
 

იიიი    ნნნნ    სსსს    ტტტტ    იიიი    ტტტტ    უუუუ    ტტტტ    იიიი    სსსს            სსსს    აააა    მმმმ    ოოოო    ქქქქ    მმმმ    ეეეე    დდდდ    ოოოო            გგგგ    ეეეე    გგგგ    მმმმ    აააა    

პპპპ    რრრრ    ოოოო    ეეეე    ქქქქ    ტტტტ    იიიი    

     

1.1.1.1.1.1.1.1. პროექტისპროექტისპროექტისპროექტის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება::::        

    

ევროინტეგრაციაევროინტეგრაციაევროინტეგრაციაევროინტეგრაცია    დადადადა    ინოვაციურიინოვაციურიინოვაციურიინოვაციური    ეკონომიკისეკონომიკისეკონომიკისეკონომიკის    ფორფორფორფორმიმიმიმირერერერებბბბისისისის            

პრობლემებიპრობლემებიპრობლემებიპრობლემები    საქართველოშისაქართველოშისაქართველოშისაქართველოში    

    

1.2.1.2.1.2.1.2. პროექტისპროექტისპროექტისპროექტის    ხელმძღვანელიხელმძღვანელიხელმძღვანელიხელმძღვანელი::::     რამაზ აბესაძე _ ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თავ-

მჯდომარე, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.    

ტელეფონი    _ 5 51 10 07 05.     

ელ. ფოსტა _ ramazabesadze@yahoo.com    

1.3.1.3.1.3.1.3.     ინსტიტუტიინსტიტუტიინსტიტუტიინსტიტუტი:      

ივანეივანეივანეივანე    ჯავახიშვილისჯავახიშვილისჯავახიშვილისჯავახიშვილის    სახელობისსახელობისსახელობისსახელობის    თბილისისთბილისისთბილისისთბილისის    სახელმწიფოსახელმწიფოსახელმწიფოსახელმწიფო    უნიუნიუნიუნივერვერვერვერსისისისიტეტეტეტეტტტტისისისის        

პაატაპაატაპაატაპაატა    გუგუშვილიგუგუშვილიგუგუშვილიგუგუშვილისსსს    ეკონომიკისეკონომიკისეკონომიკისეკონომიკის    ინსტიტუტიინსტიტუტიინსტიტუტიინსტიტუტი    

მოკლემოკლემოკლემოკლე    ინფორმაციაინფორმაციაინფორმაციაინფორმაცია    ინსტიტუტისინსტიტუტისინსტიტუტისინსტიტუტის    შესახებშესახებშესახებშესახებ::::  

 ინსტიტუტი დაარსდა 1944 წელს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სისტემაში. მისი 

დაარსების ინიციატორი და პირველი დირექტორი იყო აკადემიკოსი პაატა გუგუშვილი.  ინსტი-

ტუტის შექმნის სათავეებთან (მის პირველ სამეცნიერო საბჭოში შედიოდნენ) იდგნენ აკადემიკო-

სები: სიმონ ჯანაშია, ნიკო კეცხოველი, ირაკლი მიქელაძე, პროფესორები: ფილიპე გოგიჩაიშვილი, 

გიორგი გეხტმანი, ნიკოლოზ ქოიავა და სხვები. ინსტიტუტის დირექტორები ასევე იყვნენ აკადე-

მიკოსი ავთანდილ გუნია (1976–1991), აკადემიკოსი ვლადიმერ (ლადო) პაპავა (1991–1996), ეკონო-

მიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი გიორგი წერეთელი (1996–2008). ამჟამად ინსტიტუ-

ტის დირექტორია ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი რამაზ აბესაძე (2008 წლი-

დან). 

 ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსებამ დიდი იმპულსი მისცა ეკონომიკური მეცნიერების 

განვითარებას საქართველოში, როგორც სამეცნიერო კვლევების გაძლიერების, ისე სამეცნიერო 

კადრების აღზრდის მიმართულებით. მიუხედავად იმისა, რომ მეცნიერების ეს დარგი მთლიანად 

იდეოლოგიზებული იყო, მაინც ხერხდებოდა კვლევების ჩატარება ზოგად ეკონომიკურ, მათ 

შორის, საბაზრო ეკონომიკის პრობლემებზე. ამის დასტურია აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის 

ფუნდამენტური გამოკვლევა _ “საქართველოსა და ამიერკავკასიის ეკონომიკური განვითარება 

XIX-XXss”, ტერმინოლოგიური და დემოგრაფიული ხასიათის ნაშრომები და სხვა.         

    ჯერ კიდევ გარდაქმნის პერიოდში ინსტიტუტმა მუშაობა დაიწყო საბაზრო ეკონომიკაზე გა-

დასვლის კონცეფციის შექმნაზე. მომზადდა სამი დოკუმენტი: `ეკონომიკურად დამოუკიდებელი 

საქართველოს კონცეპტუალურ-ნორმატიული მოდელი” (ხელმძღვანელი _ პროფესორი ვლ. პაპა-

ვა), `სუვერენული საქართველოს ეკონომიკის განვითარების მოდელი” (ხელმძღვანელი _ აკადემ-

იკოსი ა. გუნია), `საქართველოში საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის კონცეფცია” (ხელმძღვანელი _ 

პროფესორი ვლ. პაპავა). 

 დღეისათვის ინსტიტუტში მეცნიერთა საქმიანობა ორ ძირითად _ ფუნდამენტურ (თეორიულ) და 

გამოყენებით მიმართულებად იყოფა. კვლევები მიმდინარეობს ისეთ აქტუალურ 

საკითხებზე, როგორიცაა: საბაზრო ეკონომიკის ფუნქციონირების სრულყოფის 

თეორიულ-მეთოდოლოგიური პრობლემები; მსოფლიო ეკონომიკის 

გლობალიზაციის ტენდენციები და საქართველოს ამ პროცესებში ჩართულობის 

პრობლემები; თანამედროვე მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის მიზეზები; 

ეკონომიკური განვითარების თავისებურებები პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში; 

საქართველოს ეკონომიკის ფუნქციონირებისა და ევოლუციის თეორიულ-



 

გამოყენებითი პრობლემები; საქართველოს მდგრადი ეკონომიკური განვითარების 

ძირითადი მიმართულებები და სხვ.   

 ინსტიტუტი ზედიზედ ორჯერ (2009 და 2010 წლებში) გამოცხადდა ქვეყანაში 

წლის სუკეთესო სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებად საზოგადოებრივ 

მეცნიერებათა დარგში (შემდეგ წლებში კონკურსი აღარ ჩატარებულა 

ინსტიტუტების უნივერსიტეტებთან შეერთების გამო). 

 ყოველწლიურად გამოიცემა სამეცნიერო ნაშრომები (მონოგრაფიები, 

ბროშურები და სამეცნიერო სტატიები), რომელთაგან დიდი ნაწილი 

გამოცემულია საზღვარგარეთ, მათ შორის იმფაქტიმფაქტიმფაქტიმფაქტ----ფაქტორისფაქტორისფაქტორისფაქტორის    მქონე ჟურნალებში 

და  მაღალი რეიტინგის მქონე გამოცემებში. ამ ნაშრომებში გამოთქმულია არა 

ერთი საერთაშორისო მნიშვნელობის იდეა. მათგან აღსანიშნავია “ნეკროეკონომიკ-

სის”, ”საბაზრო თანასწორობისა“ და „ცენრალური კავკაზიის“ თეორია, ლაფერ-

კეინზიანური სინთეზის საფუძვლები, მეცნიერული შემეცნების სისტემური 

მეთოდოლოგია „პერიოდანტულ-გენეტიკური მიდგომის“ სახით, ორიგინალური 

მოსაზრებები ეკონომიკური განვითარების, საბაზრო ეკონომიკური სისტემის 

ფუნქციონირების, რეგიონული ეკონომიკის, ბიზნესის განვითარების თეორიულ-

მეთოდოლოგიური საფუძვლების სრულყოფის მიმართულებით და სხვ. 

 ინსტიტუტის ორგანიზებით ყოველწლიურად ტარდება ადგილობრივი და 

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციები; ეკონომისტთა წრეებში 

პოპულარობით სარგებლობს ინსტიტუტის პერიოდული გამოცემები _ `თსუ 

პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული~ 

და საერთაშორისო სამეცნიერო ანალიტიკური ჟურნალი `ეკონომისტი”; 

ინსტიტუტში ფუნქციონირებს  სადისკუსიო დარბაზი, რომელშიც მონაწილეობენ 

ჩვენი ქვეყნის მეცნიერ ეკონომისტთა საუკეთესო წარმომადგენლები; მეცნიერთა 

შრომების საფუძველზე ხორციელდება რეკომენდაციებისა და წინადადებების 

შემუშავება, მათი კრებულად გამოცემა და სათანადო ორგანოებში წარდგენა; 

ინსტიტუტს ფართო თანამშომლობა აქვს როგორც ქვეყნის, ისე საზღვარგარეთის 

სასწავლო და სამეცნიერო ცენტრებთან; თანამშრომლებს მოპოვებული აქვთ სახე-

ლობითი სამეცნიერო პრემიები (მაგალითად, აკადემიკოსი ვლ. პაპავა არის 

სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი მეცნიერებისა და ტექნიკის დარგში, მასვე 

მიენიჭა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ფილიპე 

გოგიჩაიშვილის სახელობის სამეცნიერო პრემია წიგნისათვის _ “Necroeconomics: 
The Political Economy of Post-Communist Capitalism”, New York, Universe, 2005. სახელმწიფო 

პრემიის ლაურეატი იყო ასევე პროფესორი გ. წერეთელი, ხოლო პროფესორი გიორგი პაპავა იყო 

კადემიკოს პაატა გუგუშვილის პრემიის ლაურეატი წიგნისათვის _ «Методология познания качеств 
реалий смешанной рыночной экономики и паралогизмы», стокгольмь, C&ACC, 2009), ასევე რუსთაველის 

ფონდისა და საზღვარგარეთის ფონდების გრანტები; ინსტიტუტის არაერთი თანამშრომელი 

დაჯილდოებულია საქართველოს ღირსების ორდენით და სხვ. 

 დღეისათვის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი ერთადერთია მთელ საქართველო-

ში, სადაც  სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობა მიმდინარეობს ეკონომიკის დარგში. ამდენად, ინსტი-

ტუტის უპირველესი მისიაა ქვეყნის მასშტაბით ტონი მისცეს ეკონომიკური მეცნიერების შემდგ-

ომ განვითარებას და მხარი აუბას იმ გამოწვევებს, რომელიც დგას საზოგადოების წინაშე მიმდი-

ნარე გარდაქმნებთან დაკავშირებით. ინსტიტუტის მისიად, სამეცნიერო საქმიანობასთან ერთად, 

გვესახება ასევე მონაწილეობა ქვეყნის სულიერ და კულტურულ ცხოვრებაში, რისი დასტურიცაა 

ის, რომ ამჟამად მუშაობა მიმდინარეობს “დიდი ქართული ეკონომიკური ენციკლოპედიის” შექ-

მნაზე, რომლის განხორციელებაც დიდ წვლილს შეიტანს ქვეყნის მეცნიერული და კულტურული 

განვითარების საქმეში. 

 თავისი მისიის შესასრულებლად ინსტიტუტს შესაბამისი სამეცნიერო პოტენციალი გააჩნია 

(ინფორმაციის გაცნობა aseve შესაძებელია ინსტიტუტის ვებ-გვერდზე _ www.pgie.tsu.org.ge). 



 

1.4.1.4.1.4.1.4. პროექტისპროექტისპროექტისპროექტის    ხანგრძლივობახანგრძლივობახანგრძლივობახანგრძლივობა: : : : 2014-2020 წ.წ.    

1.5.1.5.1.5.1.5. პროექტისპროექტისპროექტისპროექტის    მოკლემოკლემოკლემოკლე    შინაარსიშინაარსიშინაარსიშინაარსი::::    

    საქართველოს ეკონომიკაში არსებული მდგომარეობა (იხ. 2.2) მოითხოვს განვი-

თარების სრულიად ახალი გზის არჩევას. პროექტის თემა ეხება სწორედ საქართველ-

ოს ეკონომიკის შემდგომი განვითარებისათვის უაღრესად მნიშვნელოვან, ერთმანეთ-

თან მჭიდროდ დაკავშირებულ ორ    – ევროინტეგრაციასა და ქვეყანაში ახალი ანუ ინო-

ვაციური ეკონომიკის ფორმირების პრობლემას. მისი დიდი აქტუალობა გამომდინა-

რეობს იქიდან, რომ საქართველოს ეკონომიკური (და, საერთოდ, საზოგადოებრივი) 

განვითარების დაჩქარება შესაძლებელია მხოლოდ ინოვაციური განვითარების გზით, 

რასაც ასევე მოითხოვს და ასეთი განვითარების განხორციელებას ხელს უწყობს, ევ-

როკავშირში ქვეყნის ინტეგრაციის პროცესები.      

