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ინოვაციური მეწარმეობის როლი მცირე და საშუალო ბიზნესში და 
ალტერნატიული ენერგეტიკის პოტენციალი საქართველოში 

ბაბუნაשვილი თეიმურაზ 
ეკონომიკურ მეცნიერებათა  

დოქტორი პროფესორი 

ნაשრომשი განხილულია მცირე და საשუალო ბიზნესשი ინოვაციური მეწარმეობის როლი და 
მნიשვნელობა, ამ სეგმენტשი საქართველოს ჩართულობა მისი ეკონომიკური პოტენციალიდან 
გამომდინარე, მოყვანილია שედარებები უცხოური გამოცდილებებისა და იქაური მეწარმე სუბი-
ექტების მონაწილეობაზე მცირე და საשუალო ბიზნესשი, ასევე ყურადღება გამახვილებულია 
საქართველოს მნიשვნელობაზე ევროკავשირის ქვეყნებთან სავაჭრო ურთიერთობებზე და იმ 
ალტერნატიულ ენერგეტიკულ პოტენციალზე, რომელიც გააჩნია საქართველოს მისი ენერგო-
რესურსების სხვადასხვა დანიשნულებით გამოყენებასთან დაკავשირებით. 

საკვანძო სიტყვები: ინოვაცია, ალტერნატივა, ინვესტიცია, რეფორმა, ბიზნესგარემო. 

მსოფლიოשი მიმდინარე ურთულესი გლობალიზაციის პირობებשი რთულია ბიზნესის განხორ-
ციელება და שენარჩუნება სწორი მენეჯმენტის განხორციელების გარეשე, მაგრამ მიუხედავად ამი-
სა, მაინც მუשაობს ხელשემשლელი ფაქტორები, განსაკუთრებით ხაზი უნდა გაესვას ინოვაციურ 
პროცესებს, რომელმაც უდიდესი როლი უნდა שეასრულოს მცირე და საשუალო ბიზნესשი ინოვაცი-
ური მეწარმეობის დამკვიდრებაზე, რამეთუ თანამედროვე ეკონომიკაשი ამ პროცესის გარეשე, שე-
იძლება ითქვას, პრობლემები שეექმნება ბიზნესსექტორს. 

ევროკავשირის שემადგენლობაשი שემავალ განვითარებულ ქვეყნებשი არსებულ მცირე და სა-
 ი მათ სამეწარმეო სექტორის მთლიანიשუალო საწარმოების მთლიან საწარმოო პოტენციალש
ბრუნვის 50%-ზე მეტი უკავიათ და ამასთან ერთად ასაქმებენ ყოველი 3 სამუשაო ადგილიდან 2-ს 
კერძო სექტორשი, ასევე უზრუნველყოფენ სიახლეების რეალიზების თითქმის ნახევარს. აღსანიש-
ნავია, რომ მცირე ფირმები სიახლეებს გაცილებით სწრაფად ნერგავენ, ვიდრე მსხვილი ორგანი-
ზაციები, რასაც სამწუხაროდ, ვერ ვიტყვით ჩვენს საწარმოებზე. 2014 წელს 4000-მდე მცირე სა-
წარმოდან მხოლოდ 3% ეწეოდა ინოვაციურ საქმიანობას. 

ეკონომიკური თანამשრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) ქვეყნებשი, 
კომპანიების 99%-ზე მეტს მცირე და საשუალო საწარმოები წარმოადგენენ და საשუალოდ ქმნიან 
მשპ-ის 2/3-ს [1]. 

განვითარებადი და გარდამავალი ტიპის ქვეყნებשი, მცირე და საשუალო საწარმოების მთლიანი 
რაოდენობის 90%-ზე მეტს წარმოადგენენ, თუმცა მათი წილი მשპ-שი ზოგადად საკმაოდ დაბალია _ 
ხשირ שემთხვევაשი, 20%-ზე ნაკლები [1]. 

