა რე ბის მთა ვარ სტრა ტე გი ად უნ და იქ ცეს ქვეყ ნის დაჩ ქა რე ბუ ლი ინ ტეგ რი-
რე ბა გლო ბა ლურ ტექ ნო ლო გი ურ ტენ დენ ცი ებ ში. ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის 
და ნერ გვა უნ და მოხ დეს ყვე ლა შე საძ ლო სექ ტორ ში, სხვაგ ვა რად ეკო ნო მი კუ-
რი ზრდა შე უძ ლე ბე ლი გახ დე ბა. უნ და ამაღ ლდეს ციფ რუ ლი სა მე წარ მეო კულ-
ტუ რა და ის სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კის სტრა ტე გი ულ მი მარ თუ ლე ბად იქ ცეს.

სა ქარ თვე ლო ში ციფ რუ ლი ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბი სათ ვის აუ ცი ლე ბე-
ლი ა: ჩა მო ყა ლიბ დეს და გან ხორ ცი ელ დეს ციფ რუ ლი ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კა, 
გან სა კუთ რე ბით ინ ფრას ტრუქ ტუ რი სა და ტექ ნო ლო გი ე ბის მი მარ თუ ლე ბით. 
დღე ი სათ ვის ერ თობ და ბა ლია ტექ ნო ლო გი ე ბის ზრდი სა და ათ ვი სე ბის პრო ცე-
სი; სა ხელ მწი ფომ, ბიზ ნეს სა და სა მეც ნი ე რო სექ ტორ თან თა ნამ შრომ ლო ბით 
უნ და შექ მნას ციფ რუ ლი გა რე მოს გან ვი თა რე ბი სა და რე გუ ლი რე ბის სა კა ნონ-
მდებ ლო ბა ზა, ხე ლი შე უწყ ოს ინ ტერ ნეტ კომ პა ნი ე ბის წარ მოქ მნას და ინ ტერ-
ნეტ ბაზ რის სტი მუ ლი რე ბას; უმაღ ლეს სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში 
ამაღ ლდეს ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის ცოდ ნა; ყუ რადღ ე ბა უნ და გა მახ ვილ-
დეს Ⴐშე მეც ნე ბი თი პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რის უნა რებ ზე; უახ ლე სი ტექ ნო ლო-
გი ე ბის შექ მნის წა ხა ლი სე ბი სათ ვის ამოქ მედ დეს სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თე ბი; 
უნ და მოხ დეს ერ თი ან ციფ რულ ბა ზარ ში ჩარ თვა, რაც ხელს შე უწყ ობს სა ქონ-
ლის, მომ სა ხუ რე ბი სა და კა პი ტა ლის თა ვი სუ ფალ გა და ად გი ლე ბას, სა ფუძ ველს 
და უ დებს ახა ლი სტარ ტა პე ბი სა და ლა ბო რა ტო რი ე ბის შექ მნას. ყო ვე ლი ვე ეს 
ხელს შე უწყ ობს ქვეყ ნის სწრაფ ეკო ნო მი კურ ზრდას.
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In the modern world, the role of digital technologies in the country’s productivity 
and national competitiveness is increasing. Today, it is used in almost all fields of 
economy. The pace of e-commerce, computerized management of digital processes and 
digital infrastructure growth is remarkably high and it is an important tool for economic 
development.

The digital economy is an important part of the fourth industrial revolution. It is directly 
related to the development of digital computer technology, which includes online services, 
electronic payments, internet marketing, internet advertising, internet games, etc. Sh.

For the rapid adaptation to modern economic trends and a new stage of development 
of the country on June 1, 2018, the Digital Economics Association (DEAG) was founded 
in Georgia. DEAG has clearly defined objectives and tasks that promote digital business 
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culture, stimulate and support business environment; Investment platform preparation, 
capital market development, and integration of various systems blokchein technologies 
for this purpose, to cooperate with the state and private structures, digital assets and 
digital electronic currency payment means of implementation, the specific preparation of 
legislative initiatives and other innovative projects a presentation means.

In case of a correct strategy, the country can achieve significant success. In this 
regard it is worth mentioning the Law on Innovations adopted by the Government of 
Georgia on June 22, 2016, which aims to create and perfect the ecosystem of national 
innovations for socio-economic development of Georgia, construction of economics 
based on knowledge and innovation in the country, technologies created in other 
countries Promotion of intellectual property and technology created in Georgia, access 
to all technologies of science and economics in order to increase the competitiveness of 
these fields.

The Innovations and Technologies Agency was established with the aim of 
promoting innovative business. During the year 2019, the Strategy of Innovation Agency 
will focus on attracting private investments in the development of innovation ecosystem. 
All subsequent projects of the Innovation Agency are aimed at maximizing private 
investment. It is also planned to maximize activities in the centers of Reagan Innovations 
in order to actively involve the entire country’s development of innovation ecosystem.

Together with Technopark, “Startup Georgia” is also an innovative business 
promotion program founded by JSC “Partnership Fund”. Its purpose is to support 
development of start-up business (startups) in Georgia. Any citizen of Georgia who has 
a novel oriented and prospective business needs to participate in the project and needs 
funding for its implementation. It has an innovative and high-tech component (artificial 
intelligence, nano technologies, information technology, robotics, etc.).

Today, the main strategic development of Georgia’s economy must be the accelerated 
integration of the country into global technological trends. Digital technology should be 
introduced in all possible sectors, otherwise economic growth will be impossible. Digital 
entrepreneurial culture should be elevated and it becomes a strategic direction of state 
policy.

For the development of digital economy in Georgia it is necessary:   to formulate and 
implement digital economic policy; Digital economic policy will be formed in the direction 
of infrastructure and technology. The development of technology and development is 
particularly low; The State will create digital environmental and regulatory legislative 
frameworks in collaboration with business and scientific sectors to promote the 
emergence of internet companies and stimulate internet market; Knowledge of digital 
technologies in higher education institutions; It is important to focus on cognitive, social-
emotional and problem-solving skills, which are much more difficult to learn. Ensure tax 
privileges in the creation of the latest technologies; Involve into a unified digital market 
that will facilitate free movement of goods, services and capital, will create new startups 
and laboratories. All this will contribute to the country’s economic growth.
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