 პროექტი მთლიანად პასუხობს „საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვი-

თარების სტრატეგიას (საქართველო– 2020)“ და პროექტის შედეგების გამოყენება 

ხელს შეუწყობს მის განხორციელებას.    

    კვლევისკვლევისკვლევისკვლევის    მიზანიამიზანიამიზანიამიზანია შეიმუშაოს საქართველოში ინოვაციური ეკონომიკის ფორმი-

რების მოდელი, რომლის რეალიზაციაც ხელს შეუწყობს საქართველოს ეკონომიკის 

გადასვლას ინოვაციური განვითარების გზაზე, როგორც ევროკავშირის მოთხოვნათა 

და გამოცდილების გათვალისწინებით, ისე საკუთარ კვლევებზე დაფუძნებული  

ეროვნული სამეცნიერო-ტექნოლოგიური პოტენციალის შექმნისა და განვითარების 

საფუძველზე.    

 კვლევისკვლევისკვლევისკვლევის    სიახლესიახლესიახლესიახლე    მდგომარეობს იმაში, რომ ევროკავშირისა და საქართველოს სა-

ინოვაციო პოლიტიკის, ინოვაციური სისტემის, ეკონომიკის სხვადასხვა სფეროში 

ინოვაციური საქმიანობის გამოცდილების შედარებითი ანალიზის საფუძველზე  და 

საკუთარ კვლევებზე  ორიენტირებული სამეცნიერო-ტექნოლოგიური პოტენციალის 

შექმნის გათვალისწინებით, აგებული იქნება საქართველოში ინოვაციური ეკონომი-

კის ფორმირების მოდელი და შემუშავდება მისი რეალიზაციის ღონისძიებათა სის-

ტემა, ასევე  განისაზღვრება ევროკავშირთან საქართველოს ეკონომიკური ურთიერ-

თობების გაღრმავებისა და ევროკავშირში ქვეყნის შესვლის პერსპექტივები. 

 კვლევისკვლევისკვლევისკვლევის    არსიარსიარსიარსი მდგომარეობს იმაში, რომ მისი შედეგების გამოყენება ხელს შეუ-

წყობს საქართველოს ეკონომიკაში არსებული ნაკლოვანებების აღმოფხვრას, მის გა-

დასვლას ინოვაციური განვითარების გზაზე, ადამიანის საქმიანობის ყველა სფეროში 

პროგრესული ცვლილებების მიღწევას და, ამის საფუძველზე, მოსახლეობის კეთილ-

დღეობის ამაღლებას. 

    პროექტისპროექტისპროექტისპროექტის    მეცნიერულიმეცნიერულიმეცნიერულიმეცნიერული    ღირებულებაღირებულებაღირებულებაღირებულება ძირითადად განისაზღვრება მისი გამო-

ყენებითი ხასიათით. კვლევის (რომელსაც აქვს კომპლექსური ხასიათი და რითაც იგი 

განსხვავდება აქამდე მსოფლიოში არსებული სხვა კვლევებისაგან) შედეგად განზო-

გადდება ევროკავშირში, მის ქვეყნებში, აშშ-სა და იაპონიაში ინოვაციის სფეროში არ-

სებული გამოცდილება და მოხდება მისი შედარებითი ანალიზი საქართველოს ანა-

ლოგიურ მაჩვენებლებთან, რის საფუძველზეც, და ევროინტეგრაციის მოთხოვნები-

დან გამომდინარე, აიგება საქართველოში ინოვაციური ეკონომიკის ფორმირებისა და 



 

განვითარების მოდელი. მოდელის აგებისას შემოთავაზებული იქნება ორიგინალური 

წინადადებები და რეკომენდაციები საქართველოში ძირითადად საკუთარ კვლევებზე 

დაფუძნებული საინოვაციო პოლიტიკისა და ინოვაციური სისტემის ფორმირების, ევ-

როგამოცდილების გაზიარების, ევროტექნოლოგიების საქართველოს ეკონომიკაში 

დიფუზიის, წარმოების ორგანიზაციის შესაბამისი ფორმებისა და მეთოდების 

დანერგვის, შესაბამისი ეკონომიკური ინსტრუმენტების გამოყენების, ევროკავშირთან 

საქართველოს ეკონომიკური თანამშრობლობის გაღრმავებისა და ევროკავშირში 

გაერთიანების დაჩქარების შესახებ და სხვ.  

 კვლევას ექნება თეორიული ღირებულებაც, ვინაიდან მასში მიღებული დასკვნე-

ბი და წინადადებები  გამოიწვევს მსოფლიოში აღნიშნულ სფეროში არსებული თეო-

რიული შეხედულებების გამდიდრებას, უმთავრესად, ორი პრობლემის (ევროინტეგ-

რაცია და ინოვაციური ეკონომიკის ფორმირება) ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირში 

განხილვისა და პროექტის კომპლექსური ხასიათიდან (მოიცავს ადამიანის საქმიანო-

ბის თითქმის ყველა სფეროს) გამომდინარე სიახლეებით.  

  პროექტი გათვლილია 7 წელზე. ყოველ წელს გადაწყდება პროექტის ერთი 

მსხვილი ამოცანა. 

 პროექტის ფარგლებში განხორციელდება:  

1. ევროკავშირის მოთხოვნათა ღრმა ანალიზი “საქართველოსა და ევროკავშირს 

შორის პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების”, „ევროპის სამე-

ზობლო პოლიტიკის“, „აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქმედო გეგმის“, „ღრმა და 

ყოვლისმომცველი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულების“ პარაფირებული დოკუმენ-

ტისა და სხვა დოკუმენტების საფუძველზე, ასევე საქართველოს ეკონომიკაში არსე-

ბული მდგომარეობის გამოკვლევა როგორც მაკროეკონომიკურ, ისე დარგობრივ და 

რეგიონულ  ჭრილში, ევროინტეგრაციის მოთხოვნათა და ინოვაციური ეკონომიკის 

ფორმირების თეორიულ  პრობლემათა გათვალისწინებით. 

2. ევროკავშირსა და ევროკავშირის ქვეყნებში, აშშ-სა და იაპონიაში არსებული სა-

ინოვაციო პოლიტიკის შესწავლა და მისი შედარებითი ანალიზი საქართველოს სა-

ინოვაციო პოლიტიკასთან. 

3. ევროკავშირის, ევროკავშირის ქვეყნების, აშშ-ს, იაპონიისა და საქართველოს 

საინოვაციო სისტემის შედარებითი ანალიზი შემადგენელი სფეროების (მეცნიერება; 

განათლება; ინოვაციების ინსტიტუციური  ინფრასტრუქტურა; კვლევის შედეგების  

წარმოებაში გადაცემის, სამეცნიერო კვლევების მომსახურების, ინოვაციური პროცე-

სების მონიტორინგისა და შეფასების სისტემა; ინოვაციური სისტემის ფუნქციონი-

რების ეკონომიკური ინსტრუმენტები და ა.შ.) მიხედვით. 

4. ევროკავშირის ქვეყნებისა და საქართველოს ეკონომიკის სხვადასხვა სფეროში 

ინოვაციური საქმიანობის გამოცდილების შედარებითი ანალიზი, რაც საშუალებას 

მოგვცემს განვიხილოთ ამ ტექნოლოგიების საქართველოს ეკონომიკაში დიფუზიის 

შესაძლებლობები.  

5. ევროკავშირის ქვეყნების, აშშ-სა და იაპონიის მაგალითზე საინფორმაციო-ტე-

ლესაკომუნიკაციო, ქსელური და მაღალი ტექნოლოგიების განვითარების გამოცდი-



 

ლების გამოკვლევა და შედარებითი ანალიზი საქართველოს ანალოგიურ მაჩვენებ-

ლებთან. 

6. ევროკავშირის მოთხოვნებთან და გამოცდილებასთან (ასევე სხვა ქვეყნების 

გამოცდილებასთან) ორგანულ კავშირში საქართველოში ინოვაციური ეკონომიკის 

ფორმირების მექანიზმის აგება  და მისი რეალიზაციის ღონისძიებათა დასახვა, მათი 

ეკონომიკური უზრუნველყოფის ინსტრუმენტების გათვალისწინებით.  

7. საქართველოს ევროკავშირთან თანამშრომლობის გაღრმავების შესაძლელობ-

ათა დადგენა ევროინტეგრაციის დაჩქარების მიმართულებით და ევროკავშირში გაე-

რთიანების პერსპექტივების განსაზღვრა. 

ყოველი ამოცანის გადაჭრის შემდეგ:  

1. მომზადდება რეკომენდაციები შესაბამის ორგანოებში წარსადგენად. 

2. ცოდნის გადაცემის მიზნით მოხდება მიღებული შედეგების ასახვა შესაბამის 

სალექციო კურსებში. 

3. შედეგები გამოიცემა სამეცნიერო სტატიის ან ბროშურის სახით. 

პროექტის დასრულების შემდეგ მოხდება  მისი პრეზენტაცია და გამოიცემა წიგნი  

–  „ევროინტეგრაცია და ინოვაციური ეკონომიკის ფორმირებისა და განვითარების      

პრობლემები საქართველოში“. პროექტის შედეგები მოხსენდება სამეცნიერო ფორუ-

მებს და გამოყენებული იქნება სასწავლო პროცესში. 

 

ინსტიტუტისინსტიტუტისინსტიტუტისინსტიტუტის    სამეცნიერისამეცნიერისამეცნიერისამეცნიერი    ღონისძიებებიღონისძიებებიღონისძიებებიღონისძიებები    დადადადა    ინიინიინიინიციატივებიციატივებიციატივებიციატივები::::    

1.1.1.1. ენციკლოპედიური საქმიანობა:ენციკლოპედიური საქმიანობა:ენციკლოპედიური საქმიანობა:ენციკლოპედიური საქმიანობა:    

 ინსტიტუტი მუშაობს (საზოგადოებრივ საწყისებზე) პროექტზე: „„„„დიდიდიდიდიდიდიდი    ქართუქართუქართუქართული ლი ლი ლი 

ეკონომიკურიეკონომიკურიეკონომიკურიეკონომიკური    ენციკლოპედიაენციკლოპედიაენციკლოპედიაენციკლოპედია““““....        

2.2.2.2. პერიოდულიპერიოდულიპერიოდულიპერიოდული    სამეცნიეროსამეცნიეროსამეცნიეროსამეცნიერო    გამოცემები: გამოცემები: გამოცემები: გამოცემები:     

1. საერთაშორისო სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალი    „„„„ეკონომისტიეკონომისტიეკონომისტიეკონომისტი“. “. “. “. გამოდის 

2009 წლიდან ორ თვეში ერთხელ. 

2. „თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების 

კრებული“.  გამოდის წელიწადში ერთხელ. 

3.3.3.3. სამეცნიეროსამეცნიეროსამეცნიეროსამეცნიერო    კრებულების გამოცემა:კრებულების გამოცემა:კრებულების გამოცემა:კრებულების გამოცემა:    

1. ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენციების მოხსენებათა მასალების კრებული.  

2. რეკომენდაციებისა და წინადადებების კრებული.  

4.4.4.4. სამეცნიეროსამეცნიეროსამეცნიეროსამეცნიერო    მონოგრაფიებისმონოგრაფიებისმონოგრაფიებისმონოგრაფიების, , , , ბროშურებისა ბროშურებისა ბროშურებისა ბროშურებისა და და და და სამეცნიეროსამეცნიეროსამეცნიეროსამეცნიერო    სტატიებისსტატიებისსტატიებისსტატიების    გამოგამოგამოგამო----

ქვეყნებაქვეყნებაქვეყნებაქვეყნება    როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საზღვარგარეთ.როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საზღვარგარეთ.როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საზღვარგარეთ.როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საზღვარგარეთ.    

5.5.5.5. თანამშრომელთა კვლევების საფუძველზე თანამშრომელთა კვლევების საფუძველზე თანამშრომელთა კვლევების საფუძველზე თანამშრომელთა კვლევების საფუძველზე წინადადებებისაწინადადებებისაწინადადებებისაწინადადებებისა    დადადადა    რეკომენრეკომენრეკომენრეკომენდადადადაციებისციებისციებისციების    

შემუშავებაშემუშავებაშემუშავებაშემუშავება....    