მსოფლიო ბანკის 2013 წლის ივნისשი გამოქვეყნებული რეპორტის „ინოვაციების ხელשეწყობა 
საქართველოשი“ თანახმად, საქართველოს კომპანიები, რომლებიც თავიანთ საქმიანობაשი 
აქტიურად გამოიყენებენ ინოვაციებს, უფრო სწრაფად ვითარდებიან და 30%-ით მეტ სამუשაო 
ადგილებს ქმნიან, ვიდრე არაინოვაციური კომპანიები [2]. 

ბოლო წლების განმავლობაשი საქართველოს მთავრობის მიერ განხორციელებული 
რეფორმების שედეგად, გაუმჯობესდა ქვეყნის საინვესტიციო და ბიზნესგარემო – მნიשვნელოვნად 
 ემცირდა ადმინისტრაციული ბარიერები და გაუმჯობესდა სახელმწიფო სერვისები. ფორბსისש
„Tax Misery and Reform Index“-ის მიხედვით, საქართველო მსოფლიოשი საგადასახადო ტვირთის 
სიმცირის მიხედვით მე-4 ქვეყანაა ყატარის, არაბთა გაერთიანებული საამიროების და ჰონგ-კონ-
გის שემდეგ. ამჟამად, საქართველოשი მოქმედებს 6 გადასახადი, ნაცვლად 2006 წლამდე არსებული 
21-ისა. ასევე, საგარეო ვაჭრობის მიმართულებით იმპორტის ტარიფები გაუქმდა პროდუქტების 
დაახლოებით 85%-ზე და ამჟამად მოქმედებს მხოლოდ 3 სატარიფო განაკვეთი (12%, 5% და 0%), 
ნაცვლად ადრე მოქმედი 16-ისა. არ არსებობს იმპორტისა და ექსპორტის რაოდენობრივი שზღუდ-
ვები (ქვოტები). 2014 წლიდან ვაჭრობა ევროკავשირსა და საქართველოს שორის ხორციელდება ტა-
რიფების გარეשე, აგრეთვე 2005 წლიდან ლიცენზიებისა და ნებართვების რაოდენობა დაახლოებით 
90%-ით שემცირდა და ამჟამად გამოიყენება მხოლოდ მაღალრისკიანი წარმოებისა და მომსახურე-
ბის გაწევისას [3]. 

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოשი გაუმჯობესდა სამეწარმეო გარემო, მაინც რჩება რიგი 
პრობლემა. მაგალითად, საწარმოები აწყდებიან სირთულეებს ბიზნესის დახურვასთან დაკავ-
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-იც. საწარმოს ლიკვიשორისო რეიტინგებשნულია „ბიზნესის კეთების“ საერთაשირებით, რაც აღნიש
დაციის მიხედვით, რომელიც აღნიשნული ინდექსის მე-10 პილარით არის გათვალისწინებული, 
საქართველო 106 პოზიციას იკავებს. 

ბიზნესის დახურვასთან დაკავשირებული სირთულეების გამო, საწარმოების ნაწილი, 
რომელიც აღარ ფუნქციონირებს, ფორმალურად ვერ ახერხებს საწარმოების დახურვას და 
წარმოდგენილია ბიზნესის რეესტრשი. უფრო მარტივია ახალი საწარმოს დაფუძნება, ვიდრე არ-
სებულის დახურვა, რაც არაზუსტს ხდის რეალურ სურათს, ვინაიდან მოქმედი საწარმოების 
რაოდენობა რეალურად არ ემთხვევა რეესტრשი არსებული საწარმოების რაოდენობას.  

2016 წელს მოქმედი საწარმოთა რიცხვი 70 760-ს שეადგენდა, საიდანაც 6170 იყო საשუალო, 
ხოლო 60 640 – მცირე. שესაბამისად, მოქმედი საწარმოების 94% (9% საשუალო, 85% მცირე) მცირე 
და საשუალო საწარმოები იყო [3] 

2006-2016 წლებשი, მცირე და საשუალო საწარმოების ბრუნვა 269%-ით გაიზარდა – 2,4 მლრდ 
ლარიდან 9 მლრდ ლარამდე. ამავე პერიოდשი, გამოשვებამ 269,7%-ით მოიმატა – 1,4 მლრდ 
ლარიდან 5,2 მლრდ ლარამდე. თბილისზე მოდის ბრუნვის (71,8%) და გამოשვების (64,6%) უმ-
სხვილესი წილი [3].  