6.6.6.6. ყოველწლიყოველწლიყოველწლიყოველწლიურად ინსტიტუტის დაარსების დღისადმი მიძღვნილი საერთაურად ინსტიტუტის დაარსების დღისადმი მიძღვნილი საერთაურად ინსტიტუტის დაარსების დღისადმი მიძღვნილი საერთაურად ინსტიტუტის დაარსების დღისადმი მიძღვნილი საერთაშოშოშოშორისო რისო რისო რისო 

სამეცნიეროსამეცნიეროსამეცნიეროსამეცნიერო----პრაქტიკულიპრაქტიკულიპრაქტიკულიპრაქტიკული    კონფერენციისკონფერენციისკონფერენციისკონფერენციის    ორგანიზებაორგანიზებაორგანიზებაორგანიზება....        

7.7.7.7. მონაწილეობის მიღება ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმონაწილეობის მიღება ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმონაწილეობის მიღება ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმონაწილეობის მიღება ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში. მებში. მებში. მებში.     



 

8.8.8.8. მონაწილეობისმონაწილეობისმონაწილეობისმონაწილეობის    მიღებამიღებამიღებამიღება    უნივერსიტეტისუნივერსიტეტისუნივერსიტეტისუნივერსიტეტის    სასწავლოსასწავლოსასწავლოსასწავლო    პროცესშიპროცესშიპროცესშიპროცესში    დადადადა    სამეცნიეროსამეცნიეროსამეცნიეროსამეცნიერო            

კადრებისკადრებისკადრებისკადრების    მომზადებაშიმომზადებაშიმომზადებაშიმომზადებაში....    

9.9.9.9. სამეცნიეროსამეცნიეროსამეცნიეროსამეცნიერო    საგრანტოსაგრანტოსაგრანტოსაგრანტო    პროექტებისპროექტებისპროექტებისპროექტების    წარდგენაწარდგენაწარდგენაწარდგენა    რუსთაველის ფონდრუსთაველის ფონდრუსთაველის ფონდრუსთაველის ფონდსასასასა    და სხვა და სხვა და სხვა და სხვა 

საერთაშორისო ფონდებშისაერთაშორისო ფონდებშისაერთაშორისო ფონდებშისაერთაშორისო ფონდებში....    

10.10.10.10. საერთაშორისოსაერთაშორისოსაერთაშორისოსაერთაშორისო    სამეცნიეროსამეცნიეროსამეცნიეროსამეცნიერო    ურთიერთობებისურთიერთობებისურთიერთობებისურთიერთობების    განვითარება.განვითარება.განვითარება.განვითარება.    

11.11.11.11. დისკუსიებისდისკუსიებისდისკუსიებისდისკუსიების, , , , სემინარებისსემინარებისსემინარებისსემინარების    ორგანიზებაორგანიზებაორგანიზებაორგანიზება    და სხვადა სხვადა სხვადა სხვა....    

12.12.12.12. სამეცნიერო მოხსენებების მოსმენა სამეცნიერო საბჭოს სხდომებზსამეცნიერო მოხსენებების მოსმენა სამეცნიერო საბჭოს სხდომებზსამეცნიერო მოხსენებების მოსმენა სამეცნიერო საბჭოს სხდომებზსამეცნიერო მოხსენებების მოსმენა სამეცნიერო საბჭოს სხდომებზეეეე....    

13.13.13.13. ეკონომიკური პრობლემებისა და წიგნების განხილვა ინსტიტუტთან არეკონომიკური პრობლემებისა და წიგნების განხილვა ინსტიტუტთან არეკონომიკური პრობლემებისა და წიგნების განხილვა ინსტიტუტთან არეკონომიკური პრობლემებისა და წიგნების განხილვა ინსტიტუტთან არსესესესებულ ბულ ბულ ბულ 

სადისადისადისადისკუსიო დარბაზის სხდომებზესკუსიო დარბაზის სხდომებზესკუსიო დარბაზის სხდომებზესკუსიო დარბაზის სხდომებზე....    

14.14.14.14. მონაწილერობის მიღება სასწავლომონაწილერობის მიღება სასწავლომონაწილერობის მიღება სასწავლომონაწილერობის მიღება სასწავლო    და სამეცნიერო კადრების აღზრდის და სამეცნიერო კადრების აღზრდის და სამეცნიერო კადრების აღზრდის და სამეცნიერო კადრების აღზრდის     პროპროპროპროცესცესცესცეს----

ებშიებშიებშიებში....        

15.15.15.15. უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების პროგრამეუნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების პროგრამეუნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების პროგრამეუნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების პროგრამების ბის ბის ბის განხორციელება ინგანხორციელება ინგანხორციელება ინგანხორციელება ინსტისტისტისტი----

ტუტის ბაზაზტუტის ბაზაზტუტის ბაზაზტუტის ბაზაზე.ე.ე.ე.        

16.16.16.16. საგამომცემლო საქმიანობა და სხვსაგამომცემლო საქმიანობა და სხვსაგამომცემლო საქმიანობა და სხვსაგამომცემლო საქმიანობა და სხვ....    

1.6.1.6.1.6.1.6. არსებულიარსებულიარსებულიარსებული    აღჭურვილობააღჭურვილობააღჭურვილობააღჭურვილობა    დადადადა    დანადგარებიდანადგარებიდანადგარებიდანადგარები::::        

 ინსტიტუტი განთავსებულია შენობაში, რომელიც ათეული წლების განმავლო-

ბაში მის ბალანსზე იყო, ამჟამად კი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი გან-

ვითარების სამინისტროს განკარგულებაშია და ჯერ არ მომხდარა მისი უნივერსი-

ტეტისათვის გადაცემა. შენობა საჭიროებს გარკვეული სახის რემონტს. ინსტიტუტის 

ძირითად ტექნიკურ აღჭურვილობას წარმოადგენს კოპიუტერები (რომელთა რაოდე-

ნობა ბოლო წლებში გაიზარდა), ნოუთბუკები, პროექტორი, მიკროფონი, ხმის გამა-

ძლიერებელი, გამათბობლები, რადიო და მობილური ტელეფონები, თითოეული 

თანამშრომელი უზრუნველყოფილია  სამუშაო ადგილით. ინსტიტუტი ფლობს საკ-

მაოდ დიდი მოცულობის ბიბლიოთეკას, აღჭურვილია ცეცხლჩამაქრობლებით. 

1.7.1.7.1.7.1.7. პროექტისპროექტისპროექტისპროექტის    სამეცნიეროსამეცნიეროსამეცნიეროსამეცნიერო    დადადადა    ტექნოლოგიურიტექნოლოგიურიტექნოლოგიურიტექნოლოგიური    დარგებიდარგებიდარგებიდარგები: : : :     

სამეცნიერო მიმართულება – ეკონომიკა, დარგები – მაკროეკონომიკა, სექტორული და 

რეგიონული ეკონომიკა, ფინანსები და საბანკო საქმე, საერთაშორისო ეკონომიკა, 

მიკროეკონომიკა.    

1.8.1.8.1.8.1.8. პროექტისპროექტისპროექტისპროექტის    სავარაუდოსავარაუდოსავარაუდოსავარაუდო    ღირებულებაღირებულებაღირებულებაღირებულება::::    

    

პროექტი გათვლილია 54 თანამშრომელზე, სადაც შედიან მეცნიერები და დამხმარე პერსო-

ნალი (სპეციალისტები, დაცვის თანამშრომლები, დამლაგებლები, ტექნიკოსი). 

ბიუჯეტი ითვალისწინებს ინსტიტუტის შევსებას ახალგაზრდა მეცნიერებით. ზოგიერთი 

ღონისძიება (პრეზენტაციები, წიგნებისა და სტატიების გამოცემა, ანკეტური გამოკითხვები 

და სხვ. პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები, რომელიც სახელ-

მწიფო დაფინანსებაში არ აისახება) დაფინანსდება ინსტიტუტის საკუთარი შემოსავლებით. 

    

ღირებულებები 

(1000 ლარი) 

წ. 1 წ. 2 წ. 3 წ. 4 წ. 5 წ. 6 წ. 7 ჯამი 

ხელფასი 

 

440 480 528 580 638 701 771 4 138 

შესაძენი 2 2 2,5 2,5 3 3 3,5 18,5 



 

დანადგარები 

მასალები 

 

        

სხვა 

პირდაპირი 

ხარჯები 

        

მვლინებები 

 

10 11 12 13 14 15 16 91 

კომუნალური 

ხარჯები 

8 10 11 12 13 14 15 83 

ჯამი 

 

460 503 553,5 607,5 668 733 805,5 4 330,5 

    

2.1.2.1.2.1.2.1. პროექტისპროექტისპროექტისპროექტის    აღწერილობააღწერილობააღწერილობააღწერილობა::::    

2.2.2.2.2.2.2.2. შესავალიშესავალიშესავალიშესავალი::::    

კვლევისკვლევისკვლევისკვლევის    ობიექტიობიექტიობიექტიობიექტი    – საქართველოს ეკონომიკა    

პრობლემისპრობლემისპრობლემისპრობლემის    აქტუალობააქტუალობააქტუალობააქტუალობა::::    

ინოვაციური ეკონომიკა ეფუძნება ცოდნას, ინოვაციების ნაკადს,   ტექნოლოგიე-

ბის, ინსტიტუციების, ადამიანისეული კაპიტალის, წარმოების ორგანიზაციის, პრო-

დუქციისა და ა.შ. გამუდმებულ სრულყოფას, მეცნიერთა და ნოვატორთა ინტელექ-

ტუალურ შრომას და არა უბრალოდ კაპიტალს. ასეთი კონდიციის მიღწევა შესა-

ძლებელია მხოლოდ შესაბამისი ეკონომიკური სისტემის ჩამოყალიბების, მეცნიერე-

ბის, ინდუსტრიული და აგრარული სექტორების განვითარების, დარგობრივი და 

სოციალური სტრუქტურების სრულყოფისა და ა.შ. გზით. 

საქართველოში რეფორმების დაწყებიდან 20 წლის განმავლობაში სრულყოფ-

ილ საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლა ვერ მოხერხდა. განსაკუთრებით უნდა აღი-

ნიშნოს ის, რომ დღეისათვის განუვითარებელია საბაზრო ინფრასტრუქტურა (სა-

საქონლო, საფონდო და შრომის ბირჟები, სადაზღვევო სერვისი, საინვესტიციო 

ინსტიტუტები, მარკეტინგული, ინჟირინგული, კოლსანტინგური, საინფორმაციო 

სამსახურები და სხვ.), არაპროგრესულია როგორც ეკონომიკური (განუვითარებე-

ლია სამრეწველო და სასოფლო-სამეურნეო წარმოება, დაბალია მცირე ბიზნესის 

განვითარების დონე, ექპორტს რამდენეჯერმე აღემატება იმპორტი და ა.შ.), ისე 

სოციალური სტრუქტურა (ჯერ კიდევ ვერ ჩამოყალიბდა ძლიერი საშუალო ფენა, 

საკმაოდ დიდია უმუშევრობისა და სიღარიბის დონე და ა.შ.). წლების განმავლო-

ბაში საქართველოში სახეზე გვაქვს უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი, ექსპორტ-იმპ-

ორტის არასასურველი სტრუქტურა, არაეფექტიანი პირდაპირი უცხოური ინვეს-

ტიციები, რომლებიც ვერ ასტიმულირებს ეკონომიკურ ზრდასა და უმუშევრობის 

შემცირებას. სახეზეა ასევე სამუშაო ძალის არასასურველი მიგრაცია. უცხოეთში 

იმყოფება კვალიფიციური, ეკონომიურად აქტიური მოსახლეობის დიდი ნაწილი 

არაკვალიფიციური სამუშაოების შესასრულებლად, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს 

ეროვნულ ადამიანისეულ კაპიტალს და ა.შ. ყოველივე ეს წინააღმდეგობაშია ინო-

ვაციური ეკონომიკის პრინციპებთან.     



 

      განსაკუთრებით ძლიერ განუვითარებელი და არაეფექტიანია ქვეყნის საინოვაციო 

სისტემა, კერძოდ: 

1. სავალალო მდგომარეობაშია ქვეყნის სამეცნიერო პოტენციალი: შეუდარებლად 

მცირეა მეცნიერთა ხელფასი, საგანგაშოდ  კლებულობს მათი რაოდენობა, მოშლილია 

მეცნიერების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, მსოფლიოში თითქმის ყველაზე დაბა-

ლია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მეცნიერების დაფინანსების ხვედრითი წილი მთლი-

ან შიგა პროდუქტში და ა.შ. 

2. სერიოზულ გარდაქმნას მოითხოვს უმაღლესი, პროფესიული მომზადებისა და 

უწყვეტი განთლების სისტემა. იგი ჯერ კიდევ სრულად არ არის ორიენტირებული 

ცოდნასა და ეკონომიკის მოთხოვნაზე. განათლების მიღება ვერ გახდა მომავალში 

შემოსავლის ზრდის გარანტირებული საშუალება. განუვითარებელი და არაეფექ-

ტურია კადრების გადამზადების სისტემა და სხვ. 

3. დაბალგანვითარებულია სამეცნიერო კვლევების მომსახურების სისტემა (სოფ-

ლად ჯიშთა გამოცდისა და საკონსულტაციო სადგურები, საკონსულტაციო ცენტ-

რები, ჰიდრომეტეოროლოგიური, გეოლოგიური, გეოდეზიური, მეტროლოგიური, 

სეისმოლოგიური, სამოდელო, ხარისხის მართვის, ინტელექტუალური საკუთრების 

დაცვის, სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის, სტანდარტიზაციისა და სხვ. სამსა-

ხურები). 

4. თითქმის არ არსებობს კვლევის შედეგების  წარმოებაში გადაცემის სისტემა 

(ბიზნესინკუბატორები, ტექნოპარკები, საკონსულტაციო და ტექნოლოგიის გადაცე-

მის ცენტრები და სხვ.). 

5.  არ არსებობს ტექნოლოგიების დიფუზიის ხელშემწყობი მექანიზმები - მაღალ-

ტექნოლოგიური ეკონომიკური ზონები და სხვ. 

6. დაბალია მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების დონე, არ არსებობს 

მცირე საწარმოთა მხარდაჭერის ინფრასტრუქტურა და ინოვაციური მცირე საწარ-

მოები. 

7. არ არსებობს მკვეთრად გამოკვეთილი საინოვაციო პოლიტიკა - შესაბამისი 

სტრატეგია და სახელმწიფო რეგულირების მექანიზმი; არ არსებობს შესაბამისი 

სრულყოფილი საკანონმდებლო ბაზა და ინოვაციების განვითარების მასტიმული-

რებელი სისტემა, წამახალისებელი საფინანსო, საგადასახადო და სხვა მექანიზმები. 

8. განსაკუთრებით უგულვებელყოფილია რეგიონული საინოვაციო საქმიანობა.  

9. არ ხდება დონორების მიერ პროექტების განხორციელების შემდგომი მხარდა-

ჭერა, რასაც ნულამდე დაყავს დონორთა საქმიანობა. 

10. განუვითარებელია საგრანტო სისტემა და დაბალია მისი მენეჯმენტი. 

11. თითქმის არ არსებობს კავშირი მეცნიერებას,  ბიზნესსა და სახელმწიფოს 

შორის, თითქმის არ არსებობს სახელმწიფოს მხრიდან შეკვეთები სამეცნიერო კვლევ-

ებზე. 

12. თითქმის არ ხორციელდება საკუთარ კვლევებზე დაფუძნებული  ინოვაციები. 

ინოვაციების იმპორტი შედარებით ხორციელდება მხოლოდ კავშირგაბმულობისა და 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში, რასაც განაპირობებს ის, რომ არსებობს 



 

ახალი ტექნოლოგიების შემოტანის დამამუხრუჭებელი მრავალი ფაქტორი - ცოდნის 

უქონლობა, პოლიტიკური ნებისა და ინსტიტუციური მხარდჭერის არარსებობა, 

ფინანსური რესურსების სიმწირე, პოლიტიკური და სოციალური დაძაბულობა და 

სხვ. 

13. ბიზნესი მეტად არასახარბიელო მდგომარეობაშია. იმყოფებიან რა მძაფრ კონ-

კურენციულ ბრძოლაში საზღვარგარეთის ფირმებთან, კარგავენ ბაზრებს როგორც 

ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ. ერთ-ერთი მიზეზი ამისა მდგომარეობს 

იმაში, რომ ჩვენი ფირმებისათვის დამახასიათებელია ინოვაციური საქმიანობის და-

ბალი დონე. 

ამიტომაა, რომ საქართველოს საინოვაციო პოტენციალისა და ტექნოლოგიების 

ათვისების უნარის რეიტინგებში დაბალი შეფასებები აქვს 

ამასთანავე, უნდა აღინიშნოს, რომ ძველი მთავრობისაგან განსხვავებით, ახალი 

მთავრობა აღიარებს საქართველოს ეკონომიკის ინოვაციური განვითარების აუცილე-

ბლობას.  

ყოველივე ზემოთ ჩამოთვლილის გამო შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს 

ეკონომიკა  ჯერჯერობით ვითარდება არა ინოვაციური გზით. წინა ხელისუფლება 

ამას ხსნიდა ლიბერალური საბაზრო ეკონომიკის უპირატესობით, რომ, თითქოს, 

მხოლოდ საბაზრო მექანიზმმა უნდა მოაწესრიგოს ეკონომიკის ყველა სფერო. ჯერ 

ერთი, ჩვენს ქვეყანაში ლიბერალური საბაზრო ეკონომიკა არ არსებობდა, ვინაიდან 

მასში უხეშად ერეოდა  სახელმწიფო და, მეორეც, ლიბერალური საბაზრო ეკონომიკა 

სრულიადაც არ გამორიცხავს სახელმწიფოს აქტიურ ეფექტიან ჩარევას ეკონომიკაში. 

პირიქით, სწორედ სახელმწიფომ უნდა შექმნას პირობები ეკონომიკის სწორი 

მიმართულებით განვითარებისა _ მან უნდა უზრუნველყოს საბაზრო 

პრინციპების მაქსიმალური დაცვა; ჯანსაღი ფინანსური ურთიერთობების 

ჩამოყალიბება; ოპტიმალური გადასახადები და სოციალური დახმარებები; 

მაქსიმალური ძალისხმევა გამოავლინოს მეცნიერების განვითარებისა და მისი 

შედეგების წარმოებაში დასანერგვად, ინოვაციების განხორციელების გზით და 

ა.შ. სწორედ სახელმწიფოს სწორმა პოლიტიკამ უნდა უზრუნველყოს 

პატერნალიზმის, ეტატიზმის, ნეპოტიზმის, კორუფციისა და ნებისმიერი სხვა 

უარყოფითი გამოვლინების აღმოფხვრა. სწორედ მან უნდა განახორციელოს 

ეროვნული წარმოების ხელშემწყობი პოლიტიკა, რის შედეგადაც სამამულო 

პროდუქცია კონკურენტუნარიანი გახდება იაფ, მაგრამ დაბალხარისხოვან 

იმპორტულ საქონელთან შედარებით და ა. შ.  

მომავალში საქართველოს ეკონომიკაში არსებული ნაკლოვანებების აღმოფხვრა 

და სწორ გზაზე გასვლა ვერ მოხერხდება თვითდინებით. მთავარი ყურადღება 

ეკონომიკურ განვითარებაზე, ანუ ეკონომიკის თვისებრივ სრულყოფაზე უნდა 

იქნეს გადატანილი. ეს კი განხორციელდება ქვეყანაში ახალი ანუ ინოვაციური 

ეკონომიკის მშენებლობის გზით. 

ვინაიდან საქართველომ აირჩია გზა ევროპისაკენ, ამიტომ ინოვაციური ეკო-

ნომიკის ჩამოყალიბების გზა მჭიდროდ უკავშირდება ევროინტეგრაციის გზას. 



 

ევროინტეგრაცის მიმართულებით საგრძნობი წარმატებები უკვე მიღწეულია – 

საქართველომ მოახდინა ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი 

ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების პარაფირება. მაგრამ ეს უფრო მეტად პოლიტიკურ 

სფეროში მიღწეული წარმატებაა. რაც შეეხება ეკონომიკის სფეროს, ჯერჯერობით, აქ 

საქმე გაცილებით რთულადაა. საქართველო ჯერ კიდევ შორსაა დააკმაყოფილოს 

ევროკავშირში ეკონომიკური გაერთიანების მოთხოვნები. ეს ეხება საქართველოში 

ინოვაციური ეკონომიკის ფორმირებასაც.  

ევროინტეგრაციისა და ინოვაციური ეკონომიკის ფორმირების პროცესები ერთ-

მანეთს მჭიდროდ უკავშირდება, ვინაიდან ევროკავშირის მოთხოვნები საქართვე-

ლოში ახალი ანუ ინოვაციური ეკონომიკის განვითარების გარეშე ვერ შესრულდება 

და ევროინტეგრაცია დააჩქარებს ქვეყანაში ინოვაციური ეკონომიკის ჩამოყალიბების 

პროცესს. მაგრამ, ამავე დროს, საქართველომ ეს პროცესი უნდა განახორციელოს არა 

მხოლოდ წამყვანი ქვეყნების ტექნოლოგიების (რაც ასევე მნიშვნელოვანია) გადმოღე-

ბის გზით, არამედ საკუთარ კვლევებზე დაფუძნებული სამეცნიერო-ტექნიკური 

პოტენციალის გაძლიერებისა და კონკურენტუნარიანობის ამაღლების გზით. 

ამდენად პროექტის აქტუალობა და უნიკალურობა სახეზეა, ვინაიდან იგი უკა-

ვშირდება მომავალში ჩვენი ქვეყნის დაჩქარებულ განვითარებას, ძირეულ თვისებრივ 

ცვლილებებს ეკონომიკის ყველა დარგში და, საერთოდ, ადამიანის საქმიანობის 

ყველა სფეროში. 

კვლევისკვლევისკვლევისკვლევის    სიახლესიახლესიახლესიახლე::::    

 კვლევის სიახლე    მდგომარეობს იმაში, რომ ევროკავშირისა (ასევე მასში შემავალი 

ქვეყნების, აშშ-სა და იაპონიის) და საქართველოს საინოვაციო პოლიტიკის, ინოვა-

ციური სისტემის, ეკონომიკის სხვადასხვა სფეროში ინოვაციური საქმიანობის გამო-

ცდილების შედარებითი ანალიზის საფუძველზე  და საკუთარ კვლევებზე  ორიენტი-

რებული სამეცნიერო-ტექნოლოგიური პოტენციალის შექმნის გათვალისწინებით,  

აგებული იქნება საქართველოში ინოვაციური ეკონომიკის ფორმირების მოდელი და 

შემუშავდება მისი რეალიზაციის ღონისძიებათა სისტემა, ასევე  განისაზღვრება ევ-

როკავშირთან საქართველოს ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებისა და 

ევროკავშირში ქვეყნის  შესვლის პერსპექტივები. 

კვლევისკვლევისკვლევისკვლევის    მეთოდოლოგიამეთოდოლოგიამეთოდოლოგიამეთოდოლოგია::::    

კვლავის მეთოდოლოგიურ საფუძველს წარმოადგენს: 

– ევროკავშირის ფუძემდებლური დოკუმენტების, მათ შორის, საქართველოსთან 

დაკავშირებით მიღებული დოკუმენტების სიღრმისეული ანალიზი და განზოგადება; 

– შესასწავლი საკითხების ირგვლივ მსოფლიოში, მათ შორის პოსტკომუნისტურ 

ქვეყნებში, ამჟამად დაგროვებული გამოცდილების გაცნობა, გაანალიზება, 

განზოგადება, ანალოგიების შექმნა, მათი პრაქტიკული რეალიზაციისათვის საჭირო 

გზების ძიება და გამოყენება; 

– კვლევის დროს პოსტკომუნისტური ქვეყნების, კერძოდ, საქართველოს ხელმძღვა-

ნელ ორგანოთა ოფიციალური დადგენილებების, კანონების, ნორმატიული აქტებისა 

და სხვა დოკუმენტების ძირითად მოთხოვნათა გათვალისწინება; 



 

– კვლევის დროს შესასწავლი საკითხების შესახებ ამჟამად არსებული ყველა ძირი-

თადი საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტების, აგრეთვე სამეცნიერო ფორუმების 

მასალების გამოყენება; 

– კვლევის დროს ანალიზის, სინთეზის, შედარების, ინდუქციის, დედუქციის, ეკო-

ნომიკური და მათემატიკური სტატისტიკის, ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელი-

რებისა და ანალიზის, პროგნოზირების (სახელდობრ საექსპერტო შეფასებების, სცენა-

რების და ა.შ.), ანკეტური გამოკითხვისა და სხვა მეთოდების გამოყენება. 