2006-2016 წლები მცირე და საשუალო საწარმოების მიერ שექმნილი დამატებული ღირებუ-
ლების წილი საწარმოთა მთლიან დამატებულ ღირებულებაשი იცვლებოდა, თუმცა არ აღემა-
ტებოდა 20%-ს, გარდა 2011 და 2014 წლებისა, როდესაც ამ მაჩვენებელმა שეადგინა שესაბამისად 
21,8% და 21,1%. დამატებული ღირებულების უდიდესი წილი (71,1%) שექმნილია თბილისשი [3]. 

მცირე და საשუალო საწარმოების წილი მשპ-שი არის მცირე (18%), რითაც დასტურდება, რომ 
მცირე და საשუალო მეწარმეობა ჯერ კიდევ ვერ თამაשობს მნიשვნელოვან როლს ქვეყნის 
ეკონომიკაשი [3]. 

2016 წელს, მცირე და საשუალო ბიზნესის პოლიტიკის ინდექსשი, საქართველო, აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის (EAP) ქვეყნებთან ერთად (სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელარუსი, მოლდოვა, 
უკარინა), ევროპის მცირე ბიზნესის აქტის (SBA) საფუძველზე, שეფასდა 10 პრინციპის მიხედვით 
და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს שორის, 12 კომპონენტიდან 7-שი, უმაღლესი ქულა 
მიიღო, რაც განაპირობა გატარებულმა ცვილებებმა სხვადასხვა მიმართულებით (მათ שორის, 
მცირე და საשუალო ბიზნესის ინოვაციური პოლიტიკა და გაკოტრებისა და რეაბილიტაციის 
საკითხები [3]. 

საქართველოשი, 2017 წლიდან, საგადასახადო რეფორმების განხორციელების მიზნით, დაი-
ნერგა მოგების გადასახადის „ესტონური მოდელი“ – მეწარმეები არ გადაიხდიან მოგების გადა-
სახადს, თუ კომპანიის שემოსავლების რეინვესტირებას მოახდენენ. 

საგადასახადო რეფორმის მიზანია ბიზნესის (განსაკუთრებით ინოვაციური საქმიანობის) 
დაწყებისა და განვითარების ხელשეწყობა, რაც გრძელვადიან პერიოდשი ქყეყნის ეკონომიკის 
ინოვაციურ განვითარებას שეუწყობს ხელს.  

აღსანიשნავია, რომ მოგების გადასახადის „ესტონური მოდელის“ ერთგვარი სრულყოფისა და 
 ,ვნელოვანესი რეფორმაשევსების მიზნით, საქართველოს მთავრობამ გაატარა დროული და უმნიש
რომლის მთავარი ამოცანა ქვეყნის მთლიან שიდა პროდუქტשი მცირე და საשუალო ბიზნესის წილის 
ზრდაა. 

რეფორმა ძალაשი 2018 წლის ივლისიდან שევიდა, რომლის არსია שემდეგი – თუ რეფორმამდე 
მცირე ბიზნესის სტატუსი ენიჭებოდა მეწარმეს, რომლის ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული 
 ემოსავალი 5%-ით იბეგრებოდა, ცვლილებისש ემოსავალი 100 000 ლარს არ აღემატებოდა, ხოლოש
 ედეგად მცირე ბიზნესის სტატუსი 500 000 ლარამდე ბრუნვის საწარმოსაც მიენიჭა, რომლისש
წლიური ბრნვა უკვე 1%-ით დაიბეგრება. ანუ დაგეგმილი რეფორმით 120 000-მდე მეწარმე 
ისარგებლებს, ნაცვლად საქართველოשი დღესდღეობით დარეგისტრირებული 60 000 მეწარმისა. 