– თვისებრივი გამოკვლევები წარმოების ხელმძღვანელებთან ინტერვიუების აღები-

სა და  ექსპერტთა გამოკითხვის გზით; 

2.3.2.3.2.3.2.3. არსებულიარსებულიარსებულიარსებული    ლიტერატურულილიტერატურულილიტერატურულილიტერატურული    მონაცემებიმონაცემებიმონაცემებიმონაცემები::::    

    პროექტის თემასთან დაკავირებით უამრავი ლიტერატურა არსებობ, როგორც წა-

მყვან ქვეყნებში, ისე განვითარებულ და პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში. პროექტის 

თემატიკასთან დაკავშირებით არაერთი ნაშომი აქვთ გამოქვეყნებული ასევე პროე-

ქტის მონაწილეებს (იხ. დანართი 1) აკადემიკოს ვლადიმერვლადიმერვლადიმერვლადიმერ    პაპავასპაპავასპაპავასპაპავას, ეკონომიკის მეც-

ნიერებათა დოქტორს, პროფესორ რამაზრამაზრამაზრამაზ    აბესაძესაბესაძესაბესაძესაბესაძეს, , , , ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქ-

ტორს ვახტანგვახტანგვახტანგვახტანგ    ბურდულსბურდულსბურდულსბურდულს, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორს, პროფესორ გიორგიგიორგიგიორგიგიორგი    

ბერულავსბერულავსბერულავსბერულავს,,,, ეკონომიკის აკადემიურ დოქტორებს თამართამართამართამარ    ბერუჩაშვილსბერუჩაშვილსბერუჩაშვილსბერუჩაშვილს,  ,  ,  ,  ზურაბზურაბზურაბზურაბ    რევირევირევირევი----

შვილსშვილსშვილსშვილს, , , , იზაიზაიზაიზა    ნათელაურსნათელაურსნათელაურსნათელაურს, , , , მამამამამუკამუკამუკამუკა    ხუსკივაძესხუსკივაძესხუსკივაძესხუსკივაძეს, , , , თეათეათეათეა    ლაზარაშვილსლაზარაშვილსლაზარაშვილსლაზარაშვილს, , , , ნანანანანანანანა    ბიბილაშვილსბიბილაშვილსბიბილაშვილსბიბილაშვილს, , , , 

გიორგიგიორგიგიორგიგიორგი    სიგუასსიგუასსიგუასსიგუას, , , , ეთერეთერეთერეთერ    კაკულიასკაკულიასკაკულიასკაკულიას    და სხვებს. მათ ნაშრომებში გამოკვლეულია 

პოსტკომუნისტურ  საქართველოში განხორციელებული რეფორმების დადებითი და 

უარყოფითი მხარეები, ეკონომიკის სხვადასხვა სფეროში არსებული მდგომარეობა, 

ევროკავშირთან ინტეგრაციის პრობლემები, ქვეყნის ეკონომიკაში ინოვაციების 

დანერგვის შესაძლებლობები და ა. შ. ამ ნაშრომებში მიღებული შედეგები 

წარმატებით იქნება გამოყენებული პროექტის განხორციელების დროს. 

 ინოვაციებისა და ინოვაციური ეკონომიკის თეორიული პრობლემები ეკონო-

მიკურ ლიტერატურაში  მაღალ დონეზეა დამუშავებული ცნობილ მეცნიერთა 

შუმპეტერის, ე. ტოფლერის, დ. ბელის, მ. პორტერისა და სხვათა შრომებში1.  

 ინოვაციური ეკონომიკისა და ევროკავშირთან ურთიერთობების პრობლემები 

აისახება ქართველ მეცნიერთა ნაშრომებშიც2, რომლებშიდაც განიხილება ინოვაცი-

ური ეკონომიკის თეორიული და  პრაქტიკული ხასიათის საკითხები და ევროკავშირ-

თან ეკონომიკური  ურთიერთობების გაღრმავების პრობლემები.  

 მრავალი ნაშრომი ეძღვნება ინოვაციური ეკონომიკისა და ევროინტეგრაციის 

პრობლემებს უცხოეთში (იხ. დანართი 2), მათ შორის, ევროკავშირსა და საქართვე-

ლოს შორის ურთიერთობებს. ამ ნაშრომებში შეიწავლება პოსტკომუნისტური ქვეყ-

ნების ევროკავშირთან ინტეგრაციის პრობლემები, ამ პროცესის ხელისშემწყობი და 

                                                           
1Шумпетер И. Теория экономического развития. М. "Эксмо", 2007; Тоффлер Э. «Третья волна»: ООО «Фирма». М., 
«ACT», 2010; Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. М., Академия, 1999; Портер М. Международная 
конкуренция: Конкурентные преимущества стран. — М., Международные отношения, 1993; 
2
 მაგ. ლლლლ. . . . ჩიქავაჩიქავაჩიქავაჩიქავა....  ინოვაციური ეკონომიკა. თბ. „სიახლე“, 2006; შატბერაშვილიშატბერაშვილიშატბერაშვილიშატბერაშვილი    ოოოო....    მრავალდონიანი საინოვაციო 

პოლიტიკა ევროკავშირში და ევროინტეგრაცია (http://www.inovdev.ge/?page=pubgeo&lang=geo); გოგოძეგოგოძეგოგოძეგოგოძე    იიიი.... 

ინოვაციური საქართველო: მიმდინარე სტატუსი, თბ.,  2013; ფუტკარაძეფუტკარაძეფუტკარაძეფუტკარაძე    რრრრ.... საქართველო-ევროკავშირის სავაჭრო-

ეკონომიკური ურთიერთობები. „უნივერსალი“ , 2010 და სხვ. 



 

ხელისშემშლელი ფაქტორები (მათ შორის საქართველოში). ავტორები მიუთითებენ 

ევროინტეგრაცის, როგორც რთული ტრანსფორმაციული პროცესის შესახებ და სხვ.  

 ზემოთ მოყვანილ და ბევრ სხვა ნაშრომებში გამოთქმულ მოსაზრებებს პროექტის 

განხორციელებისათვის თეორიულ-მეთოდოლოგიური მნიშვნელობა ექნება. 

2.4.2.4.2.4.2.4. პროექტისპროექტისპროექტისპროექტის    არსიარსიარსიარსი    დადადადა    მეცნიერულიმეცნიერულიმეცნიერულიმეცნიერული    ღირებულებაღირებულებაღირებულებაღირებულება::::    

    პპპპროექტისროექტისროექტისროექტის    არსიარსიარსიარსი მდგომარეობს იმაში, რომ ხელი შეუწყოს საქართველოს ეკონომი-

კაში არსებული ნაკლოვანებების აღმოფხვრას, მის გადასვლას ინოვაციური განვი-

თარების გზაზე, ადამიანის საქმიანობის ყველა სფეროში პროგრესული ცვლილე-

ბების მიღწევას, და ამის საფუძველზე, მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებას. 

    პროექტპროექტპროექტპროექტისისისის    მეცნიერულიმეცნიერულიმეცნიერულიმეცნიერული    ღირებულებაღირებულებაღირებულებაღირებულება ძირითადად განისაზღვრება მისი გამო-

ყენებითი ხასიათით. კვლევის შედეგად განზოგადდება ევროკავშირში, მის ქვეყნე-

ბში, აშშ-სა და იაპონიაში ინოვაციის სფეროში არსებული გამოცდილება და მოხდება 

მისი შედარებითი ანალიზი საქართველოს ანალოგიურ მაჩვენებლებთან, რის საფუ-

ძველზეც, და ევროინტეგრაციის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, აიგება საქართველო-

ში ინოვაციური ეკონომიკის ფორმირებისა და განვითარების მოდელი. მოდელის 

აგებისას შემოთავაზებული იქნება ორიგინალური წინადადებები და რეკომენდაცი-

ები საქართველოში ძირითადად საკუთარ კვლევებზე დაფუძნებული ინოვაციური 

სისტემის ფორმირების, ევროგამოცდილების გაზიარების, ევროტექნოლოგიების  სა-

ქართველოს ეკონომიკაში დიფუზიის,  წარმოების ორგანიზაციის შესაბამისი ფორმე-

ბისა და მეთოდების დანერგვის, შესაბამისი ეკონომიკური ინსტრუმენტების გამოყე-

ნების, ევროკავშირთან საქართველოს ეკონომიკური თანამშრობლობის გაღრმავებისა 

და ევროკავშირში გაერთიანების დაჩქარების შესახებ და სხვ.  

 კვლევას ექნება თეორიული ღირებულებაც, ვინაიდან მასში მიღებული დასკ-

ვნები და წინადადებები გამოიწვევს მსოფლიოში აღნიშნულ სფეროში არსებული 

თეორიული შეხედულებების გამდიდრებას, უმთავრესად, ორი პრობლემის (ევრო-

ინტეგრაცია და ინოვაციური ეკონომიკის ფორმირება) ერთმანეთთან მჭიდრო კავ-

შირში განხილვისა და პროექტის კომპლექსური ხასიათიდან (მოიცავს ადამიანის სა-

ქმიანობის თითქმის ყველა სფეროს) გამომდინარე სიახლეებით.  

 

3.1.3.1.3.1.3.1. პროექტისპროექტისპროექტისპროექტის    ფარგლებშიფარგლებშიფარგლებშიფარგლებში    შესასრულებელიშესასრულებელიშესასრულებელიშესასრულებელი    ამოცანებიამოცანებიამოცანებიამოცანები    ეტაპებისეტაპებისეტაპებისეტაპების    ჩვენებითჩვენებითჩვენებითჩვენებით    დადადადა        

მოსალოდმოსალოდმოსალოდმოსალოდნელინელინელინელი    შედეგებიშედეგებიშედეგებიშედეგები    სათანადოსათანადოსათანადოსათანადო    ინდიკატორებითინდიკატორებითინდიკატორებითინდიკატორებით    
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ევროევროევროევროინტეგრაციისინტეგრაციისინტეგრაციისინტეგრაციის    მოთხოვნებიმოთხოვნებიმოთხოვნებიმოთხოვნები    ეკონომიკისეკონომიკისეკონომიკისეკონომიკის    სფეროშისფეროშისფეროშისფეროში    დადადადა    საქართვსაქართვსაქართვსაქართველოსელოსელოსელოს    ეკონომიკაშიეკონომიკაშიეკონომიკაშიეკონომიკაში    

არსებულიარსებულიარსებულიარსებული    მდგომარეობამდგომარეობამდგომარეობამდგომარეობა••••    

                                                           
•
 აღნიშნული ამოცანის შესასრულებლად გამოყენებული იქნება ინსტიტუტში წინა წლებში 

შესრულებული სამუშაოები (ძირითადად, საქართველოს ეკონომიკაში არსებული მდგომარეობის 

შესახებ) და თითოეული ქვეამოცანის გადაწყვეტის დროს მოხდება მათი განახლება და გაძლიერება 

ევროკავშირის მოთხოვნებისა და ინოვაციური ეკონომიკის ფორმირების თეორიულ პრობლემათა 

გათვალისწინებით 



 

    

განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    ვადავადავადავადა _ 2014 წელი 

ამოცანისამოცანისამოცანისამოცანის    ფარგლებშიფარგლებშიფარგლებშიფარგლებში    ჩასატარებელიჩასატარებელიჩასატარებელიჩასატარებელი    კვლევისკვლევისკვლევისკვლევის    სავარაუდოსავარაუდოსავარაუდოსავარაუდო    თემატიკათემატიკათემატიკათემატიკა::::    

1. ევროინტეგრაციის მოთხოვნები ეკონომიკის სფეროში და ევროკავშირსა და საქარ-

თველოს შორის თანამშრომლობის სტრატეგიულ მიზნები. 

2. ინოვაციური ეკონომიკის ფორმირების თეორიული პრობლემები. 

3. პოსტკომუნისტური ტრანსფორმაციის  შედეგები საქართველოში.  

4. საბაზრო ინფრასტრუქტურის განვითარების დონე საქართველოში. 

5. მეწარმეობის განვითარება პოსტკომუნისტურ საქართველოში. 

6. სექტორული ეკონომიკის განვითარების მდგომარეობა  (მრეწველობა და მისი 

დარგები, მშენებლობა, კავშირგაბმულობა, ტრანსპორტი, მომსახურება, სექტორული 

ეკონომიკის სტრუქტურული პრობლემები) საქართველოში. 

7. რეგიონული ეკონომიკის პრობლემები საქართველოში. 

8. ბუნებათსარგებლობის, ბუნების დაცვისა და  მდგრადი ეკონომიკური განვითარე-

ბის პრობლემები საქართველოში. 

9. საფინანსო და საბანკო სისტემის განვითარება საქართველოში. 

10. საგარეო-ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარება საქართველოში. 

11. სოფლის პრობლემები (სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა, მეთევზეობა, მონადი-

რეობა, სასოფლო ინფრასტრუქტურა) საქართველოში. 

12. ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების  ეფექტიანობა საქართველოში. 

 

მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგებიშედეგებიშედეგებიშედეგები::::  

გამოკვლეული იქნება პოსტკომუნისტური საქართველოს ეკონომიკის განვი-

თარების კანონზომიერებები და თავისებურებები  ევროკავშირის მოთხოვნათა და 

ინოვაციური ეკონომიკის ფორმირების თეორიულ პრობლემათა გათვალისწინებით. 

შეფასდება მთლიანად ეკონომიკაში  და მის ცალკეულ სფეროებში არსებული მდგო-

მარეობა, გამოვლინდება დადებითი და უარყოფითი მხარეები და შემოთავაზებული 

იქნება შესაბამისი წინადადებები და რეკომენდაციები საქართველოს ეკონომიკური 

(საერთო, დარგობრივი და რეგიონული) პოლიტიკის სრულყოფის მიმართულებით. 
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ევროკავშირისევროკავშირისევროკავშირისევროკავშირის, , , , ევროკავშირისევროკავშირისევროკავშირისევროკავშირის    ქვეყნებისქვეყნებისქვეყნებისქვეყნების, , , , აშშაშშაშშაშშ----იიიისსსს, , , , იაპონიისაიაპონიისაიაპონიისაიაპონიისა        დადადადა    საქართველოსსაქართველოსსაქართველოსსაქართველოს    

ინოვაციურიინოვაციურიინოვაციურიინოვაციური    პოლიტიკაპოლიტიკაპოლიტიკაპოლიტიკა    დადადადა    მისიმისიმისიმისი    უზრუნველყოფისუზრუნველყოფისუზრუნველყოფისუზრუნველყოფის    ეკონომიკურიეკონომიკურიეკონომიკურიეკონომიკური    ინსტრუმენტებიინსტრუმენტებიინსტრუმენტებიინსტრუმენტები    

    

განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    ვადავადავადავადა – 2015 წელი 

ამოცანისამოცანისამოცანისამოცანის    ფარგლებშიფარგლებშიფარგლებშიფარგლებში    ჩასატარებელიჩასატარებელიჩასატარებელიჩასატარებელი    კვლევისკვლევისკვლევისკვლევის    სავარაუდოსავარაუდოსავარაუდოსავარაუდო    თემატიკათემატიკათემატიკათემატიკა::::    

1. ევროკავშირის ერთიანი სამეცნიერო პოლიტიკა (ევროპის ერთიანი კვლევითი. 

სისტემის (European Research Area – ERA შექმნა); მატერიალურ-ტექნიკური ბაზისა და 



 

ინფრასტრუქტურის განვითარება; ფუნდამენტური კვლევების სტიმულირება; 

სამეცნიერო კადრები; კერძო სექტორში კვლევების მხარდაჭერა და ა. შ.). 

2. ინოვაციის ტრენდები ევროპაში (the Trend Chart on Innovation in Europe). 

3. ევროპული ინოვაციური ტაბლოიდები (the European Innovation Scoreboad). 

4. ევროკავშირის პოლიტიკა განათლების სფეროში (უწყვეტი განათლება და მისი 

პრინციპერბი, განათლების სახელწიფო მხარდაჭერა და სხვ.). 

5. პარტნიორობის ახალი ფორმები კერძო ბიზნესს, მთავრობასა და აკადემიურ 

წრეებს შორის. 

6. ევროკავშირის სამრეწველო პოლიტიკა.  

7. ევროკავშირის რეგიონული ინოვაციური პოლიტიკა. 

8. ევროკავშირის ენერგეტიკული პოლიტიკა. 

9. მცირე ბიზნესის განვითარების პოლიტიკა ევროკავშირში. 

10. ევროკავშირის პოლიტიკა კვლევების კომერციალიზაციის დარგში. 

11. ევროკავშირის პოლიტიკა ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის სფეროში. 

12. ევროკავშირის სასოფლო-სამეურნეო ინოვაციური პოლტიკა. 

13. ევროკავშირის პოლიტიკა კულტურის სფეროში. 

14. ევროკავსირის საერთო ინოვაციური და ევროკავშირში შემავალი ცალკეული 

ქვეყნების საინოვაციო პოლიტეკის ურთიერთშეხამება. 

15. ინოვაციური პოლიტიკის ეკონომიკური უზრუნველყოფის ინსტრუმენტები. 

16. ევროკავშირის  ზოგიერთი ქვეყნის და მოწინავე ქვეყნების (აშშ, იაპონია) საინოვა-

ციო პოლიტიკა. 

17. საქართველოს საინოვაციო პოლიტიკა ევროპის (ასევე აშშ-სა და იაპონიის) სა-

ინოვაციო პოლიტიკასთან მიმართებაში. 

 

მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგებიშედეგებიშედეგებიშედეგები::::  

გაანალიზებული ინება ევროკავშირის, ევროკავშირის ქვეყნების, აშშ-სა და იაპონიის 

საინოვაციო პოლიტიკა  და მოხდება მსი შედარებითი ანალიზი საქართველოს სა-

ინოვაციო პოლიტიკასთან, რის შედეგადაც გამოვლინდება საქართველოს საინოვა-

ციო პოლიტიკის დადებითი და უარყოფთი მხარეები და მოხდება მისი შეფასება. 

ქვეამოცანების გადაჭრისას განხხილული იქნება საინოვაციო პოლიტიკათა ეკონო-

მიკური უზრუნველყოფის ინსტრუმენტები. მომზადდდება წინადადებები და რეკო-

მენდაციები შესაბამის ორგანოებში წარსადგენად.  
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ევროკავშირისევროკავშირისევროკავშირისევროკავშირის, , , , ევროკავშირისევროკავშირისევროკავშირისევროკავშირის    ქვეყნებისქვეყნებისქვეყნებისქვეყნების,,,,აშშაშშაშშაშშ----სსსს, , , , იაპონიისაიაპონიისაიაპონიისაიაპონიისა                დადადადა    საქართველოსსაქართველოსსაქართველოსსაქართველოს    

ინოვაციურიინოვაციურიინოვაციურიინოვაციური    სისტემასისტემასისტემასისტემა    დადადადა    მისიმისიმისიმისი    უზრუნველყოფისუზრუნველყოფისუზრუნველყოფისუზრუნველყოფის    ეკონომიკურიეკონომიკურიეკონომიკურიეკონომიკური    ინსტრუმენტებიინსტრუმენტებიინსტრუმენტებიინსტრუმენტები    

    

განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    ვადავადავადავადა – 2016 წელი 

ამოცანისამოცანისამოცანისამოცანის    ფარგლებშიფარგლებშიფარგლებშიფარგლებში    ჩასატარებელიჩასატარებელიჩასატარებელიჩასატარებელი    კვლევისკვლევისკვლევისკვლევის    სავარაუდოსავარაუდოსავარაუდოსავარაუდო    თემატიკათემატიკათემატიკათემატიკა::::    



 

1. ევროკავშირის სამეცნიერო სისტემა. 

2. ევროკავშირის განათლების სისტემა. 

3. ევროკავშირის ინოვაციური სისტემის მარეგულირებელი კანონმდებლობა. 

4. ევროკავშირში ინოვაციების ინსტიტუციური  ინფრასტრუქტურა. 

5. ევროკავშირში ინოვაციური პროცესების მონიტორინგისა და შეფასების სისტემა. 

6. კვლევის შედეგების  წარმოებაში გადაცემის სისტემა (ბიზნესინკუბატორები, 

ტექნო პარკები, საკონსულტაციო და ტექნოლოგიის გადაცემის ცენტრები და სხვ.) 

ევროკავშირში.  

7. სამეცნიერო კვლევების მომსახურების სისტემა (სოფლად ჯიშთა გამოცდისა და 

საკონსულტაციო სადგურები, საკონსულტაციო ცენტრები, ჰიდრომეტეოროლოგი-

ური, გეოლოგიური, გეოდეზიური, მეტროლოგიური, სეისმოლოგიის, სამოდელო , 

ხარისხის მართვის, ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის, სამეცნიერო-ტექნი-

კური ინფორმაციის, სტანდარტიზაციისა და სხვ. სამსახურები ევროკავშირში. 

8. ტექნოლოგიების სატრანსფერო სისტემა ევროკავშირში. 

9. მცირე ინოვაციური ფირმები ევროკავშირში. 

10. საკადრო პრობლემები და ადამიანისეული კაპიტალის განვითარების დონე 

ევროკავშირში. 

11. საინვესტიციო ფონდები ევროკავშირში. 

12. ინოვაციების მხარდამჭერი ფინანსური ინსტრუმენტები. 

13. ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისა და მსოფლიოს მოწინავე ქვეყნების (აშშ, იაპონია) 

საინვესტიციო სისტემები. 

14. საქართველოს საინოვაციო სისტემა ევროპის (ასევე აშშ-სა და იაპონიის) საინოვა-

ციო სისტემასთან მიმართებაში. 

15. საინოვაციო სისტემის ეკონომიკური უზრუნველყოფის ინსტრუმენტები. 

მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგებიშედეგებიშედეგებიშედეგები::::    

შესწავლილი იქნება ევროკავშირის, ევროკავშირის ქვეყნების, აშშ-ის, იაპონიისა და 

საქართველოს საინოვაციო სისტემათა შედარებითი ანალიზი მისი შემადგენელი 

სფეროების მიხედვით (მეცნიერება, განათლება, ინოვაციების ინსტიტუციური  ინ-

ფრასტრუქტურა, ინოვაციური პროცესების მონიტორინგისა და შეფასების სისტემა, 

სამეცნიერო კვლევების მომსახურების სისტემა, კვლევის შედეგების წარმოებაში გა-

დაცემის სისტემა    და ა.შ.). გამოკვლეული იქნება ინოვაციური სისტემის ფუნქციონი-

რების ეკონომიკური ინსტრუმენტები. მომზადდება წინადადებები და რეკომენდაცი-

ები შესაბამის ორგანოებში წარსადგენად.  

ინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორებიინდიკატორები::::    

    

ამოცანაამოცანაამოცანაამოცანა    4444    

 

საინფორმაციოსაინფორმაციოსაინფორმაციოსაინფორმაციო----ტელესაკომუნიკაციოტელესაკომუნიკაციოტელესაკომუნიკაციოტელესაკომუნიკაციო, , , , ქსელუქსელუქსელუქსელურირირირი    დადადადა    მაღალიმაღალიმაღალიმაღალი    ტექნოლოგიებისტექნოლოგიებისტექნოლოგიებისტექნოლოგიების    განვიგანვიგანვიგანვი----

თათათათარებისრებისრებისრების    გამოცდილებაგამოცდილებაგამოცდილებაგამოცდილება    ევროკავშირისევროკავშირისევროკავშირისევროკავშირის    ქვეყნებშიქვეყნებშიქვეყნებშიქვეყნებში, , , , აშშაშშაშშაშშ----სასასასა    დადადადა    იაიაიაიაპონიაშიპონიაშიპონიაშიპონიაში    დადადადა    მისიმისიმისიმისი    

შედარებითიშედარებითიშედარებითიშედარებითი    ანალიზიანალიზიანალიზიანალიზი    საქართველოსსაქართველოსსაქართველოსსაქართველოს    ანალოგიურანალოგიურანალოგიურანალოგიურ    მაჩვენებლებთანმაჩვენებლებთანმაჩვენებლებთანმაჩვენებლებთან        



 

    

განხორციელების ვადა - 2017 წელი 

ამოცანისამოცანისამოცანისამოცანის    ფარგლებშიფარგლებშიფარგლებშიფარგლებში    ჩასატარებელიჩასატარებელიჩასატარებელიჩასატარებელი    კვლევისკვლევისკვლევისკვლევის    სავარაუდოსავარაუდოსავარაუდოსავარაუდო    თემატიკათემატიკათემატიკათემატიკა::::    

1. საინფორმაციო-ტელესაკომუნიკაციო ტექნოლოგიები ევროკავშირში, აშშ-სა და 

იაპონიაში. 

2. მაღალი ტექნოლოგიები ევროკავშირში, აშშ-სა და იაპონიაში. 

3. საინფორმაციო-ტელესაკომუნიკაციო და მაღალი ტექნოლოგიების გამოყენების 

გამოცდილება  ევროკავშირში, აშშ-სა და იაპონიაში. 

4. ქსელური ეკონომიკის ფუნქციონირების გამოცდილება ევროკავშირში, აშშ-ში და 

იაპონიაში. 

5. საინფორმაციო-ტელესაკომუნიკაციო, ქსელური და მაღალი ტექნოლოგიების 

განვითარების მიმართულებები ევროკავშირის  ქვეყნებში, აშშ-სა  და იაპონიაში.  

6. ელექტრონული ფულის დანერგვის გამოცდილება ევროკავშირში. 

7. ელექტრონული მთავრობა დანერგვის გამოცდილება ევროკავშირში. 

8. საქართველოში ანალოგიურ მაჩვენებლებთან შედარებითი ანალიზი. 

მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგებიშედეგებიშედეგებიშედეგები::::    

გამოკვლეული იქნება ევროკავშირის ქვეყნების, აშშ-სა და იაპონიის მაგალითზე 

საინფორმაციო-ტელესაკომუნიკაციო, ქსელური და მაღალი ტექნოლოგიების  განვი-

თარების გამოცდილება და საქართველოში ამ სფეროებში არსებული მდგომარეობა, 

რაც საშუალებას მოგვცემს განვიხილოთ ამ ტექნოლოგიების საქართველოში დიფუ-

ზიის შესაძლებლობები.  