მსოფლიოשი არსებული ენერგიის განახლებადი წყაროების გამოყენება ჯანსაღი გარემოს 
-ენარჩუნების წინაპირობაა, ენერგოეფექტიანობა კი 21-ე საუკუნის განვითარებული საზოგაש
დოების მთავარი ნიשანია, გზაა კომფორტისა და კეთილდღეობისაკენ.  

XX საუკუნეשი წიაღისეული რესურსების ამოწურვის საფრთხის გათვალისწინებით, 
სერიოზულად დაიწყეს ფიქრი ენერგიის ეფექტიანად გამოყენებაზე. 

ენერგოეფექტიანობის 2 ძირითადი მიდგომა არსებობს – ენერგოდაზოგვა და ენერგოეფექ-
ტიანი ტექნოლოგიები. ენერგოეფექტიანი ტექნოლოგიები ისეთი მაღალეფექტიანი მოწყო-
ბილობებია, რომლებიც იგივე მომსახურების/პროდუქტის საწარმოებლად ნაკლებ ენერგიას 
მოიხმარს. 

მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაשი მიმდინარეობს კვლევები, ენერგიის დაზოგვის თუ რა პოტენ-
ციალი არსებობს ენერგოეფექტიანი ღონისძიებების გატარების שემთხვევაשი. მაგალითად, აשש-ს 
ენერგეტიკის დეპარტამენტის ცნობით, დაახლოებით, 90 მლრდ კვტ.სთ ენერგიის დაზოგვა არის 
 ი, ენერგოეფექტიანשი, წლიურად, ხოლო სხვადასხვა სექტორებשენობებש ესაძლებელი მხოლოდש
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ღონისძიებებשი 520 მლრდ დოლარის ინვესტიციის שემთხვევაשი, 1,2 ტრლნ დოლარის ღირებულე-
ბის ენერგიის დაზოგვა იქნება שესაძლებელი 2020 წლამდე [4]. 

საქართველოשი საცხოვერებელი სახლის გათბობას 2-3-ჯერ მეტი ენერგია სჭირდება, ვიდრე 
ასეთივე კლიმატურ პირობებשი მდგარი სახლის გათბობას დასავლეთის განვითარებულ ქვეყნებשი. 
ეს იმიტომ, რომ არც ძველ და არც ახალ שენობებשი არ არის გათვალისწინებული שენობების 
ენერგეტიკული მაჩვენებლები. שესაბამისად, საქართველოשი ენერგიის დაზოგვის მნიשვნელოვანი 
პოტენციალი არსებობს, არა მარტო שენობებשი არამედ ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორებשიც. 

ევროკავשირის 2010 წელს მიღებული 2020 წლისათვის სტრატეგიის ერთ-ერთი ძირითადი 
მიზანია ენერგომოხმარების 20%-ით שემცირება 1990 წელთან שედარებით. ამ პროგრამის 
განხორციელების שემთხვევაשი, თითოეული ოჯახის ფინანსური დანაზოგი 1000 ევროს שეადგენს 
წლიურად, გაიზრდება ინდუსტრიის კონკურენტუნარიანობა, שეიქმნება დაახლოებით, 2 მლნ 
სამუשაო ადგილი და 740 მლნ ტონით שემცირდება ნახשირორჟანგის გაფრქვევა [4]. 

საქართველოשი არსებული ალტერნატიული ენერგიის მდიდარი პოტენციალი ათვისების 
ხელשეწყობის მიზნით, ქვეყნის მთავრობამ שეიმუשავა საკანონმდებლო ინიციატივა, რომლის 
თანახმადაც, რეგულირდება ელექტროსადგურების მשენებლობის, ფლობისა და ოპერირების 
 ესახებ ინტერესთა გამოხატვის პროცედურები. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროש
ამტკიცებს და ოფიციალურ ვებგვერდზე აქვეყნებს ასაשენებელი პოტენციური 
ელექტროსადგურების ნუსხას. ინტერესთა გამოხატვა ცხადდება მხოლოდ ამ ნუსხაשი שემავალ 
პროექტებზე. 