    

ამოცანაამოცანაამოცანაამოცანა    5555    

    

ევროკავშირისევროკავშირისევროკავშირისევროკავშირის    ქვეყნებისქვეყნებისქვეყნებისქვეყნების, , , , აშშაშშაშშაშშ----ისისისის, , , , იაპონიისიაპონიისიაპონიისიაპონიისაააა    დდდდაააა    საქართველოსსაქართველოსსაქართველოსსაქართველოს        ეკონომიკისეკონომიკისეკონომიკისეკონომიკის    

სხვადასხვასხვადასხვასხვადასხვასხვადასხვა    სფეროშისფეროშისფეროშისფეროში    ინოვაციურიინოვაციურიინოვაციურიინოვაციური        საქმიანობისსაქმიანობისსაქმიანობისსაქმიანობის    შედარებითიშედარებითიშედარებითიშედარებითი    ანალიზიანალიზიანალიზიანალიზი        

    

განხორციელების ვადა - 2018 წელი 

ამოცანისამოცანისამოცანისამოცანის    ფარგლებშიფარგლებშიფარგლებშიფარგლებში    ჩასატარებელიჩასატარებელიჩასატარებელიჩასატარებელი    კვლევისკვლევისკვლევისკვლევის    სავარაუდოსავარაუდოსავარაუდოსავარაუდო    თემატიკათემატიკათემატიკათემატიკა::::    

 

1. ინოვაციური საქმიანობის შედარებითი ანალიზი საქართველოს, ევროკავშირის 

ქვეყნების, აშშ-ისა და იაპონიის მრეწველობაში და მის დარგებში. 

2. ინოვაციური საქმიანობის შედარებითი ანალიზი საქართველოს, ევროკავშირის 

ქვეყნების, აშშ-ისა და იაპონიის სამშენებლო სექტორში. 

3. ინოვაციური საქმიანობის შედარებითი ანალიზი საქართველოს, ევროკავშირის 

ქვეყნების, აშშ-ისა და იაპონიის ტრანსპორტო სექტორში. 

4. ინოვაციური საქმიანობის შედარებითი ანალიზი საქართველოს, ევროკავშირის 

ქვეყნების, აშშ-ისა და იაპონიის მომსახურების სფეროში. 

5. ინოვაციური საქმიანობის შედარებითი ანალიზი საქართველოს, ევროკავშირის 

ქვეყნების, აშშ-ისა და იაპონიის კავშირგაბმულობაში. 



 

6. ინოვაციური საქმიანობის შედარებითი ანალიზი საქართველოს, ევროკავშირის 

ქვეყნების, აშშ-ისა და იაპონიისნ სახელმწიფო სექტორში. 

7. სამამულო ფირმებში ეფექტიანი ინოვაციური პოლიტიკის განხორციელების 

ბარიერები და პრობლემები. 

მოსალოდნელმოსალოდნელმოსალოდნელმოსალოდნელიიიი    შედეგებიშედეგებიშედეგებიშედეგები::::     

შესწავლილი იქნება ევროკავშირის ქვეყნების, აშშ-ისა და იაპონიის  ეკონომიკის 

სხვადასხვა სფეროში ინოვაციური  საქმიანობის გამოცდილება და მოხდება მისი 

შედარებითი ანალიზი საქართველოს ეკონომიკის სხვადასხვა სფეროში ინოვაციურ  

საქმიანობასთან, რაც შესაძლებლობას  მოგვცემს განვიხილოთ სამამულო ფირმებში 

მოწინავე  ინოვაციების დანერგვის შესაძლებლობები    

    

    

    

ამოცანაამოცანაამოცანაამოცანა    6666    

    

სსსსაქართველოშიაქართველოშიაქართველოშიაქართველოში    ინოვაციურიინოვაციურიინოვაციურიინოვაციური    ეკონომიკისეკონომიკისეკონომიკისეკონომიკის    ფორმირებისფორმირებისფორმირებისფორმირების    მოდელიმოდელიმოდელიმოდელი    დადადადა    მისიმისიმისიმისი    

რეალიზაცირეალიზაცირეალიზაცირეალიზაციისისისის    ღონისძიებათაღონისძიებათაღონისძიებათაღონისძიებათა    სისტემასისტემასისტემასისტემა    

  

განხორციელების ვადა – 2019 წელი 

ამოცანისამოცანისამოცანისამოცანის    ფარგლებშიფარგლებშიფარგლებშიფარგლებში    ჩჩჩჩატარებულიატარებულიატარებულიატარებული    კვლევიკვლევიკვლევიკვლევისსსს    სავარაუდოსავარაუდოსავარაუდოსავარაუდო    თემატიკათემატიკათემატიკათემატიკა::::    

1. ინოვაციური სისტემის მარეგულირებელი კანონმდებლობის სრულყოფის მიმარ-

თულებები 

2. საქართველოს სამეცნიერო პოლიტიკისა და სისტემის სრულყოფის მიმართუ-

ლებები 

3. საქართველოს საგანმანათლებლო პოლიტიკისა და სისტემის სრულყოფის მიმა-

რთულებები 

4. ინოვაციების ინსტიტუციური  ინფრასტრუქტურის სრულყოფის მიმართულებე-

ბი 

5. ტექნოლოგიების სატრანსფერო სისტემის სრულყოფისსრულყოფისსრულყოფისსრულყოფის    მიმართულებებიმიმართულებებიმიმართულებებიმიმართულებები....    

6. მცირე ბიზნესისა და მცირე ინოვაციური ფირმების ხელშემწყობი სახელმწიფო 

ინფრასტრუქტურის განვითარება. 

7. საინფორმაციო-ტელესაკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარების  მიმართუ-

ლებები. 

8. ქსელური ეკონომიკის განვითარების მიმართულებები. 

9. მაღალი ტექნოლოგიების განვითარების შესაძლებლობები. 

10. კვლევებზე დაფუძნებული ტექნოლოგიების განვითარების მხარდამჭერი პოლი-

ტიკის სრულყუფის მიმართულებები. 

11. საქართველოს ეკონომიკის დარგებში ინივაციების განხორციელების მიმართუ-

ლებები. 



 

12. საქართველოში ინოვაციური ეკონომიკის ფორმირების მოდელის განხორციელე-

ბის უზრუნველყოფის ეკონომიკური ინსტრუმენტები. 

13. ინოვაციური პროცესების მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის სრულყოფის 

მიმართულებები. 

14. ინოვაციური სტატისტიკის გაუმჯობესების გზები. 

 

მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგებიშედეგებიშედეგებიშედეგები::::    

ყველა წინა ამოცანის შედეგების საფუძველზე ევროკავშირის მოთხოვნებთან და 

გამოცდილებასთან ორგანულ კავშირში აიგება საქართველოში ინოვაციური ეკონო-

მიკის ფორმირების მოდელი და დაისახება მისი რეალიზაციის ღონისძიებები, განი-

საზღვრება მათი ეკონომიკური უზრუნველყოფის ინსტრუმენტები. უპირატესობა 

მიენიჭება საკუთარი კვლებების საფუძველზე დაფუძნებული ინოვაციური ეკონომი-

კის ფორმირებასა და განვითარებას.  

 

ამოცანაამოცანაამოცანაამოცანა    7777    

    

ევროკავშირთაევროკავშირთაევროკავშირთაევროკავშირთანნნნ    დადადადა    ევროკავშირისევროკავშირისევროკავშირისევროკავშირის    ქვქვქვქვეყნებთეყნებთეყნებთეყნებთანანანან    თანამრომლობისთანამრომლობისთანამრომლობისთანამრომლობის    გაღრმავებაგაღრმავებაგაღრმავებაგაღრმავება,,,,    მმმმიიიისისისისი    

ეკონომიკურიეკონომიკურიეკონომიკურიეკონომიკური    შედეგებიშედეგებიშედეგებიშედეგები    დადადადა        ევროკავშირშიევროკავშირშიევროკავშირშიევროკავშირში    გაერთიანებისგაერთიანებისგაერთიანებისგაერთიანების        პერსპექტივებიპერსპექტივებიპერსპექტივებიპერსპექტივები    

    

განხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელებისგანხორციელების    ვადავადავადავადა    ––––    2020 2020 2020 2020 წელიწელიწელიწელი 

ამოცანისამოცანისამოცანისამოცანის    ფარგლებშიფარგლებშიფარგლებშიფარგლებში    ჩასატარებელიჩასატარებელიჩასატარებელიჩასატარებელი    კვლევისკვლევისკვლევისკვლევის    სავარაუდოსავარაუდოსავარაუდოსავარაუდო    თემატიკათემატიკათემატიკათემატიკა:::: 

1. სამეცნიერო ურთიერთობები. 

2. ურთიერთობები განათლების სფეროში. 

3. ურთიერთობები საინოვაციო პოლიტიკის სფეროში. 

4. კულტურული ურთიერთობები. 

5. ურთიერთობები მრეწველობისა და სოფლის განვიარების სფეროში. 

6. ურთიერთობები ენერგეტიკის სფეროში 

7. ურთიერთობები საინფორმაციო-ტელესაკომუნიკაციო და ქსელური ტექნო-

ლოგიების განვითარების სფეროში. 

8. ურთიერთობები მაღალი ტექნოლოგიების განვითარების სფეროში. 

9. სავაჭრო, სავალუტო, საინვესტიციო და შრომითი რესურსების მიგრაციასთან 

დაკავშირებული ურთიერთობები. 

10. ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების ორმხრივი ეკონომიკური 

ეფექტები. 

11. ევროკავშირში გაერთიანების შესაძლებლობებიბი და პერსპექტივები. 

მოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელიმოსალოდნელი    შედეგებიშედეგებიშედეგებიშედეგები::::    

დადგენილი იქნება საქართველოს ევროკავშირთან თანამშრომლობის გაღრმავების 

შესაძლევლობები ევროინტეგრაციის დაჩქარების მიმართულებით და განისაზღვრება 

ევროკავშირში გაერთიანების პერსპექტივები. 



 

თითოეული ამოცანის შედეგები შეფასდება შემდეგი პროცედურებისა და 

ინდიკატორების მეშვეობით: 

1. გარეშე რეცენზენტების დასკვნა. 

2. პროგრამის სამეცნიერო საბჭოზე განხილვა. 

3. შედეგების პრეზენტაცია. 

4. სახელმწიფო  ექპერტიზა. 

5. სამეცნიერო ფორუმებზე მოხსენებების გაკეთება. 

6. კვლევის შედეგების  გამოქვეყნება. 

7. რეკომენდაციების შემუშავება და სათანადო ორგანოებში  წარდგენა. 

8. კვლევის შედეგების გამოყენება სწავლების პროცესში. 

9. გამოხმაურებები სამეცნიერო წრეებიდან და სამთავრობო ორგანოებიდან. 

ყოველი ამოცანის გადაჭრის შემდეგ:  

1. მომზადდება რეკომენდაციები შესაბამის ორგანოებში წარსადგენად. 

2. ცოდნის გადაცემის მიზნით მოხდება მიღებული შედეგების ასახვა შესაბამის 

სალექციო კურსებში. 

3. შედეგები გამოიცემა სამეცნიერო სტატიის ან ბროშურის სახით 

პროექტის დასრულების შემდეგ მოხდება  მისი პრეზენტაცია და გამოიცემა წიგნი  

–  „„„„ევროინტეგრაციაევროინტეგრაციაევროინტეგრაციაევროინტეგრაცია    დადადადა    ინოვაციურიინოვაციურიინოვაციურიინოვაციური    ეკონეკონეკონეკონომიკისომიკისომიკისომიკის    ფორმირებისაფორმირებისაფორმირებისაფორმირებისა    დადადადა    განვითარებისგანვითარებისგანვითარებისგანვითარების                        

პრობლემებიპრობლემებიპრობლემებიპრობლემები    საქართველოშისაქართველოშისაქართველოშისაქართველოში“.“.“.“. პროექტის შედეგები მოხსენდება სამეცნიერო ფორუ-

მებს და გამოყენებული იქნება სასწავლო პროცესში. 

მომზადდემა რეკომენდაციები და გადაეცემა შესაბამის ორგანოებს. 

 ამოცანების მოყვანილი  აღწერილობა არ წარმოადგენს პროქტზე მუშაობის დეტა-

ლურ გეგმას, რომელშიც კონკრეტული სამუშაობი გაწერილი იქნება თითოეულ შემ-

სრულებელზე. აქ საკითხები წარმოდგენილია შედარებით ზოგადი სახით.   

  ბუნებრივია, კვლევის პროცესში ამოცანები და კვლევის თემატიკა, სიახლე, 

სამეცნიერო ღირებულება და ა. შ. დაზუსტდება და გამდიდრდება. 

    

პროექტშიპროექტშიპროექტშიპროექტში    ახალგაზრდაახალგაზრდაახალგაზრდაახალგაზრდა    მეცნიერებისმეცნიერებისმეცნიერებისმეცნიერების    ჩართულობაჩართულობაჩართულობაჩართულობა::::    

    

 ცნობილია, რომ საქართველოში მეცნიერთა საშუალო ასაკი საკმაოდ მაღალია. 

ამის მიზეზებიც ცნობილია. ამ მდგომარეობის სწრაფად გამოსწორება (ანაზღაურების 

გაზრდის გარეშე) შეუძლებელია. საერთოდ, ამ მხრივ,   პროექტის შესრულებას 

საფრთხე არ ემუქრება. გარდა ამისა, პროექტის განხორციელებაში მონაწილეობას 

მიიღებენ უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტები 

და მაგისტრანტები, ასევე   პოსტდოქტორანტები. 

 

დოქტორისდოქტორისდოქტორისდოქტორის    აკადემიურიაკადემიურიაკადემიურიაკადემიური    ხარხარხარხარისხისისხისისხისისხის    მოსამოსამოსამოსაპოვებლადპოვებლადპოვებლადპოვებლად    სადისერტაციოსადისერტაციოსადისერტაციოსადისერტაციო    ნაშრომებისნაშრომებისნაშრომებისნაშრომების    

მომზადებამომზადებამომზადებამომზადება::::    

 ინსტიტუტს დიდი ტრადიციები აქვს სამეცნიერო კადრების მომზადების მიმარ-

თულებით. ინსტიტუტში მეცნიერებათა დოქტორებისა და კანდიდატების თაობები 



 

აღიზარდა. ამჟამად საქართველოს კანონმდებლობით მეცნიერებათა დოქტორებისა 

და კანდიდატების სამეცნიერო ხარისხები გაუქმებულია, დოქტურანტურა არსებობს 

მხოლოდ ფაკულტეტებზე და დოქტორის აკადემიური ხარისხების მინიჭება ხდება 

მხოლოდ შესაბამის ფაკულტეტებზე არსებული სადისერტაციო საბჭოების მიერ. ამ-

რიგად, კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანის გარეშე, ინსტიტუტში დოქტორან-

ტების აღზრდის შესაძლებლობა არ განიხილება. ამჟამად ინსტიტუტი აწარმოებს მო-

ლაპარაკებას უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე დოქტორან-

ტთა და მაგისტრანტთა თანახელმძღვანელებად ინსტიტუტის თანამშრომლების გა-

მოყოფის შესახებ. გარდა ამისა, ინსტიტუტში პრაქტიკას გაივლიან აღნიშნული ფა-

კულტეტის მაგისტრანტები და ბაკალავრები. 

 

სამეცნიეროსამეცნიეროსამეცნიეროსამეცნიერო    ღონისძიებებიღონისძიებებიღონისძიებებიღონისძიებები    დადადადა    ინიციატივებიინიციატივებიინიციატივებიინიციატივები::::    

    

1.1.1.1. ენციკლოპედიური საქმიანობა:ენციკლოპედიური საქმიანობა:ენციკლოპედიური საქმიანობა:ენციკლოპედიური საქმიანობა:    ინსტიტუტი საზოგადოებრივ საწყისებზე 

მუშაობს პროექტზე: „„„„დიდიდიდიდიდიდიდი    ქართული ეკონომიკურიქართული ეკონომიკურიქართული ეკონომიკურიქართული ეკონომიკური    ენცენცენცენციკლოპეიკლოპეიკლოპეიკლოპედიადიადიადია““““....    საქართ-

ველოში ენციკლოპედიურ და ლექსიკოგრაფიულ საქმიანობას დიდი ხნის ისტორია 

აქვს, მაგრამ ეკონომიკის სფეროში წმინდა ენციკლოპედიური ხასიათის სრულ-

ყოფილი გამოცემა  არ არსებობს. ინსტიტუტმა დაიწყო ამ უდაოდ მნიშვნელოვანი 

პროექტის განხორციელება, რომლის მიხედვითაც  გამოიცემა “დიდი ქართული 

ეკონომიკური ენციკლოპედიის” 4 ტომი. დღეისათვის  შესრულებულია მრავალი 

მოსამზადებელი სამუშაო და მთავრდება  მუშაობა ენციკლოპედიის პირველ ტომზე.        

2.2.2.2. პერიოდულიპერიოდულიპერიოდულიპერიოდული    სამეცნიეროსამეცნიეროსამეცნიეროსამეცნიერო    გამოცემები: გამოცემები: გამოცემები: გამოცემები:     

1.  საერთაშორისო სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალი    „„„„ეკონომისტიეკონომისტიეკონომისტიეკონომისტი“. “. “. “. 

გამოდის 2009 წლიდან ორ თვეში ერთხელ. 

2.  „თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრო-

მების კრებული“.  გამოდის წელიწადში ერთხელ. 

3.3.3.3. სამეცნიეროსამეცნიეროსამეცნიეროსამეცნიერო    კრებულების გამოცემა:კრებულების გამოცემა:კრებულების გამოცემა:კრებულების გამოცემა:    

1. ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტი-

კული კონფერენციების მოხსენებათა მასალების კრებული. 

2. რეკომენდაციებისა და წინადადებების კრებული.  

4.4.4.4. სამეცნიეროსამეცნიეროსამეცნიეროსამეცნიერო    მონოგრაფიებისმონოგრაფიებისმონოგრაფიებისმონოგრაფიების, , , , ბროშურებისა ბროშურებისა ბროშურებისა ბროშურებისა და და და და სამეცნიეროსამეცნიეროსამეცნიეროსამეცნიერო    სტატიებისსტატიებისსტატიებისსტატიების    

გამოქვეყნებაგამოქვეყნებაგამოქვეყნებაგამოქვეყნება    როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საზღვარგარეთ.როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საზღვარგარეთ.როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საზღვარგარეთ.როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საზღვარგარეთ.    

5.5.5.5. თანამშრომელთა კვლევების საფუძველზე თანამშრომელთა კვლევების საფუძველზე თანამშრომელთა კვლევების საფუძველზე თანამშრომელთა კვლევების საფუძველზე წინადადებებისაწინადადებებისაწინადადებებისაწინადადებებისა    დადადადა    რეკომენდაციებისრეკომენდაციებისრეკომენდაციებისრეკომენდაციების    

შემუშავებაშემუშავებაშემუშავებაშემუშავება....    

6.6.6.6. ყოველწლიურად ინსტიტუტის დაარსების დღისადმი მიძღვნილი ყოველწლიურად ინსტიტუტის დაარსების დღისადმი მიძღვნილი ყოველწლიურად ინსტიტუტის დაარსების დღისადმი მიძღვნილი ყოველწლიურად ინსტიტუტის დაარსების დღისადმი მიძღვნილი 

საერთაშორისო საერთაშორისო საერთაშორისო საერთაშორისო სამეცნიეროსამეცნიეროსამეცნიეროსამეცნიერო----პრაქტიკულიპრაქტიკულიპრაქტიკულიპრაქტიკული    კონფერენციისკონფერენციისკონფერენციისკონფერენციის    ორგანიზებაორგანიზებაორგანიზებაორგანიზება        

7.7.7.7. მონაწილეობის მიღება ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში. მონაწილეობის მიღება ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში. მონაწილეობის მიღება ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში. მონაწილეობის მიღება ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში.     

8.8.8.8. მონაწილეობისმონაწილეობისმონაწილეობისმონაწილეობის    მიღებამიღებამიღებამიღება    უნივერსიტეტისუნივერსიტეტისუნივერსიტეტისუნივერსიტეტის    სასწავლსასწავლსასწავლსასწავლოოოო    პროცესშიპროცესშიპროცესშიპროცესში    დადადადა    სამეცნიეროსამეცნიეროსამეცნიეროსამეცნიერო            

კადრებისკადრებისკადრებისკადრების    მომზადებაშიმომზადებაშიმომზადებაშიმომზადებაში....    



 

9.9.9.9. სამეცნიეროსამეცნიეროსამეცნიეროსამეცნიერო    საგრანტოსაგრანტოსაგრანტოსაგრანტო    პროექტებისპროექტებისპროექტებისპროექტების    წარდგენაწარდგენაწარდგენაწარდგენა    რუსთაველის ფონდში და სხვა რუსთაველის ფონდში და სხვა რუსთაველის ფონდში და სხვა რუსთაველის ფონდში და სხვა 

საერთაშორისო ფონდებშისაერთაშორისო ფონდებშისაერთაშორისო ფონდებშისაერთაშორისო ფონდებში    

10.10.10.10. საერთაშორისოსაერთაშორისოსაერთაშორისოსაერთაშორისო    სამეცნიეროსამეცნიეროსამეცნიეროსამეცნიერო    ურთიერთობებისურთიერთობებისურთიერთობებისურთიერთობების    განვითარება.განვითარება.განვითარება.განვითარება.    

ინსტიტუტს ურთიერთობა აქვს როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საზღვარგარეთ  არსე-

ბულ უმაღლეს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებებთან (მაგალითად, 

თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტთან, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსი-

ტეტთან, თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტთან, რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის 

ეკონომიკის ინსტიტუტთან, პოლონეთის წმინდა ანდრია პირველწოდებულის კათო-

ლიკურ უნივერსიტეტთან, დონეცკის  ეკონომიკისა და ვაჭრობის ტუგან-ბარანოვსკის 

ეროვნული უნივერსიტეტთან (უკრაინა), ვილნიუსის უნივერსიტეტის საერთაშორი-

სო  ბიზნესის სკოლასთან (ლიტვა), აზერბაიჯანის სახელმწიფო ეკონომიკურ უნივერ-

სიტეტთან  და სხვ. 

11.11.11.11. დისკუსიებისდისკუსიებისდისკუსიებისდისკუსიების, , , , სემინარებისსემინარებისსემინარებისსემინარების    ორგანიზებაორგანიზებაორგანიზებაორგანიზება    და სხვადა სხვადა სხვადა სხვა....    

12.12.12.12. სამეცნიერო მოხსენებების მოსმენა სამეცნიერო საბჭოს სხდომებზესამეცნიერო მოხსენებების მოსმენა სამეცნიერო საბჭოს სხდომებზესამეცნიერო მოხსენებების მოსმენა სამეცნიერო საბჭოს სხდომებზესამეცნიერო მოხსენებების მოსმენა სამეცნიერო საბჭოს სხდომებზე....    

13.13.13.13. ეკონომიკური პრობლემებისა და წიგნების განხილვა ინსტიტუტთან არსებულ ეკონომიკური პრობლემებისა და წიგნების განხილვა ინსტიტუტთან არსებულ ეკონომიკური პრობლემებისა და წიგნების განხილვა ინსტიტუტთან არსებულ ეკონომიკური პრობლემებისა და წიგნების განხილვა ინსტიტუტთან არსებულ 

სადისკუსიო დარბაზის სხდომებზე და სხვ.სადისკუსიო დარბაზის სხდომებზე და სხვ.სადისკუსიო დარბაზის სხდომებზე და სხვ.სადისკუსიო დარბაზის სხდომებზე და სხვ.    

14.14.14.14. მონაწილერობის მიღება სასწავლო დამონაწილერობის მიღება სასწავლო დამონაწილერობის მიღება სასწავლო დამონაწილერობის მიღება სასწავლო და    სამეცნიერო კადრების აღზრდის  სამეცნიერო კადრების აღზრდის  სამეცნიერო კადრების აღზრდის  სამეცნიერო კადრების აღზრდის  

პროცესებში პროცესებში პროცესებში პროცესებში     

15.15.15.15. უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების პროგრამების განხორციელება უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების პროგრამების განხორციელება უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების პროგრამების განხორციელება უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების პროგრამების განხორციელება 

ინსტიტუტის ბაზაზე.ინსტიტუტის ბაზაზე.ინსტიტუტის ბაზაზე.ინსტიტუტის ბაზაზე.        

16.16.16.16. საგამომცემლო საქმიანობა და სხვ.საგამომცემლო საქმიანობა და სხვ.საგამომცემლო საქმიანობა და სხვ.საგამომცემლო საქმიანობა და სხვ.    

                        ინსტიტუტში 2009 წლიდან არსებობს ინსტიტუტში 2009 წლიდან არსებობს ინსტიტუტში 2009 წლიდან არსებობს ინსტიტუტში 2009 წლიდან არსებობს მცირემასშტაბიანი მცირემასშტაბიანი მცირემასშტაბიანი მცირემასშტაბიანი გამომცემლობა, გამომცემლობა, გამომცემლობა, გამომცემლობა, 
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