საქართველოს სახელმწიფო ენერგეტიკული პოლიტიკის שესაბამისად სამინისტროს 
პრიორიტეტია განახლებადი და ალტერნატიული ენერგიის წყაროების უპირატესი ათვისებისა და 
ენერგეტიკის სფეროשი ინვესტიციების მოზიდვის ხელשეწყობა. ამ მიზნით 2008 წელს שემუשვდა 
სახელმწიფო პროგრამა „განახლებადი ენერგია 2008“, რომელიც წარმატებით ხორციელდება. 

საქართველოשი 13 წარმოების ლიცენზიანტი და 25 მცირე სიმძლავრის ჰესი ფუნქციონირებს. 
აქედან მხოლოდ שპს „ენგურჰესი“ და שპს „ვარდნილჰესი“ რჩება სახელმწიფო საკუთრებაשი. 
ქვეყნის ჯამური დადგმული სიმძლავრე 3300 მგვტ-მდეა, ხოლო საשუალო წლიური გამომუשავება – 
10 მლრდ კვტ/საათი. ელექტროენერგიაზე שიდა მოთხოვნის 90%-ის დაკმაყოფილება არსებული 
ჰესებით ხდება. ახალი ჰესების ექსპლუატაციაשი שეყვანის שემდეგ ეს მაჩვენებელი 100%-მდე 
გაიზრდება [5]. 

საქართველოს გააჩნია ქარის ენერგიის მნიשვნელოვანი პოტენციალი, რომლის საשუალო 
წლიური რაოდენობა 4 მლრდ კვტ.სთ-მდე არის שეფასებული. 

ქარის ენერგეტიკული ბუნებრივი პოტენციალის მიხედვით, საქართველოს ტერიტორია 
დაყოფილია ოთხ ზონად [5]. 

1. მაღალი სიჩქარეების ზონა – სამხრეთ საქართველოს მთიანეთი, კახაბერის ვაკე და კოლხეთის 
დაბლობის ცენტრალური ნაწილი. სამუשო პერიოდის ხანგრძლივობა 5000 სთ-ზე მეტია 
წელიწადשი. 

2. ნაწილობრივ მაღალსიჩქარიანი და დაბალსიჩქარიანი ზონა – მტკვრის ხეობა მცხეთიდან 
რუსთავამდე, ჯავახეთის სამხრეთი ნაწილი, שავი ზღვის სანაპირო ზოლი ფოთიდან კახაბერის 
ვაკემდე. სამუשაო პერიოდის ხანგრძლივობა שეადგენს წელიდაשი 4500-5000 სთ-ს. 

3. დაბალსიჩქარიანი ქედების ეფექტიანი ექსპლუატაციის ზონა – გაგრის ქედი, კოლხეთის 
დაბლობი და აღმოსავლეთ საქართველოს დაბლობები. 

4. დაბალსიჩქარიანი ქედების שეზღუდული გამოყენების ზონა – იორის ზეგანი და სიონის 
წყალსაცავი. 

5. ქვეყნის ტერიტორიის დანარჩენი ნაწილის ქედები ქარის ელექტროსადგურების ექსპლუა-
ტაციისათვის არ გამოდგება. 

ქარის ენერგეტიკას ამჟამად გააჩნია ყველაზე კონკურენტუნარიანი ენერგეტიკული ტექნო-
ლოგია. მეცნიერთა שეფასებით, ქარის ელექტროსადგურების წილი მსოფლიო ენერგეტიკაשი 2025 
წლისათვის 10%-ს მიაღწევს. 

აღსანიשნავია, რომ 2016 წელს საქართველოשი (ქართლשი) ქარის პირველი ელექტროსადგური 
აשენდა, რომლის სიმძლავრე 20,7 მგვტ-ია. გამომუשავებული ენერგია 20 000 აბონენტს ეყოფა. 
წლიურად გამომუשავებული 88 მლნ. კვტ. საათი ენერგია მთლიანად საქართველოשი დარჩება და 
ზამთარשი שეამცირებს ელექტროენერგიის იმპორტს. ქარის ელ. სადგურების პოტენციალი 
საქართველოשი 2 მგვტ-ია. მიმდინარეობს დამატებით 300 მეგავატის მשენებლობისთვის 
მოსამზადებელი სამუשაოები. პროექტის ღირებულებამ 34 მლნ. დოლარი שეადგინა. 

ქართლის ქარის ელექტროსადგური 2016 წლის განახლებადი ენერგიის პროექტების 
საუკეთესო გარიგებად დასახელდა EMEA Finance-ს მიერ. 

საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობის გათვალისწინებით, მზის ეფექტიანი და 
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ხანგრძლივი გამოსხივება საკმაოდ მაღალია. ქვეყნის უმეტეს რაიონებשი მზის ნათების წლიური 
ხანგრძლივობა 250-დან 280 დღემდე მერყეობს, რაც წელიწადשი დღის ხანგრძლივობის მიხედვით, 
დაახლოებით 1900-2200 საათია. საქართველოს ტერიტორიაზე მზის წლიური ჯამური რადიაცია 
რეგიონების მიხედვით მერყეობს 1250-1800 კვტ.სთ/მ2 დიაპაზონשი, ხოლო მზის საשუალო 
რადიაცია უტოლდება 4,2 კვტ.სთ/მ2 დღეשი. მზის ენერგიის სრული წლიური პოტენციალი 
საქართველოשი שეფასებულია 108 მვტ-ით, რაც წლიურად 34 ათასი ტ. პირობითი სათბობის 
ეკვივალენტურია. 

როგორც წესი, სიმძლავრეების ათვისება წარმოებს მდინარის ჩამონადენის რეჟიმით მომუ-
 ი მიღებულიשავე დერივაციული ტიპის ჰიდროენერგეტიკული დანადგარებით და საქართველოש
კლასიფიკაციით, მიეკუთვნება მცირე ჰიდროელექტროსადგურებს. 

როგორც ქვეყნის მდინარეების ოროგრაფიული მახასიათებლების ანალიზი გვიჩვენებს, ბევრ 
დიდ და საשუალო მდინარის ცალკეულ უბანზე שესაძლებელია მხოლოდ ისეთი 
ჰიდროენერგეტიკული დანადგარის აგება, რომლის სიმძლავრე 10 მგვტ-ს არ აღემატება, ან 
პირიქით, ბევრ პატარა მდინარეზეა שესაძლებელი აიგოს ისეთი ჰიდროენერგეტიკული დანადგარი, 
რომლის სიმძლავრეც ბევრად გადააჭარბებს 10 მგვტ-ს. აქედან გამომდინარე, שესწავლილ უნდა 
იქნეს ნებისმიერი მდინარის ყველა ცალკეული უბანი და ქვეყნის მდინარეების მცირე 
ჰიდროენერგეტიკული ტექნიკური პოტენციალი დადგინდეს მხოლოდ 10 მგვტ-მდე სიმძლავრის 
მქონე უბნების სიმძლავრეების שეჯამებით [5]. 

დასასრულ უნდა აღინიשნოს, რომ თანამდეროვე საზოგადოებაשი ენერგოეფექტიანობისა და 
ენერგიის განახლებადი წყაროების განვითარება მდგრადი ენერგეტიკული სისტემის საფუძველია. 
მნიשვნელოვანია, რომ აღნიשნული მიმართულებით მაქსიმსლურად უნდა იქნეს ათვისებული 
საქართველოს ენერგეტიკული პოტენციალი და იმავდროულად ვიზრუნოთ წარმოების სხვადასხვა 
დარგשი ენერგოდამზოგავი ტექნოლოგიების ინტენსიურ გამოყენებაზე. რაც ხელს שეუწყობს 
მცირე და საשუალო მეწარმეობაשი ინოვაციური პროექტების שემოტანას და განხორციელებას. 
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Summary 

The article focuses on the role and importance of innovative entrepreneurship in SMEs, trade relations with EU 
countries, state support for business development and streamlining tax regulations.  
In addition, the article discusses the development of energy efficiency measures and investment policies in 
Georgia. 
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